
 

  



ค ำน ำ 

     การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที ่2 จดัขึ้นใน 6 

มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการจดัการประชุมวิชาการใน

ครั้งนี ้ มีบทความที่ส่งเข้าร่วมน าเสนอในภาคบรรยายรวมทั้งสิ้น 98 บทความ เป็นบทความจากสถานศึกษา

ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมจ านวน 31 แห่ง รวมทั้งสิ้น 77 บทความ 

     เนื้อหาของบทความได้ครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องในสามสาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีการศึกษา และ บริหารธุรกิจและสารสนเทศ  

     ผู้น าเสนอบทความจากหลากหลายสถาบันได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน  อย่างกว้างขวางและ

หลาก  หลาย สาขาวิชา ท าให้ผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการต่อยอด หรือพัฒนางานวิชาการได้อย่างลึกซึ้งต่อไป  

     บทความวชิาการจากสาขาต่างๆที่ไดส้่งเข้ามา ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก

จ านวนรวมทั้งสิ้น 70 ท่าน ในจ านวนน้ี 38 ท่านเป็นผู้พิจารณาบทความที่เช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจาก 18 

สถาบันภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

     นอกเหนือจากการร่วมน าเสนอบทความวิชาการแล้วผู้เข้าร่วมการน าเสนอก็ได้รับความรู้ ได้ฟังบรรยาย

พิเศษ หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ผลกระทบต่อการจัดการศึกษา”  บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์      

ธีระมั่นคงนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯได้รับทราบถึงความก้าว 

หน้าของวิทยาการปัญญาประดิษฐ ์ประโยชน์ และแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้งาน 

     คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ขอขอบพระคุณ การให้ความอนุเคราะห์จากผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

วิทยาการบรรยายพิเศษ วิทยากรประจ าห้องน าเสนอผลงานวิชาการ และคณะท างานทุกท่านที่ให้ร่วมแรง ร่วม

ใจ จนท าให้ทุกๆกิจกรรมของโครงการฯบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง 

                                                             

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ านาจ สวัสดิ์นะท)ี 

         คณบดคีณะวิทยาศาสตร-์ประธานคณะกรรมการ 

 

 

  



สำรจำกอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฎจันทรเกษม 

     ตามที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ด าเนินโครงการการประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น ผลงาน

วิชาการที่ร่วมน าเสนอมีทั้งงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และวิจัยเชิงประยุกต์ ผลงานวิจัยหลายผลงานสามา

ถน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หรือแม้แต่การใช้งานเชิงพาณิชย์ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีความยินดีที่ได้เป็นเวทีให้ คณาจารย์ นักวิจัย ได้มาร่วมกันน าเสนอ

ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกนั ก่อให้เกิดความร่วมมือในเชิงวิชาการ เป็นเครือข่ายทางวิชาการ

เพื่อร่วมกันน าวิชาการไปพัฒนาส่งเสริมความเจริญก้าวหนา้ของประเทศสืบต่อไป  

                                                  

                                                 

                                        (รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ไชยศุภรากุล) 

                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 

 

 

 

 

 

  



ค ำนยิมจำกทีป่รึกษำกิตติมศักดิ์โครงกำร NCST – CRU 2nd 2019 

การประชุมวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างงานวิจัย และ ความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษา และ บริหารธุรกิจ  การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมน าเสนอ

ผลงานวิชาการจากหลากหลายสถาบันการศึกษา และ หน่วยงานต่าง ๆ ท าให้เกิดผลงานในการพัฒนาทาง

วิชาการได้เป็นอย่างดี   

หวังอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการในครั้งต่อไป จะมีการน าเสนอผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ช่วย

ในการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนสืบไป 

 

                                                                 

                                                                

             (ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์  จามรมาน) 

                                             ที่ปรกึษากิตติมศักดิ์ NCST-CRU 2nd 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  



ค ำนยิมจำกวิทยำกรบรรยำยพิเศษ (Keynote speaker) 

     ปญัญาประดิษฐ์นับเป็นเทคโนโลยีที่มีความส าคัญต่ออนาคตของประเทศ ดังนั้นการศึกษาของประเทศไทย

เราควรที่จะค านึงถึงเทคโนโลยีนี้ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนจะต้องอยู่กับมันในอนาคต หลังจากสังคมเราเข้าสู่

สังคมที่เรียกว่าสังคมดิจิตอลและสังคมที่มผีู้สูงอายุมากขึ้นปัญญาประดิษฐ์เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ชีวิตของ 

ของคนรุ่นใหม่ และคนรุ่นปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมไปถึงผู้สูงอายุที่จะมีมากขึ้นในอนาคตก็

จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นี้ในการช่วยท าให้การด าเนินชีวิตมีคุณภาพดีขึ้น  

     ดังนั้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์นั้น จึงเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจในวงกว้างว่าเป็น

เทคโนโลยีที่เปน็อนาคต ที่ทุกคนต้องอยู่ร่วมกับ เทคโนโลยีนี้งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนัน้ นับว่าเป็นงานประชุมวิชาการที่เป็น

ชั้นแนวหน้าและเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนได้ศึกษาและเขา้ใจบทบาทของตัวเองในอนาคตในโลกสังคม

ปัญญาประดิษฐ ์

 

                                                                     

 

  

                                                          (ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง) 

                                                     นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย 

 

 

  



 
 
 
 

กำรจัดกำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับชำตดิ้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมครั้งที่ 2 

(The 2nd CRU-National Conference in Science and Technology: NCST 2nd 2019)  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
………………………….. 

ชื่อโครงกำร:   การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
   ครั้งที่ 2 
ระยะเวลำด ำเนินกำร : 6 มิถุนายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
สถำนทีด่ ำเนนิกำร: อาคาร 28  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะด าเนินการจัดการประชุมวิชาการจะจัดให้มีขึ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ และบุคคลทั่วไปจาก
สถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้น าเสนอผลงานวิจัย ได้น าเสนอ
ผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นกิ จกรรมที่ช่วยจะผลักดัน
คุณภาพงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการด้านวิชาการ ตอบสนองต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้อย่างดี 

    การประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์โดยวิทยากรพิเศษ และ การน าเสนอผลงานวิจัยโดยผู้ส่งบทความในรูปแบบการน าเสนอปากเปล่า 
(Oral presentation) บทความทุกบทความจะถูกพิจารณา เสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อ
ความถูกต้อง สมบูรณ์ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่น าเสนอ หรือ



เกี่ยวข้อง จ านวนสองท่าน ทุกบทความที่ได้ผ่านการพิจารณาเพื่อการน าเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการ (CRU-NCST-2nd proceeding) ส าหรับบทความที่น าเสนอและได้ท าการ
ปรับปรุงเพิ่มเติม เนื้อหา ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้ อเสนอแนะ จะได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย   ราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งจะมีการถูกอ้างอิงโดยวารสารวิทยาศาสตร์
อื่น ๆ ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ในฐานข้อมูลวิจัย TCI ระดับ 1  

2. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคล

ทั่วไป จากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ 
2) เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ ได้น าเสนอผลงานการวิจัยสู่

สาธารณชน 
3) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างกัน   
4) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย 

3.  วัน และสถำนที่กำรจัดประชมุ 
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

4.  รูปแบบกำรจัดประชุม 
1) การบรรยายพิเศษ (Keynote Lecture) 
2) การน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation) 

5.  กลุ่มสำขำผลงำนวิจัย 
1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2) สาขาการศึกษา 
3) สาขาบริหารธุรกิจ 

 

6. อัตรำค่ำลงทะเบียน  
1) ค่าลงทะเบียนผู้น าเสนอบทความ บทความละ 2,000 บาท 
2) ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม  ท่านละ 500 บาท 
หมายเหตุ : อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และ อาหารกลางวัน 
 

7. ก ำหนดกำรด ำเนินงำน 
  ผู้ประสงค์จะน าเสนอผลงานวิจัย ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนบทความวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งจัดพิมพ์ตาม
รูปแบบที่ก าหนด ซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยมีก าหนดการด าเนินงาน ดังน้ี 



รำยละเอียดกจิกรรม ช่วงเวลำ 
1. ส่งผลงานแบบฉบับเต็ม (Full Paper)  ภายใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
2. แจ้งผลการพิจารณาบทความ 
    (ภายใน 7 วันหลังจากได้รับผลงาน) 

ภายใน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

3. วันสุดท้ายของการแก้ไขความฉบับเต็ม 
   (ภายใน 7 วันหลังจากได้รับการตอบรับ) 

ภายใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 

4. ประกาศผลการพิจารณาบทความ 
   พร้อมแจ้งก าหนดและแบบฟอร์มการช าระเงิน 
   (ภายใน 3 วันหลังจากได้รับบทความฉบับแก้ไข) 

ภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 

5. วันประชุมวิชาการ วันที ่6 มิถุนายน 2562 

 

8. วิธีกำรช ำระเงิน 
ช าระเงินภายหลังจากได้รับการตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดย 
1) โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 860-0-10803-9 ชื่อบัญชี “นายสมชาย ปราการเจริญ และ นายพัทธดนย์  

สุขพันธุ์  เพื่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ประเภทออมทรัพย์  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลอาญา 

2) หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้วโปรดส่งหลักฐานการช าระเงินและแบบฟอร์มการโอนเงินที่ได้รับ
การตอบรับ  พร้อมช่ือ-นามสกุล มายัง E-mail : pattadon.s@chandra.ac.th 

3) เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได ้

9. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1) ผลงานวิจัยของ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป จาก

สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน ของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่เข้าน าเสนอผลงานวิจัย
ได้รับการเผยแพร ่

2) คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป ที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน 
ได้รับประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนา และผู้เสนอผลงานได้รับการพัฒนา
ทักษะการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ

3) คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป ที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน  
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 

4) ผลงานวิจัยที่เข้าร่วมเสนอผลงาน ในที่ประชุมวิชาการ ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ในรูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับ 



5) คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สามารถน าไปพฒันาเชิงพาณิชย์ต่อไป 

6) ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
เกษม 

10. กำรประเมินผล 
  ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

11. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  สวัสดิ์นะท ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
2) รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย  ปราการเจริญ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

1) เกี่ยวกับการส่งบทความ 
- รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปราการเจริญ โทรศัพท์ 093-306-4752 

NCST official E-mail: science.cru.ncst@gmail.com 
- อาจารย ์ดร.ภาคภูมิ  มุกดาสนิท   โทรศัพท์ 086-829-9644 
- อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  สมุทรักษ์   โทรศัพท์ 081-382-6529 

2) เกี่ยวกับการช าระเงิน 
- อาจารย์ ดร.พัทธดนย์  สุขพันธ์   โทรศัพท์ 086-899-2797 

E-mail : pattadon.s@chandra.ac.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ก ำหนดกำรประชมุวิชำกำร 

 

กำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจยัระดบัชำติ ด้ำนวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  

กำรศึกษำ และบริหำรธรุกิจ 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัจนัทรเกษม ครัง้ท่ี 2 

เร่ือง “ปัญญำประดิษฐผ์ลกระทบต่อกำรจดักำรศึกษำ”  

The 2 nd CRU-National Conference in Science and Technology:  

NCST-CRU 2nd 2019 

ณ อำคำร 28 มหำวิทยำลยัรำชภฎัจนัทรเกษม 

วนัพฤหสับดีท่ี 6 มิถนุำยน พ.ศ.2562 

 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับเอกสาร  

09.00 – 09.15 น. 

 

พิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ สวัสดิ์นะที 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และประธานด าเนินการ 

กล่าวเปิดการประชุมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ไชยศุภรากุล 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

09.15 – 09.30 น. ชม VDO presentation แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  

09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ผลกระทบต่อการจัดการศึกษา” 

โดย ศาสตราจารย ์ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง 

นายกสมาคมปญัญาประดิษฐป์ระเทศไทย 

 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   



10.45 – 12.15 น. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย   

12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ต่อ)  

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   

14.45 – 17.30 น. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ต่อ)  

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  



ท่ี มหำวิทยำลัย วิทยำศำสตร์-เทคโนโลยี  ( S ) กำรศึกษำ ( E ) บริหำรธุรกิจ ( B ) รวม 

1 มรภ. จันทรเกษม 9 4 8 21 
2 มรภ. เทพสตรี 1 2 0 3 
3 มรภ. มหาสารคาม 0 1 0 1 
4 มรภ. สุรินทร์ 1 1 0 2 
5 มรภ. ธนบุรี 1 0 0 1 
6 มรภ. เชียงราย 7 0 0 7 
7 มรภ. ราชนครินทร์ 1 0 0 1 
8 มรภ. พิบูลสงคราม 3 0 0 3 
9 มรภ. นครปฐม 2 0 0 2 
10 มรภ. วไลยอลงกรณ์ 1 0 0 1 
11 มรภ. นครศรีธรรมราช 2 0 0 2 
12 ม. เกษตรศาสตร์ 2 2 10 14 
13 ม.นเรศวร 1 0 3 4 
14 ม. รามค าแหง 0 0 3 3 
15 ส. บณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 0 0 2 2 
16 ม.ธรรมศาสตร์ 5 0 2 7 
17 ม. ศิลปากร 0 0 1 1 
18 ม. ขอนแก่น 1 0 0 1 
19 ม. มหาสารคาม 1 0 0 1 
20 ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 1 0 0 1 
21 ม. บูรพา 0 1 0 1 
22 ม. สงขลานครินทร์ 1 0 0 1 

23 
ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระ
นครเหนือ 1 0 0 1 

24 ม.ศรีนครินทรวิโรฆ 2 0 0 2 
25 ม. เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2 0 0 2 
26 ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 3 0 0 3 
27 ม. มหิดล 2 0 0 2 
27 ว. เกษตรกรรมและเทคโนโลยี 2 0 0 2 
28 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 1 0 0 1 
29 ม. ศรีปทุม 1 0 1 2 
30 ม. สยาม 1 0 0 1 
31 ม. หอการค้า 1 0 0 1 
32 ว. เซาธ์อีสบางกอก 1 0 0 1 
   57 11 30 98 



ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมเรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 

  



คณะผู้ทรงคณุวุฒิพิจำรณำบทควำม  

 
สำขำวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี  

 
ผู้ทรงคุณวุฒพิิจำรณำบทควำมภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

1 รศ.ดร. สมชาย ปราการเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2 ดร. ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3 ดร. สุกานดา ไชยยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

4 ผศ.ดร. อเนก เทียนบูชา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

5 ผศ. ภวิต ยอดเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

6 ดร. สิริทิพ วะศินรัตน ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

7 ดร. ภัทรดนย์ สุขพันธ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

8 ดร. ดิฏฐชัย จันทร์คุณา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

9 ผศ.ดร. จรัล รตันโชตินันท ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

10 อ. ภัทราวุธ บุญประคอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

11 ดร. วิจิตร จารุโณประถัมภ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

12 ดร. ภาคภูมิ มุกดาสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

13 อ. นิยม สุทธหลวง   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

14 ดร. ไพโรจน์ สมุทรักษ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

15 ดร. ชลิต กังวาราวุฒ ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

16 อ. ปภาดา นาวากาญจน ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

17 ผศ. รวินทร ์ไชยสิทธิพร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

18 ดร. ศิริลักษณ์ สุรินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

19 ผศ.ดร. ชนะ ปรีชา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

20 ผศ.ดร. บริบูรณ์ ศรีมาชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

21 อ. มานพ ภู่สุวรรณ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

22 ผศ.ดร. ดวงพร กาซาสบ ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

23 ดร. ไตรทศ งามปิติพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

24 ดร. กฤติยา ศรีบุญเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

25 ผศ.ดร. จันทรตัน์ กิ่งแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



26 ดร. เพลินพิศ ยะสินธ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

27 อ. ชัยศิริ สนิทพลกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

28 ดร. นภาพันธ์ โชคอ านวยพร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

29 ดร. ศิริลักษณ์ สุรินทร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  ผู้ทรงคุณวุฒพิิจำรณำบทควำมจำกสถำบันภำยนอก 

1 พลเรือตรี กตัญญู ศรีตังนันท์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 

2 รศ. ดร. สาโรช พูลเทพ มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

3 ผศ.เสาวลี แก้วช่วย มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 รศ.ดร.ภูมินท์ กิระวานิช มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 ผศ.ดร.โษฑศ์รตัต ธรรมบุษด ี มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 รศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8 รศ.ดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9 ผศ.ชนกนาถ ชูพยัคฆ ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

10 ผศ. ดร. เปรมพร เขมาวุฒ ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

11 รศ.ธวัชชัย งามสันติวงศ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

12 ดร.สันติ เชื้อเต๊อะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

13 รศ. สุชาดา รัตนคงเนตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

14 รศ.ดร.พงศธร ชมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

15 ผศ. ดร.วีรพล จิรจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

16 ดร.ณรงค์ โพธ ิ กระทรวงศึกษาธิการ-เขตการศึกษา 4 

17 ดร.อายุธ เรืองทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนสุวรรณภูม ิ

18 อ.ณัฐพงศ ์ เหลืองนฤดม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

19 อ.บุญชม สุดจติต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

20 ผศ.ดร.ธนัชยศ จ าปาหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

21 ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

22 ผศ.วิบูลย์ สุรสาคร  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

23 ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ NECTEC 



24 ดร.นิรุตต์ พองาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

25 ดร.ธนรักษ์ ลิ้มจิตสมบูรณ ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
 

 สำขำบริหำรธุรกิจ-สำรสนเทศ  

 

ผู้ทรงคุณวุฒพิิจำรณำบทควำม
ภำยใน  

1 ดร.ลวัณกร มุกดาสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2 ผศ.ดร.สิทธ ิ วงศ์ทองค า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

   

  
ผู้ทรงคุณวุฒพิิจำรณำบทควำม
ภำยนอก  

1 รศ ดร เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 รศ.มุกดา  ศรยีงค ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3 ผศ. ดร. ณัทณรงค์ จัตุรัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

4 อ.ณัฐพัชร ์ นวลมณีฐิต ิ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

5 ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

6 ดร.ธัญพร ดอกไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

7 อ.สุภัคศิริ ปราการเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

8 อ.มรรยาท  ลิ้มโอฬารสุขสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 สำขำกำรเทคโนโลยีกำรศึกษำ  

 

ผู้ทรงคุณวุฒพิิจำรณำบทควำม
ภำยใน  

1 ดร.ศุภรางค์ เรืองวานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

ผู้ทรงคุณวุฒพิิจำรณำบทควำม
ภำยนอก   

1 รศ.พัลลภ พิรยิะสุรวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2 รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

3 รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

4 อ.กนกรัตน ์จิรสัจจานุกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

5 ดร.ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม  วิทยาลัยอาชีวะธนบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



กลุ่ม Computer and Technology 1  
ณ ห้องน าเสนอ 2831 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

Session Chair: รศ.ธวัชชัย งามสันติวงศ์   Co-chair: อาจารย์ณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม Reserved Chair: ผศ.ดร.จันทรัตน์ กิ่งแสง 

เวลำ 
รหัส

บทควำม 
ชื่อผู้น ำเสนอบทควำม ชื่อบทควำม 

10.45-11.00 S-03 
ปิ่นปินัทธ์ วีระพันธ์  
ณภัทร แก้วเผือก 
นภัสสร ทองขวัญ 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในการเปรียบเทียบราคาสินค้าส าหรับ
ห้างสรรพสินค้าในระแวกใกล้เคียง 

11.00-11.15 S-13 

พึงพิศ พิชญ์พิบุล 
อังศนา พงษ์นุ่มกูล 
จักรี พิชญ์พิบุล  
อัญชลี ทิพย์โยธิน 

การจัดการความรู้เรื่องการผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบอินทรยี์ ในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

11.15-11.30 S-14 ธวัชชัย ทองค า 
กฤติกา สังขวดี 

ระบบแสดงต าแหน่งร้านฟิตเนสในอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วย กูเกิลแมพ
เอพีไอบนมือถือระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ 

11.30-11.45 S-15 วิจิตร จารุโณประถัมภ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองชัยนาท  

11.45-12.00 S-16 วิจิตรา มนตรี การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชมจากข้าวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00-13.15 S-17 กรรณิกา แสงทอง 
ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าโดยใช้คิวอาร์โค้ด 

13.15.13.30 S-23 
ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น 
ส าราญ ไชยค าวัง 
ศรีนวล ฟองมณี 

การพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าวพื้นที่เทศบาลต าบล
จันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

13.30-13.45 S-25 สุรกิจ กลิ่นทอง 
การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
ป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก-ป่าทับกวาง แปลงที่ 2 จังหวัด
สระบุรี  

13.45-14.00 S-34 สุดารา คล้ายมณี 
วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม 

14.00-14.15 S-36 อรชุน พงษ์ปวน 
กิตติมล กีรติประยูร เครื่องจ่ายอาหารสัตว์เลี้ยงกึ่งอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 

14.15-14.30 S-37 

ณัฐพล อ าพันแสง 
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 
ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล 
กรมวุฒิ นงนุช 

ระบบสั่งงานด้วยเสียงบนเทคโนโลยีสรรพสิ่งเพื่อประยุกต์ควบคุมมอเตอร์ใน
งานด้านการเกษตรกรรม 

14.30-14.45 S-38 สุวุฒิ ตุ้มทอง 
ณิชานันท์ สมัครไทย 

การพยากรณ์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา ด้วย
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

14.45-15.00 S-39 
ธานิล ม่วงพูล 
ภาสกร  รื่นเกิด 
ฟาริดา  พรชัยภูมิ 

ระบบแจ้งเตือนต าแหน่งของรถจักรยานยนต์ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน 

 



 

กลุ่ม Computational Mathematics and Statistics 

ณ ห้องน าเสนอ 2840 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

Session Chair: ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช Co-chair: ดร.สิรทิิพ วะศินรัตน ์ Reserved Chair: ผศ.กนิษฐา ออ่นศิร ิ
 

เวลำ 
รหัส

บทควำม 
ชื่อผู้น ำเสนอบทควำม ชื่อบทควำม 

10.45-11.00 S-21 นราธิป อิสรานุสรณ์   
ตัวแบบสโทแคสติกส าหรับราคาสินทรัพย์และการประยุกต์ใช้ประมาณราคา
ทองค า  

11.00-11.15 S-29 
ชฎาวรรณ หาญชู 
รัตติยา ฤทธิช่วย 
อรอุมา รักษาชล 

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอุจจาระร่วงจาก
เชื้อไวรัสโรต้าด้วยการล้างมือ 

11.15-11.30 S-31 
ณัฐวุฒ ิ สุขสบาย 
อนุสรณ์  จิตมนัส 
ณัฏฐิณีย์  คงนวล 

การสร้างแบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้น เพื่อหาก าไรสูงสุดของการขายอิฐดินเผา
และใช้โปรเเกรม Wolfram Mathematica ในการตรวจสอบหาก าไรสูงสุด 

11.30-11.45 S-44 
ศักดิ์สิทธิ์ กวนพา 
วรัญญา ปุณณวัฒน ์
บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ 

ระบบวิเคราะห์สินค้าคงคลังส าหรับศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคด้วยการพยากรณ์
และการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 

12.00-12.15 S-62 
พงษ์พันธ ์ บุญสรรค์ 
ปาริชาต ิ ภูภักดี  

การแบ่งพื้นที่ในภาพโดยอาศัยการลดมิติแบบไม่เชิงเส้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



กลุ่ม Communication, Finance, Accountancy, Business and Economics 1  
ณ ห้องน าเสนอ 2841 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

Session Chair: ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จัตุรัส Co-chair: รศ.มุกดา  ศรียงค์ Reserved Chair: ดร.ลวัณกร มุกดาสนิท 
 

เวลำ รหัสบทควำม ชื่อผู้น ำเสนอบทควำม ชื่อบทควำม 

10.45-11.00 B-01 
เบญจรี พูนวศินมงคล ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการของลูกค้า กรณีศึกษาร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด 

(Tailor Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นลิน ีเหมาะประสิทธิ์ 

11.00-11.15 B-02 พัชราภรณ์  พิมพ์สุวรรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

11.15-11.30 B-03 

ฐิตาภา บ ารุงศิลป์ 
แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนลาวเวียง อ าเภอเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท 

ดวงพร กาซาสบิ 
พิศมัย จัตุรัตน์ 
ฉัตรมงคล จันทราทิพย ์

11.30-11.45 B-04 
ลลิตา พูลสวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ในการใช้บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

กรณีศึกษา : ลูกค้าธนาคารกรุงไทย     สัณหะ เหมวนิช 
11.45-12.00 B-06 จุฑาทิพย ์หมื่นแก้ว การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์โคนมในประเทศไทย 
12.00-12.15 B-07 ชยาภพ ภูมิเหล่าแจ้ง การศึกษาเปรียบเทยีบการรับบทบาทในเกม MOBA กับรูปแบบภาวะผู้น า 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

12.45-13.00 B-08 
ปิยะ บุญพิทักษ์ 

การศึกษาความเป็นไปได้ของการท าธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ดร.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ 

13.00-13.15 B-09 อดิเทพ ครุฑธามาศ ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย 

13.15-13.30 B-10 วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ 
การสื่อสารแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

13.30-13.45 B-11 
สุธีรา พฤกษศิริกุล 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผกา ผันดินแดง 
ชลธิชา ทิพย์ประทุม 

13.45-14.00 B-12 ชลธิชา ทิพย์ประทุม 
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการพลิกผันทางดิจิทัลของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

14.00-14.15 B-13 
สุกัญญา วงศ์เจริญชัยกุล แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
ภฤศญา ปิยนุสรณ ์   

14.15-14.30 B-14 
อับดุลรอน ี สาแมง 

การวิเคราะห์และพัฒนาชุดสี ที่สร้างแรงกระตุ้นในกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์กาแฟ 

จิรนัยน์  ยอดดี 
ศรัณยู  บุตรโคตร  

14.30-14.45 B-16 พงศ์ศิษฏ์ สอนเฉลิม 
อิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการยุคไปรษณีย์ 4.0  
ของที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

14.45-15.00 B-17 ศรินทร ์ขันติวัฒนะกุล 
ความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาการสื่อสาร
การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

15.00-15.15 S-20 
กนกกาญจน์ ดีแปง 
ภัทรพล ชุ่มมี 

ปัจจัยในการฝึกอบรมที่มีต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงานในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (HSIL) จังหวัดสระบุรี 

15.15-15.30 B-33 
ทศพล  ขจรบุญ 
สัณหะ เหมวนิช 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเงินกลับภูมิล าเนาของแรงงานต่างด้าวชาวเมียน
มาร์ในจังหวัดสมุทรสาคร 
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เวลำ รหัสบทควำม ชื่อผู้น ำเสนอบทควำม ชื่อบทควำม 

10.45-11.00 B-18 

ชยุตม ์วะนา 
ชมพูนุท ผลกล้วย 
สุรินทร์ สมค า 
พงษ์รัตน์ วิสิทธิ์ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมีเนียมของชาวกรุงเทพมหานคร 
ในย่านสุขุมวิท 

11.00-11.15 B-19 ปรารถนา ประทุมขัน 
ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

11.15-11.30 B-20 พิชญาภา เภตรานุวัฒน ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
11.30-11.45 B-21 คณิต สุขรัตน ์ การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

12.45-13.00 B-23 อนุสรณ์ บุญปู่ 
การลงทุนแบบเน้นคุณค่า : ขอบเขตความรู้การลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้า
อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมบริการของไทย 

13.00-13.15 B-24 
วีระวัฒน ์ยาวงษ์ 
สัณหะ เหมวนิช 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

13.15-13.30 B-25 ยุทธศิลป์ เข็มพิลา 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาอ าเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย 

13.30-13.45 B-26 วิมลมาศ โสธรศักดิ์ 
ปัจจัยที่ก าหนดความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

13.45-14.00 B-27 
ธนภัทร ศรีกล่ า 
พุฒิพัฒน์ ทวีวิชรพัฒน์ 
ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 

วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการจัดท าแผนที่เดินเรือ กรณีศึกษา: แผนที่
เดินเรือหมายเลข 156 และ 307A 

14.00-14.15 B-28 
อรนาวิน สถิตย์สุขเสนาะ 
วรดี จงอัศญากุล 

การศึกษาอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายทองค าล่วงหน้า
ประเภท Gold D 

14.15-14.30 B-29 

ปฏิมากร ปริเทสาโน 
อินทิรา สาธร 
ธารวิมล ตันยอด 
อภิญญา บุญเจริญ 
รุ่งรัตน์ เนติ 
ณัฐวรรณ พิมลวิทยา 
สุภาพันธุ์ สายทองอินทร์ 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในและการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 

14.30-14.45 B-30 
ชัยวุฒ ิอยู่ดี 
ถวิล นิลใบ 

การก าหนดค่าสินไหมทดแทนจากเหตุละเมิด โดยวิธี Hedonic Price 

14.45-15.00 B-31 
ชวัลญา ปิ่นทอง 
ศิวพงศ์ ธีรอ าพน 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์ 
SET50   

15.00-15.15 B-32 
ธนาภรณ์ จิตธนะสุวรรณ 
ศิวพงศ์ ธีรอ าพน 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มน้ ามัน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

15.15.15.30 S-32 
ภควัต รัตนราช 
จุไรรัตน์ ทองค าชื่นวิวัฒน์ 

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายสะท้อนตัวตนของเยาวชน 
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เวลำ รหัสบทควำม ชื่อผู้น ำเสนอบทควำม ชื่อบทควำม 

10.45-11.00 E-01 

สายฝน ชวรางพงษ์ การเปรียบเทียบทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง วัสดุรอบตัว โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ 

ประสิทธิ์ ปุระชาติ 
วันวิสาข์ ลิจ้วน 
วันทนี ปานเจริญ 

11.00-11.15 E-02 

วรารัตน์ เหมือนเพ็ชร การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สารใน
ชีวิตประจ าวัน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

วันวิสาข์ ลิจ้วน 

กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย ์

11.30-11.45 E-04 ยุพิน  รสภา 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับ
สื่อสังคม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิค
อ านาจเจริญ 

11.45-12.00 E-05 ชิดชนก นวมงคล 
การใช้ภาษาอุปลักษณ์ในพาดหัวโฆษณาประเภทหมวดเครื่องส าอาง
ที่ปรากฏในนิตยสารส าหรับผู้หญิงและผู้ชาย 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

12.45-13.00 E-06 ณัฐพล ธนเชวงสกุล 
การจัดการเรียนรู้แบบภควันตวิทยาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP เพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

13.00-13.15 E-07 
โอปอ  กลับสกุล 

การพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านช่อง
ทางการสื่อสารออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปุณณภา  เบญจเสว ี

13.15-13.30 E-08 วิชัย  จิตต์ประสงค์ 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดิน
ตามเส้นผลิตพลังงานเพื่ออนาคต ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

13.30-13.45 E-09 
นุชจรี บุญเกต ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ในเขต

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สมเกียรติ เพ็ชรมาก 

13.45-14.00 E-11 เล็กฤทัย ขันทองชัย 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสานเทคโนโลยีใน
ยุคดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

14.15-14.30 E-15 นพรัตน์ ศุทธิถกล  
ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของประเทศที่มีความโดด
เด่นในเอเชีย 

14.30-14.45 E-16 นพรัตน์ ศุทธิถกล  
ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาผู้น านันทนาการ 
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เวลำ รหัสบทควำม ชื่อผู้น ำเสนอบทควำม ชื่อบทควำม 

11.00-11.15 S-42 ชลิดา จันทจิรโกวิท 
การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

11.15-11.30 S-43 

ชลิดา จันทจิรโกวิท 
ผศ.วิจิตรา มนตรี 
อนุสรณ์ ใจแก้ว 
กฤษณะ สมควร 
ประสิทธิ์ สารภี 

การพัฒนาแผนที่พื้นที่ปลูกข้าว ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 

11.30-11.45 S-48 ปิติภูมิ กีรติธร  

ผลการเรียนผ่านบทเรียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเขียน
โปรแกรม 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5  

11.45-12.00 S-49 

นวัฒกร โพธิสาร 
วิจิตรา โพธิสาร 
โกเมท จันทรสมโภชน์ 
สันติ ครองยุทธ 
มัญญนา จ าปาเทศ 

สื่อประสมส าหรับการตลาดออนไลน์ 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00-13.15 S-51 
อดิศักดิ์ อินโอ้ 
ไพโรจน์ สมุทรักษ์ 

การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ส าหรับเยาวชน 

13.15-13.30 S-52 
นพรัตน์  บัววัน 
ศุภรัตน์   อาสานอก 
ไพโรจน์ สมุทรักษ์ 

การพัฒนาเกม 3 มิติ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  

13.30-13.45 S-54 อรรณพ กางกั้น การพยากรณ์อนุกรมเวลาปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล 

13.45-14.00 S-58 
ประดิษฐ์ ศรีโสภา 
เสกสรร ศิวิลัย 

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในห้องแม่ข่ายด้วย 
NETPIE และ LINE Application 

14.00-14.15 S-59 
พัทธ์ธรนันทน์ เหมือนม ี
เสกสรรค์ ศิวิลัย 

การพัฒนาระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะด้วย NETPIE 

14.15-14.30 S-63 พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และลด
ต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของโรงคัดคุณภาพข้าว  

14.30-14.45 S-68 
ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ 
อารมย์ จันทะสอน 
วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการระบาดของโรคแส้ด า
อ้อยในอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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ณ ห้องน าเสนอ 2862 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
Session Chair: ผศ.ดร.ดวงพร กาซาสบิ Co-chair: ผศ.รัฐพล ศรประเสริฐ Reserved Chair: ดร.สุกานดา ไชยยง 

 

เวลำ รหัสบทควำม ชื่อผู้น ำเสนอบทควำม ชื่อบทควำม 

10.45-11.00 S-01 

นลัทพร รัตนตรัยวงศ์ 
วาสนา เครืออินตา 
สาคเรศ ธาราศรี 
อรอินทุ์ ประไชโย 
ปริตา ธนสุกาญจน์ 
ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 

การยืดอายุนมพาสเจอร์ไรส์ด้วยกระบวนการแปรรูปแบบความดันสูง  

11.00-11.15 S-10 
นภาดา วิเชียรพงษ์ 
อัญมณี ตุลาพันธ์ 

การเพิ่มอัตราการละลายของยาเมเฟนามิคแอซิดด้วยเทคนิคโซลิดดิส
เพอร์ชัน 

11.15-11.30 S-18 
วสุกาญจน์ ดีวรรณ์ 
ดรรชนี เอมพันธุ์ 

การพัฒนาสวนรุกขชาติปรุใหญ่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

11.30-11.45 S-30 
กิตติพล กสิภาร์ 
รัฐพล  ศรประเสริฐ   
อนงคณ์ หัมพานนท์ 

การพัฒนามโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
และกฎของเมนเดล ด้วยศูนย์การเรียนของนักศึกษาปี 1  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

11.45-12.00 S-46 
รัตนนุช จันทร์เพ็ญ 
ธิติมา เกตุแก้ว 
ปราณี แซ่เจ็ง 

ประสิทธิภาพของเม็ดไคโตซานชนิดผสมในการก าจัดสีย้อมชนิดรีแอคทีฟ 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00-13.15 S-50 
สุวิจักขณ์ สมจินดา 
ดุสิต อธินุวัฒน์ 
วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ 

พัฒนาฟิล์มบางเซลลูโลสยืดอายุการเก็บรักษาและส่งเสริมความต้านทาน
โรคหลังการเก็บเกี่ยวของพริกหวาน 

13.15-13.30 S-53 

ปิยพร ศรีสม 
วลีพรรณ รกิติกุล 
จินดา ศิริตา 
ปิยดา ยศสุนทร 
สุภาวดี แก้วพามา 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของใบไผ่ซาง (Dendrocalamus sp.) 

13.30-13.45 S-56 

Naphat Detchaipitak     
Vorakamol Boonyayothin  
Wantanee Phanprasit    
Chaiyanun Tangtong       
Natnaree Aimyong 

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสปรอทของพนักงานท า
ความสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรมในช่วงการปิดซ่อมบ ารุงใหญ่ 

13.45-14.00 S-60 
กันตพงษ์ แก้วกมล 
เบญญา เชิดหิรัญกร 
ดุสิต  อธินุวัฒน์ 

ผลของความเครียดจากเกลือต่อการสะสมโซเดียมและโพแทสเซียมใน
ทุเรียน 

14.00-14.15 S-65 ประสิทธิ ์ ปุระชาติ การบ าบัดน้ ามันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้ฟางข้าว 

14.15-14.30 S-66 
นิธินันท์ ลิบลับ 
อนันท์ เชาว์เครือ 

การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในการผลิตนมดิบของฟาร์มโคนม วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 

14.30-14.45 S-67 
นิธินันท์ ลิบลับ 
อนันท์ เชาว์เครือ 

การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ของโรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์นม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 



 
 

กลุ่ม Industrial Physics and Mechatronics 

ณ ห้องน าเสนอ 2871 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

Session Chair: ผศ.ดร.วีรพล จิรจริต Co-chair: ผศ.ดร.เปรมพร เขมาวุฆฒ์ Reserved Chair: ดร.ไตรทศ งามปิติพันธ ์
 

เวลำ รหัสบทควำม ชื่อผู้น ำเสนอบทควำม ชื่อบทควำม 

10.45-11.00 S-04 ฐานันดร เรือนก้อน 
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยใช้การควบคุมคุณภาพ
ทางสถิติในขั้นตอนการขึ้นรูปกล่องของกล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ 

11.00-11.15 S-07 
ชัชวาล พูลลาภพานิช 
คมวุธ วิศวไพศาล 

การประยุกต์สูตร Beam Formula ออกแบบก าแพงกันดินเสาเข็ม
เสียบแผ่นผนังแบบคานยื่น  

11.30-11.45 S-09 
จุฑาภรณ์ วรรณภูมิ 
ทิพย์สุดา ไชยไพบูลย์วงศ์  
มนู เฟื่องฟุ้ง 

ล็อคอินแอมพลิไฟเออร์ต้นทุนต่ า ส าหรับสแกนนิงโพรบไมโครสโคปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กลุ่ม Food, Health and Sports 

ณ ห้องน าเสนอ 2872 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  

Session Chair: ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา Co-chair: ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ Reserved Chair: ดร.เอกรัตน์ อ่อนน้อม 
  

เวลำ รหัสบทควำม ชื่อผู้น ำเสนอบทควำม ชื่อบทควำม 

10.45-11.00 S-02 
วิบูลพร วุฒิคุณ 
รัชนิกร กุสลานนท์ 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การนวดด้วยตัวเองจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

11.00-11.15 S-19 
อารมณ์ นาวากาญจน ์
ปภาดา นาวากาญจน์ 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

11.15-11.30 S-22 
ชัยสิทธิ์ โตวรขจรกุล 
สุมาลี พุ่มภิญโญ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในกรุงเทพ 

11.30-11.45 S-24 
อารมณ์ นาวากาญจน ์
ปภาดา นาวากาญจน์ 

การพัฒนาแบบวัดความสนุกสนานในการเรียนกิจกรรมกีฬา 

11.45-12.00 S-26 อารมณ ์นาวากาญจน ์ กลวิธีทางจิตวิทยาของนักกีฬาในการพัฒนากีฬาจังหวัด 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00-13.15 S-28 

พรกมล ล้อธรรมวงศ์ 
วรกมล บุณยโยธิน 
สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล 
ประมุข โอศิริ 

การยศาสตร์ในผู้ปฏิบัติงานบนปั้นจั่นเหนือศีรษะกรณีศึกษา โรงงานผลิต
แผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสีแห่งหนึ่ง 

13.15-13.30 S-33 

รวิวรรณ มากสวัสดิ์ 
ปาริชาต ปรีชามณี 
ชลธิชา ศิริ 
พิไลวรรณ จันทรังษี 
ชาริสา แสงทองอร่าม 
นภาพันธ์ โชคอ านวยพร 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบจากแป้งข้าวกล้อง
งอก 

13.30-13.45 S-35 

สายชล ทองค า 
สุชาดา ทองอ้น 
ชมพูนุท ผึ่งผาย 
พิชญานันท์ การณ์ดี 
อัญชลี ไชยวัฒน์ 
ธนัชพร ลิยงค์ 
ธนธรณ์ ทองสุข 

ผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่น 

13.45-14.00 S-40 
เปรม พิมาย 
ชัยรัตน์ ชูสกุล 

ผลของการฝึกด้วยน้ าหนักตัวที่เป็นแรงต้านที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพของผู้หญิงที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน 

 



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

-ก- 

สารบัญ 

 หน้า 

กลุ่ม Computer and Technology 

1. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในการเปรียบเทียบราคาสินค้าส าหรับห้างสรรพสินค้าในระแวก
ใกล้เคียง 

2 

 โดย...ปิ่นปินัทธ์ วีระพันธ์, ณภัทร แก้วเผือก, นภัสสร ทองขวัญ  
2. การจัดการความรู้เรื่องการผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบอินทรีย์  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลจันจว้า 

อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
6 

 โดย...พึงพิศ พิชญ์พิบุล, อังศนา พงษ์นุ่มกูล, จักรี พิชญ์พิบุล, อัญชลี ทิพย์โยธิน  
3.  ระบบแสดงต าแหน่งร้านฟิตเนสในอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วย กูเกิลแมพเอพีไอบนมือถือ 8 
  ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
  โดย...ธวัชชัย ทองค า, กฤติกา สังขวดี  
4.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท 14 
  โดย...วิจิตร จารุโณประถัมภ์  
5.   การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชมจากข้าวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  พ้ืนที่เทศบาลต าบลจันจว้า   

อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
19 

  โดย...วิจิตรา มนตรี  
6.   การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าโดยใช้คิวอาร์โค้ด 21 
  โดย...ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์, กรรณิกา แสงทอง  
7.   การพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าวพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 
30 

  โดย...ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น, ส าราญ ไชยค าวัง, ศรีนวล ฟองมณี  
8.  การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ป่าไม้  ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก-ป่าทับกวาง แปลงที่ 2 จังหวัดสระบุรี 
42 

  โดย...สุรกิจ กลิ่นทอง  
9.  ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม 43 
  โดย...สุดารา คล้ายมณี, วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์  
10. เครื่องจ่ายอาหารสัตว์เลี้ยงก่ึงอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 45 
  โดย...อรชุน พงษ์ปวน, กิตติมล กีรติประยูร  

  



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

-ข- 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

11. ระบบสั่งงานด้วยเสียงบนเทคโนโลยีสรรพสิ่งเพ่ือประยุกต์ควบคุมมอเตอร์ในงานด้านการ
เกษตรกรรม 

46 

 โดย ณัฐพล อ าพันแสง, สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข, ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล,  
    กรมวุฒิ นงนุช 

 

12. การพยากรณ์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา  ด้วยเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูม ิ

50 

 โดย...สุวุฒิ ตุ้มทอง, ณิชานันท์ สมัครไทย  
13. ระบบแจ้งเตือนต าแหน่งของรถจักรยานยนต์ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน 59 
 โดย...ธานิล ม่วงพูล, ภาสกร  รื่นเกิด, ฟาริดา  พรชัยภูมิ  
14. การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 
65 

 โดย...ชลิดา จันทจิรโกวิท  
15. การพัฒนาแผนที่พ้ืนที่ปลูกข้าว ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 72 
 โดย...ชลิดา จันทจิรโกวิท, วิจิตรา มนตรี, อนุสรณ์ ใจแก้ว, กฤษณะ สมควร, ประสิทธิ์ สารภี  
16. ผลการเรียนผ่านบทเรียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเขียนโปรแกรมส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

77 

 โดย...ปิติภูมิ กีรติธร  
17. สื่อประสมส าหรับการตลาดออนไลน์ 84 
 โดย...นวัฒกร โพธิสาร, วิจิตรา โพธิสาร, โกเมท จันทรสมโภชน์, สันติ ครองยุทธ,  
    มัญญนา จ าปาเทศ 

 

18. การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ส าหรับเยาวชน 92 
 โดย...อดิศักดิ์ อินโอ้, ไพโรจน์ สมุทรักษ์  
19. การพัฒนาเกม 3 มิติ เพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 98 
 โดย...นพรัตน์  บัววัน, ศุภรัตน์   อาสานอก, ไพโรจน์ สมุทรักษ์  
20. การพยากรณ์อนุกรมเวลาปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล 105 
 โดย...อรรณพ กางก้ัน  
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21. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในห้องแม่ข่ายด้วย  NETPIE และ 
LINE Application 

106 

 โดย...ประดิษฐ์ ศรีโสภา, เสกสรร ศิวิลัย  
22. การพัฒนาระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะด้วย NETPIE 113 
 โดย...พัทธ์ธรนันทน์ เหมือนมี, เสกสรรค์ ศิวิลัย  
23. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ และลดต้นทุน เพ่ือ

เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของโรงคัดคุณภาพข้าว 
120 

 โดย...พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา  
24. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการระบาดของโรคแส้ด าอ้อยในอ าเภอ

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
129 

 โดย...ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ, อารมย์ จันทะสอน, วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ  
 
กลุ่ม Computational Mathematics and Statistics 

 
136 

25. ตัวแบบสโทแคสติกส าหรับราคาสินทรัพย์และการประยุกต์ใช้ประมาณราคาทองค า 137 
 โดย...นราธิป อิสรานุสรณ์    
26. ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า

ด้วยการล้างมือ 
142 

 โดย...ชฎาวรรณ หาญชู, รัตติยา ฤทธิช่วย, อรอุมา รักษาชล  
27. การสร้างแบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้น เพ่ือหาก าไรสูงสุดของการขายอิฐดินเผา 
     และใช้โปรเเกรม Wolfram Mathematica ในการตรวจสอบหาก าไรสูงสุด 

149 

 โดย...ณัฐวุฒิ  สุขสบาย, อนุสรณ์  จิตมนัส, ณัฏฐิณีย์  คงนวล  
28. ระบบวิเคราะห์สินค้าคงคลังส าหรับศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคด้วยการพยากรณ์และการจ าลอง

สถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 
154 

 โดย...ศักดิ์สิทธิ์ กวนพา, วรัญญา ปุณณวัฒน์, บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์  
29. การแบ่งพ้ืนที่ในภาพโดยอาศัยการลดมิติแบบไม่เชิงเส้น 156 
 โดย...พงษ์พันธ์  บุญสรรค์, ปาริชาติ  ภูภักด ี  
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กลุ่ม Biological Chemical and Environmental Science 157 
30. การยืดอายุนมพาสเจอร์ไรส์ด้วยกระบวนการแปรรูปแบบความดันสูง 158 
 โดย...นลัทพร รัตนตรัยวงศ์, วาสนา เครืออินตา, สาคเรศ ธาราศรี, อรอินทุ์ ประไชโย, ปริตา ธน

สุกาญจน์, ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 
 

31. การเพ่ิมอัตราการละลายของยาเมเฟนามิคแอซิดด้วยเทคนิคโซลิดดิสเพอร์ชัน 165 
 โดย...นภาดา วิเชียรพงษ์, อัญมณี ตุลาพันธ์  
32. แนวทางการพัฒนาสวนรุกขชาติปรุใหญ่เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติส าหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
170 

 โดย...วสุกาญจน์ ดีวรรณ์, ดรรชนี เอมพันธุ์  
33. การพัฒนามโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและกฎของเมนเดล 

ด้วยศูนย์การเรียนของนักศึกษาปี 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
177 

 โดย...กิตติพล กสิภาร์, รัฐพล  ศรประเสริฐ, อนงคณ์ หัมพานนท์  
34. ประสิทธิภาพของเม็ดไคโตซานชนิดผสมในการก าจัดสีย้อมชนิดรีแอคทีฟ 185 
 โดย...รัตนนุช จันทร์เพ็ญ, ธิติมา เกตุแก้ว, ปราณี แซ่เจ็ง  
35. พัฒนาฟิล์มบางเซลลูโลสยืดอายุการเก็บรักษาและส่งเสริมความต้านทานโรคหลังการเก็บเกี่ยว

ของพริกหวาน 
192 

 โดย...สุวิจักขณ์ สมจินดา, ดุสิต อธินุวัฒน์, วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ  
36. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของใบไผ่ซาง (Dendrocalamus sp.) 194 
 โดย...ปิยพร ศรีสม, วลีพรรณ รกิติกุล, จินดา ศิริตา, ปิยดา ยศสุนทร, สุภาวดี แก้วพามา  
37. Health Risk Assessment of Mercury Exposure among Decontamination Workers 200 
 โดย... Naphat Detchaipitak, Vorakamol Boonyayothin, Wantanee Phanprasit 
    Chaiyanun Tangtong, Natnaree Aimyong 

 

38. ผลของความเครียดจากเกลือต่อการสะสมโซเดียมและโพแทสเซียมในทุเรียน 207 
 โดย...กันตพงษ์ แก้วกมล, เบญญา เชิดหิรัญกร, ดุสิต  อธินุวัฒน์  
39. การบ าบัดน้ ามันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้ฟางข้าว 208 
 โดย...ประสิทธิ์  ปุระชาติ  
40. การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในการผลิตนมดิบของฟาร์มโคนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบุรี 
209 

 โดย...นิธินันท์ ลิบลับ, อนันท์ เชาว์เครือ  
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41. การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 

214 

 โดย...นิธินันท์ ลิบลับ, อนันท์ เชาว์เครือ  
 
กลุ่ม Industrial Physics and Mechatronics 

 
220 

42. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยใช้การควบคุมคุณภาพทางสถิติในขั้นตอนการขึ้นรูป
กล่องของกล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ 

221 

 โดย...ฐานันดร เรือนก้อน  
43. การประยุกต์สูตร Beam Formula ออกแบบก าแพงกันดินเสาเข็มเสียบแผ่นผนังแบบคานยื่น 223 
 โดย...ชัชวาล พูลลาภพานิช, คมวุธ วิศวไพศาล  
44. ล็อคอินแอมพลิไฟเออร์ต้นทุนต่ า ส าหรับสแกนนิงโพรบไมโครสโคปี 231 
 โดย...จุฑาภรณ์ วรรณภูมิ, ทิพย์สุดา ไชยไพบูลย์วงศ์, มนู เฟื่องฟุ้ง  
  
กลุ่ม Food, Health and Sports 238 
45. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การนวดด้วยตัวเองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 239 
 โดย...วิบูลพร วุฒิคุณ, รัชนิกร กุสลานนท์  
46. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 241 
 โดย...อารมณ์ นาวากาญจน์, ปภาดา นาวากาญจน์  
47. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในกรุงเทพ 246 
 โดย...ชัยสิทธิ์ โตวรขจรกุล, สุมาลี พุ่มภิญโญ  
48. การพัฒนาแบบวัดความสนุกสนานในการเรียนกิจกรรมกีฬา 247 
 โดย...อารมณ์ นาวากาญจน์, ปภาดา นาวากาญจน์  
49. กลวิธีทางจิตวิทยาของนักกีฬาในการพัฒนากีฬาจังหวัด 248 
 โดย...อารมณ์ นาวากาญจน์  
50.การยศาสตร์ในผู้ปฏิบัติงานบนปั้นจั่นเหนือศีรษะกรณีศึกษา โรงงานผลิตแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่น

เคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสีแห่งหนึ่ง 
249 

 โดย...พรกมล ล้อธรรมวงศ์, วรกมล บุณยโยธิน, สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล, ประมุข โอศิริ  
51. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบจากแป้งข้าวกล้องงอก 257 
 โดย...รวิวรรณ มากสวัสดิ์, ปาริชาต ปรีชามณี, ชลธิชา ศิริ, พิไลวรรณ จันทรังษี, ชาริสา แสงทอง

อร่าม, นภาพันธ์ โชคอ านวยพร 
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52. ผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่น 264 
 โดย...สายชล ทองค า, สุชาดา ทองอ้น, ชมพูนุท ผึ่งผาย, พิชญานันท์ การณ์ดี, อัญชลี ไชยวัฒน์, 

ธนัชพร  ลิยงค์, ธนธรณ์ ทองสุข 
 

53. ผลของการฝึกด้วยน้ าหนักตัวที่เป็นแรงต้านที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของผู้หญิง
ที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน 

274 

 โดย...เปรม พิมาย, ชัยรัตน์ ชูสกุล  
 
กลุ่ม Communication, Finance, Accountancy, Business and Economics  

 
275 

54.  ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้ ง ใจใช้บริการของลูกค้า  กรณีศึกษาร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด  
(Tailor Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

276 

 โดย...เบญจรี พูนวศินมงคล, นลินี เหมาะประสิทธิ์  
55. ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 284 
 โดย...พัชราภรณ์  พิมพ์สุวรรณ์  
56. แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนลาวเวียง อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
289 

 โดย...ฐิตาภา บ ารุงศิลป์, ดวงพร กาซาสบิ, พิศมัย จัตุรัตน์, ฉัตรมงคล จันทราทิพย ์  
57. ปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ในการใช้บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา : 

ลูกค้าธนาคารกรุงไทย    
290 

 โดย...ลลิตา พูลสวัสดิ์, สัณหะ เหมวนิช  
58. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์โคนมในประเทศไทย 297 
 โดย...จุฑาทิพย์ หมื่นแก้ว  
59. การศึกษาเปรียบเทียบการรับบทบาทในเกม MOBA กับรูปแบบภาวะผู้น า 298 
 โดย...ชยาภพ ภูมิเหล่าแจ้ง  
60. การศึกษาความเป็นไปได้ของการท าธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์ 305 
 โดย...ปิยะ บุญพิทักษ์, วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ   
61. ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย 306 
 โดย...อดิเทพ ครุฑธามาศ  
62.  การสื่อสารแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร 
307 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ โดยมีอุปกรณ์ที่ช่วยเป็นสื่อกลางในการใช้
เทคโนโลยีที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตโดยอุปกรณท์ี่เป็นท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
คือสมาร์ทโฟน ในงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบราคาสินค้าที่วางขายใน
ห้างสรรพสินค้าในระแวกใกล้เคียงกับผู้ใช้งานมือถือ พร้อมท้ังแสดงต าแหน่งของห้างสรรพสินค้าและเส้นทางการเดินทางไปยัง
สถานที่นั้นได้ด้วย นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังสามารถแสดงราคารวมของสินค้าที่เลือกและรายการส่งเสริมการขายของแต่ละ
ห้างสรรพสินค้าด้วย 
ค าส าคัญ: แอปพลิเคชันบนมือถือ, ห้างสรรพสินค้า, เปรียบเทียบราคาสินค้า, เส้นทางการเดินทาง 
 
Abstract 
Nowadays, technology becomes an important factor for human livings. Many devices provide access for 
human to the Internet, such as smartphone, computer, and tablet. Currently, smartphone is the common 
device for everyone to access the Internet. The research is also implemented based on a mobile device. 
This application is used for comparing products’ prices of nearby supermarkets, and also providing the route 
to the selected supermarket. Moreover, the application also presents the total price of selected items and 
promotions, which are advertised at that time. 
Keywords: Mobile application, supermarket, price comparing, route map 
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1. ค าน า 

ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจ าวัน สมาร์ทโฟนก็สามารถ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ได้อย่างสะดวก และ ง่ายดาย โดยผ่านทางระบบ

อินเตอร์เน็ตไร้สายอย่าง 3G หรือ Wi-Fi [1]ดังนั้นได้เห็น

ถึ งปัญหาจึ ง ได้จัดท าแอปพลิ เค ช่ันบนสมาร์ทโฟน 

เนื่องจากปัจจุบันมีสินค้าอุปโภค บริโภคหลากหลาย

ประเภทให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ สินค้ากลุ่มประเภทเดียวกันก็

มีหลากหลายยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อก็จะมีราคาหรือปริมาณที่ไม่

เท่ากัน อีกทั้งยังมีสถานที่ให้เลือกซื้อสินค้าต่างๆอีก

มากมาย ทั้งนี้ในมุมของผู้บริโภคที่ต้องการเลือกสิ่งที่ดทีีส่ดุ 

และมีราคาเหมาะสมที่สุด ในสถานที่ที่สะดวกที่สุด เป็น

เรื่องที่ค่อนข้างยากในการเปรียบเทียบราคาและความ

คุ้มค่า จึงได้จัดท าแอปพลิเคชันซุปเปอร์มาร์เก็ต โดย

อ านวยความสะดวกให้ผู้ ใ ช้งานสามารถตรวจสอบ

เปรียบเทียบราคาได้ 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 Mobile Application 

Mobile Application เป็นการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุน ให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่าย
ยิ่งขึ้น ในปัจจุบันโทรศัพท์มือ หรือ สมาร์ทโฟนมีหลาย
ระบบปฏิบัติการทีพ่ัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคใช้ ส่วนท่ีมีคน
ใช้และเป็นที่นิยมมากก็คือ iosและ Android จึงท าให้เกิด
การเขียนหรือพัฒนา Application ลงบนสมาร์ทโฟ
นเป็นอย่างมาก อย่างเช่น แผนที่ , เกมส์, โปรแกรมคุย
ต่างๆ และหลายธุรกิจก็เข้าไปเน้นในการพัฒนา Mobile 
Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามาก
ขึ้น Mobile Application เหมาะส าหรับธุรกิจและองค์กร
ต่างๆในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงขยายการ
ให้บริการผ่านมือถือ สะดวกง่าย ทุกท่ี ทุกเวลา [2] 
 
2.2 Android 

คือระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์พกพา เช่น 
โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์และเน็ตบุ๊ก ที่
ท างานบนลินุกซ์ เคอร์เนล เริ่มพัฒนาโดยบริษัทแอน
ดรอยด์ จากนั้นบริษัทแอนดรอยด์ถูกซื้อโดยกูเกิล และ
ทางกูเกิลได้น าแอนดรอยด์ไปพัฒนาต่อ ส่วนด้านลิขสิทธิ์
ของโค้ดแอนดรอยด์จะใช้ในลักษณะของซอฟต์แวร์เสรี
หรือโอเพ่นซอร์ส ท าให้นักพัฒนาสามารถแก้ไข ดัดแปลง
โค้ดแอนดรอยด์ได้อย่างอิสระ ส าหรับระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เป็นที่ รู้ จั กต่อสาธารณชนเมื่ อวันที่  5 
พฤศจิกายน 2550 และแอนดรอย์เวอร์ช่ัน 1.0 ถูกปล่อย
ออกมาใช้งานอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2551[3] 
 
2.3 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 

การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ คือ การวางแผน
การจัดล าดับ เนื้อหาสาระของเว็บไซต์ ออกเป็นหมวดหมู่ 
เพื่อจัดท าเป็นโครงสร้างในการจัดวางหน้าเว็บเพจทั้งหมด 
เปรียบเสมือนแผนที่ ที่ท าให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดของ
เว็บไซต์ ช่วยในนักออกแบบเว็บไซต์ไม่ให้หลงทาง การจัด
โครงสร้างของเว็บไซต์ มีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ การที่จะท า
ให้ผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถค้นหาข้อมูลในเว็บเพจได้อย่าง
เป็นระบบ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ที่สามารถสร้าง
ความส าเร็จให้กับผู้ที่ท าหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ (Webmaster) การออกแบบโครงสร้างหรือจัด
ระเบียบของข้อมูลที่ชัดเจน แยกย่อยเนื้อหาออกเป็นส่วน
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันและให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน จะ
ช่วยให้น่าใช้งานและง่าย ต่อการเข้าอ่านเนื้อหาของผู้ใช้
เว็บไซต์ [4] 

 
3. การพัฒนาและออกแบบ 

3.1การออกแบบแอปพลิเคชัน 

กระบวนการออกแบบแอปพลิเคชันมีฟังก์ชัน
การท างาน 3 ฟังก์ชัน ได้แก่ 
1.ฟังก์ชันการค้นหาสินค้าที่ต้องการเพื่อเปรียบเทียบราคา 
โดยจะดูราคาของแต่ละที่ได้ 
2.ฟังก์ชันแสดงต าแหน่งของสถานท่ีที่ต้องการจะไป 
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3.ฟังก์ชันการเพิ่มราคาของสินค้าชนิดต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถ

เพิ่มเองได้ 

 

 

ภาพที่ 1: หน้าล็อกอิน 

 

ภาพที่ 2: หน้าสมัครสมาชิก 
 

 

ภาพที่ 3: หน้าเมนูค้นหาสินคา้และเพิ่มสินค้า 

 

 

ภาพที่ 4: หน้าค้นหาสินค้า  

 

 

ภาพที่ 5: หน้าแผนที่ 
 

 

ภาพที่ 6: หน้าเพิ่มสินค้า 

 

3.2 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 
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 เว็บไซต์จะสามารถใช้งานได้เฉพาะแอดมิน

เท่านั้น ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูล อนุมัติหรือแก้ไขข้อมูล 

ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงได้ 

 

ภาพที่ 7: หน้าเว็บไซตส์ าหรับแอดมิน 

 

 

4. ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนา 

ในงานวิจัยช้ินนี้ ผู้จัดท าได้น าเสนอในรูปแบบ
ของ 1) แอปพลิเคชันบนมือถือระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 2) web application 3) ฐานข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้
คือ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน android 
ในการแก้ ไขปัญหา และใช้งานได้สะดวกผ่านทาง 
smartphone แ ล ะ  admin ส า ม า รถน า ข้ อมู ล จ าก 
database มาวิจัยและพัฒนาต่อไปได้ 
 
5. บทสรุป 

ปัจจุบันสมาร์ทโฟนได้ เข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาแอป

พลิเคชันเปรียบเทียบราคาสินค้าของห้างสรรพสินค้า

บริเวณใกล้เคียง โดยแอปพลิเคชันนี้ถูกพัฒนาบนระบบ

แอนดรอยด์ แอปพลิเคชันน้ีช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่

ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า โดยท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง

ในการรวบรวมข้อมูลสินค้าและค านวณราคาสินค้ารวม 

และแสดงแผนที่การเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าที่เลือก 

เอกสารอ้างอิง 
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การจัดการความรู้เรื่องการผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบอินทรีย์ ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

A Knowledge Management Platform of Ethnic Rice :KiawNguOrganic 
Glutinous Rice in Janjawa, Mae Chan District, ChiangRai 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการความรู้เรื่องการผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบอินทรีย์ ในพื้นที่เทศบาลต าบล
จันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อให้ได้
องค์ความรู้ที่เป็นระบบและจัดเก็บไว้ในระบบจัดการความรู้ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วย
องค์ความรู้ด้านการเลือกพื้นที่ปลูกข้าว การเลือกพันธ์ข้าว การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน วิธีการปลูก การจัดการความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน การใช้ปุ๋ย การควบคุมและก าจัดวัชพืช การป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การจัดการน้ า การเก็บ
เกี่ยว การเก็บรักษาและการบรรจุหีบห่อ ซึ่งเกษตรกรสามารถน าความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบ
อินทรีย์ กระจายความรู้ได้อย่างทั่วถึงและช่วยอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นไว้ให้คนรุ่นหลั งอีกด้วย นอกจากนี้ยังอาจช่วยเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภคสามารถรับรู้และเข้าใจถึงกระบวนการผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบอินทรีย์ผ่านทาง QR Code บน
บรรจุภัณฑ์ ท าให้เกิดความมั่นใจในการบริโภคและเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ประสิทธิภาพของระบบจัดการความรู้
เรื่องการผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบอินทรีย์ ในพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านและได้ทดสอบกับผู้ใช้จ านวน 20 คน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า ระบบ

จัดการองค์ความรู้ที่ได้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (x=̅ 4.17) และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบในระดับมาก ( x ̅= 4.16) 
ค าส าคัญ: ข้าวเหนียวเขี้ยวงู, ข้าวอินทรีย์, ระบบจัดการความรู้ 
 
Abstract 
The objectives of this study were to develop a knowledge management system on organic glutinous rice 
production in Janjawa, Maechan district, Chiang Rai province and to examine the satisfaction of system users. 
The researchers used the knowledge management process to obtain a systematic knowledge and stored in 
a developed knowledge management system as the source of available knowledge and information. The 
knowledge management system consists of knowledge of rice planting area selection, selection of rice 
varieties, seed preparation, soil preparation, planting method, soil maintenance, use of fertilizer, weed 
control and removal, diseasesand pests prevention and removal, water management, harvesting, storage 
and packaging. Not only farmers can access to these knowledge for their production of organic glutinous 
rice but also system can distribute all knowledge as the ethnic knowledge preservation. In view of 
economics, the product can be added the value by the QR Code over the package that customer can 
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understand the production process of organic glutinous rice. The trust of products can be automatically 
done by the system.The efficiency of the knowledge management system on organic glutinous rice 
production in Janjawa, Maechan district, Chiang Rai province is done by evaluating from 3 experts and have 
tested with 20 users to study the satisfaction of users. From the results, the effectiveness of knowledge 
management system and the satisfaction of users were 4.17 and 4.16 as high level. 

Keywords: KiawNgu glutinous rice, organic rice, knowledge management system
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ระบบแสดงต าแหน่งร้านฟิตเนสในอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วย กูเกิล แมพเอพีไอบนมือ
ถือระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ 

GPS Co-ordinates of Fitness Gyms in Phitsanulok Using Google Map 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบแสดงต าแหน่งร้านฟิตเนสในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกด้วยกูเกิลแมพเอพีไอ
บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแสดงต าแหน่งร้านฟิตเนสในอ าเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลกด้วยกูเกิลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนักศึกษาช้ันปีที่ 3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามจ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แอปพลิเคช่ันระบบแสดงต าแหน่ง
ร้านฟิตเนสในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกด้วยกูเกิลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบแสดงต าแหน่งร้านฟิตเนสในอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วยกูเกิลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  1) แอปพลิเคช่ันที่พัฒนาระบบ
แสดงต าแหน่งร้านฟิตเนสในอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วยกูเกิลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ประกอบด้วย
ฟังก์ชัน 4 ฟังก์ชัน คือ Main Page, Search, Change Map Style, Direction ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบอยู่ใน
ระดับดี ที ่ x = 4.32, S.D = 0.51 

 
ค าส าคัญ : กูเกิลแมพเอพีไอ, ร้านฟิตเนส, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 
Abstract 
The research aimed to 1)  develop the GPS coordinates of fitness centers in Mueang District, Phitsanulok using 
Google Maps API on mobile phones, Android Operating Systems, and 2)  study the satisfaction of the users in 
using the GPS coordinates of fitness centers in Mueang District, Phitsanulok using Google Maps API on mobile 
phones, Android Operating Systems. The sample group used in the research was the third-year students, 
Pibulsongkram Rajabhat University, 30 people by random sampling. The tools used in the research were the GPS 
coordinates of fitness centers in Mueang District, Phitsanulok using Google Maps API on mobile phones, Android 
Operating Systems applications and the satisfaction questionnaires of the GPS coordinates of fitness centers in 
Mueang District, Phitsanulok using Google Maps API on mobile phones, Android Operating Systems. The statistics 
used in data analysis were mean and standard deviation the results of the research were as follows: 1)  The 
applications that developed the GPS coordinates of fitness centers in Mueang District, Phitsanulok using Google 
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Maps API on mobile phones, Android Operating Systems consisted of 4  functions: Main Page, Search, Change 
Map Style, and Direction. The results of the users’ satisfaction were at a good level x = 4.32, S.D = 0.51. 

 
Keywords: Google Maps, API, fitness centers, Android Operating Systems 
1. บทน า 
  ปัจจุบันเทรนด์การรักษาสุขภาพและการออกก าลังกาย
ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพสังคมที่
มีความเป็นเมืองมากขึ้น หนึ่งในรูปแบบการออกก าลังกายที่
ก าลังได้รับความนิยมคือการออกก าลังกายในฟิตเนส [1] 
การที่คนหันมาใส่ใจกับการรักสุขภาพมากยิ่งขึ้นท าให้เกิด
ธุรกจิการให้บริการหลายด้าน ที่เกี่ยวข้องการกับการออก
ก าลังกายซึ่งเรียกว่าศูนย์ฟิตเนส สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของคนในสังคมที่ไม่สะดวก เช่นมีเวลาที่จ ากัด 
สถานที่ไม่อ านวย [2] ฟิตเนสยังเป็นสถานที่ออกก าลังกาย
ยอดฮิตของผู้คนในสมัยดิจิตอล ส าหรับผู้ที่รักสุขภาพและ
รักการออกก าลังกายในอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีฟิต
เนสที่เปิดให้บริการหลายแห่งและยังมีฟิตเนสที่สร้างใหม่
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้การเข้าถึงข้อมูลและต าแหน่งไม่
สะดวกต่อการค้นหาอีกทั้งยังอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดท าให้
การจราจรติดขัดสภาพอากาศร้อนไม่สะดวกในการเดินทาง
ค้นหาและจังหวัดพิษณุโลกยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของ
ภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง มีสถานศึกษามากมายทุกระดับ
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาล และ
เอกชน ท าให้ในแต่ละปีมีจ านวนที่เข้ารับการศึกษาต่อ ทั้ง
อุดมศึกษา และอาชีวศึกษามีจ านวนมากและท าให้
ประชากรเพิ่มมากขึ้นความต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลก็มาก
เช่นเดียวกัน เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านเครื่องมือ
สื่อสารแบบพกพา ได้แก่สมาร์ตโฟนและสมาร์ตแท็บเล็ตมี
การพัฒนาอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมมากเพราะเป็น
เครื่องมือการสื่อสารแบบจอสัมผัส ท าให้สะดวก ใช้งานง่าย
และมีฟังก์ช่ันที่ใหเ้ลือกใช้งานหลากหลาย อีกทั้งผู้ใช้ไม่ต้อง
แบกน้ าหนักของเครื่องมือสื่อสารเหมือนเดิมเมื่อเทคโนโลยี
สื่อสารไร้สายความเร็วสูงรองรับก็ยิ่งท าให้ผู้ใช้สามารถ
สื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลาและในหลาย ๆ โอกาสมากขึ้น [3]  
จากเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาระบบ
แสดงต าแหน่งร้านฟิตเนสในจังหวัดพิษณุโลกด้วยกูเกิลแมพ   
เอพีไอบนมือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อการเข้าถึง

ข้อมูลที่รวดเร็วและยังมีประโยชน์ต่อผู้สนใจที่จะเข้าใช้
บริการฟิตเนสให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 
2. วิธีด าเนินการศึกษา 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย การด าเนินงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอน 2 ขั้นตอนดังนี้ 
1.1 ศึกษาข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบแสดงต าแหน่งร้านฟิตเนสในอ าเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลกด้วย กูเกิลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ 
1.2 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างแอปพลิเคชันโดยใช้ระเบียบวิธีการพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบรวดเร็ว (RAD) [4] ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
      1.2.1การวางแผนก าหนดความต้องการ 
(Requirements Planning) คือ การศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยแบ่งส่วนของ
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 ได้แก่ 1) การ
วิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพในการท างานของแอปพลิเคชัน 
ด้านความถูกต้องในการท างานของแอปพลิเคชัน ด้านความ
สะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน 2) การพัฒนาแอปพลิเค
ชันบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) การ
เขียนโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ Android Studio 4) การ
ท างานของกูเกิลแมพเอพีไอ และ 5) การเช่ือมต่อข้อมูล 
Firebase กับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส่วนที่ 2 ได้แก่ 
ด้านการออกแบบโดยผู้ใช้ (User Design) โดยผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์ผู้ใช้ และให้ผู้ใช้ได้ก าหนดสถานการณ์ที่ผู้ใช้
ต้องการ จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบแอป
พลิเคชัน โดยแสดงผลการวิเคราะห์และออกแบบด้วย
แผนภาพเชิงวัตถุ ดังนี้ 1) การออกแบบในภาพรวม (Flow 
Chart) 2) ยูเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) 3) ซี
เควนไดอะแกรม (Sequence Diagram) 4) คอนแท็กซ์
ไดอะแกรม (Context Diagram) 5) ดาต้าโฟลว์ ไดอะแกรม
(Data Flow Diagram) 
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         ภาพที่ 1 การออกแบบแอปพลิเคชันในภาพรวม 
 
 
 
 

 
 
          ภาพที่ 2 การออกแบบด้วยUse Case Diagram 
 

 
 
            ภาพที่ 3 การออกแบบ Sequence Diagram 

 

 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพกระแสข้อมูล Context Diagram Level 
0 
 

 
 

ภาพที่ 5 Data Flow Diagram Level 1 
 
     

 
 
ภาพที่ 6  Design System Show location Fitness  
Center   
                      in Phitsanulok  Province 
 



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-11- 

      

 
 
         ภาพที่ 7  Design System show location Map 
 
       

 
 

ภาพที่ 8  Code System Show  
 

         1.2.2 การพัฒนาระบบ (Develop) คือขั้นตอน
การเขียนโปรแกรม ตามการออกแบบในส่วนที่ 2 โดย
ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Android studio เขียนชุดค าสั่งภาษา 
JAVA, XML เช่ือมต่อกับ ฐานข้อมูล Firebase และใช้กู
เกิลแมพเอพีไอ ในการแสดงแผนที่ 
     1.3 การประเมินการยอมรับ คือ การน าระบบแสดง
ต าแหน่งร้านฟิตเนสในอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วย      
กูเกิล แมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยดไ์ป
ให้ผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจ ด้านประสิทธิภาพในการ
ท างานของแอปพลิเคชัน ด้านความถูกต้องในการท างาน
ของแอปพลิเคชันและด้านความสะดวกในการใช้งานแอป
พลิเคชัน 
     1.4 รวบรวมและสรุปผล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้และน าผลมา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
จัดท าสรุปผลการวิจัย 
    2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

         เครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัย ได้แก่  ระบบแสดง
ต าแหน่งร้านฟิตเนสในอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วย กู
เกิลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ใน
ที่นี้  ผู้ วิจัยได้ ใ ช้อ า เภอเมือง จั งหวัดพิษณุโลก เป็น
กรณีศึกษา โดยแบ่งการประเมินยอมรับจากผู้ใช้ ออกเป็น 
3 ด้าน 1) ด้านประสิทธิภาพในการท างานของแอปพลิเค
ชัน 2) ด้านความถูกต้องในการท างานของแอปพลิเคชัน 
3) ด้านความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยทั้งนี้
ผู้วิจัยเลือกข้อค าถาม ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: 
Index of Item – Objective Congruence) โ ด ยมี ค่ า
ความสอดคล้องระหว่าง 0.5 - 1 จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
มาตั้งเป็นค าถามในแบบ สอบถามเพื่อประเมินการยอมรับ
จากผู้ใช้ จากนั้นจึงน าแอปพลิเคช่ันดังกล่าวไปท าการ
ประเมินการยอมรับจากผู้ใช้จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
นักศึกษาที่เลือกแบบเจาะจงในการเข้าใช้ระบบแสดง
ต าแหน่งร้านฟิตเนสในอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วยกู
เกิลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
ผลการพัฒนาระบบแสดงต าแหน่งร้านฟิตเนสในอ าเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกด้วยกูเกิลแมพเอพีไอบนมือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีลักษณะดังนี้    
 

                  
 
              ภาพที่ 9 หน้าล็อคอินของแอปพลิเคชัน 
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              ภาพที่ 10 หน้าเมนูหลักของแอปพลิเคชัน 
               

                         
 
               ภาพที่ 11 หน้าแสดงต าแหน่งฟิตเนส 
 

                       
 
                ภาพที่ 12 หน้ารายละเอียดการค้นหา 
 

                       
 
                     ภาพที่ 13 หน้าแสดงเส้นทาง 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการระบบแสดงต าแหน่งร้านฟิตเนส
ในอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วย กูเกิลแมพเอพีไอบนมือ
ถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
ตารางที ่1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ในด้านการพัฒนาระบบแสดงต าแหน่งร้านฟิตเนสในอ าเภอ
เมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วยกูเกิลแมพเอพีไอบนมือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
ด้านประสิทธิภาพใน
การท างานของแอป
พลิเคชัน
(Performance Test) 

4.06 0.24 มาก 

ด้านความถูกต้องใน
การท างานของแอป
พลิเคชัน (Functional 
Test) 

3.86 0.33 มาก 

ด้านความสะดวกใน
การใช้งานแอปพลิเค
ชัน (Usability Test) 

3.80 0.40 มาก 

รวม 3.91 0.07 มาก 
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ในด้านการพัฒนาระบบแสดงต าแหน่งร้านฟิตเนสในอ าเภอ
เมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วย กูเกิลแมพเอพีไอบนมือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่า ด้านประสิทธิภาพใน
การท างาน มี x = 4.06, SD. = 0.24 ด้านความถูกต้องใน
การท างานของแอปพลิเคชัน มี x = 3.86, SD. = 0.33 
ด้านความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน มี x = 3.80, 
SD. = 0.40 ในภาพรวมของการพัฒนาที่นักศึกษามีความพึง
พอใจในการใช้อยู่ในระดับมาก 
ตารางที่ 2 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ
แสดงต าแหน่งร้านฟิตเนสในอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ด้วย กูเกิลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
รูปแบบการจดัวางต าแหน่ง 4.40 0.67 มาก 
ความเหมาะสมของพื้นหลัง 4.40 0.67 มาก 
ความสวยงามของปุ่มเมน ู 4.43 0.68 มาก 
ความเร็วในการท างานของ
ระบบ 

4.43 0.68 มาก 

ความสะดวกในการใช้งาน
ของเมนูต่างๆ 

4.37 0.67 มาก 

 ความสมบรูณ์ของระบบ 4.47 0.63 มาก 
ความง่ายในการใช้งานของ
ระบบ 

4.50 0.63 มาก 

ข้อมูลตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

4.37 0.61 มาก 

แอปพลิเคชั่นใช้งานได้ง่าย 4.43 0.63 มาก 
ได้ข้อมลูที่รวดเร็ว 4.50 0.63 มาก 
สามารถใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 4.50 0.63 มาก 
กระบวนการติดตั้งง่ายและมี
ความเหมาะสม 

3.40 0.50 มาก 

ความสะดวกในการค้นหา
ข้อมูล 

4.00 0.00 มาก 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
รวม 4.32 0.51 มาก 

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบแสดง
ต าแหน่งร้านฟิตเนสในอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วยกู
เกิลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมาก 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทนี้ ศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท โดยกลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทจ านวน 282 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมานนี้ใช้การทดสอบที ANOVA และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ สรุปผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา  รายได้ต่อเดือน การรับรู้ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
และ ความง่ายต่อการใช้งานของเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองชัยนาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
ค าส าคัญ: เครือข่ายสังคมออนไลน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพล ผู้สูงอายุ 
 
Abstract 
The study of factors of influencing the use of online social network of the elderly in Chainat municipality studies 
demographic characteristics and factors effecting the use of online social network among the elderly in Chainat 
municipality. The sample group is from 282 elderly in the municipality in Chainat. This study uses questionnaires 
as a tool to collect data on incidence value, percentage value, and average value. The statistics used in 
hypothesis testing are t-test, ANOVA and multiple regression analysis. The results of this study find that 
education level, income per month, awareness of online social network, and the ease of use of online 
social network influencing the use of online social network of the elder in Chainat municipality with 
statistical significance 0.05. 

Keywords: Online social network, Factors of influencing, Elderly 

 
1. บทน า 

ความก้าวล้ าทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้สังคมโลกเข้าสู่ยุคของการ
ติดต่อสื่อสารอย่างไร้พรมแดน อีกทั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์
เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันในปัจจุบันเพิ่ม
มากขึ้น เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่มีความทันสมัย 

ก้าวหน้า สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว และมี
ความคล่องตัวสูง ท าให้การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่
นิยมแพร่หลาย เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาเปลี่ยนแปลง
การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม เกิดการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบใหม่ และเป็นสถานที่ที่
สามารถติดต่อกับบุคคลอื่น การแลกเปลี่ยนความรู้ รวมไปถึง
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การต่อยอดความรู้ในด้านต่างๆโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
[1] นอกจากนี้ ยั งมี ธุ รกิจอีกมากมายที่ เกิดขึ้นมาจาก
อินเทอร์เน็ต และมีผู้คนอีกมากมายที่สร้างสังคมบนโลกของ
อินเทอร์เน็ต ดังจะเห็นได้จากมีเว็บไซด์ต่างๆสร้างขึ้นมา
เพื่อให้คนในสังคมทุกเพศวัย เข้าร่วมพบปะแสดงความ
คิดเห็น และความบันเทิงในรูปแบบใหม่ [2] การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในปัจจุบนันี้มีอัตราที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และ
อัตราการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในผู้สูงอายุก็มีแนวโน้ม
เพิ่มมากข้ึนด้วย [3]  

ผลการส ารวจของส านักสถิติแห่งชาติพบว่าปัจจุบันประเทศ
ไทยได้ ก้ า ว เข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ  (Aging Society) แล้ว 
เนื่องจากมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วน
เกินร้อยละ 10 หรือ อายุ 65 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 7 ของ
ประชากรทั้งประเทศ ตามที่องค์การสหประชาชาติ (United 
Nations) ได้ก าหนดไว้ [4] ซึ่งผลการส ารวจของส านักงาน
สถิติแห่งชาติจ านวนร้อยละของประชากรผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยปี พ .ศ .  2537 เท่ากับ ร้อยละ6.8 และผลส ารวจร้อยละ
ของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยปี พ .ศ .  2557 เท่ากับ 
ร้อยละ 14.9 อีกทั้งยังพบอีกว่าแนวโน้มประชากรไทย
โดยทั่วไปมีอายุเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น [4] พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ .ศ .  2546 มาตรา 11 ได้กล่าวถึง ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการ
คุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น 
การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิต [5] ได้กล่าวว่า การให้การศึกษาแก่ผู้สูงอายุ
เพื่อยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นถือเป็นเรื่องส าคัญ แต่
ผู้สูงอายุยังมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถในการเรียนรู้ หรือแม้แต่ความ
เต็มใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยเน้นท่ีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท 
ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 4 ปี (พ .ศ .
2557 – 2560) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคนและ
สังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาส
ในการศึกษา และพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โดยข้อมูลจาก
ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน 

กรมการปกครอง พบว่าสถิติผู้สูงอายุในจังหวัดชัยนาท เดือน
ธันวาคม พ .ศ . 2557 สูงถึงร้อยละ 17 ของจ านวนประชากร
ในจังหวัดชัยนาท การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุจึงมีความจ าเป็น เพื่อเป็นช่องทาง
ในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ โดยในสภาพปัจจุบัน
ผู้สูงอายุมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการเรียนรู้ทักษะและ
ควรใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น โดยน าความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  อีกทั้งสามารถน า
ความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาประกอบอาชีพเสริมทางด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
รายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิตอล (Digital Economy) ในรั ฐบาลปัจจุบันที่จะน า
ประเทศไทยก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0  

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดย
การสร้างแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี มีการด าเนินการ
วิจัยดังต่อไปนี้ [6]  

2.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเหตุผลที่อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล ดังนั้นเพื่อ
ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล แบ บป ฐม ภู มิ  (Primary Data) โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล มีขั้นตอนการด าเนินการคือ การศึกษาแนวความคิด
เกี่ยวกับแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการใช้เทคโนโลยีและผู้สูงอายุ  การ
สร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ทดสอบ
และปรับปรุงแบบสอบถาม ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและสรุปผลการวิจัย 

2.2 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท มี
กรอบแนวคิดของการวิจัย รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1 
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2.3 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยกลุ่มคือ สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองชัยนาท จ านวน 950 คน การ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบประชากรโดยก าหนดความ
เช่ือมั่นที่ 95% มีค่าความคาดเคลื่อน 5% โดยใช้สูตรการ
ค านวณของ [7] ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 282 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
ด้วยการใช้จ านวนประชากรแบ่งตามชุมชนจ านวน 18 ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทมาเป็นฐานในการคิดสัดส่วนให้ได้
ตัวอย่าง   

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ สถิติ
วิ เคราะห์ เ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis)  
เป็นสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
ค่ าความถี่  (Frequency) ค่ า ร้ อยละ (Percentage) เพื่ อ
อธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และสถิติที่
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมานนี้
ใช้การทดสอบที ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
(Multiple Regression Analysis) ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท  

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตัวอย่าง 

 จากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง

ชัยนาทจ านวน 282 คน ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์มี

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร ์

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ   
     ชาย 69 24.5 
     หญิง 213 75.5 
รวม 282 100 
2.อายุ   
     60 – 64 ปี 82 29.1 
     65 – 69 ปี 70 24.8 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
     70 – 74 ปี 74 26.2 
     75 - 79 ปี 47 16.7 
     80 ปีขึ้นไป 9 3.2 
รวม 282 100 
3. ระดับการศึกษา   
     ต่ ากว่าปริญญาตรี 257 91.1 
     ปริญญาตรีขึ้นไป 25 8.9 
รวม 282 100 
4. รายได้ต่อเดือน (บาท)   
     ต่ ากว่า 20,000 245 86.9 
     สูงกว่า 20,000 37 13.1 
รวม 282 100 
5.การประกอบอาชีพ   
     เจ้าหน้าที่ของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ 

37 13.1 

     พนักงาน/ลูกจ้าง 32 11.3 
     ธุรกิจส่วนตัว 69 24.5 
     เกษตรกรรม 10 3.5 
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     อื่นๆ 134 47.4 
รวม 282 100 

 

3.2 ผลการพิจารณาข้อมลู 

 ผลการพิจารณาข้อมูลนี้พิจารณาจากตัวแปรต้นซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม ในการศึกษาครั้งนี้ตัวแปรต้น
แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ปัจจัยส่วยบุคคล และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานระหว่าง เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 
ที่มีผลต่อตัวแปรตามนั้นใช้ t-test สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
ระหว่างอายุ และการประกอบอาชีพ ที่มีผลต่อตัวแปรตามใช้ 
ANOVA แ ล ะ ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ถดถอยพหุ  (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อทดสอบปัจจัยทางด้านทัศนคติ 
การรับรู้ประโยชน์ และความง่ายต่อการใช้งาน ที่มีผลต่อตัว
แปรตาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบระหว่างเพศของผู้สูงอายุต่อการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์

เพศ n Mean S.D t p 
ชาย 69 3.13 1.5414 0.838 0.408 
หญิง 213 3.04 1.5116   
มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 
ผลการศึกษาจากตารางที่ 2 พบว่าการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบระหว่างอายุของผู้สูงอายุต่อการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 11.7 4 2.941 1.28 0.277 
ภายในกลุ่ม 634.6 277 2.291   
รวม 646.3 281    
มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
ผลการศึกษาจากตารางที่ 3 พบว่าการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของผู้สูงอายุในแต่ละช่วงอายุไม่แตกต่างกัน 
 
 

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบระหว่างระดับการศึกษาของ
ผู้สูงอายุต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
การศึกษา n Mean S.D t p 
ต่ า ป.ตรี 257 2.96 1.512 -3.971 0.00 
ป.ตรีขึ้นไป 25 4.19 1.053   
มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
ผลการศึกษาจากตารางที่ 4 พบว่าการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญา
ตรีขึ้นไปสูงกว่าผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบระหว่างรายได้ต่อเดือนของ
ผู้สูงอายุต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
รายได้(บาท) n Mean S.D t p 
ต่ า 20,000 245 2.93 1.493 -3.834 0.00 
สูง 20,000 37 3.93 1.392   
มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
ผลการศึกษาจากตารางที่ 5 พบว่าการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงกว่า 20,000 บาทสูงกว่า
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบระหว่างการประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 21.2 4 5.321 2.358 0.054 
ภายในกลุ่ม 625.1 277 2.257   
รวม 646.3 281    
มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
ผลการศึกษาจากตารางที่ 6 พบว่าการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของผู้สูงอายุในแตล่ะอาชีพไม่แตกตา่งกัน 
 

ตารางที่ 7  การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณระหว่าง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับผู้สูงอายุต่อการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
ปัจจัย B Beta t Sig 
ทัศนคติต่อการใช้ 0.01 0.012 0.429 0.668 
การรับรู้ประโยชน์ 0.43 0.437 10.297 0.000 
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ความง่ายต่อการใช้ 0.54 0.527 12.998 0.000 
R2 = 0.872, N = 282, p < 0.05 
 ผลการศึกษาจากตารางที่ 7 พบว่าปัจจัยทางด้าน
การรับรู้ประโยชน์ และปัจจัยด้านความง่ายต่อการใช้งาน มี
อิทธิพลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองชัยนาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท 
สรุปผลของการศึกษาได้ดังนี้ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
การรับรู้ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ ความ
ง่ายต่อการใช้งานของเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองชัยนาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 จากผลของการศึกษาดั งกล่ าว  สามารถมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมหรือการอบรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบง่ายๆ และส่งเสริมการรับรู้ประโยชน์ที่ได้จาก
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ อีกทั้งยังสามารถน าไปพัฒนา
คู่มือการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้แก่ผู้สูงอายุได้อีก
ด้วย 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง

ชัยนาทที่ได้สละเวลาให้ข้อมูลในแบบสอบถาม นักศึกษา

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม-ชัยนาท ที่ เข้าร่วมในการเก็บข้อมูล และ

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-

ชัยนาท ที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
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การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

The Promotion Community Products from Rice using Information Technology : 
Janjawa Sub-District Municipality, Mae Chan District, Chiang Rai 

 

วิจิตรา มนตร ี

ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

scitwijitra@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) หารูปแบบการส่งเสรมิผลิตภณัฑ์ชุมชนจากข้าวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2) เพื่อประเมิน
รูปแบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าว ผู้บริหารและ
พนักงานในเทศบาลต าบลจันจว้า เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนเพื่อหารูปแบบการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าวและนวัตกรรม และใช้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อประเมินผลรูปแบบ
การส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนจากข้าวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษาส าคัญที่ได้จากการศึกษานี้ มี 2 ประการ ประการแรก ได้แก่ 
รูปแบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตัวแบบนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมผลิตภณัฑ์ ได้แก่ เว็บไซต์
ระบบจัดการความรู้เรื่องการผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบอินทรีย์ เว็บไซต์ระบบแผนที่พ้ืนที่ปลูกข้าว เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมติด QR Code บนบรรจุภัณฑ ์ส าหรับแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และเว็บไซต์ระบบการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ประการที่สอง ได้แก่ การออกแบบและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าดึงดูดใจจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้สนใจ
ผลิตภณัฑ์มากขึ้น รวมถึงส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑส์ูงขึ้น 75-50 % การใช้เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติจะช่วยลดต้นทุนการผลิต และ
รับประกันจ านวนการสั่งซื้อ นอกจากนั้นการมีเว็บไซต์ระบบจัดการความรู้ฯ ระบบแผนทีพ่ื้นที่ปลูกข้าว และระบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
จะช่วยในการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้ผลิตภณัฑ์เป็นที่รู้จักของประชาชนและลูกค้าเป้าหมาย
แพร่หลายยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ผลิตภัณฑ์ชุมชน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ข้าว, นวัตกรรม, สร้างมูลค่าเพิ่ม 
 
Abstract 
This study aims to: 1) investigate for a model for promoting community products from rice using information 
technology and 2) to evaluate the promotion of community products using information technology. The populations 
are included of rice community enterprise, executive members and staffs in Janjawa Sub-District Municipality based on 
the purposive sampling. The tools used in the study are divided into two. These included community public hearing 
panel for seeking a model of promoting community products and innovation and interview sampling for the 
evaluation of community product promotion using information technology.There are two key findings from this 
research. Firstly is model for promoting community products from rice using information technology were able to 
create innovation model which will help to promote the products in 5 different aspects including the Knowledge 
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management about production of Kiaw Ngu organic glutinous rice web site, Rice planting area map system web site, 
Automatic rice cracker machine, Packaging design with a QR Code on the packaging for details about the product and 
Electronic marketing systems web site. Secondly, the attractable design and style of the packaging will help attract 
more consumer interested in the product and increase the product price higher 50-75%. The using of automatic rice 
cracker machine will also help reduce production costs and will facilitate and guarantee the number of an order. In 
addition, the knowledge system web site, planting area may system web site, and electronic marketing system web 
site will also benefit in term of the distribution channel of community products and to make the product to be known 
to the public and prospects customers.  
 

Keywords: community product, Information Technology, Rice, Innovation, Value Added 
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การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าโดยใช้คิวอาร์โค้ด 

The Development of Warehouse Management System using QR Code 

กรรณิกา แสงทอง, ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

nattapatch@webmail.npru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

การพัฒนาจัดการคลังสินค้าโดยใช้คิวอาร์โค้ด ได้จัดท าข้ึนเพื่อน าเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้กับการจัดการข้อมูลระบบ
คลังสินค้าในแบบเดิม เพื่อให้มีความสะดวกความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเดิม ระบบได้พัฒนาโดยใช้ภาษา
โปรแกรม Microsoft Visual C# และฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบไปด้วยฟังก์ชันงานที่
ส าคัญคือ การบันทึก เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา การตรวจสอบสินค้าคงคลังและการสร้างรายงานข้อมูลในระบบ นอกจากนี้
ระบบได้ท าการสร้างรหัสคิวอาร์โค้ดส าหรับเก็บข้อมูลสินค้า ประกอบด้วยข้อมูล รหัสสินค้า ราคา วันท่ีผลิต และวันท่ีหมดอายุ 
โดยผู้ใช้ระบบสามารถท าการอ่านข้อมูลจากรหัสคิวอาร์โค้ดผ่านทางอุปกรณ์และโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการถอดรหัสคิวอาร์
โค้ดได้ จากการทดสอบการท างานระบบท าให้เห็นว่าข้อมูลคลังสินค้าถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และการปฏิบัติงานมีความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ: การพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ด คลังสินค้า 

ABSTRACT 

The development of warehouse management system using QR Code was developed by applies with QR 
Code technology on old warehouse management system. The system can improve for convenience, rapidity 
and performance than old system. The system was developed by using Microsoft Visual C# and using 
database management system for storing data of the system with Microsoft SQL Server database.The system 
consists of main functions such as recording adding deleting updating and searching, inventory checking and 
reporting data of the system.Moreover, the system can encode QR Code for product data, consists of 
product id, price, manufactured date and expire date. The user can decode QR Code by using decode QR 
Code devices and decode QR Code applications. After testing, the system show that warehouse data was 
managed systematically and rapidof working. 

 
Keywords: System Development, QR Code, Data Warehouse 

 

1. บทน า 

คิวอาร์โค้ดเป็นรหัสบาร์โค้ดประเภท 2 มิติซึ่งใน

ปัจจุบันนิยมน ามาใช้มากขึ้น เพราะขนาดของข้อมูล

ที่จัดเก็บมีขนาดที่มากกว่าบาร์โค้ดแท่งที่ใช้งาน

โดยทั่วไป การน าคิวอาร์โค้ดมาใช้ประโยชน์ใน

ปัจจุบัน เช่นช่วยประชาสัมพันธ์สินค้า โปรโมช่ัน ซึ่ง

mailto:nattapatch@webmail.npru.ac.th
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ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งเก็บข้อมูลของสินค้าจาก

อินเตอร์เน็ตได้โดยตรง เพียงแค่ใช้โปรแกรมอ่านค่า

คิวอาร์โค้ดจากมือถือก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของ

สินค้านั้นจากเว็บไซด์ได้โดยง่าย นอกจากนี้ได้น าคิว

อาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น 

ด้านการศึกษา น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์  รวมทั้ งห้องสมุดที่ ใ ช้คิวอาร์ โค้ดเป็น

เครื่องมือในการบริการสารสนเทศเชิงรุก เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการที่

อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการ

สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว 

 จากข้อดีของคิวอาร์โค้ดที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้

มีแนวคิดในการน าคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้จัดการ

ระบบคลังสินค้า โดยน าคิวอาร์โค้ดมาช่วยในการเก็บ

ข้อมูลสินค้า และการส่งออกสินค้า เพื่อให้ระบบ

จัดการสินค้ามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และ

ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ผู้รับ สามารถให้โทรศัพท์พกพาใน

การแสกนคิวอาร์โค้ดได้ เพื่อความสะดวกสบายใน

การรับข้อมูลในการจัดส่งสินค้า 

 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 คิวอาร์โค้ด 

คิวอาร์โค้ดเป็นบาร์โค้ด 2 มิติชนิดหนึ่งที่ถูก
พัฒนาขึ้นโดยบริษัทในประเทศญี่ปุ่น มีการผลิตออกมา
ครั้งแรกในปี 1994 มีวัตถุประสงค์คือ การตอบสนองที่
รวดเร็ ว  ตาม ช่ือ QR คือ Quick response หรือ  QR 
Code (คิวอาร์โค้ด) 

 

 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ด [1] 

 
จากภาพที่ 1 เห็นได้ว่าคิวอาร์โค้ดมีข้อมูลทั้งใน

แนวตั้งและแนวนอน ในขณะที่บาร์โค้ดธรรมดานั้น มี
ข้อมูลเพียงแค่แนวตั้งเพียงแนวเดียว ท าให้คิวอาร์โค้ดนั้น
สามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดธรรมดา โดยที่คิว
อาร์โค้ดมีคุณสมบัติที่ส าคัญดังนี้ 

สามารถบรรจุข้อมูลได้ในปริมาณสูง โดยที่
บาร์โค้ดแบบธรรมดา จะสามารถบรรจุข้อมูลได้สูงสดุเพยีง 
20 อักขระโดยที่ในส่วนของคิวอาร์โค้ดนั้นสามารถบรรจุ
ข้อมูลได้มากกว่า บาร์โค้ดธรรมดาทั้งตัวเลขและตัวอักษร
และยังสามารถบรรจุตัวอักษร ภาษาญี่ปุ่นทั้ง Kanji และ 
Hiragana สัญลักษณ์ ตัวเลขฐานสอง และรหัสสี ได้อีก
ด้วย โดยสามารถจะบรรจุไว้ได้ในคราวเดียวกัน ดังภาพที่ 
2 แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการบรรจุข้อมูลของอักขระ
จ านวน 300 ตัว ไว้ใน QR CODE เพียง 1 ภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นตัวอย่างการบรรจุข้อมูลของอักขระ
จ านวน 300 ตัว ไว้ใน QR CODE เพียง 1 ภาพ [1] 

 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อ านาจวิ ทย์  หมู่ ศิ ลป์  [2]ไ ด้ พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยคิว

อาร์โค้ด โดยน าคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

ครุภัณฑ์ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อมูลในคิว

อาร์โค้ดถูกจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบของเว็บไซด์โดยน าคิว

อาร์โค้ดไปติดตั้งที่ครุภัณฑ์ เพื่อเข้าถึงข้อมูลการจัดการ

ครุภัณฑ์ได้โดยง่าย ทั้งนี้ผลการทดลองระบบได้ท าการ

ประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ผลการ

ประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยในส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งานคือ 

4.39 ส่วนการท างานของระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44  
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สรุปจากผลการประเมินในด้านต่างๆ ระบบมีการ

ตอบสนองด้านการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและยัง

สามารถท างานได้ตามตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

ธัญญา อุตราภรณ์ และ เยาวลักษณ์ เก้าเอี้ยน 

[3]ได้น าคิ วอาร์ โค้ดมาควบคุมครุภัณฑ์  และศึกษา

ประสิทธิภาพการใช้ระบบคิวอาร์โค้ด โดยน าผลการวิจัย

ไปพัฒนา ปรับปรุงระบบ คิวอาร์โค้ดให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ระบบคิวอาร์โค้ดกับระบบ MU-ERP พบว่า ระบบคิวอาร์

โค้ดสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดระยะเวลา

ในการตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปี และลดก าลังคนได้จริง 

จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา และคณะ [4] ได้น า

เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้กับงานบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โดยระบบออกแบบให้สามารถใช้งาน

ผ่านโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ โดยผู้เข้าเยี่ยมชม

สามารถได้รับความรู้และข้อมูลต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ ตาม

ความต้องการและความสนใจ และยังช่วยส่งเสริมให้มีการ

เข้าชมพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ผลการประเมินระบบจากผู้ใช้ 

จ านวน 100 คนพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระบบใน

ด้านความสะดวกและการใช้งานง่ายอยู่ในระดับดีมาก 

และมีความพึงพอใจในด้านความครบถ้วนของข้อมูลใน

ระดับดี 

จุฑารัตน์ โถชัย และ ณัฐวี  อุตกฤษฏ์ [5] ได้

พัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์โดยใช้คิวอาร์โค้ดช่วยในการ

จัดการและตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์

แ ล ะ เทค โน โลยี  ส ถ าบั น เ ทค โน โ ลยี ปทุ ม วั น  บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระบบที่พัฒนาได้รับการ

ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คนและ

ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบโดยผู้ใช้งานทั่วไป 

จ านวน 21 คน ผลการประเมินพบว่าระบบมปีระสทิธิภาพ

อยู่ในระดับดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99 และผลการประเมิน

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 จากผลการ

ประเมินระบบข้างต้นสามารถที่จะสรุปได้ว่าระบบที่

พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพสามารถท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้

ในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี 

พัชร พิพิธกุล [6] ได้กล่าวถึงคุณลักษณะและ

การท างานของคิวอาร์ โค้ด และการน าไปใช้ในงาน

ห้องสมุด ตัวอย่างเช่น การจัดเก็บข้อมูลทางบรรณานุกรม 

การติดป้ายแบ่งหมวดหนังสือบนช้ัน การติดป้ายคิวอาร์

โค้ดบนหนังสือ การเช่ือมต่อไปยังไฟล์ แนะน าการใช้

ห้องสมุด การประชาสัมพันธ์หนังสือ รวมถึงการน าคิวอาร์

โค้ดมาใช้ในงานบริการสารสนเทศห้องสมุดในประเทศไทย 

 

3. ขั้นตอนและวิธกีารด าเนินการศึกษา 

 การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าโดยใช้คิวอาร์

โค้ดได้ท าการวิเคราะห์ระบบ โดยมีขั้นตอนการพัฒนา

ระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังนี้การศึกษาข้อมูลและ

ปัญหาการก าหนดความต้องการของระบบการออกแบบ

ระบบ การพัฒนาระบบ และการทดสอบระบบ 

3.1 การศึกษาข้อมูลและปัญหา 

 จากระบบงานเดิมของการจัดการคลังสินค้า 

ส่วนมากจะมีการจัดการข้อมูลสินค้าทั้งหมดภายใน

คลังสินค้า พนักงานจะต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

เพื่อเก็บข้อมูลสินคา้ที่มีอยู่ในคลังสินค้าในรูปแบบกระดาษ 

ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญหายและเสียหาย นอกจากนัน้ใน

การจัดส่งสินค้าพนักงานจะใช้วิธีนับจ านวนสินค้าและ

บันทึกลงแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลการส่งออก ซึ่งท าให้

การส่งออกสินค้าใช้เวลานาน เกิดความล่าช้าและขาด

ประสิทธิภาพในการท างาน  จากปัญหาข้างต้นผู้พัฒนาจึง

ได้ออกแบบระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใน

ส่วนของการจัดการคลังสินค้าโดยมีการน าคิวอาร์โค้ดเข้า

มาช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยมีการ

ก าหนดความต้องการของระบบดังน้ี 
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1)ระบบสามารถตรวจสอบการส่งออกสินค้าโดยใช้

คิวอาร์โค้ด 

2) ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก และค้นหา

ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

3)ระบบสามารถช่วยอ านวยความสะดวกรวดเร็วใน

การท างานของพนักงาน 

4)การท างานของระบบมีความถูกต้อง แม่นย า และ

เป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 

3.2การออกแบบระบบ 

 การออกแบบระบบได้ท าการจ าลองข้อมูลโดยใช้

แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลที่แสดงถึงขอบเขตของ

ระบบงาน แสดงดังภาพที่ 3 แสดงแผนภาพคอนเท็กซ์

ไดอะแกรมของระบบท าให้เห็นภาพรวมของระบบได้ง่าย 

อีกทั้งเป็นการก าหนดขอบเขตของระบบงานส่วนในภาพที่ 

4 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ0 (Data Flow 

Diagram Level 0)และภาพที่  5 แสดงแผนภาพ E-R 

DIAGRAM ของระบบจัดการคลังสินค้าโดยใช้คิวอาร์โค้ด 

ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ใช้งานในระบบ 

 

 

ภาพที่ 3 แผนภาพคอนเท็กซ์ไดอะแกรมของระบบจัดการ

คลังสินค้าโดยใช้คิวอาร์โค้ด 

 

ภาพที่ 4 แผนภาพกระแสข้อมลูระดับ 0(Data Flow 

Diagram Level 0) ของระบบจัดการคลังสินค้าโดยใช้คิว

อาร์โค้ด 

 

 

ภาพที่ 5 แผนภาพ E-R Diagram ของระบบจัดการ

คลังสินค้าโดยใช้คิวอาร์โค้ด 
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 การออกแบบแบ่งเป็นในส่วนของโปรแกรมที่ใช้

งานและฐานข้อมูลในการจัดการข้อมูลในระบบโดยอยู่บน

สมมติฐานการออกแบบและพัฒนาระบบดังน้ี 

- การลดปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดจากระบบ

เดิม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการ

ท างานและการให้บริการได้ 

- ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ต่างๆ ในฐานข้อมูล และสามารถสร้าง และพิมพ์ QR 

Code  

- การสืบค้นหารายการต่างๆ ที่ต้องการสอบถาม

ได้ ตัวอย่างเช่น สืบค้นหาข้อมูลพนักงาน สืบค้นหาข้อมูล

พนักงานขับรถ สืบค้นหาข้อมูลลูกค้า สืบค้นหาข้อมูล

สินค้า สืบค้นหาข้อมูลประเภทสินค้า และสืบค้นหาข้อมูล

การส่งออกสินค้าเป็นต้น 

- สามารถ บันทึก เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูล

พนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลต าแหน่ง

งาน ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลพนักงานขับรถ และสินค้า  

- สามารถจัดการรับสินค้า และข้อมูลการส่งออก

สินค้า  

- สามารถออกรายงาน ข้อมูลการส่งออกสินค้า  

-สามารถ สร้าง QR Code ในการจัดเก็บข้อมูล

สินค้า 

จากสมมติฐานข้างต้นผู้พัฒนาได้ศึกษาข้อมูลแบ่งออกเป็น 

 1) ศึกษารูปแบบเดิมของระบบจัดการ

คลังสินค้า ว่ามีกระบวนการท างานอย่างไร มีข้อบกพร่อง

หรือไม่ สะดวกต่อการใช้งานหรือไม่ และมีความซับซ้อน

มากเพียงใด 

 2) ศึกษารูปแบบการใช้คิวอาร์โค้ดว่ามีการ

เก็บข้อมูลแบบไหน เก็บจ านวนตัวอักษรได้เท่าไร เหมาะ

แก่การน ามาใช้ในการพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า

หรือไม่ 

 3) วิเคราะห์ระบบใหม่ โดยพัฒนาจากระบบ

เดิม เพื่อน ามาใช้กับคิวอาร์โค้ด 

 4) ท าการออกแบบหน้าจอโปรแกรม  

 5) การสร้างและออกแบบฐานข้อมูล 

 6) การพัฒนาโปรแกรมจากข้อสมมติฐาน

ข้างต้น 

 7) ท าการทดสอบโปรแกรม หาข้อบกพร่อง 

และท าการแก้ไข 

3.3 การพัฒนาระบบ 

 การระบบได้เลือกใช้ภาษา Microsoft Visual 

C# 2010เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่สนับสนุนการพัฒนา

ระบบท่ีมีความพร้อมและมีส่วนสร้างการติดต่อกับผู้ใช้งาน 

และฐานข้อมูลผู้พัฒนาระบบใช้โปรแกรมMicrosoft SQL 

Server 2014โ ดยที่ ก า รออกแบบและพัฒนาระบบ

ประกอบได้ด้วยหน้าต่างการท างาน แสดงดังภาพที่ 6 –

17. 

 

 

ภาพที่ 6 หน้าการเข้าสู่ระบบ 
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ภาพที ่7 หน้าแรกของระบบจัดการคลังสินค้าโดยใช้คิว

อาร์โค้ด 

 

 

ภาพที่ 8 หน้าการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลส าหรับผู้ดูแล
ระบบ 

 

 
ภาพที่ 9 หน้าการเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลต าแหน่ง

งาน 
 

 
ภาพที่ 10 หน้าการเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลพนักงาน 

 

 
ภาพที่ 11 หน้าการเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลลูกค้า 

 

 
ภาพที่ 12 หน้าการเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลประเภท

สินค้า 
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ภาพที่ 13 หน้าการรับสินค้าเพิม่ ลบ ข้อมูลการรับสินค้า 

และสร้าง QR Code 

 

จากภาพที่ 14 แสดงแผนภาพการสร้างรหัสคิว

อาร์โค้ดของภายใต้ระบบที่พัฒนา ประกอบไปด้วย 4 

ขั้นตอน คือ การติดตั้งไฟล์ การเรียกใช้เนมสเปซ การ

เข้ารหัสคิวอาร์โค้ด และการถอดรหัสในการอ่านคิวอาร์

โค้ด 

 

ภาพที่ 14 แผนภาพการสรา้งรหัสคิวอาร์โค้ด  
 

 
ภาพที่ 15 หน้าพิมพ์รหัสคิวอาร์โค้ด 

 
จากภาพที่ 15แสดงหน้าพิมพ์รหสัคิวอาร์โค้ด การท างาน

ของหน้าจอน้ีผู้ใช้สามารถใส่จ านวนคิวอาร์โค้ดของ

รหัสสินค้าโดยระบุจ านวนรหัสคิวอาร์โค้ดที่ต้องการได้ 

 

ภาพที่ 16 หน้ารายงานการพิมพ์รหัสคิวอารโ์ค้ด 

 

ภาพที่ 17 หน้าการตรวจสอบสินค้า 
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3.4 การทดสอบระบบ  
 การทดสอบการท างานของระบบแบ่งออกเป็น 2 

ส่วนหลัก คือ 

 1)การทดสอบแตล่ะส่วนแต่ละส่วนย่อยของ

โปรแกรม เป็นการทดสอบส่วนยอ่ยต่างๆ เช่น ในแต่ละ

หน้าจอการท างานว่าสามารถท างานได้ถูกต้องหรือไม่ 

 2) ทดสอบระบบรวม หลังจากการทดสอบแตล่ะ

ส่วนแต่ละส่วนย่อยเรยีบร้อยแล้ว ต้องท าการทดสอบ

ระบบรวมอีกครั้ง เพื่อหาข้อผดิพลาดที่อาจมีได้ก่อนจะ

น าไปให้ผู้ใช้ทดสอบกับข้อมลูจริง เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

ก็แก้ไข และทดสอบระบบรวมอีกครั้ง 

 

4. สรุปผลการด าเนินงาน 

 การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการคลังสินค้าโดย

ใช้คิวอาร์โค้ด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการ

คลังสินค้าจากระบบงานเดิมที่ใช้เวลาในการจัดการข้อมูล

และเอกสารการโดยที่การจัดการข้อมูลใช้ระยะเวลามาก

โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความ

สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยน าเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้พัฒนาระบบ 

ประกอบด้วยภาษาโปรแกรมMicrosoft Visual C# 2010 

และระบบการจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL 

Serverผลการด าเนินงานระบบสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

ระบบสามารถบันทึก เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา รายงาน 

ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นย า สามารถสร้าง

คิวอาร์โค้ดส าหรับเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องสามารถเพิ่ม

ความรวดเร็วในการตรวจสอบสินค้าในการส่งออก โดยใช้

การสแกนคิวอาร์โค้ดและท าให้การท างานของระบบ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องแม่นย า และ

เป็นปัจจุบันมากที่สุด อ านวยความสะดวกในการท างาน 

ลดเวลาการรับบริการ และลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล

แบบเอกสาร 

 นอกจากน้ีผู้พัฒนาได้พบปญัหาและข้อจ ากัดใน

การพัฒนาระบบ ดังนี ้  

 1) การเข้ารหัสและถอดรหสัคิวอาร์โค้ดยังไม่

สามารถอ่านข้อมูลที่เป็นภาษาไทยได ้

 2)ระบบสามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ 

Microsoft Windows เท่านั้น 

 3) การใช้งานระบบจ าเป็นต้องมีเครื่องพิมพ์ 

เพื่อพิมพ์รหัสคิวอาร์โคด้และรายการส่งออกสินค้า 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและออกแบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  2. เพื่อพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และ 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. ระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  และ 2. แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งประกอบด้วย แบบประเมินประสิทธิภาพ และ แบบสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ ตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากข้าว พ้ืนที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ระบบที่น าเสนอนี้ได้แบ่งส่วนการท างาน
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนของผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูสินค้าที่มีจ าหน่ายตามหมวดหมู่และสามารถสมัครเป็นสมาชิก 2. ส่วน
ของสมาชิกสามารถสั่งซื้อ ช าระค่าสินค้า รวมถึงติดตามและตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อและการขนส่งได้ 3.ส่วนของร้านค้า
สามารถเพิ่มสินค้า ดูรายงานการสั่งซื้อ และ รายงานขาย และ 4. ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลร้านค้า ข้อมูล
หมวดสินค้า ข้อมูลบัญชีธนาคาร รายงานการสั่งซื้อ และรายงานขาย ในภาพรวมของผลการวิจัยพบว่า ระบบท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพสร้างความสะดวกในการบริหารจัดการสินค้า เพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า และ เป็นเครื่องมือส าหรับผู้ซื้อ
และผู้ผลิตได้ติดต่อสนิค้ากันโดยตรงไมผ่่านคนกลาง ผลการประเมินประสิทธิภาพของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑชุ์มชนจาก
ข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมในระดับดีมาก และ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาลต าบล
จันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: ตลาดอเิล็กทรอนิกส์, ผลิตภณัฑ์ชุมชน, ข้าว, เทศบาลต าบลจันจว้า 
 
Abstract 
This research aims to 1) to study The Electronic Marketing Development in Janjawa Subdistrict Municipality, 
Maechan District, Chiangrai Province.  2 )  to design The Electronic Marketing Development in Janjawa 
Subdistrict Municipality, Maechan District, Chiangrai Province. 3. to evaluate efficiency of The Electronic 
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Marketing Development in Janjawa Subdistrict Municipality, Maechan District, Chiangrai Province. and 4) to 
user satisfaction assessment of The Electronic Marketing Development in Janjawa Subdistrict Municipality, 
Maechan District, Chiangrai Province.The research tools are divided into 2  parts: 1 .  the tools for data 
collection is The Electronic Marketing Development in Janjawa Subdistrict Municipality, Maechan District, 
Chiangrai Province. and 2. The tools used for data collection include the Evaluate efficiency form and the 
User satisfaction questionnaire on Electronic Marketing Development in Janjawa Subdistrict Municipality, 
Maechan District, Chiangrai Province. The proposed system is divided into 4 parts 1. the general user can 
search products by category and register to be a member., 2. the members can be ordered ,payment and 
tracking the purchase orders, 3. the store can be add products , purchase order reports and sales reports., 
and 4. the admin can manage product category, Bank account ,purchase order reports and sales reports. 
The overall results of research were The system is more efficient and convenient for product management, 
Increase products distribution channels and as a tool for manufacturers and customer to contact directly, 
not through middle man. The overall results of the evaluate efficiency is a very good level of suitability 
and the overall results of user satisfaction assessment is in a high level. 
 
Keywords: Electronic Marketing, Community Products, Rice, Janjawa Subdistrict Municipality.  

 
1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

  เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่เขตการปกครอง 
2 ต าบล คือต าบลจันจว้า และ ต าบลจันจว้าใต้ จ านวน
ประชากร มีประชากรทั้งสิ้นจ านวน 14,962 คน มีจ านวน
ครัวเรือน  5,969  ครัวเรือน โดยต าบลจันจว้ามี 7,073 
คน    2,689  ครัวเรือน  และ ต าบลจันจว้าใต้มี 7 ,889 
คน   3,280 ครัวเรือน [1] อาชีพหลักของประชากรคือ ท า
นา และท าสวน [2] ร้อยละ 66 ของพื้นที่การเกษตรเป็น
แหล่งเพาะปลูกข้าว ถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวจ านวน
มากของจังหวัดเชียงราย มีกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้า หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มแคบหมูบัวตอง และ กลุ่ม
แหนมวันเพ็ญนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียน เช่น
กลุ่มผ้าทอมือ กลุ่มข้าวแต๋นน้ าแตงโม [3] กลุ่มข้าวเหนียว
เขี้ยวงู นอกจากน้ีเทศบาลต าบลจันจว้ายังได้มีการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตสินค้าชุมชนที่แปร
รูปจากข้าว และอื่นๆที่ได้จากการเพาะปลูกในเขตพื้นที่
เทศบาลฯ เช่น ทองม้วน ข้าวแต๋นเป็นต้น ซึ่งผลผลิตที่ได้

จะมีลูกค้าเข้ามาซื้อถึงแหล่งผลิต เป็นการขายทั้งแบบขาย
ปลีกและขายส่ง บางครั้ ง เกษตรกรผู้ผลิตข้าวก็น า
ผลิตภัณฑ์ไปวางขายในงานต่างๆ โดยมีการจัดท าบรรจุ
ภัณฑ์ให้ลูกค้าได้เลือกสรรแบบต่างๆ เช่น ข้าวกล้อง ข้าว
ขัดขาว ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่เป็นที่
รู้จักเท่าที่ควร มีผู้รู้จักในวงแคบๆ  นอกจากนี้ยังพบว่า
ปัญหาของชุมชนในเขตเทศบาลฯคือเมื่อผลิตสินค้าแล้วไม่
รู้จักวิธีการ หรือ ช่องทางใหม่ๆ ในการจ าหน่ายสินค้าที่
ผลิตได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการขาดแนวคิดเชิงธุรกิจ 
ขาดช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีจ ากัดไม่หลากหลาย ขาด
แผนการตลาด ขาดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากข้าวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ไม่มีการขยายช่องทาง
การตลาด สู่ผู้บริ โภคอย่างจริ งจั ง ถึงแม้ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ก็เป็นที่รู้จักกันเฉพาะในพื้นที่ที่
เป็นลูกค้าประจ ากลุ่มเล็กๆ ผลก าไรต่ า ส่งผลให้ผู้ผลิตบาง
รายท้อแท้และเลิกผลิตไป อีกทั้งผู้ซื้อใหม่ๆ ยังขาดความ
เ ช่ื อมั่ น ต่ อ ผลผลิ ต  ท า ให้ ผู้ จ า หน่ ายต้ อ ง ใ ช้ เ วล า
ค่อนข้างมากในการให้ข้อมูลเพื่อสร้างเช่ือมั่นและความ
มั่นใจในผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าวว่ามีความปลอดภัย มี
คุณภาพดี มีการผลิต จากแหล่งผลิตโดยตรง  
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จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวมา ผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดในการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาบูรณาการในการพัฒนาตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาล
ต าบล  จันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว อีกทั้งยังเป็นช่องทาง
การตลาด ช่องทางในการติดต่อระหว่างผู้ซื้อกับผู้จ าหน่าย
สินค้าโดยตรง ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการได้ทันที
ตลอด 24 ช่ัวโมง จากทั่วทุกมุมโลก ท าให้เกิดการระบาย
ผลิตภัณฑ์จากข้าวที่เพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และมีความ
ยั่งยืน  

 
1.2 ค าถามการวิจัย 
1.2.1 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมส าหรับเป็นช่องทาง
ในการติดต่อระหว่างผู้ซื้อกับผู้จ าหน่าย เป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ และช่องทางการจัดจ าหน่ายข้าวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน   จากข้าว ให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง 
ควรมีลักษณะอย่างไร 
1.2.2 ผู้ ใ ช้มีความพึงพอใจต่อตลาดอิ เล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาลต าบล จันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มากน้อยเพียงใด 
1.2.2.1 จะสร้างตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก
ข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร 
1.2.2.2 ชาวนา ผู้จ าหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก
ข้าว ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว ผู้ซื้อข้าวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีความพึงพอใจต่อตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มากน้อย
เพียงใด 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.3.1 เพื่อศึกษาและออกแบบตลาดอิ เล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   

1.3.2 เพื่อพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก
ข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 
1.3.3 ประ เมินประสิทธิภาพตลาดอิ เ ล็ กทรอนิ กส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
1.3.4 เ พื่ อป ร ะ เ มิ นค ว ามพึ งพอ ใจของผู้ ใ ช้ ต ล าด
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 
1.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย คือ 
1.4.1 เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการทดลองคือระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
1.4.2 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล 
ประกอบด้วย 
แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และ แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ใช้ที่มีต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชน   
จากข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 
 
2. วิธีด าเนินการศึกษา 
ในการด าเนินการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการ
ศึกษาโดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ 1) ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ข้อ1.3.1 และ 1.3.2 และส่วนที่ 2) เป็นการด าเนินการ
วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1.3.3 และ 
1.3.4 ซึ่งมีวิธีการด าเนินการศึกษาในแต่ละขั้นตอน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
2.1 ด า เนิ นการศึ กษาวิ จั ย เ ชิ งปริ ม าณ เพื่ อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ1.3.1 และ 1.3.2 ซึ่ง ใน
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนในการศึกษา ออกแบบ 
และพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว 
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พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ประกอบด้วย 
2.1.1 ขั้นตอนศึกษา 
เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ชาวนา ผู้ปลูกข้าว ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงเทศบาลฯ มาร่วมกันระดม
ความคิด สนทนากลุ่ม เพื่อร่วมพูดคุยเพื่อได้ข้อมูลของ
ปัญหา และความต้องการของเกษตร ผู้ผลิตสินค้า รวมถึง
เทศบาลฯ ด้วยวิธีการสอบถาม การสัมภาษณ์ และการ
สังเกตข้อมูล จากชาวนา ผู้ปลูกข้าว ผู้ผลิต/ผู้จ าหน่าย/ผู้
ซื้อข้าวและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว รูปแบบการท างาน 
การผลิต การแปรรูปสินค้า ต าแหน่งที่ตั้ง ลักษณะภูมิ
ประเทศ ข้อเด่นของสินค้า ฯลฯ [4] 
2.1.2 ขั้นตอนการออกแบบ  
ขั้นตอนการออกแบบเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากผู้วิจัย
ได้ศึกษาข้อมูลปัญหา และความต้องการตามข้อ 2.1.1 
จากนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลไปท าการออกแบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1.3.1 
2.1.3  ขัน้ตอนการพัฒนา 
ขั้นตอนการพัฒนาเป็นขั้นตอนที่ด าเนินการพัฒนาตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตามที่ได้
ออกแบบส่วนต่างๆในขั้นตอนที่  2.1.2 ขั้นตอนการ
ออกแบบ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแล
ระบบ ส่วนของร้านค้า ส่วนของสมาชิก และ ส่วนของ
ลูกค้าท่ัวไป สามารถเขียนแผนภาพบริบทได้ดังรูปที่ 1 

 
ภาพที่ 1  แผนภาพบริบท 

 
2.1.4 เมื่อพัฒนาเรียบร้อยแล้วผู้ วิจัยด า เนินการน า
เครื่องมือที่ได้พัฒนาขึ้นไปท าการทดสอบกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อผิดพลาด และปัญหาอุปสรรค์ในการใช้
งานต่างๆ จากนั้นน าปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ มาท า
การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะต่างๆ 
2.1.5 จัดท าคู่มือเอกสารประกอบการใช้งาน และ 
ด าเนินการสอนการใช้งานแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 
 
2.2 ด าเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในขั้ น ตอนนี้ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ด า เ นิ นก า รศึ กษา เ กี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพ และ ประเมินความพึงพอใจของเครื่องมือ 
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
2.2.1 ประ เมินประสิทธิภาพตลาดอิ เ ล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน
เป็นผู้ประเมินหาประสิทธิภาพ เพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน และระดับความคิด เห็นของ
ผู้ เ ช่ียวชาญ จากนั้นน าผลที่ ได้มาท าการแปลผลหา
ประสิทธิภาพ 
2.2.2 เ พื่ อป ร ะ เ มิ นค ว ามพึ งพอ ใจของผู้ ใ ช้ ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยผู้วิจัยได้
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
งานระบบโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1)
ผู้ใช้งานทั่วไปคัดเลือกด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างตามสะดวก 
(Convenience Sample) จ านวน 25 คน, กลุ่มร้านค้า
หรือกลุ่ม OTOP เทศบาลจันจว้า คัดเลือกด้วยวิธีเจาะจง 
(Purposive Sample) จ านวน 10 กลุ่ม และผู้ดูแลระบบ 
คัดเลือกด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Sample) จ านวน 3 
คน จากนั้นน าผลที่ได้มาท าการแปลผลหาความพึงพอใจ 
 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถอธิบายผลการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว 
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พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ได้คือ 

3.1.1 การพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก
ข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 4 
ส่วน ประกอบด้วย 1) ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป 2) ส่วนของ
สมาชิก 3) ส่วนของร้านค้า และ 4) ส่วนของผู้ดูแลระบบ             
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป 

ส่วนของผู้ใช้ทั่วไปเป็นส่วนของการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้กับบุคคลทั่วไปเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ สามารถเลือกดู
สินค้าตามหมวดหมู่ต่างๆ สินค้าโปรโมช่ัน และสินค้าที่
เจ้าของต้องการแนะน า สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2-4 

 

 
ภาพที่ 2  หน้าจอหลัก 

 

จากภาพที่  2 หน้ า จอหลั ก  สามารถอธิ บายได้ ว่ า 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ในแถบด้านบนสุดเปน็
ส่วนของเมนูต่างๆ เช่น ค้นหาสินค้า ตะกร้าสินค้า ช่ือ
ผู้ใช้งาน ส่วนท่ี 2 รูปภาพท่ีแสดงอยู่ด้านบนจะแสดงข้อมลู
โปรโมช่ัน และ ส่วนท่ี 3 ส่วนแสดงข้อมูลสินค้าขายดี 
 

 
 

ภาพที่ 3  ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายการสินค้า 

 

จากภาพท่ี 3  หน้าจอแสดงรายการสินค้า สามารถอธิบาย
ได้ว่า ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่  1 ส่วนแสดง
รายการสินค้าและราคา ส่วนที่ 2 ปุ่ม “เพิ่มสินค้าลงใน
ตะกร้า” เมื่อคลิกปุ่ม ระบบจะเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า
สินค้าที่อยู่มุมขวาบน และ ส่วนที่ 3 ปุ่ม “รายละเอียด
สินค้า” เมื่อคลิกปุ่ม จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดสินค้า 
 

 
 

ภาพที่ 4  ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดสินค้า 

 

จ า ก ภ า พที่  4 ห น้ า จ อแ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด สิ น ค้ า 
ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ส่วนแสดงรูปภาพของ
สินค้า ส่วนท่ี 2 ส่วนรายละเอียดสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วย
ช่ือสินค้า ราคา ผู้จัดจ าหน่าย และคะแนนดาว  ส่วนที่ 3 
ปุ่ม “คุยกับร้านค้า” เมื่อคลิกปุ่ม จะเข้าสู่หน้าสนทนากับ
ทางร้านค้า ส่วนที่ 4 ปุ่ม “เพิ่มสินค้าลงในตะกร้า” เมื่อ
คลิกปุ่ม ระบบจะเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้าที่อยู่มุมขวา
บน และ ส่วนท่ี 5 ปุ่ม “เลือกสินค้าช้ินอ่ืนต่อ”  
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ส่วนของสมาชิก  
ส่วนของสมาชิกเป็นส่วนของลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิก 
จากนั้นสมาชิกสามารถ เลือกสั่งซื้อสินค้า บริหารจัดการ
รายการสั่งซื้อ เลือกรูปแบบการช าระเงิน การขนส่งสินค้า 
เป็นต้น สามารถแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 5-7 

 

 
ภาพที่ 5  ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดตะกร้าสินค้า 

 

จากภาพที่ 5 หน้าจอแสดงรายละเอียดตะกร้าสินค้า 
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  ส่วนที่ 1 ส่วนแสดงรายการ
สินค้า เมื่อคลิกปุ่มรูปถังขยะ ระบบจะท าการลบรายการ
สินค้าออกจากตะกร้า ส่วนที่ 2 ส่วนแสดงจ านวนสินค้า
และราคารวม ส่วนท่ี 3  ปุ่ม “ด าเนินการช าระเงิน” 
เมื่อคลิกปุ่ม จะเข้าสู่หน้า Checkout ตามภาพที่ 6 และ ส่วน
ที่ 4 ปุ่ม “ปิด” จะท าการปิดหน้าต่างตะกร้าสินค้า  

 
 

ภาพที่ 6  หน้าจอแสดงรายละเอยีดการสั่งซื้อและ            

การช าระเงิน 

 

จากภาพที่ 6 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อและการ
ช าระเงินประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ปุ่ม “อัพเดท
ราคาสินค้า” เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสินค้าและคลกิ
ปุ่ม ระบบจะท าการค านวณราคาสินค้าใหม่ ส่วนที่ 2 
 ส่วนเลือกการจัดส่งสินค้ า ส่ วนที่  3  ส่ วน
รายละเอียดสินค้า เมื่อคลิกปุ่มรูปถังขยะ ระบบจะท าการ

ลบรายการสินค้า ออกจากรายการสินค้า ส่วนที่ 4 ส่วน
แสดงที่อยู่จัดส่ง เมื่อคลิกปุ่ม “เลือกที่อยู่” ระบบจะท า
การดึงที่อยู่ของผู้ใช้งานออกมาให้เลือก ส่วนที่ 5 ส่วน
เลือกวิธีการช าระเงิน ส่วนท่ี 6 ส่วนแสดงรายละเอียดสรุป
การสั่งซื้อ และ ส่วนที่ 7 ปุ่ม “ช าระเงิน” เมื่อคลิกปุ่ม จะ
เข้าสู่หน้าช าระเงินของแต่ละวิธีการช าระ      ท่ีผู้ใช้เลือก  
 

 
 

ภาพที ่7  ตัวอย่างหน้าจอแสดงประวัติการสั่งซื้อ 

 
จากภาพท่ี 7  หน้าจอแสดงประวัติการสั่งซื้อ ประกอบดว้ย 
2 ส่วน ดังนี ้ส่วนท่ี 1  ปุ่ม “ช าระเงิน” เมื่อคลิก
ปุ่ม จะเข้าสู่หน้าช าระเงิน ส่วนท่ี 2  ส่ ว น แ ส ด ง
รายละเอียดการสั่งซื้อ เช่น รหัสการสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ 
สถานะ การสั่งซื้อ เลขพัสดุที่ใช้ในการติดตามการจัดส่ง 

 

ส่วนของร้านค้า  
ส่วนของร้านค้าเป็นส่วนของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ตนเอง
ผลิตและต้องการจ าหน่ายสินค้าของตนเองในระบบ ซึ่ง
ร้านค้า   แต่ละร้านสามารถบริหารจัดการสินค้า และ 
ตรวจสอบรายงานต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับตนเองได้เช่นจัดการสินค้าโปรโมช่ัน จัดการ
สินค้าขายดี ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ตรวจสอบรายงาน
การขาย ฯลฯ สามารถแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 8-11 

 

 
 

ภาพที่ 8  ตัวอย่างหน้าจอร้านค้า 
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จากภาพที่ 8 หน้าจอร้านค้า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ส่วนของรายละเอียดการสั่งซื้อของลูกค้า เมื่อ
คลิกปุ่ม รายละเอียด” จะแสดงหน้าต่างรายละเอียดสนิคา้ 
และเมื่อคลิกปุ่ม “จัดการข้อมูล” จะเข้าสู่หน้าจัดการ
รายการสั่งซื้อ 

ส่วนที่ 2 ส่วนของเมนูต่างๆส าหรับร้านค้า ซึ่งอยู่ทางด้าน
ซ้ายของหน้าจอ 

 

 
 

ภาพที่ 9  ตัวอย่างหน้าจอรายการสินค้า 

จากภาพที่ 9 หน้าจอรายการสินค้า ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือส่วนท่ี 1  ปุ่ม “เพิ่มสินค้า” เมื่อคลิกปุ่ม จะเข้า
สู่หน้าเพิ่มข้อมูลสินค้า ส่วนที่ 2 ส่วนแสดงรายการสินค้า 
และ ส่วนที่ 3  ปุ่ม “แก้ไข” เมื่อคลิกปุ่ม จะเข้าสู่หน้า
แก้ไขสินค้า 

 

 
ภาพที่ 10  ตัวอย่างหน้าจอการจัดการรายการสั่งซื้อ 

จากภาพที่  10 หน้ าจอการจั ดการรายการสั่ งซื้ อ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนแสดงรายการ
สั่งซื้อ สถานะการสั่งซื้อ ส่วนท่ี 2 ปุ่ม “รายละเอียด” เมื่อ
คลิกปุ่ม   จะแสดงหน้าต่างรายละเอียดสินค้า และ ส่วนท่ี 
3 ปุ่ม “ลบ” เมื่อคลิกปุ่ม ระบบจะท าการยกเลิกการสั่งซือ้
สินค้า 

 

 
 

ภาพที่ 11  ตัวอย่างหน้าจอการจัดการโปรโมชั่น 

 

จากภาพที่  11 หน้าจอแสดงการจัดการโปรโม ช่ัน 
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปุ่ม “เพิ่มโปรโมช่ัน” 
เมื่อคลิกปุ่ม จะแสดงหน้าต่างจัดการโปรโมช่ัน ส่วนที่ 2 
ส่วนแสดงรายการโปรโมช่ัน ส่วนที่ 3 ปุ่ม “แก้ไข” เมื่อ
คลิกปุ่ม จะเข้าสู่หน้าแก้ไข และ ส่วนที่ 4 ปุ่ม “ลบ” เมื่อ
คลิกปุ่ม ระบบจะท าการลบโปรโมช่ัน 

 

ส่วนของผู้ดูแลระบบ  
ส่วนของผู้ดูแลระบบเป็นส่วนที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลหลักจ าเป็นพื้นฐานต่างๆ รวมถึงคอยให้ความ
ช่วยเหลือ ผู้ใช้ทั่วไป สมาชิก และร้านค้า สามารถอธิบาย
ได้ดังภาพท่ี 12-14 

 

 
 

ภาพที่ 12  ตัวอย่างหน้าจอผู้ดูแลระบบ 

 

จากภาพที่ 12 หน้าจอผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย 3 ส่วน
คือ ส่วนท่ี 1  ส่วนแสดงรายละเอียดจ านวนรายการ
สั่งซื้อ จ านวนสินค้าในระบบ จ านวนผู้ใช้งาน ส่วนที่ 2 
 ส่วนเมนู ซึ่งจะอยู่ทางซ้ายมือของหน้าจอ และ 
ส่วนท่ี 3 ส่วนแสดงรายการสั่งซื้อสินค้า 
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ภาพที่ 13  ตัวอย่างหน้าจอจัดการข้อมูลประเภท          
ของผู้ดูแลระบบ 

 

จากภาพท่ี 13 หน้าจอจัดการข้อมูลประเภท ประกอบดว้ย    
3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปุ่ม “เพิ่มข้อมูลประเภท” เมื่อคลิก
ปุ่ม จะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลประเภท ส่วนที่ 2 ปุ่ม 
“แก้ไข” เมื่อคลิกปุ่ม จะเข้าสู่หน้าแก้ไข และ ส่วนท่ี 3 ปุ่ม 
“ลบ” เมื่อคลิกปุ่ม ระบบจะลบข้อมูลประเภท 

 

 
 

ภาพที่ 14  ตัวอย่างหน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิก           
ของผู้ดูแลระบบ 

 

จากรูปที่ 14 หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิก แบ่งออกเป็น 3 
ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ส่วนแสดงรายการสมาชิก ส่วนที่ 2 ปุ่ม
รูปตา เมื่อคลิกปุ่ม จะแสดงรายละเอียดของสมาชิก และ
ส่วนท่ี 3 ปุ่มกากบาทหรือปุ่มกุญแจ เมื่อคลิกปุ่ม ระบบจะ
ท าการแบนและยกเลิกแบนสมาชิก 
3.1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้ า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผลที่มาจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งได้แก่ 
นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น นักพัฒนาเว็บไซต์ คัดเลือกด้วยวิธี
เจาะจง (Purposive Sample) รวมทั้งหมด 3 คน จาก
แบบสอบถาม มีผลการตรวจสอบปรากฏ ดังตารางต่อไปนี ้
 

ตารางท่ี 1 ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมินประสิทธิภาพ 

x  S.D. 
การ
แปล
ผล 

1 ความสามารถ ในกา ร
ค้นหาสินค้า 

4.67 0.47 มาก
ที่สุด 

2 ความสามารถ ในกา ร
สมัครสมาชิก 

4.00 0.82 ดี
มาก 

3 ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ
ระหว่างร้านค้าและลูกค้า 

4.67 0.47 มาก
ที่สุด 

4 ช่องทางการช าระเงินมี
ความหลากหลาย 

4.33 0.47 ดี
มาก 

5 รูปแบบการติดตามการ
จัดส่งสินค้า 

3.67 0.47 ดี
มาก 

6 การแสดงประวัติ การ
สั่งซื้อ 

3.67 0.47 ดี
มาก 

7 รูปแบบการจัดการข้อมูล
สินค้า 

3.67 0.47 ดี
มาก 

8 รูปแบบจัดการคลังสินค้า 4.00 0.00 ดี
มาก 

9 การจัดการใบเสร็จรับเงิน
และ ร ายการแจ้ งการ
จัดส่งสินค้า 

4.67 0.47 มาก
ที่สุด 

10 วิธีการปรับปรุง
สถานะการสั่งซื้อ 

4.33 0.47 ดี
มาก 

11 รูปแบบรายงานสรุปการ
ซื้อขายสินค้า 

4.33 0.47 ดี
มาก 

12 การเข้าถึงระบบท าได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว 

4.33 0.47 ดี
มาก 

13 ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ะ บ บ มี
ประสิทธิภาพ(ไม่หลุด
บ่อย) 

4.00 0.00 ดี
มาก 

14 ข น า ด แ ล ะ รู ป แ บ บ
ตัวอักษร อ่านง่ายและ
สวยงาม 

4.67 0.47 มาก
ที่สุด 

15 ข้อมูลมีความถูกต้อง 
ชัดเจน น่าเชื่อถือ 

4.67 0.47 มาก
ที่สุด 



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-38- 

รายการประเมินประสิทธิภาพ 

x  S.D. 
การ
แปล
ผล 

16 ความรวดเร็วในการค้นหา
ข้อมูล 

4.33 0.47 ดี
มาก 

17 มีเมนูที่ใช้งานง่าย ไม่
ซับซ้อน 

4.33 0.94 ดี
มาก 

 ภาพรวม 4.25 0.62 ดี
มาก 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการตรวจสอบระดับความคิดเหน็
ข อ ง ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ที่ มี ต่ อ ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพขอ งตล าด
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า อ าเภอ   แม่จัน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม

มีความเหมาะสมในระดับดีมาก ( x  =4.25, S.D.=0.62) 
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ความสามารถในการค้นหาสินค้า,ช่องทางการติดต่อ
ระหว่างร้านค้าและลูกค้า, การจัดการใบเสร็จรับเงินและ
รายการแจ้งการจัดส่งสินค้า, ขนาดและรูปแบบตัวอักษร 
อ่านง่ายและสวยงาม และ ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน 

น่าเช่ือถือ ( x =4.67, S.D.=0.47) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุดได้แก่ รูปแบบการติดตามการจัดส่งสินค้า, การ
แสดงประวัติการสั่งซื้อ และ รูปแบบการจัดการข้อมูล

สินค้า ( x =3.67, S.D.=0.47) 
3.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ประเมิน
ความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้งานระบบแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1)  ผู้ใช้งานท่ัวไป คัดเลือก
ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sample) 
จ านวน 25 คน,  กลุ่มร้านค้าหรือกลุ่ม OTOP เทศบาล
จันจว้า คัดเลือกด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Sample) 
จ านวน 10 กลุ่ม และผู้ดูแลระบบ คัดเลือกด้วยวิธีเจาะจง 
(Purposive Sample) จ านวน 3 คน มีผลการตรวจสอบ
ปรากฏดังนี ้
 

ตารางที่ 2 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
ตลาดอเิล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย ใน
ส่วนของผู้งานท่ัวไป 

 

รายการตรวจสอบความพึงพอใจ x  S.D. 
การ
แปล
ผล 

1 การเข้าถึงระบบท าได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว 

4.20 0.78 มาก 

2 ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ะ บ บ มี
ประสิทธิภาพ(ไม่หลุดบ่อย) 

4.40 0.69 มาก 

3 ขนาดและรูปแบบตัวอักษร 
อ่านง่ายและสวยงาม 

4.10 0.70 มาก 

4 ข้ อ มู ล ค ร อบ ค ลุ ม ค ว า ม
ต้องการของผู้ใช้งาน 

4.30 0.78 มาก 

5 ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ มี ค ว า ม
ถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ 

4.30 0.64 มาก 

6 รูปแบบและวิธีการน าเสนอ
ข้อมูลมีความเหมาะสม 

4.20 0.74 มาก 

 

ตารางที่ 2 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
ตลาดอเิล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย ใน
ส่วนของผู้งานท่ัวไป(ต่อ) 
  

รายการตรวจสอบความพึงพอใจ x  S.D. 
การ
แปล
ผล 

7 ระบบการค้นหาครอบคลุม
ข้อมูลที่ต้องการ 

4.30 0.88 มาก 

8 ความรวดเร็วในการค้นหา
ข้อมูลและเลือกซื้อสินค้า 

4.20 0.77 มาก 

9 มี ช่องทางการช าระเงินที่
หลากหลาย 

4.20 0.74 มาก 

10 สามารถติดตามการจัดส่ง
สินค้า 

4.30 0.66 มาก 
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รายการตรวจสอบความพึงพอใจ x  S.D. 
การ
แปล
ผล 

11 ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย 4.33 0.71 มาก 
12 มี เ ม นู ที่ ใ ช้ ง า น ง่ า ย  ไ ม่

ซับซ้อน 
4.40 0.69 มาก 

13 มีระบบรักษาความปลอดภัย
ที่น่าเชื่อถือ 

4.60 0.59 มาก
ที่สุด 

14 ระบบมีค าแนะน าในการใช้
งานท่ีเข้าใจง่าย 

4.70 0.58 มาก
ที่สุด 

15 มีความสวยงาม ทันสมัย 
และน่าสนใจ 

4.20 0.60 มาก 

ภาพรวม 4.30 0.70 มาก 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชน   จากข้าว พ้ืนที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในส่วนของผู้

งานทั่ ว ไป ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( x =4.30 , 
S.D.=0.70) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ รายการที่มีความ
พึงพอใจสูงสุดได้แก่ ระบบมีค าแนะน าในการใช้งานที่

เข้าใจง่าย ( x =4.70, S.D.=0.58) รองลงมาคือมีระบบ

รักษาความปลอดภัยที่น่าเช่ือถือ ( x =4.60, S.D.=0.59) 

และรองลงมาคือมีเมนูที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ( x =4.40, 
S.D.=0.69) ส่วนรายการที่มีความพึงพอใจต่ าสุดคือ ขนาด

และรูปแบบตัวอักษร อ่านง่ายและสวยงาม ( x =4.10, 
S.D.=0.70)  
 
ตารางที่ 3 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในส่วนของ
กลุ่มร้านค้าหรือกลุ่ม OTOP เทศบาลจันจว้า 
 

รายการตรวจสอบความพึง
พอใจ x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

1 การเข้าถึงระบบท าได้
ง่ายสะดวก รวดเร็ว 

4.20 0.79 มาก 

2 มีความปลอดภัยในการ
เข้าถึงข้อมูล 

4.40 0.70 มาก 

3 จัดการข้อมลูสินคา้ได้
อย่างสะดวก 

4.10 0.74 มาก 

4 ลงประกาศขายสินค้าได้
อย่างสะดวก 

4.30 0.82 มาก 

5 จัดการข้อมลูโปรโมชั่น
สินค้าได้อย่างสะดวก 

4.30 0.67 มาก 

6 จัดการ STOCK สินค้า
ได ้

4.20 0.79 มาก 

7 ติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทาง
แชท 

4.30 0.95 มาก 

8 พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได ้ 4.20 0.79 มาก 
9 พิมพ์ใบจัดส่งสินค้าติด

หน้ากล่องจัดส่งได ้
4.20 0.79 มาก 

10 จัดการโค้ดส่วนลดสินค้า
ได ้

4.30 0.67 มาก 

11 จัดการรายการสั่งซื้อ
สินค้า ได ้

4.33 0.71 มาก 

12 ปรับปรุงสถานะการ
สั่งซื้อได ้

4.40 0.70 มาก 

13 แสดงผลข้อมูลในเวลา
อันรวดเร็ว 

4.80 0.42 มาก
ที่สุด 

14 ความเหมาะสมในการ
ออกแบบหน้าจอโดย
ภาพรวม 

4.70 0.48 มาก
ที่สุด 

15 ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย 4.20 0.63 มาก 
16 มีระบบให้ค าแนะน าใน

การใช้งาน 
4.40 0.52 มาก 

17 การประมวลผลข้อมลูมี
ความถูกต้อง 

4.60 0.70 มาก 

ภาพรวม 4.35 0.70 มาก 
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จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากข้าว พื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในส่วนของ
กลุ่มร้านค้าหรือกลุ่ม OTOP เทศบาลจันจว้า ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( x =4.35, S.D.=0.70) เมื่อพิจารณาแต่
ละรายการ รายการที่มีความพึงพอใจสูงสุดแสดงผลข้อมูล

ในเวลาอันรวดเร็ว ( x =4.80, S.D.=0.42) รองลงมาคือ

ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม ( x =
4.70, S.D.=0.48) และการประมวลผลข้อมูลมีความ

ถูกต้อง ( x  =4.60, S.D.=0.70) ส่วนรายการที่มีความพึง

พอใจต่ าสุดคือ จัดการข้อมูลสินค้า   ได้อย่างสะดวก ( x =
4.10, S.D.=0.74)  
 

ตารางที่ 4 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
ตลาดอเิล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย ใน
ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 

รายการตรวจสอบความพึงพอใจ x  S.D. การ
แปล
ผล 

1 การเข้าถึงระบบท าได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว 

4.67 0.47 มาก
ที่สุด 

2 มีความปลอดภัยในการ
เข้าถึงข้อมูล 

4.00 0.82 มาก 

3 จัดการข้อมลูการสั่งซื้อ
สินค้าได้อย่างสะดวก 

4.00 0.82 มาก 

4 จัดการรายงานการซื้อขาย
สินค้าในแตล่ะร้านได ้

4.00 0.82 มาก 

5 จัดการข้อมลูร้านคา้ที่
จ าหน่ายสินค้ากับเทศบาล
ได ้

4.00 0.82 มาก 

6 จัดการข้อมลูการเงินของ
ร้านค้าได ้

3.67 0.94 มาก 

7 มีระบบให้ค าแนะน าในการ
ใช้งานท่ีดี 

3.67 0.94 มาก 

8 ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย 4.00 0.82 มาก 

9 การเช่ือมต่อระบบมี
ประสิทธิภาพ(ไม่หลุดบ่อย) 

4.00 0.82 มาก 

10 สามารถจัดการข้อมูลได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

4.33 0.47 มาก 

11 การประมวลผลข้อมลูมี
ความถูกต้อง 

4.00 0.00 มาก 

 

 

ตารางที่ 4 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
ตลาดอเิล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย ใน
ส่วนของผู้ดูแลระบบ(ต่อ) 

 

รายการตรวจสอบความพึงพอใจ x  S.D. การ
แปล
ผล 

12 มีความเหมาะสมในการ
ออกแบบหน้าจอโดย
ภาพรวมด ี

4.00 0.00 มาก 

13 รูปแบบและวิธีการน าเสนอ
ข้อมูลมีความเหมาะสม 

4.33 0.47 มาก 

14 แสดงผลข้อมูลในเวลา
อันรวดเร็ว 

4.67 0.47 มาก
ที่สุด 

15 สามารถแสดงข้อมลูได้
อย่างเหมาะสม ครบถ้วน 

4.33 0.47 มาก 

ภาพรวม 4.11 0.73 มาก 
 
จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชน   จากข้าว พ้ืนที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในส่วนของ

ผู้ดูแลระบบในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( x =4.11 , 
S.D.=0.73) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ รายการที่มีความ     
พึงพอใจสูงสุด ได้แก่ การเข้าถึงระบบท าได้ง่ายสะดวก 

รวดเร็ว และแสดงผลข้อมูลในเวลาอันรวดเร็ว ( x =4.67, 
S.D.=0.47) รองลงมาคือ สามารถจัดการข้อมูลได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว, รูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูลมีความ
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เหมาะสม รวดเร็ว และสามารถแสดงข้อมูลได้อย่าง

เหมาะสม ครบถ้วน ( x =4.33, S.D.=0.47) ส่วนรายการที่
มีความพึงพอใจต่ าสุดคือ จัดการข้อมูลการเงินของร้านค้า

ได้ และมีระบบให้ค าแนะน าในการใช้งานที่ดี ( x =3.67, 
S.D.=0.94) 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
1. การศึกษาและออกแบบการพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สามารถแบ่งส่วนการ
ท างานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป 2. 
ส่วนของสมาชิก 3. ส่วนของร้านค้า และ 4. ส่วนของ
ผู้ดูแลระบบ ในภาพรวมของผลการวิจัยพบว่า ระบบที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสร้างความสะดวกในการ
บริหารจัดการสินค้า เพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า 
และ เป็นเครื่องมือส าหรับผู้ซื้อและผู้ผลิตได้ติดต่อสินค้า
กันโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง  
2. ผลการตรวจสอบระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มี
ต่อประสิทธิภาพของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากข้าว พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมในระดับดี
มาก 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทั้ง 3 กลุ่ม 
ได้แก่  ผู้ ใ ช้ งานทั่ วไป , กลุ่ มร้ านค้าหรือกลุ่ม OTOP 
เทศบาลจันจว้า และผู้ดูแลระบบ พบว่า ผู้ใช้มีความพึง
พอใจต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว 
พื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อยู่ในระดับมาก  
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การประยุกต์เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ป่าไม้  
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก-ป่าทับกวาง แปลงที่ 2 จังหวัดสระบรุี 

Application of Geo-Informatics to Monitor Forest area Changes in  
Pa Muaklek-Pa Tupkwangplaeng2 National Forest Reserve Saraburi Province 

สุรกิจ กลิ่นทอง1 , สุเพชร จริขจรกุล2, วนารัตน์ กรอสิรานุกลู3 , และกาญจนา นาคะภากร4 
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4คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล ;kanchana.nak@mahidol.ac.th 

บทคัดย่อ 

พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างตอ่เนื่อง โดยมีสาเหตุหลักจากการบุกรกุเข้าครอบครองพื้นที่ป่าไม้เพื่อสร้างที่อยู่อาศยั
และท ากิน ท าการแผ้วถางป่าเพื่อเกษตรกรรม วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อจ าแนกสภาพพื้นที่ป่าไม้ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทยีม 
เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก-ป่าทับกวาง แปลงที่2 โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม LANDSAT 5 ปี พ.ศ. 2541และดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2551และพ.ศ. 2561 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม จ าแนก
พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่ป่าไม้ด้วยเทคนิคการแปลแบบก ากับดูแล (Supervised Classification) และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่ป่าไม้ผลการศึกษาพบว่าค่าความถูกต้องรวมจากการค านวณค่าความคลาดเคลื่อน (Error Matrix) อยู่ที่ ร้อยละ 60 โดยพื้นที่
ป่าไม้เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมี มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง 22.21 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ8.60ถัดมาพื้นที่ป่าไม้
เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ชุมชนรองมาเป็นอันดับสอง 5.34 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 2.06 ในขณะที่พื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงเป็น
พื้นที่แหล่งน้ า 2.89 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 1.11 โดยที่พื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่เบ็ดเตล็ดมีเพียง 1.33 ตาราง
กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 0.51 และพื้นที่ป่าไม้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีจ านวนถึง 226.48 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 87.69 

ค าส าคัญ: เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ, พื้นที่ป่าไม้, การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

Abstract 
The forest area of Thailand is constantly changing. This is mainly caused by encroachment of forested areas to build 
homes for living and clear the forest for agriculture. The purpose of this study is to classify the forest area by using 
satellite imagery data to monitor changes forest area in PaMuaklek- Pa TupkwangPlaeng 2National Forest Reserve.By 
applying multi-temporal satellite data. The satellite data LANDSAT 5 years 1998and THEOS satellites in 2008and 
2561 by analyzing satellite image data Classify forest areas and non-forest areas with supervised classification 
techniques. And analyze changes in forest area.The results showed that thethe accuracy of the total calculated 
error (Error Matrix) at 60 percent. Forest areas change into agricultural areasthe highest number one, 22.21 square 
kilometers. Or 8.60 percent, next to the second forest area, 5.34 square kilometers Or 2.06 percent, while the forest 
area is changed to water source area 2.89 square kilometers Or 1.11 percent, where the forest area changes to a 
miscellaneous area with only 1.33 square kilometers Accounted for 0.51 percent and the forest area that has not 
changed or forested area is 226.48 square kilometers Accounted for 87.69 percent 

Keywords: Geo-Informatics, Forest area, Land use Change
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บทคัดย่อ 
ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนามพัฒนาขึ้นเพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการวางแผนการเดินทาง โดยใช้ระบบฐานข้อมูล
เก็บบันทึกข้อมูลสถานที่เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการเดินทางครั้งต่อไประบบวางแผนการเดินทางภาคสนามมีกระบวนการท างาน
หลัก 3 ขั้นตอนคือ 1) ค้นหาข้อมูลสถานที่ 2) แนะน าแผนการเดินทางที่สั้นที่สุดและ 3) ปรับแผนการเดินทางตามความ
ต้องการของผู้ใช้เพราะเส้นทางที่สั้นที่สุดอาจไม่ใช่เส้นทางที่เหมาะสมกับข้อจ ากัดด้านเวลาของสถานที่ปลายทาง ระบบ
สามารถสร้างก าหนดการเดินทางให้แก่ผู้ใช้โดยอัตโนมัติผลการใช้งานระบบวางแผนการเดินทางภาคสนามโดยผู้ใช้กลุ่มอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าการบริหารจัดการการ
วางแผนการเดินทางภาคสนามใช้เวลาในการค้นหาสถานท่ีลดลง ร้อยละ 80 ต่อ 1 สถานท่ี ใช้เวลาในการหาข้อมูลเส้นทางและ
ค านวณระยะทางในการเดินทางลดลง ร้อยละ 100  ใช้เวลาในการพิมพ์หนังสือขออนุมัติใช้รถลดลง ร้อยละ 67และผลการ
ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม อยู่ในดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.84 คะแนน จาก 5 
ระดับความพึงพอใจ) ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนาให้เชื่อมต่อกับ Google Map Mobile Application เพื่อช่วยน าทางในการ
เดินทางได้ 
 
ค าส าคัญ: การวางแผนการเดินทาง, กูเกิ้ลแมพ เอพีไอ, ฐานข้อมูล 
 
Abstract 
Field trip planning system is developed to reduce time- consuming in the process of trip planning by using 
a database to record information of location to be used for the subsequent trips. Field trip planning system 
is composed of 3 steps that are 1) searching of location information, 2) introducing the shortest route, and 
3)  adjusting the trip plan in accordance with the requirements of users.   The reason is that the shortest 
route may not be suitable for time constraint at the destination.  The system will be able to automatically 
introduce a route for users.  For the results of using this field trip planning system by the user group of 
lecturers and staff of the Department of Agricultural Development at the Faculty of Natural Resources, 
Prince of Songkla University, the study found that management of arranging for field trip planning consumed 
less time for all of searching the field location 80% per one location, searching route information and to 
calculate route distance reduce at 100% , and printing out the letter requesting for the permission of car 
using reduce at 67%. For the evaluation of satisfaction of this trip planning system, the study indicated the 
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highest level (4.84 of a 5 point Likert-type response scale). In the future, this system will be developed to 
connect with Google Map Mobile Applicationfor helping navigation.  
 

Keywords: Field Trip Planning, Google Maps API, Database 
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เครื่องจ่ายอาหารสัตว์เลี้ยงกึ่งอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 

Semi-automatic feeder pets for internet of thing  
 

อรชุน พงษ์ปวน1, ศุภกร สุชีเพ็ชร2, ชาญวิทย์ ทับทิม3, กิตติมล กีรตปิระยรู4,เชาวลิต จันภิรมย์5,เอกรตัน์ สุขสุคนธ6์ 

123สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วทิยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนาง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์: 0-27447358-63 

E-mail: artlove0za88@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของเครื่องจ่ายอาหารสัตว์เลี้ยงกึ่งอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Semi-automatic feeder pets for 
internet of thing) เป็นการให้อาหารผ่านทางระบบมือถือเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เลี้ยง สุนัข แมว และสัตว์ชนิดอื่น ๆ 
ในขณะที่ไม่ได้อยู่บ้านหรือต้องออกไปข้างนอกเป็นเวลานานเพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงนั้นไม่อดอาหาร ดังนั้นเครื่องจ่ายอาหารสัตว์
เลี้ยงกึ่งอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันของเรานั้น สามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วย โดยการน าบอร์ดอาดุยโน่ ESP8266 
เป็นตัวรับสัญญาณไวไฟ (Wi-Fi) น ามาต่อเข้ากับรีเรย์ (Relay) เป็นตัวควบคุมการปล่อยของอาหาร สั่งการด้วยแอปพลิเคชัน 
Blynk ควบคุมการท างานของตัวเครื่อง และมี IP Camera ในการตรวจดูสิ่งต่าง ๆ ภายในบ้าน ติดอยู่กับตัวเครื่องให้อาหาร
สัตว์ ท าให้ตัวผู้ใช้นั้นเกิดความสบายใจในตอนท่ีผู้เลี้ยงน้ันไม่ได้อยู่ที่บ้าน  
ค าส าคัญ: เครื่องจ่ายอาหารสัตวเ์ลี้ยงก่ึงอัตโนมัต,ิ อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 
 
Abstract 
The purpose of the semi-automatic pet food dispenser is through the Internet. Is feeding through a mobile 
system to facilitate dog, cat and other animals while not staying at home or having to go out for a long 
time to prevent the pet from starving.  Therefore, semi-automatic pet food dispensers through our  
application can help solve such problems as well by  introducing  the  ESP8266  board  as  a  Wi-Fi  receiver 
brought to the relay as a controller for the release of food Order  with the  Blynk application. Control the 
device and have an IP camera to check things.  The  house is attached to the animal feeder causing the 
user to be comfortable when they are not at home 
Keywords: semi-automatic pet food dispenser, IoT

mailto:artlove0za88@gmail.com


การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-46- 

ระบบสั่งงานด้วยเสียงบนเทคโนโลยีสรรพสิ่งเพื่อประยุกต์ควบคุมมอเตอร์ในงานด้านการ
เกษตรกรรม 

Voice Control System on Internet of Thing Technology for Motor Control in Agriculture 

ณัฐพล อ าพันแสง1, สริิพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข2,ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล3, กรมวุฒิ นงนุช4 

1กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนวัดรังสิต: natth84@gmail.com 

2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ: siripong.k@rmutsb.ac.th 

3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ: pinyaphat.t@rmutsb.ac.th 

4คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ: krommavut.n@rmutsb.ac.th 

บทคัดย่อ 

จากการส ารวจ สวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี หลังจากปี พ.ศ. 2560 พบว่าพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 2,941 ไร่ เสียหายจากน้ า

ท่วม 2,898 ไร่ มีผลกระทบต่อเกษตรกรไปมากกว่า 913 ราย มีเพียงประมาณ 43 ไร่ อยู่ในต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมือง 15 

ไร่ และที่ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย 28 ไร่ จนถึงปัจจุบันมีการส ารวจใน ปี 2560 สวนทุเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากมีการขยายตัวของเมืองเข้ามาสู่พื้นที่ จังหวัดนนทบุรี และอีกประเด็นท่ีส าคัญ ภาวะแห้งแล้งจากผลกระทบภาวะโลก

ร้อนท าให้การใช้น้ าในการท าสวนทุเรียนพบกับปัญหาน้ ามีสภาวะเค็มเนื่องจากน้ าทะเลหนุน ท าให้ต้นทุเรียนไม่สามารถเติบโต

ขึ้นได้เพราะไวต่อความเป็นกรดเป็นด่างของน้ ามาก จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะบริหารจัดการน้ าผ่านเทคโนโลยี

สรรพสิ่ง และสามารถสั่งการด้วยเสียงให้สวนทุเรียนต้นแบบภายในท้องที่ เพราะทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีมีมูลค่าทาง

การตลาดค่อนข้างมากในส่วนของเกษตรกรในปัจจุบัน 

ค าส าคัญ: ทุเรียน,น้ าทะเลหนุน, ความเป็นกรดเป็นดา่ง 

Abstract 

According to the survey of the durian plantations in Nonthaburi province after 2017, it was found that 2,941 

rai of durian plantations were damaged by flooding. 2,898 rai had more than 913 farmers affecting only 43 

rai in Bang RakNoiSubdistrict, Muang District 15 Rai and at Rat NiyomSubdistrict, Sai Noi District, 28 rai. Until 

now, the survey has been conducted in 2017. The durian garden has been continuously decreasing due to 

the expansion of the city into the area. Nonthaburi and another important issue Drought caused by global 

warming cause the use of water in durian gardening to meet the problem of water salinity due to the 

seawater support. Causing the durian tree to not grow because of the high acidity of the water as a result 

of this problem, the researcher has the idea to manage water through Internet of Things. And can be 

ordered by voice to the underlying durian garden within the locality Because the durian of Nonthaburi 

province has quite a lot of market value in the current farmers 

Keywords: durian, the seawater support, the acidity the water base 
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1. บทน า 

เกษตรกรรมในประเทศไทยอาจสบืย้อนไปได้ผ่านแง่

ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคม ซึ่งได้ก่อให้เกดิการ

เข้าถึงเกษตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย

สมัยใหม ่ การอพยพเข้ามาของคนไทยน าไปสู่การเข้าถึง

เกษตรกรรมแบบยั่งยืนอย่างชัดเจนเมื่อเปรยีบเทียบกับการ

ประกอบกิจเกษตรกรรมอื่นส่วนมากของโลก 

แม้เกษตรกรรมมีความส าคญัในทางการเงินสัมพัทธ์

ถดถอยลงในแง่ของรายได้เทยีบกบัการที่ประเทศไทย

กลายเป็นอุตสาหกรรมและแผลงเป็นอเมริกัน 

(Americanization) นับจากครสิต์ทศวรรษ 1960 แต่

เกษตรกรรมยังให้ประโยชนด์้านการจ้างงานและการพึ่งพา

ตนเองการสนับสนุนสังคมชนบท และการปกป้องวัฒนธรรม 

ก าลังโลกาภิวัตน์ทางเทคนิคและเศรษฐกิจบีบได้ด าเนินการ

เปลี่ยนเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมอาหารต่อไป และดังนั้น 

เกษตรกรผู้ถือครองรายย่อยจึงได้รบัความเสีย่ง ธรรมชาติ

ดั้งเดิมและคณุค่ามนุษย์ลดลงอย่างมากในทุกพื้นที่ยกเว้น

พื้นที่ยากจน 

สวนทุเรียนจังหวดันนทบุรี เสยีหายจากน้ าท่วม ในปี พ.ศ. 

2554 ท าให้เกิดความเสียหายและสวนทุเรียนมีการลดลง

อย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีการขยายตัวของเมืองเข้ามาสู่พื้นที่ 

จังหวัดนนทบุรี อีกทั้งยังมี ภาวะแห้งแล้งจากผลกระทบภาวะ

โลกร้อนท าให้การใช้น้ าในการท าสวนทุเรียนพบกับปัญหาน้ า

มีสภาวะเค็มเนื่องจากน้ าทะเลหนนุ ท าให้ต้นทุเรียนไม่

สามารถเติบโตขึ้นได้เพราะไวต่อความเป็นกรดเป็นด่างของ

น้ ามาก 

2. วิธีด าเนินการศึกษา 

ออกแบบระบบควบคุมมอเตอรผ์่านระบบ Internet of 

Thing ออกแบบแอพพลิเคชันเพ่ือเฝ้าระวังและบริหารจัดการ

น้ าภายในพ้ืนท่ีเกษตรกร เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้น้ า 

และค่าเป็นกรดและด่างของน้ า [3] สวนทุเรียน นางมาล ี

อ าพันแสง ขนาด 2 ไร่ 1 งาน เลขท่ี 3 ม.6 ต.บางรักน้อย อ.

เมือง จ.นนทบุร ี

2.1 การออกแบบระบบควบคุมมอเตอร์ผ่านระบบ 

Internet of Thing และ แอพพลิเคชันเพ่ือเฝ้าระวังและ

บริหารจดัการน้ าภายในพื้นที่เกษตรกร 

ในการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับเครือข่าย

อินเตอร์เนต็ และสามารถสั่งงานท่ีเราต้องการได้นั้น จึง

จ าเป็นต้องมีนักพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบสั่งการ

หรือโค้ดโปรแกรม เพื่อใช้สั่งการอุปกรณต์่างๆ เนื่องจาก 

Internet of Things มีพื้นฐานอยู่บนระบบฝังตัว หรือสมอง

กลฝังตัว (embedded system) คือ ระบบประมวลผล ที่ใช้

ชิปหรือไมโครโพรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งต้องมี

อินเตอร์เนต็เป็นโครงสรา้งพื้นฐาน  

 
ภาพที่ 1 Internet of Thing กับ Mobile Device 

 

การควบคุมมอเตอร์ใช้อุปกรณ์ อาดูโน่ อีเอสพี 8266 ในการ

ควบคุมโดยผ่านรีเลย์ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2อุปกรณ์อาดูโน่ อีเอสพี 826ควบคุมมอเตอร ์

 

การออกแบบแอพพลิเคชันควบคมุการท างานของระบบโดย

ใช้โปรแกรมไอออนิค ในการสรา้งแอพพลิเคชัน แอพพลิเคชัน

ออกแบบมารองรับระบบปฏิบตัการแอนดรอยด์ มีการเชื่อม

ต่อไปยังระบบคลาวด์เนื่องจากอุปกรณ์เก็บข้อมลูในสวน

ทุเรียนมีการส่งข้อมลูจากตัวเซ็นเซอร์ไปยังฐานข้อมลูบน

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=การพึ่งพาตนเอง&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=การพึ่งพาตนเอง&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/โลกาภิวัตน์
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ระบบคลาวด์ท าการเก็บข้อมูลคุณภาพน้ าและระดับน้ าใน

สวนทุเรียนต้นแบบ 

 
 

ภาพที่ 3หน้าแสดงผลค่า PH ในแอพพลิเคชัน 
 

2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติระดับน้ า และค่าเป็นกรด

และด่างของน้ า 

การเก็บรวบรวมข้อมลูสถิตริะดับน้ าและค่าเป็นกรดด่างจะใช้

เซ็นเซอร์ Liquid PH0-14 Value Sensor Module BNC PH 

Electrode Probe for Arduino ในการวัดค่า PH ของน้ า

และส่งไปยังฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์ เพื่อให้แอพพลิเคชัน

สามารถน าข้อมูลไปใช้งานท าการวิเคราะห์การควบคมุน้ าโดย

สั่งงานมอเตอร์ให้ท าการเปิดและปิดน้ าในกรณีที่ค่าPH ในน้ า

ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดหรือค่าของน้ ามีความเป็นกรดและดา่ง

เกินไป ซึ่งในงานวิจัยนี้ตั้งค่าความเป็นกรดและดา่งของดินอยู่

ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5  

2.3 ระบบสั่งงานด้วยเสยีงเพื่อควบคุมมอเตอร ์

ในงานวิจัยนี้มีอีกส่วนท่ีใช้การควบคุมมอเตอร์ ผา่น

อุปกรณ์ด้วยเสยีงของผู้ใช้งานผ่านอุกรณ์อเมซอนเอคโค่ ดอท

โดยใช้ อเมซอนเว็บเซอร์วสิ (AWS) เป็นบริการบนระบบ

คลาวด์ในการสั่งงานอุปกรณไ์ฟฟ้าดังภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4ระบบเช่ือมต่ออุปกรณ์ กับ AWS  

มีการก าหนดไอพีแอดแดรสปลายทางที่อาดูโน่ อีเอสพี 8266

ผ่านแอพพลิเคชัน Amazon Alexa และท าการบันทึกลง อเม

ซอนเอคโค่ ดอท ดังภาพท่ี 5 ท าให้อุปกรณ์ทั้ง 2 สามารถ

ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมลู รวมถึงควบคุมให้ อาดโูน ่

อีเอสพี 8266ท าการควบคุมอุปกรณไ์ฟฟ้าปลายทางได้ เช่น 

หลอดไฟ , มอเตอรไ์ฟฟ้า เผ็นต้น   

 

ภาพที่ 5แอพพลิเคชัน Amazon Alexa 

3. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

3.1 ผลการศึกษาพบว่าระบบสามารถควบคุมค่าความ

เป็นกรดและดา่งในพื้นที่สวนทุเรียนขนาด 2 ไร่ ได้ใน 1 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 50 เนื่องจากปัจจัยด้านพ้ืนท่ีและอุปกรณ ์

3.2 การควบคุมผ่านระบบเสียงสามารถท างานได้

ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 80 เนื่องจากต้องสั่งงานเป็นภาษาไทย 

ท าให้มีความผิดพลาดในการใช้งาน 

4. สรุปผลการศึกษา 

ในการพัฒนาระบบสั่งงานด้วยเสียงบนเทคโนโลยีสรรพ

สิ่งเพื่อประยุกต์ควบคุมมอเตอร์ในงานด้านการเกษตรกรรม 

ได้มีการทดลองและใช้งานพบว่าอุปกรณ์สามารถท างานได้

ร้อยละ 50 ของพื้นที่สวนทั้งหมด 2 ไร่เนื่องจากระบบการ

ไหลเวียนของน้ าในสวนเดิมอาจไม่เพียงพอต่อการปรับค่า

ความเป็นกรดและด่าง พื้นที่สวนติดคลองอ้อมในพ้ืนท่ีจังหวัด



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-49- 

นนทบุรีในหน้าแล้งท าให้มีน าเค็มเข้ามาในล าคลองเกิดปัญหา

น้ าจากด้านนอกเข้ามาในพื้นที่สวนต้องใช้น้ าประปา ในการ

เจือจางไม่ให้น้ ามีค่าความเป็นด่างเกินไป  

ระบบสั่งงานด้วยเสยีงสามารถท างานได้ในร้อยละ 80 

จากการทดสอบเนื่องจากต้องสั่งงานเป็นภาษาไทย แต่ถ้าเป็น

ภาษาอังกฤษสามารถท างานได้ ร้อยละ 100 ยังมีความ

ผิดพลาดในการสั่งงานอยู่ร้อยละ 20  
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การพยากรณ์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา  
ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการน าเสนอการพยากรณ์โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจด้วยเทคนิคต้นไม้ซึ่งอาศัยความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยข้อมูลนักศึกษาเป็นการบ่งช้ีถึงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
นนทบุรี ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีผลต่อสมรรถนะของ
นักศึกษา โดยน าปัจจัยข้อมูลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านนักศึกษา ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา ในการหาความสัมพันธ์กับผลการศึกษาที่ได้ โดยวิเคราะห์จากระดับผลคะแนนการสอบปฏิบัติตาม
สมรรถนะที่ก าหนดและใช้โปรแกรม RapidMiner  เพื่อตรวจสอบความค่าความถูกต้องจากผลการทดลองโดยใช้เทคนิค 
Classification ด้วยอัลกอริทึม Decision Tree พบว่า C4.5 มีค่า Accuracy เท่ากับ 96.43% และค่า Precision เท่ากับ 100% 
แต่ค่า Recall นั้น น้อยกว่าอัลกอริทึม ID3 และ CART สรุปได้ว่าอัลกอริทึม C4.5 มีประสิทธิภาพในการสร้างโมเดลมากที่สุด เมื่อ
เทียบกับอัลกอริทึมที่ใช้เปรียบเทียบร่วมกัน 
 

ค าส าคัญ: การพยากรณ์ความสัมพันธ์  ต้นไม้ตัดสินใจ  สมรรถนะ 
 

Abstract 
This article presents the forecasting process by applying the decision-making process with tree techniques. Which 
relies on the relationship of student information factors to indicate the teaching and learning in the course 400-
13-01 integrated information technology Of first year accounting students of the Faculty of Business 
Administration and Information Technology Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Nonthaburi 
Center. The results are useful information and guidelines for teaching and learning in the classroom to affect 
student performance. By bringing information factors in various areas, including Teacher, Student, On learning 
support, Interaction between students and students. In finding relationships with the results obtained By 
analyzing from the exam result level, following the specified performance and using the RapidMiner program. To 
check the accuracy of the results from the experiment using techniques Classification With the Decision Tree 
algorithm. Found that C4.5 had an accuracy equal to 96.43% and the precision value was 100%, but the Recall 
value was less than the ID3 and CART algorithms. In conclusion, the C4.5 algorithm is most effective in modeling. 
Compared to the algorithm used to compare together. 
 

Keywords: Relationship Forecast, Decision tree, capacity 
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1. บทน า 
 จากข้อความ “บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ 
รักสู้งาน” ที่เป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท าให้อาจารย์ผู้สอนทุก
ท่านในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ตระหนักการจัดเรียนการ
สอน เพื่ อผลิ ตนั กศึ กษา ให้ เ ป็ นบัณฑิ ตที่ มี ค ว าม รู้  
ความสามารถและปฏิบัติงานได้จริง 
      การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา 400-13-01 
เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ ของนักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี ช้ันปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์นนทบุรี ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญต่อสมรรถนะของ
ผู้ เ รี ย น  ( Competencies of learners) ซึ่ ง ห ม ายถึ ง 
คุณลักษณะที่ทุกคนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อ
ผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม เป้าหมาย ซึ่ง
คุณลักษณะเหล่านี้ได้แก่ ความรู้  ทักษะ บุคลิกภาพ 
แรงจูงใจทางสังคมลักษณะ นิสัยส่วนตัว ตลอดจนรูปแบบ
ความคิดและวิธีการคิด ความรู้สึกและการกระท า มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี [1] 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้มุ่งเน้นให้นักศึกษา
เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ซึ่งการจัดการสอนนั้น
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัจจัยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
อาจารย์ผู้สอน ด้านนักศึกษา ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา เพื่อ
ต้องการทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา
การบัญ ชี  ช้ันปีที่  1 ที่ เ รี ยนในรายวิ ชา  400-13-01 
เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ ซึ่ งผลลัพธ์ที่ ได้นั้น
สามารถเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนที่มีผลต่อสมรรถนะของ
นักศึกษาอย่างแท้จริงต่อไป 
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.1.1 เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อ
สมรรถนะของนักศึกษาการบัญชี ช้ันปีที่ 1 ที่เรียนใน

รายวิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ ว่า
ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา 
 1.1.2 เพื่อได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา 
1.2 ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปีที่  1 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พื้นที่นนทบุรี ซึ่งเรียนในภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยจ านวนห้องเรียน
ทั้งหมด 2 ห้องเรียน รวมจ านวนนักศึกษาทั้งช้ันมีจ านวน 
40 คน 

1.3 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ต้นไม้การตัดสินใจ (decision tree) เป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสถานการณ์เพื่อการ
ตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ต้นไม้การตัดสินใจ
มีลักษณะเป็นกราฟรูปต้นไม้ ซึ่งแสดงที่ตั้งต้นที่มีรากและ
แขนงต่างๆแตกออกมาจากต้นไม้ไปในทิศทางเดียว 
จนกระทั่งน าไปสู่ข้อสรุปส าหรับการตัดสินใจได้ ต้นไม้การ
ตัดสินใจมีประโยชน์ในการสรุปการตัดสินใจที่มีความ
ซับซ้อนให้ง่ายต่อความเข้าใจ ปัจจุบันต้นไม้การตัดสินใจ
เป็นที่นิยมใช้ในงานหลายอย่าง เช่น การแพทย์ ธุรกิจ การ
เขียนโปรแกรม การสร้างเครื่องที่เรียนรู้ได้เอง การสร้าง
ระบบผู้เช่ียวชาญ ฯลฯ [2] 
 เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นเทคนิค
หนึ่งของ Classification ซึ่งเป็นวิธีการแบ่งประเภทหรือ
แยกหมวดหมู่ข้อมูลโดย Classification นั้นเป็นเทคนิค
หนึ่ งของเหมืองข้อมูล  (Data Mining) โดยทั่ วไปแล้ว
เทคนิคท่ีน ามาใช้ส่วนใหญ่มี 5 ประเภท [3] 
 1. เทคนิค Classification เป็นเทคนิคในการจ าแนก
กลุ่มข้อมูลด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีได้มีการก าหนดไว้แล้ว 
เทคนิคประเภทนี้เหมาะกับการสร้างแบบจ าลองเพื่อการ
พยากรณ์ค่าข้อมูล (Predictive Modeling) ในอนาคต
จากการที่ได้จ าแนกกลุ่มข้อมูลตัวอย่างไว้แล้ว ซึ่งใน
ลักษณะดังกล่าวนี้ เรียกว่า “Supervised Learning” 
เทคนิคการ Classification มี  2 รูปแบบ ได้แก่  Tree 
Induction และ Neural Induction และเป็นกระบวนการ
สร้างแบบจ าลองเพื่อจัดการข้อมูลให้อยู่ ในกลุ่มที่ก าหนด
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ตัวอย่างเช่น การแบ่งประเภทลูกค้าว่า เชื่อถือได้หรือไม่ซึ่ง
เป็นการสร้างแบบจ าลองโดยการเรียนรู้จากข้อมูลที่ได้
ก าหนดกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้ว 
 2. เ ท ค นิ ค  Association Rule Discovery เ ป็ น
เทคนิคที่ใช้ในการค้นหาความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่ เพื่อที่จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลและหาสิ่งที่
ซ่อนอยู่ในข้อมูลนั้น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขาย
ในซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อท าการจัดท าการวางแผนเพื่อ
จัดการส่งเสริมการขาย (Promotion) และเตรียมการวาง
แผนการเรียงช้ันวางสินค้า (Shelf) เช่น การวางน้ าอัดลม
กับข้าวโพดคั่วไว้ใกล้กัน 
 3. เทคนิค Clustering เป็นเทคนิคการลดขนาดของ
ข้อมูลด้วยการรวมกลุ่มตัวแปรที่มีลักษณะเดียวกันไว้
ด้วยกันท าให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกละเลยไปได้เทคนิค
นี้มักถูกใช้กับขั้นตอนเบื้องต้นในการท าเหมืองข้อมูล และ
เหมาะกับข้อมูลที่ยังไม่มีกลุ่มตัวอย่างชัดเจนจึงท าให้การ 
Cluster เพื่อหากลุ่มต่าง ๆ ของข้อมูล โดยจ านวนกลุ่ม
ของข้อมูลมักจะใช้ตัว k แทน ซึ่งผู้ที่ใช้เทคนิคนี้จะเป็นผู้
ก าหนดจ านวนกลุ่ม วิธีนี้เรียกว่า K-mean 
 4. เทคนิค Deviation Detection เป็นเทคนิควิธีใน
การหาค่าที่แตกต่างไปจากค่ามาตรฐาน หรือค่าที่คาดคิด
ไว้ว่าต่างไปมากนอ้ยเพียงใด โดยทั่วไปมักใช้วิธีการทาง
สถิติหรือการแสดงให้เห็นภาพส าหรับเทคนิคนี้ใช้ในการ
ตรวจสอบลายเซ็นปลอมหรือบัตรเครดิตปลอม เป็นต้น 
 5. เทคนิค Sequential Analysis เป็นเทคนิคในการ
วิเคราะห์ล าดับเพื่อค้นพบรูปแบบของการปรากฏของ
ข้อมูล ซึ่งปรากฏในรายการที่แยกออกมา เช่น ถ้าผู้ซื้อซื้อ
สินค้า A แล้วเขาจะซื้อสินค้า B ในภายหลัง เทคนิคนี้จะ
แตกต่ า ง จ าก เทคนิ ค  Association Rule Discovery 
เพราะค านึงถึงล าดับการซื้อด้วย 
1.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วีณา คงพิษ และจรัญ แสนราช [4] งานวิจัยเรื่อง 
การวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน รายวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และ
วิทยาการสารสนเทศโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลงานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสานรายวิชา การประยุกต์ ใ ช้
คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ โดยใช้เทคนิค

เหมืองข้อมูล จากพฤติกรรมการใช้งานระบบบริหาร
จัดการรายวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และวิทยาการ
สารสนเทศ (computer and information technology) 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มทดลองใช้วิธีการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง เป็นนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 กลุ่มเรียน จ านวน 40 คน เก็บ
ข้อมูลการเข้าใช้งานตลอด 1 ภาคการศึกษา วิธีด าเนินการ
วิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียน
การบันทึกข้อมูลการใช้งานระบบ (log files) และการท า
เหมืองข้อมูล (data mining) โดยการท าเหมืองข้อมูล
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ การค้นหารูปแบบข้อมูล (data 
modeling) การลดขนาด ข้อมูล (data reduction) การ
ค้นหารูปแบบข้อมูลโดยการจ าแนกประเภทข้อมูล 
(classification) ด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ (decision tree) 
และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการท าเหมืองข้อมูลแบบกฎ
เ ช่ื อม โ ย ง  ( associate rule) และกา ร วิ เ ค ร า ะห์ ผล 
(solution analysis) ผลการวิจัยพบว่า กฎความสัมพันธ์มี
ค่าระดับความเช่ือมั่น 1.0 ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การ เข้ า เ รี ยนและทบทวนบทเรี ยนผ่ าน เครื อข่ าย
อินเทอร์เน็ตอย่างสม่ าเสมอ ท าให้มีผลการเรียนอยู่ใน
ระดับดี แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-learning) นั้นมีความส าคัญต่อ
การกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง 
 พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ และพันธนา ก้อนเ ช้ือรัตน์ [5] 
งานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยข้อมูล
นักศึกษาที่มีผลต่อระดับผลการเรียนด้วยเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ผลลัพธ์ที่ได้ส่งผลท าให้เอื้อประโยชน์กับ
แนวทางในการปรับปรุงบริหารจัดการและส่งเสริมการ
วางแผนของหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยน าปัจจัย
ข้อมูลของนักศึกษา ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลส่วนตัว 
ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลระดับผลการศึกาของนักศึกษาที่
ศึกษาหาความสัมพันธ์กับผลการศึกษาที่ได้ โดยวิเคราะห์
จากระดับผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) พบว่าปัจจัยข้อมูลของ
นักศึกษาที่เหมาะสมในการเรียนทั้งหมด 7 ตัวแปร จาก
ข้อมูลน าเข้าทั้งหมด 12 ตัวแปร ทั้งนี้ 7 ตัวแปรมาจาก
ต้นไม้ตัดสินใจที่ได้มาสามารถสรุปเลือกเฉพาะกิ่งที่มีผล
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มากที่สุด 84.78% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง ดังนั้นตัวแปรที่
น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่ งผลกับระดับผลการเรียนที่จบ
การศึกษาสูงสุด คือ ความสม่ าเสมอการเข้าเรียนในการ
เรียน 
 กัลย์นภัส สุขพลับพลา พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล และ
เฉลิมชัย หล่อวงศ์ตระกูล[6] งานวิจัยเรื่องตัวแบบการ
เลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูล พบว่า การเลือกการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความประสงค์จะ
ศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายได้น าเทคนิคการจ าแนก
ข้อมู ล  (Classification Algorithm) โดย เปรี ยบ เทียบ
แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ 3 อัลกอริทึม พบว่าอัลกอริทึม 
C4.5 ให้ค่าความถูกต้องร้อยละ 96.5 ความแม่นย าของ
ข้อมูลร้อย 0.965 ค่าความถูกต้องแต่ละคลาส ร้อยละ 
0.965 วัดค่าความถูกต้องและความแม่นย าพร้อมกันได้
ร้อยละ 0.965 เปรียบเทียบตัววัดประสิทธิภาพทุกตัว
อัลกอริทึม C4.5 ให้ผลการจ าแนกดีกว่ากว่า REPTree 
และ RandomTree 
 Mythili, A.R.Mohamed Shanavas. [7] งานวิ จัย
เรื่ อง  An Analysis of students’ performance using 
classification algorithms. การวิเคราะห์และประเมนิผล
การปฏิบัติงานของนักเรียนและการรักษามาตรฐาน
การศึกษาเป็นปัญหาที่ส าคัญมากในทุกสถาบันการศึกษา
เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของบทความนี้คือการวิเคราะห์และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนในโรงเรียนโดยใช้
อัลกอริทึมการจ าแนกประเภทการท าเหมืองข้อมูลใน
เครื่องมือ weka ซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจเพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้
ทรัพยากรในแง่ของประสิทธิภาพของนักเรียน โดยใช้
อัลกอริธึมการจ าแนกประเภทต่าง ๆ เช่น J48, Random 
forest, Multilayer Perceptron, IB1 และตารางการ
ตัดสินใจ ผลลัพธ์ของโมเดลการจัดประเภทดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับระดับความแม่นย า การประเมินผลการ
ท านายและเวลาด าเนินการ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า
การสุ่มของฟอเรสต์นั้นดีกว่าอัลกอริธึมที่แตกต่างกัน 
 Lolo David Kolo, Solomon A. Adepoju, John 
Kolo Alhassan. [8]  งานวิจัยเรื่ อง A Decision Tree 
Approach for Predicting Students Academic 

Performance การวิจัยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อ ใ ช้ต้นไม้
ตัดสินใจท านายผลการเรียนของนักเรียนเพื่อใช้ปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาและสามารถท านายผลการเรียนของ
นักเรียนได้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าสถิติ ได้แก่ 
SPSS ค่าที่ใช้ตรวจสอบ Chi-Square (CHAID) และใช้
อัลกอริทึมโครงสร้างต้นไม้ตดัสนิใจ โดยมีปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
สถานะทางการเงินของนักเรียน แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
เพศ พบว่าได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนของ
นักเรียน ซึ่งนักเรียนที่สอบผ่าน 66.8% แล้วในขณะที่ 
33.2% คาดการณ์ว่าจะสอบไม่ผ่าน เป็นที่สังเกตว่า
นักเรียนท่ีสอบผ่านนั้นมีค่อนข้างมากกว่านักเรียนที่สอบไม่
ผา่น และมีแนวโน้มที่นักเรียนชายจะผ่านมากกว่านักเรียน
หญิง 
 

2. วิธีด าเนินการศึกษา 

 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี ช้ันปีที่  1 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ศูนย์พื้นที่นนทบุรี ซึ่งเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมจ านวนนักศึกษา

มี 40 คน โดยใช้วิธีสุ่มนักศึกษาแบบเจาะจงจากห้องเรียน

ที่มอบหมายให้ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบการสอน 

 2.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 2.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
 2.2.1.1 ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ได้แก่  
 ก) ความตรงต่อเวลาในการสอนของอาจารย์  
 ข) อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมาย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เกณฑ์การวัด  
 ค) อาจารย์สามารถถ่ายทอดจัดการเรียนการสอนเป็น
ขั้นตอนเหมาะสมเข้าใจง่าย  
 ง) อาจารย์เปิดโอกาสส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาจาก
การปฏิบัติจริงและค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต  
 จ)  อาจารย์สอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความซื่อสัตย์ ความ
อดทน ความพอเพียง เป็นต้น  
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 ฉ) อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น พูดคุย ให้ค าแนะน า และรับฟัง 
 ช) อาจารย์ใช้/มีสื่อเทคโนโลยีการสอนที่น่าสนใจ 
ทันสมัย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
 ซ) อาจารย์แจ้งรายช่ือหนังสือและระบบสืบค้นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองได้ 
 ฌ)นักศึกษามีความพึงพอใจในความสามารถในการ
สอนของอาจารย์/คุณภาพ/ของสิ่งสนับสนุนการสอน 
 2.2.1.2 ปัจจัยด้านนักศึกษา ได้แก่ 
 ก) นักศึกษาชอบเล่นมือถือ แชท ถ่ายรูปในเวลาเรียน 
 ข) ชอบคุยโทรศัพท์ในเวลาเรียน 
 ค) ชอบน ามือถือมาเปิดเพลงใส่หูฟังในขณะที่ก าลัง
เรียน 
 ง) ชอบหลับในห้องเรียนหรือชอบกินขนมในห้องเรียน 
 จ) เป็นคนสมาธิสั้น มีความกังวลใจหรือคิดเรื่องอื่น ๆ 
ตลอดเวลา 
 ฉ) ไม่มีอคติต่อรายวิชานี้ 
 ช) เพื่อนเสียงดังในเวลาเรียนท าให้ไม่น่าเรียนและน่า
ร าคาญ 
 ซ) นักศึกษามาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 
 ฌ) ปัญหาภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น เรื่องความรัก 
เรื่องการเงิน เรื่องความขัดแย้งในครอบครัวเป็นสาเหตุที่
ข้าพเจ้าไม่สนใจต่อการเรียน 
 2.2.1.3 ปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ก) ใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 ข) ใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ท าให้
นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน 
 ค) เครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
 ง) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการใช้งาน 
 จ) สื่อการสอนออนไลน์มีความทันสมัย 
 2.2.1.4 ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
นักศึกษา 
 ก) นักศึกษาได้ร่วมกันเรียนรู้การแก้ปัญหา มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติในทุกข้ันตอน 
 ข) นักศึกษาได้ร่วมกันศึกษาค้นคว้า ระดมความคิดใน
การท างานร่วมกัน 
 ค) นักศึกษามีการท างานเป็นทีม 
 ง) นักศึกษาแต่ละคนได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

 จ) นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
 ฉ) เพื่อนชอบชวนคุยในช้ันเรียน 
 2.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะในรายวิชา 400-
13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ 
 2.3 ขั้นตอนในการวิจัย 
 2.3.1 ขั้นเตรียม ผู้สอนมีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมือ 
กิจกรรม ใบงาน แบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
และเตรียมความพร้อมระบบจัดการการเรียนรู้ โดยสร้าง
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนติดตั้งไว้ในระบบ 
ผู้ เรียนมีหน้าที่ เตรียมความพร้อมในการเรียนแบบ
เผชิญหน้าและเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้กูเกิล
ไดรฟ์ (Google Drive) 
 2.3.2 ขั้นด าเนินการสอน การเรียนการสอนเป็นแบบ
ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมที่มีการเรียน
แบบเผชิญหน้า โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนสาธิตและเน้นให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติ สลับกับการสร้างความรู้ในระหว่างเรียน และการ
เรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้กูเกิลไดร์ฟ (Google 
Drive) เป็นช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาและกิจกรรม
ออนไลน์ 
 2.3.3 ขั้นการวิเคราะห์ผล เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
ใช้กูเกิลไดรฟ์ (Google Drive) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 2.3.3.1 การสร้ า งเครื่ อ งมื อวิ จั ยและตรวจสอบ
เครื่องมือโดยการหาค่าดัชนี้สอดคล้อง IOC (Index of 
Item Object Congruence) ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ โ ด ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
จ านวน 6 คน จากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ที่มีลักษณะใกล้ เคียงจ านวน 30 คน ปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือให้มีความสมบูรณ์และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 2.3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียน การบันทึก
ข้อมูลและการทดสอบที่ส่งผลต่อสมรรถนะ 
 2.3.3.3 วิเคราะห์ตัวแปรสาเหตุที่เป็นตัวก าหนดปัจจัย
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 2.3.3.4 วิเคราะห์การทดสอบไคสแคว์ (Chi-Square 
Test) ข้อมูลที่ ได้ เป็นไปตามคาดหวัง (Expected) ไว้
หรือไม่ 
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 2.3.3.5 การท าเหมืองข้อมูล (data mining) โดยการ
ท าเหมืองข้อมูลแบ่งเป็น ดังนี้ การค้นหารูปแบบข้อมูล 
(data modeling) การค้นหารูปแบบข้อมูล โดยการ
จ าแนกประเภทข้อมูล (classification) ด้วยวิธีต้นไม้
ตัดสินใจ (decision tree) และการวิเคราะห์ผล (solution 
analysis) 
 2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ผู้วิจัยน าโปรแกรม 
RapidMiner มาช่วยในการวิเคราะห์ โดยน าผลข้อมูลจาก
การทดสอบสมรรถนะที่เก็บบันทึก และใช้วิธีการสุ่ม
นักศึกษาแบบเจาะจงจากห้องเรียนที่มอบหมายให้ผู้วิจัย
เป็นผู้รับผิดชอบการสอน ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ช้ันปีท่ี 1 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พื้นที่นนทบุรี ซึ่งเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมจ านวนนักศึกษามี 40 คน  
 ขั้นตอนการท าต้นไม้ตัดสินใจ ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการท าต้นไม้
ตัดสินใจ โดยการคัดเลือกข้อมูล (Data Selection) โดย
รวบรวมข้อมูลกิจกรรม ใบงาน แบบทดสอบที่ใช้ในการ
เรียนการสอนและแบบส ารวจ 
 2. การท าความสะอาดข้ อมู ล  (Data Cleaning) 
ตรวจสอบชุดข้อมูลที่เลือกว่ามีข้อมูลครบทุกเรคคอร์ดหรอื
มีข้อมูลสูญหายหรือไม่ 
 3. ก า ร แ ป ล ง รู ป แ บ บ ข อ ง ข้ อ มู ล  (Data 
Transformation) น าข้อมูลที่ผ่านการคัดเลือกมาแปลง
รูปแบบของข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยของแต่ละปัจจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยแต่ละปัจจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 จากตารางที่ 1 ประกอบด้วย 
1.1 Sex หมายถึงเพศ 
1.2 Teacher หมายถึง ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน 
1.3 Student หมายถึง ปัจจัยด้านนักศึกษา 
1.4 On learning support หมายถึง ปัจจัยสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
1.5 Interaction = ปั จ จั ย ด้ า น ปฏิ สั มพั น ธ์ ร ะหว่ า ง
นักศึกษากับนักศึกษา 
1.6 Past/Fail =ผลการสอบสมรรถนะ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 2.5 น าข้อมูลที่ได้จากการเตรียมมาทดลองด้วยเทคนิค 
Classification โดยใช้อัลกอริทึม Decision Tree ท าการ
สอนและทดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม (70:30) คือ ส่วนส าหรบั
การฝึกฝน (Training) และส่วนส าหรับการทดสอบ (Test) 
 2.6 การวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ที่ได้ (Result 
Analysis and Evaluation) ทดสอบประสิทธิภาพของตัว
แบบท่ีสร้างขึ้นวัดจาก 
 Confusion Matrix คือ การประเมินผลลัพธ์การท านาย 
(หรือผลลัพธ์จากโปรแกรม) เปรียบเทียบกับผลลัพธ์จริง  
   โดยที ่a, d คือ จ านวนข้อมูลที่มีในการท านายถูก  
             b, c คือ จ านวนข้อมูลที่มีในการท านายผิด 
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ภาพที่ 1 Confusion Matrix 
   
 แสดงเป็นสมการได้ดังนี้ 
 Sensitivity or Recall คือ ค่าที่บอกว่าโปรแกรม
ท านายได้ว่าจริงเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ของจริงทั้งหมด 
ค านวณได้จากสมการที่ 1-1 
Recall = a/a+b                      (1-1) 
   ค่า  Accuracy เป็นการวัดความถูกต้องของโมเดล 
โดยพิจารณารวมทุกคลาส ค านวณได้จาก 
Accuracy = TP+TN / TP+TN+FP+FN (1-2) 
 TP = อัตราความถูกต้องเชิงบวก 
 TN = อัตราความถูกต้องเชิงลบ 
 FP = อัตราความผิดพลาดเชิงบวก 
 FN = อัตราความผิดพลาดเชิงลบ 
 ค่า  Precision เป็นการวัดความแม่นย าของโมเดล 
โดยพิจารณาแยกทีละคลาส ค านวณได้จาก 
Precision = TP/TP+FN    (1-3) 
 เมื่อ TP+FN มีค่าเท่ากับ 0 ให้ตัวหาร (TP+FN) มีค่า
เป็น 1  
 

3. ผลการวิจัย 

 3.1 ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง  (Validity) ผู้ วิ จั ย ไ ด้ น า
แบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
(Wording) แ ล ะ ใ ห้ มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขและหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง โดยการหาค่า IOC ซึ่งทางผู้วิจัยน าข้อมูลของ
ผู้ เ ช่ียวชาญท าการวิ เคราะห์ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.87 
จากนั้นหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ซึ่งผลของแต่ละปัจจัยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

 3.1.1 ค่าความเชื่อมั่นด้านอาจารย์ผู้สอน มีคา่เท่ากับ 
0.81 

 3.1.2 ค่าความเชื่อมั่นด้านนักศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.93 
 3.1.3 ค่าความเชื่อมั่นด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มี

ค่าเท่ากับ 0.90 
 3.1.4 ค่าความเ ช่ือมั่ นด้ านปฏิสัมพั นธ์ ระหว่าง

นักศึกษากับนักศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.91 
   3.2 การวิเคราะห์ตัวแปรสาเหตุที่เป็นตัวก าหนดปัจจัย
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) สรุปปัจจัยแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละ
ปัจจัย 

ปัจจัย X̅ S.D การแปลผล 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.34 0.018 มาก 

ด้านนักศึกษา 3.88 0.036 มาก 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.05 0.101 มาก 

ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่ าง

นักศึกษากับนักศึกษา 

4.29 0.056 มาก 

 
3.3 การวิ เคราะห์การทดสอบไคสแคว์ (Chi-Square 
Test) 
 

ตารางที่ 3 ค่าไคสแคว์แต่ละปัจจัย 
ปัจจัย Chi-

Square 

Df แปลความหมาย

สมมติฐาน 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 9.80 1 มีความสัมพนัธก์ัน 

ด้านนักศึกษา 11.20 4 มีความสัมพนัธก์ัน 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 9.69 4 มีความสัมพนัธก์ัน 

ด้ านปฏิ สั มพั น ธ์ ร ะห ว่ า ง

นักศึกษากับนักศึกษา 

10.85 4 มีความสัมพนัธก์ัน 

 

3.4 ใ น ก า ร ทด สอบป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จ ะทดสอบ

เปรียบเทียบการท างานของอัลกอริทึม C4.5, ID3 และ 

CART โดยวัดประสิทธิภาพจากการเปรียบเทียบค่า 

Accuracy ค่า Precision และค่า Recall รายละเอียดดัง

ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบ 

Algorithm Accuracy Precision Recall 

C4.5 96.43% 100% 95.83% 

ID3 92.86% 92.31% 100% 

CART 92.86% 92.31% 100% 

 จากผลการทดลองโดยใช้เทคนิค Classification ด้วย
อัลกอริทึม Decision Tree พบว่า C4.5 มีค่า Accuracy 
เท่ากับ 96.43% และค่า Precision เท่ากับ 100% แต่ค่า 
Recall นั้น น้อยกว่าอัลกอริทึม ID3 และ CART 
3.5 จากผลการวิจัยดังตารางที่ 2 พบว่าอัลกอริทึม C4.5 
มีประสิทธิภาพในการสร้างโมเดลมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
อัลกอริทึมที่ใช้เปรียบเทียบร่วมกัน จะได้โครงสร้างต้นไม้
ตัดสินใจในภาพที่ 2 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ต้นไม้การตดัสินใจโดยใช้อัลกอริทึม C4.5 
 

 จากโครงสร้างต้นไม้ตัดสินใจในภาพท่ี 2 สามารถสรปุ
เป็นกฎได้ 6 กฎ ดังน้ี 
 1. if interaction > 3 . 4 1 5  and interaction> 
4.585 then "past" 
 2. if interaction <=3.415 then "past"  
 3. if interaction > 3 . 4 1 5  and interaction 
<=4.585 and total teacher <= 4.165 then "past"  
 4. if interaction > 3 . 4 1 5  and interaction 
<=4 . 5 8 5  and total teacher > 4 . 1 6 5  and total 
teacher <= 4.385 then "fail"  
 5. if interaction > 3 . 4 1 5  and interaction 
<=4 . 5 8 5  and total teacher > 4 . 1 6 5  and total 

teacher > 4.385 and total_student <= 2.250 then 
"fail"  
 6. if interaction > 3 . 4 15  and interaction <= 
4.585 and total teacher > 4.165 and total teacher 
> 4.385 and total_student > 2.250 then "past" 
 จากกฎที่ได้สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1.  ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาท่ีสอบผา่น
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.415 และถ้ามากกว่า 4.585 
ได้แก่ ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา
ในการเรียนการสอนโดยมีตัวช้ีวัดที่ส่งผล คือ นักศึกษาได้
ร่วมกันเรียนรู้การแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในการปฏิบัติในทุก
ขั้นตอน ได้ร่วมกันศึกษาค้นคว้า ระดมความคิดในการ
ท างานร่วมกัน มีการท างานเป็นทีมได้แลกเปลี่ยนความรู้
และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
 2. ถ้าปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
นักศึกษาค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.415 น้อยกว่าเท่ากับ 4.585 
และมีปัจจัยอาจารย์ผู้สอนค่าเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
4.165 ร่วมด้วยเป็นปัจจัยที่ส่งผลท าให้ผ่านสมรรถนะ 
 
4. การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการน าปัจจัยในแต่ละด้านของนักศึกษาใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับการสร้างตัวแบบที่มีผลต่อสมรรถนะของ
นักศึกษา ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่ ง เก็บข้อมูล
นักศึกษาสาขาการบัญชี ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุรี  จ านวน 40 คน 
ประกอบด้วยปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้าน
นักศึกษา ปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปัจจัยด้าน
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างนักศึกษากับนักศึกษา ท าการ
เปรียบเทียบการท างานของ 3 อัลกอริทึม คือ C4.5, ID3 
และ CART ซึ่งอัลกอริทึม C4.5 มีความถูกต้องมากที่สุด 
สามารถสรุปเป็นกฎที่เข้าใจง่ายและเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาได้ 
 
 
 
 
 
 



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-58- 

5.บรรณานุกรม 
[1] ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร .(2562). สมรรถนะส าคัญ

ของ   ผู้เรียน (Competencies of learners). สืบค้น
ออนไลน์. Taamkru.com/th/สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน. 

[2] ครรชิต มาลัยวงศ์ . (2557). ต้นไม้การตัดสินใจ . 
วารสาร วิจัยระบบสาธารณสุข 4, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2553): 
141-143.  

[3] พยูน พาณิชย์กุล. (2548). การพัฒนาระบบดาต้าไมน์
นิ่ ง      โ ด ย ใ ช้  Decision Tree. โ ค ร งก า รพัฒนา
ระบบงาน      ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี     สารสนเทศ แขนงวิทยาการ
สารสนเทศ สถาบัน     เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ
ทหารลาดกระบัง. 

[4] วีณา คงพิษ และจรัญ แสนราช. (2558). การวิเคราะห์     
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน      
รายวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และวิทยาการ     
สารสนเทศโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล.วารสารวิชาการ     
ศรีปทุม ชลบุรี ปีท่ี: 12 ฉบับท่ี: 2 เลขหน้า: 44-53. 

[5] พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ, พันธนา ก้อนเช้ือรัตน์. (2560). การ
พยากรณ์ความสัมพันธ์ของปัจจัยข้อมูลนักศึกษาทีม่ผีล
ต่อระดับผลการเรียนด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุ ว ร ร ณภู มิ .  ก า ร ป ระ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะดั บชาติ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1. 
เลขหน้า 463-471: 

[6] กัลย์นภัส สุขพลับพลา พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล และ
เฉลิมชัย หล่อวงศ์ตระกูล. (2559). ตัวแบบการเลือก
แผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้
เ ท ค นิ ค เ ห มื อ ง ข้ อ มู ล . Engineering, Science, 
Technology and Architecture Conference 
2016,  The 7th. โรงแรมดุสิตปริ้นเซส นครราชสีมา. 
หน้า 715-722.  

[7] Mythili, A.R.Mohamed Shanavas. (2014). An 
Analysis of students’ performance using 
classification algorithms. IOSR Journal of 
Computer Engineering (IOSR-JCE) e-ISSN: 2278-
0661, p- ISSN: 2278-8727Volume 16, Issue 1, 
Ver. III (Jan. 2014), PP 63-69. 

[8] Lolo David Kolo, Solomon A. Adepoju, John 
Kolo Alhassan. (2015). A Decision Tree 
Approach for Predicting Students Academic 
Performance. I.J. Education and Management 
Engineering, 2015, 5, 12-19. Published Online 
October 2015 in MECS (http://www.mecs-
press.net

  



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-59- 

ระบบแจ้งเตือนต าแหน่งของรถจักรยานยนต์ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน 

Tracking System for Motorcycles via Line Application 

ธานิล ม่วงพูล1, ภาสกร รื่นเกิด2 และ ฟาริดา พรชัยภูมิ3 

สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
signal@npru.ac.th1, Mashiroz.someone@gmail.com2, Farfrd5@gmail.com3 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนต าแหน่งของรถจักรยานยนต์ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน 
ระบบประกอบด้วยบอร์ด Arduino ท าหน้าที่ประมวลผลเปรียบเทียบต าแหน่งของรถจักรยานยนต์ บอร์ด UC-20 ที่เช่ือมต่อ
กับ GPS Antenna ตรวจสอบและส่งต าแหน่ง ละติจูด ลองจิจูด ส่งให้กับระบบประมวลผล เมื่อรถจักรยานยนต์มีการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่ง ระบบจะเริ่มท าการแจ้งเตือนต าแหน่งของรถจักรยานยนต์ไปยังไลน์แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ทุกๆ 3 
นาที ผ่านระบบเครือข่าย GSM จนกว่ารถจักรยานยนต์จะไม่มีการเคลื่อนที่ การทดสอบระบบจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่โดยมีผู้ขับ ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และน ารถจักรยานยนต์ขึ้นบนรถยนต์แล้วเคลื่อนที่
ด้วยความเร็ว 40-60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เวลาในการทดสอบ 30 นาที ผลการทดสอบทั้ง 2 ลักษณะพบว่าระบบสามารถแจ้ง
เตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชันได้ทุกต าแหน่งในทุกๆ 3 นาที และผู้ใช้สามารถตรวจสอบต าแหน่งของรถจักรยานยนต์ได้ทุกครั้งทีม่ี
การแจ้งเตือน 
 
ค าส าคัญ : การแจ้งเตือนต าแหน่งจีพีเอส, แจ้งเตือนไลน์แอปพลเิคชนั, ระบบเตือนภัยจักรยานยนต ์
 
ABSTRACT 
This research aims to design and develop a motorcycle tracking system based on Line application. The 
system consists of an Arduino board for location processing and a UC-20 board connecting to a GPS antenna 
in order to locate the motorcycles and send the location to the Arduino board for further processing. In 
our application, when the location of the equipped motorcycle is changed, the system continuously sends 
a message to the Line application on designated smartphone with an interval of three minutes until the 
motorcycle stops moving. Our system evaluation is divided into two parts. First, we move the testing 
motorbike with a speed of 20-30 kilometers per hour. In the second part, we speed it up to 40-60 kilometers 
per hour. Both experiments are conducted for 30 minutes each. As a result, Line message of the motorbike’s 
location are received every 3 minutes. The user can accurately locate the motorbike during the experiments. 
 
Keyword (s): GPS position notification, Line application notification, security alert system for motorcycles

1. บทน า 

 รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่มีใช้กันเกือบทุกหลังคา
เรือน เนื่องจากความคล่องตัวต่อการใช้งาน มีค่าใช้จ่ายที่
น้อยกว่า สามารถหาที่จอดได้ง่าย เมื่อเทียบกับรถชนิด

อื่นๆ รถจักรยานยนต์นิยมใช้งานในระยะทางใกล้ๆ 
ปัจจุบันการผลิตรถจักรยานยนต์มีการออกแบบระบบ
ป้องกันการสูญหายมากับตัวรถเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ก็มี
ความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม ซึ่งก็มักจะพบข่าวการ
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โจรกรรมเป็นประจ า โดยมีสถิติการสูญหายทั้งประเทศ
มากกว่า 6,000 กว่าคดี [1] ในส่วนของจังหวัดนครปฐมใน
แต่ละปีมีมากถึง 100 กว่าคดี [2] การแจ้งความการถูก
โจรกรรมมีทั้งที่ได้คืนและไม่ได้คืน ดังนั้นมีนักวิจัยจ านวน
ห นึ่ ง ที่ คิ ด วิ ธี ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ถู ก ก า ร โ จ ร ก ร ร ม
รถจักรยานยนต์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันออกไป พร
พิพัฒน์ ชูปาน และคณะ [3] ได้น าเทคโนโลยีการแสกน
ลายนิ้วมือมาช่วยยืนยันความเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ 
ระบบจะอาศัยความรู้จ าลายนิ้วมือเพื่อใช้ส าหรับการ
ควบคุมการสตาร์ทรถได้  มงคล รอดจันทร์ และคณะ [2] 
มีการพัฒนาระบบสตาร์ทรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเค
ชันบนมือถือ การเช่ือมต่อระบบเครือข่ายระหว่างตัวโม
บายและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จะอาศัยระบบเครือข่าย
ฮอตส ปอตของสัญญาณมื อถื อ  ส่ ว นกา รสตาร์ ท
ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ จ ะ อ า ศั ย ร ะ บ บ ไ อพี ข อ งบ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นการป้องกันการสตาร์ทรถถึง
สองขั้นตอน ส าหรับระบบเตือนภัยเพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของ
รับทราบถึงการถูกโจรกรรมนั้นได้มีการน าเทคโนโลยี
ระบบข้อความสั้นเข้ามาช่วยเป็นการพัฒนาระบบเตือนภัย
การโจรกรรมรถยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยข้อความสั้น 
และระบบสัญญาณเสียงแจ้งเตือนให้เจ้าของรถได้รับทราบ
ว่าอาจจะมีการโจรกรรมรถเกิดขึ้นเพื่อหาทางป้องกัน
ต่อไป [1, 4-7] 
 ระบบน าทางมีการใช้เทคโนโลยีจีพีเอส และ กูเกิล เเมพ 
เอพีไอ เป็นการเรียกใช้ข้อมูล Library จาก Google  เพื่อ
ระบุต าแหน่งและน าทาง โดยแสดงผลบน กูเกิล เเมพ 
นักพัฒนาสามารถน ากูเกิลแมพ มาปรับแต่งแผนที่และใส่
เนื้อหาเข้าไปในแผนที่ได้ กูเกิลแมพเอพีไอจะเน้นการ
แสดงผลและวิเคราะห์แผนที่ในระดับที่ไม่ซับซ้อนนัก อีก
ทั้ งยั ง เป็นโปรแกรมประเภท Open Source เหมาะ
ส า ห รั บนั กพัฒนา  Web Application และ  Mobile 
Application [8]  
 จากปัญหาการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้างต้นที่
กล่าวมาประกอบเทคโนโลยีจีพีเอส และ กูเกิล เเมพ เอ
พีไอ คณะผู้วิจัยจึงได้น ามาพัฒนาร่วมกันให้สามารถระบุ
ต าแหน่งของรถจักรยานยนต์ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งจากเดิม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของการสูญหาย
ของรถจักรยานยนต์ เมื่อเกิดมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง

ของรถจะมีการระบุต าแหน่งของรถจักรยานยนต์ โดยมี
แจ้งเตือนต าแหน่งผ่านไลน์แอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ทราบต าแหน่งของรถจักรยานยนต์ของ
ตนเองได้  

 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ดังนี ้

1. ศึกษาความเป็นไปได้ และก าหนดปัญหาของการ
พัฒนาระบบแจ้งเตือนต าแหน่งของรถจักรยานยนต์ผ่าน
ไลน์แอปพลิเคชัน จากเอกสาร งานวิจัย หนังสือที่
เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าวิจัย  
 2. วิเคราะห์การท างานของระบบแจ้งเตือนต าแหน่ง
ของรถจักรยานยนต์ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน โดยมีหลักการ
ท างานเบื้องต้น คือ ระบบจะแจ้งเตือนต าแหน่งของ
รถจักรยานยนต์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งจากท่ีหนึ่ง
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน 

 

ภาพที่ 1  การออกแบบและโครงสร้างระบบ 

จากภาพท่ี 1 ระบบจะท าการตรวจสอบต าแหน่งของ
รถจักรยานยนต์ตลอดทุกๆ 3 นาที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่ง ระบบจะท าการดึงต าแหน่งจีพีเอส เพื่อท าการ
แจ้งเตือนไปยังเจ้าของรถจักรยานยนต์ผ่านไลน์แอปพลิเค
ชัน โดยจะท าการแจ้งเตือนต าแหน่งแบบ ละติจูด ลองจิจูด 
เจ้าของรถจักรยานยนต์สามารถตรวจสอบต าแหน่งผ่าน
ทางกูเกิลแมป ต าแหน่งจีพีเอสของรถจักรยานยนต์จะถูก
ตรวจสอบค่าต าแหน่งทุกๆ 3 นาที  

3. การออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบแจ้ง
เตือนต าแหน่งของรถจักรยานยนต์ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน 
การเช่ือมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ดังภาพท่ี 2  
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ภาพที่ 2 การออกแบบฮาร์ดแวร ์

 จากภาพที่ 2 แสดงการออกแบบการท างานของ
ระบบการแจ้งเตือนต าแหน่งรถจักรยานยนต์ผ่านไลน์แอป
พลิเคชัน โดยบอร์ด Arduino จะท าการประมวลผล
ต าแหน่งที่ได้รับข้อมูลจากบอร์ด UC-20 ในทุกๆ 3 นาที 
เพื่อท าการเปรียบเทียบต าแหน่งในปัจจุบันว่ายังอยู่ใน
ต าแหน่ง ละติจูด ลองจิจูดเดิมอยู่หรือไม่ ซึ่งต าแหน่งที่ 
UC-20 ได้รับจะผ่านทาง GPS Antenna เพื่อส่งไปยัง
บอร์ด Arduino ถ้าต าแหน่งที่ส่งมาให้มีการเปลี่ยนแปลง
จากต าแหน่งเดิม ระบบจะท าการส่งค่าต าแหน่งจีพีเอส ใน
รูปแบบ ละติจูด ลองจิจูด ไปยังไลน์แอปพลิเคชันทาง 
Smart phone ผ่านเครือข่ายสัญญาณ GSM โดยระบบ
หยุดแจ้งเตือนต าแหน่ง เมื่อรถจักรยานยนต์ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่ง 

4.  พัฒนาระบบระบบแจ้ ง เตือนต าแหน่ งของ
รถจักรยานยนต์ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน การพัฒนาในส่วน
ของบอร์ดควบคุมจะใช้โปรแกรม Arduino IDE ใช้ภาษาซี
เขียนค าสั่งควบคุม ในส่วนของการเช่ือมต่อระหว่างไลน์
แอปพลิเคชันเจ้าของรถจักรยานยนต์กับบอร์ดควบคุม 
อาศัยเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ 

 

ภาพที่ 3 ตัวอย่าง Code การแจ้งเตือน 

จากภาพที่ 3 ตัวอย่างการเขียน Code ค าสั่งลง ใน
โปรแกรม Arduino IDE โดยใช้ภาษาซีที่เป็นภาษาที่เขียน
เพื่อสั่งการให้บอร์ด Arduino รับรู้ว่า ถ้าต าแหน่งที่ได้รับ
ในปัจจุบันไม่เท่ากับต าแหน่งก่อนหน้านี้ (บรรทัดที่ 1) 
ระบบจะท าการแจ้งเตือนส่งต าแหน่งใหม่ผ่านไลน์แอป
พลิเคชัน ในรูปแบบละติจูด ลองจิจูด (บรรทัดท่ี 3-9) และ
จะเริ่มตั้งต่าเวลาใหม่ (บรรทัดที่ 10) เพื่อก าหนดช่วงเวลา
การตรวจสอบต าแหน่งของรถในทุกๆ 3 นาที  

5 .  การทดสอบระบบแจ้ ง เตื อนต าแหน่ งของ
รถจักรยานยนต์ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้ทดสอบ
ระบบ 2 ลักษณะ คือ 1. รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่โดยผูข้บั 
ใช้ความเร็วระหว่าง 20-30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เวลาใน
การทดสอบ 30 นาที และ 2. น าจักรยานยนต์ขึ้นบน
รถยนต์แล้วเคลื่อนที่ ใช้ความเร็วระหว่าง 40-60 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง เวลาในการทดสอบ 30 นาทีเช่นกัน น าข้อมูลที่
ได้มาบันทึกผลเพื่อเทียบความแม่นย าของระบบ 
  
4. สรุปผลการวิจัย 

1.  ผลการพัฒนาระบบแจ้งเตือนต าแหน่งของ
รถจักรยานยนต์ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
พัฒนาระบบตามขั้นตอนการวิจัย โดยน าข้อมูลจาก
การศึกษาและวิเคราะห์มาจัดท าการพัฒนาระบบแจ้ง
เตือนต าแหน่งของจักรยานยนต์ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน ผล
การพัฒนาระบบ ดังภาพท่ี 4 
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(ก) การติดตั้งอุปกรณ์ลงกล่องพลาสติก 

 

(ข) การติดตั้งอุปกรณ์ใต้เบารถจักรยานยนต ์

ภาพที่ 4 การติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

จากภาพที่ 4 เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับ
กล่องพลาสติกด้านนอกและด้านในโดย ภาพ 4 (ก) 
หมายเลข 1 เสารับสัญญาณ GSM หมายเลข 2 ตัวรับ
สัญญาณ GPS หมายเลข 3 บอร์ด UC-20 เช่ือมต่อกับ
บ อ ร์ ด อ า ดุ ย โ น่  แ ล ะ ก า ร ติ ด ตั้ ง อุ ป ก รณ์ ใ ต้ เ บ า ะ
รถจักรยานยนต์ ภาพ 4 (ข) 

2. ทดสอบการใช้งานระบบแจ้งเตือนต าแหน่งของ
รถจักรยานยนต์ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้ทดสอบ
ระบบ 2 ลักษณะ ดังนี ้

2.1 รถจั กรยานยนต์ เคลื่ อนที่ โดยผู้ ขั บ  ใ ช้
ความเร็วระหว่าง 20-30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เวลาในการ
ทดสอบ 30 นาที ผลการทดสอบ ดังภาพที่ 5 

 

(ก) รถเคลื่อนที่โดยใช้ผู้ขับ (ข) การแจ้งเตือนผา่นไลน ์

 

(ค) ต าแหน่งบนกูเกิล แมพ (ง) ต าแหน่งละติจูด ลองจิจูด 

 

(จ) เส้นทางการขับขีร่ถจักรยานยนต์ 

ภาพที่ 5 ผลการทดสอบรถเคลื่อนท่ีโดยผู้ขับ 

 จากภาพท่ี 5 การทดสอบขับข่ีโดยผู้โจรกรรม ภาพ 5 
(ก) เมื่อมีการเคลื่อนที่ของรถจักรยานยนต์ระบบจะเริ่ม
ท างาน โดยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของ
รถจักรยานยต์และแจ้งเตือนข้อความผ่านไลน์แอปพลิเค
ชันทุกๆ 3 นาที ภาพ 5 (ข) โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ
ต าแหน่งของรถผ่านกูเกิ้ลเอพีไอ ภาพ 5 (ค) โดยกดเข้า
จากข้อความที่แจ้งเตือนผ่านไลน์ ภาพ 5 (ง) และสามารถ
ตรวจสอบเส้นทางการขับขี่ได้โดยเส้นทางการขับขี่ทั้งหมด
จากจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 10 เป็นระยะทาง 20.6 กิโลเมตร 
ภาพ 5 (จ) 
 2.2 น า รถจั กรยานยนต์ขึ้ นบนรถยนต์แล้ ว
เคลื่อนที่ ใช้ความเร็วระหว่าง 40-60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
เวลาในการทดสอบ 30 นาที ผลการทดสอบ ดังภาพที่ 6 

 

(ก) รถเคลื่อนที่โดยรถยนต์.(ข) การแจ้งเตือนผา่นไลน ์
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(ค) ต าแหน่งบนกูเกิล แมพ  (ง) ต าแหน่งละติจูด ลองจิจูด 

 

(จ) เส้นทางการขับรถยนต ์
ภาพที่ 6 ผลการทดสอบรถเคลื่อนท่ีโดยรถยนต ์

 จากภาพที่  6 การทดสอบโดยผู้ โจรกรรมน า
จักรยานยนต์ขึ้นบนรถยนต์ ภาพ 6 (ก) เมื่อมีการเคลื่อนที่
ของรถยนต์ระบบจะเริ่มท างาน โดยตรวจสอบต าแหน่ง
และแจ้งเตือนข้อความผ่านไลน์แอปพลิเคชันทุกๆ 3 นาที 
ภาพ 6 (ข) โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบต าแหน่งผ่านกู
เกิ้ลเอพีไอ ภาพ 6 (ค) โดยกดเข้าจากข้อความที่แจ้งเตือน
ผ่านไลน์ ภาพ 6 (ง) และสามารถตรวจสอบเส้นทางการ
ขับข่ีได้โดยเส้นทางการขับขี่ท้ังหมดจากจดุที่ 1 ถึงจุดที่ 10 
เป็นระยะทาง 11.6 กิโลเมตร ภาพ 6 (จ) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ระบบแจ้งเตือนต าแหน่งของรถจักรยานยนต์
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน 
คือ 1) ต าแหน่งจีพีเอส 2) การแจ้งเตือนผ่านไลน์แอป
พลิเคชันโดยผ่านเครือข่ายสัญญาณ GSM เพื่อที่จะ
สามารถแจ้งเตือนต าแหน่งได้ตลอดเวลา โดยระบบจะ
ท างานเมื่อรถมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตามที่ก าหนดไว้ 
จะท าการดึงค่าจีพีเอสผ่านตัว UC-20 ส่งมายัง Arduino 
เพื่อท าการแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 
โดยระบบจะท าการส่งค่าต าแหน่งทุกๆ 3 นาที และผู้ใช้
สามารถตรวจสอบต าแหน่งของรถจักรยานยนต์ได้ทุกครั้ง
ที่มีการแจ้งเตือน 

2 .  การทดสอบระบบแจ้ ง เตื อนต าแหน่ งของ
รถจักรยานยนต์ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน พบว่าระบบ

สามารถแจ้งเตือนได้แม่นย าตามเวลา โดยทดสอบด้วยการ
ขับขี่เป็นเวลา 30 นาที โดยแบ่งเป็นสองรูปแบบ แบบที่
หนึ่งโดยการขับรถจักรยานยนต์ ด้วยความเร็ว 20-30 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง แบบที่สองโดยการน ารถจักรยานยนต์
ขึ้นบนรถยนต์ และขับด้วยความเร็ว 40-60 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง ทั้ง 2 แบบ มีการแจ้งเตือนทุก 3 นาที ครบ 10 
ครั้ง  

 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิ จั ยนี้ ไ ด้ พัฒนา เพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย
รถจักรยานยนต์และติดตามต าแหน่งของรถเมื่อถูก
โจรกรรม แต่ถ้าจะเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น ควร
ติดกล้องวงจรปิดไว้ในต าแหน่งที่สามารถตรวจสอบการ
โจรกรรมและแจ้งเตือนเจ้าของรถจักรยานยนต์ให้ทราบ
โดยทันที ซึ่งจะเป็นงานวิจัยท่ีจะต้องท าต่อไปในอนาคต  
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์สามประการได้แก่ (1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้มีประสิทธิภาพ(2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sample) เป็นจ านวน 150 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  แบบสอบถามความพึง
พอใจของแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ได้ด าเนินการเก็บข้อมูล และ
น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต้นแบบแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก 2. ผลทดสอบการใช้งานต้นแบบแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ในภาพรวม แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ในระดับดี  3. ความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก 
ค าส าคัญ:เรียนรูภ้าษา, เกม, พัฒนาแอปพลิเคชัน 
 

Abstract  
The purposes of this action research.There are three objectives:(1) to development of  Applicationfor 

Language Learning of Students in Chiang RaiRajabhat University, (2) to find the effectiveness of development of 
Application for Language Learning of Students in Chiang RaiRajabhat University, and(3)  the satisfaction ofuser 
using The Development of Application for Language Learning of Students in Chiang RaiRajabhat University.  The 
populations used in this study were the people.  The sample selected 
by convenience sampling method consisted of 150 people. Tools used in research includes: The Development 
of Application for Language Learning of Students in Chiang RaiRajabhat University, the questionnaire about the 
satisfaction of the user towards  the Development of Application for Language Learning of Students in Chiang 
RaiRajabhat University. The data was systematically analyzed by Mean and Standard Deviation. The results were 
as follows:  1.  Validation results of prototype components of the Development of Application for Language 
Learning of Students in Chiang RaiRajabhat University found to be suitable in a good level. 2. Test results of the 
prototype  development of Application for Language Learning of Students in Chiang RaiRajabhat University,  
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found work at a good level. 3. The satisfaction of the users towards the Development of Application for Language 
Learning of Students in Chiang RaiRajabhat University showed that the user satisfaction highest level. 
Keywords: Language Learning, Game, Application Development 
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1. บทน า 
การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ ง

ส าหรับมนุษย์ เช่น การอยู่ร่วมกันป็นครอบครัว หมู่เพื่อน 
หรือในระดับใหญ่ขึ้น เช่น ระดับหมู่บ้าน ระดับชุมชน และ
ระดับประเทศ เมื่อเราอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มแล้ว พฤติกรรม
ส าคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างกัน 
การติดต่อสื่อสารจึงเป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์ทางสังคมที่สื่อ
ความหมายผ่านระบบสัญลักษณ์และระบบข่าวสาร การ
สื่อสารระหว่างมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ จึงสามารถรับและสง่
ข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้ในเวลา
อันรวดเร็ว เพราะเรามีอุปกรณ์มีเครื่องมือ มีเทคโนโลยีใน
การสื่อสารที่ทันสมัย เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ  
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ แต่สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งมากกว่าอุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็คือ "เราจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถด้านการใช้ภาษา" 

ภาษา (Language) เกิดขึ้นเพื่อเสนอความต้องการ
ของมนุษย์ โดยมนุษย์ เป็นผู้ สร้ างและใช้ภาษาเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของตนภาษาหมายถึงเสียง
หรือกิริยาอาการตลอดจนระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นโดยตกลงรับรู้และเข้าใจความหมายร่วมกันในการ
ติดต่อสื่อสารถ่ายทอดตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดความรู้สึกและอารมณ์จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีก
บุคคลหนึ่งไม่ว่าจะวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ตามส่วนการ
สื่อสาร (Communication) ในColumbia Encylopedia 
[1] ให้นิยามค านี้ไว้ว่าเป็นพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างมนุษย์โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิดเจตนาตลอดจนประสบการณ์ระหว่างกัน 
" ภ า ษ า เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร "  ( Language for 
Communication) นั้นหมายถึง "การที่มนุษย์ใช้ภาษาใน
รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสียงกิริยาอาการระบบ
สั ญ ลั ก ษณ์ อื่ น ๆ ฯ ล ฯ ที่ ต ก ล ง รั บ รู้ ร่ ว ม กั น ใ น ก า ร
ติดต่อสื่อสารซึ่งเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดทัศนคติระหว่างกันและกันเพื่อ ให้ เกิดผล
ตอบสนองที่ตกลงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้" 

ในภาวะปัจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ยังคงมีอยู่
อย่างต่อเนื่องและยังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั้นการเรียนรู้
ภาษาของประเทศอื่นย่อมได้เปรียบในการท ากิจการต่างๆ
เพราะคงไม่มีใครจะติดต่อสื่อสารและรู้เรื่องได้ดีเท่ากับ

การพูดภาษาเดียวกันประเทศต่างๆเช่นสิงคโปร์มาเลเซีย
ฮ่องกงใต้หวันเราจะเห็นว่าประเทศเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่อาจคิดได้ว่าเป็น
ภาษาสากลหลายประเทศประกาศให้เป็นภาษาราชการอกี
ภาษาหนึ่งนอกจากภาษาของตัวเอง 

เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์  มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้างสื่อต่าง ๆ ได้มีการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วย ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสร้างแอปพลิเคชันทางด้าน
ภาษาเพื่อให้การเรียนรู้ด้านภาษาต่าง ๆ น่าสนใจ เข้าใจ
ง่าย และสามารถช่วยฝึกฝนทางด้านภาษาได้ตลอดเวลา
โดยอยู่ในรูปแบบ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านภาษา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้าน

ภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราช-ภัฏเชียงราย 

สมมติฐานการวิจัย 
1.แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์  

2.ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายอยู่ในระดับมาก 

 
กรอบแนวคิดวิจัย 
 แสดงรายละเอียด ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

 

2. วิธีด าเนินการศึกษา 
2.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

แบ่งเป็น2กลุ่มดังนี ้
2.1.1กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นประชากรที่น ามาใช้

ในการพิจารณาทดสอบและประเมิน เพื่อหาประสิทธิภาพ 
และคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ภาษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้แก่ 
นักพัฒนาแอปพลิเคชัน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คัดเลือก
ด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Sample)[2] รวมทั้งหมด 3 
คน 

2.1.2 กลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้
ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายซึ่ง
ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
คั ด เ ลื อกตั วอย่ า งด้ วยวิ ธี สุ่ ม ตั วอย่ า งตามสะดวก 
(Convenience Sample) รวมทั้งสิ้น 150 คน 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 2.2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองส าหรับการวิจัยครั้ง
นี้คือแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีขั้นตอนการสร้าง
และหาประสิทธิภาพดังนี ้
 - แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

การสร้างแอปพลิเคชันฯ  ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ศึกษาบริบทและส ารวจความต้องการ

ด้านเนื้อหาภาษาต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษา ช้ันปีที่  1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงรายน าข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาบริบทและส ารวจความต้องการมา
ก าหนดวัตถุประสงค์และออกแบบเนื้อหา 

2. ออกแบบแอปพลิเคชัน ในการออกแบบ
แอปพลิเคชัน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะต้องวิเคราะห์วา่
แอปพลิเคชัน ต้องมีกระบวนการอะไรบ้าง และสามารถ
ท าอะไรได้บ้ าง  ใครจะเป็นผู้ ใ ช้  ผู้ วิ จั ย ได้น า ไปให้
ผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมินและตรวจสอบคุณภาพของแอป
พลิเคชัน ด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
เนื้อหาแล้วน าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญไปปรับปรุง
แก้ไขแอปพลิเคชันดังภาพที่ 2 

3. การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านภาษาฯ ในส่วนข้ันตอนน้ี จะสร้างแอปพลิเคชัน 
ตามที่ได้ออกแบบไว้ในข้ันตอนออกแบบแอปพลิเคชันและ
เลือกใช้ภาษา C# ในการพัฒนาและสร้างฐานข้อมูลใน
SQLite [3]เ ป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล ใ ช้ Unity3D [4][5][6]เ ป็ น
เครื่องมือในการสร้างและตกแต่งแอปพลิเคชันแอปพลิเค
ชันมีความสามารถในการท างานดังนี้ (ตัวอย่างระบบดัง
ภาพที3่ - 6) 

- มีบทเรียนทั้งหมด 3 หมวดและมีค าศัพท์
มากกว่า 160 ค าศัพท์ 

- บทเรียนสามารถแสดงรูปภาพเสียงและ
ข้อความได้ 

- ตัวเกมสามารถเติมค าศัพท์ได้หลายภาษา 
- สามารถสุ่มค าศัพท์ภายในเกมได้ 
- สามารถแสดงแต้มคะแนนที่เล่นได้ในแต่

ละครั้ง 
- มีวิธีการเล่นเกมให้ศึกษาก่อนเล่น 
 

 
ภาพที่ 2 Use case Diagram เลือกเมนู 
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ภาพที่ 3 หน้าจอเริ่มต้นแอปพลิเคชัน 

 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอเลือกเมน ู
 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอเลือกหมวดหมูค่ าศัพท์ 

 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอบทเรียน 
 
4.ทดสอบแอปพลิเคชันเมื่อแอปพลิเค-ชัน

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ได้รับการแก้ไขปรับปรุงจนสามารถ
ท างานได้ตามที่ต้องการแล้วก็จะต้องมีการน าไปทดสอบใช้
งานโดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ เลือกไว้แล้วให้กลุ่ม
ตัวอย่างประเมินแอปพลิเคชันฯว่ามีประสิทธิภาพมากน้อย
แค่ไหนมีความพึงพอใจกับระบบนี้อย่างไร 

5.ทดสอบใช้งานจริงหลังจากที่ทดลองกับ
กลุ่ มตั วอย่ า งที่ คั ด เลือกไว้ เสร็ จแล้วก็ จะน าระบบ
สารสนเทศนี้ไปใช้งานจริงโดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีคัดเลอืก
ไว้แล้วให้กลุ่มผู้ใช้งานประเมินระบบสารสนเทศฯว่ามี
ประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนมีความพึงพอใจกับระบบนี้
อย่างไร 

6.ประเมินผลหลังจากที่มีการน าแอปพลิเค
ชัน ฯไปทดลองใช้งานให้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีคัดเลือกไว้เสร็จ
แล้วก็จะต้องให้ผู้ใช้ประเมินผลจากการใช้งานเพื่อดูว่า
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบนี้มากน้อยแค่ไหนโดยใช้
แบบสอบถามเพื่อให้ผู้ใช้งานประเมินประสิทธิภาพของ
แอปพลิ เคชันอีกครั้ ง  ผลปรากฎว่าแอปพลิ เคชันมี
ประสิทธิภาพดีมากเนื่องจากผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวก สามารถฝึกฝนบทเรียนได้ตลอดเวลา ช่วยให้ผู้
ใช้ได้พัฒนาด้านภาษาได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

2.2.2เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ใช้แอปพลิเคชั่นฯ ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นค าถามแบบตัวเลือก 
ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่าแบบลิเคิร์ทโดย
แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเป็น
ค าถามปลายเปิด (Open-Ended)  
การสร้างและการหาคุณภาพของแบบสอบถามการวิจัย
ครั้งนี้ผู้ศึกษาด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตาม
ขั้นตอนดังน้ี 
1. ศึกษาเนื้อหาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งในการวิจัย 
2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ให้ครอบคลุม
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
3. น าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วน าเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษาและค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้
เทคนิค IOC (Item of Objective Congruence) ที่มี ค่ า
อยู่ระหว่าง 0.05 – 1.00  
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4. หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ใช้โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Crobach’s Alpha Cofficient)[7][8] 
5. น าแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้มาเก็บข้อมูลกับ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
2.3.1 ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้แก่ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
2.3.2 ผู้วิจัยช้ีแจงวิธีการกรอกแบบสอบถามแก่ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
2.3.3 ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลการกรอกแบบสอบถาม
เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.4.1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของ   แอปพลิเคชัน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายโดยใช้สถิติเพื่อหาค่าความสอดคล้อง 
(IOC)  
2.4.2เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงรายโดยใช้สถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย ( x  ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน 5 ระดับตามแนวทางของบุญชมศรีสะอาด 
(2545)[9]มีเกณฑ์ดังนี ้
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความว่ามากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความว่ามาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความว่าปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความว่าน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความว่าน้อยท่ีสุด 
 
2.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.5.1) หาค่าเฉลี่ย (Mean) บุญชมศรีสะอาด (2545)  

จากสูตร x =    
N

x                      (1) 

เมื่อ x แทนค่าเฉลี่ย 

  x แทนผลรวมของข้อมูลทุกตัว 

 Nแทน จ านวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
2.5.2) หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
บุญชมศรีสะอาด (2543)   

สูตรS.D. =   
 

 )1

)22



 
NN

xxN
       (2) 

 
เมื่อS.D.  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 X แทน คะแนนแต่ละตัว 

 x  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนท้ังชุด 
 N แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

  แทน ผลรวม 
 

3.ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่1 ผลการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายสรุปได้เป็น 2 ส่วนดังนี ้
 1.  ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม
องค์ประกอบต้นแบบแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยรวมพบว่าผู้เช่ียวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยเป็น 4.44และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็น 0.53 
 2. ผลการทดสอบการใช้งานของต้นแบบระบบ
สารสนเทศฯ โดยรวมพบว่า ใช้งานได้ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 
0.56 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมี

ต่อแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยรวมพบว่า พึง

พอใจระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.52 
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4. สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการศึกษาการสร้างและหา
ประสิทธิภาพ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มี
ต่อแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จากการศึกษา
สามารถอภิปรายผลดังนี้ 

ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  1 จากการสร้างและหา
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งนี้ ผล
การตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบแอปพลิเค
ชันโดยผู้ เ ช่ียวชาญ พบว่าแอปพลิ เคชัน ฯ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แอปพลิชันฯ ที่พัฒนาขึ้นมี
องค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ นั่นคือ แอปพลิเคชันฯ มีระบบแสดง
รายการเมนูที่หน้าจออย่างเหมาะสมระบบสามารถแสดง
บทเรียนได้อย่างถูกต้อง มีเมนูเข้าสู่บทเรียน มีหมวดหมู่
ของค าศัพท์ มีตัวเลือกค าศัพท์แต่ละภาษา สามารถแสดง
เสียงสะกดของค าศัพท์ได้  

ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ ที่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยรวมพบว่า 

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับดีมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า

แอปพลิเคชันฯให้ผู้เล่นสามารถฝึกภาษาได้สามภาษา

พัฒนาทักษะทางภาษาได้เป็นอย่างดีสามารถเลือกเมนูเข้า

สู่บทเรียนได้เลือกหมวดหมู่ค าศัพท์ได้เลือกค าศัพท์แต่ละ

ภาษาได้ฝึกทักษะการฟังเสียงสะกดของค าศัพท์ได้เป็น

อย่างดีท าให้การพัฒนาด้านภาษาได้ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

5.ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวิจัยที่เสนอไปแล้วนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
5.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้  
แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาสามารถใช้
งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และระบบปฏิบัติการ
วินโดว์เท่านั้น 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  

5.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแอปพลิเคชันฯที่
สามารถรองรับได้หลากหลายระบบปฏิบัติการ 
5.2.2ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแอปพลิเคชันฯให้เป็น
เวอร์ช่ันออนไลน์เพื่อจะได้ลดขนาดไฟล์ติดตั้งให้มีขนาด
เล็กลงและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนที่พื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมและส่งเสริมการปลูกข้าวให้ตรงกับสภาพพ้ืนท่ีปลูก รวมถึงสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนด้านภาษีที่ดินของเทศบาลต าบลจันจว้าซึ่งคณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามและได้
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศโดยใช้หลักการของ SDLC นอกจากนี้ยังออกแบบให้สามารถใช้สมาร์ทโฟนที่ในการท างาน
ด้านการส ารวจพื้นที่เพาะปลูกได้และเมื่อได้ท าการประเมินประสิทธิภาพโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้งาน 
โดยผลการส ารวจความพึงพอใจพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องการ
น าเสนอข้อมูลที่เหมาะสมและการน าเสนอแผนที่พ้ืนที่ปลูกข้าวทีถู่กต้อง 
ค าส าคัญ: การใช้ประโยชน์ท่ีดิน, ข้อมูลเชิงพื้นที่ , เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
 
Abstract 
The objective of this research is to develop a map of rice growing areas in the Janjawa Municipality area, Mae 
Chan District, Chiang Rai Province, to be used for planning land use in agriculture and promoting rice cultivation 
to match the growing conditions of the area. To use in the land tax planning of Janjawa Subdistrict Municipality, 
which the researcher collected data through questionnaires and Analyzing and designing information systems 
using the principles of SDLC. Also, it is intended to be able to use smartphones to survey the rice area field and 
when evaluating performance using the group satisfaction survey. Farmers, the results of the satisfaction survey, 
showed that the average value was 4.57 with a standard deviation of 0.71, with the highest satisfaction in the 
presentation of appropriate information and the performance of the map of the area of rice cultivation. 

Keywords: Sustainable land use, Spatial Data, Information technology for agriculture 
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1. บทน า 
เทศบาลต าบลจันจว้า ประชาชนนิยมตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่
บริเวณใกล้ที่ราบลุ่มมีแนวแม่น้ าล าคลองไหลผ่าน  ซึ่ง
สะดวกต่อการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม โดยมี
ประชากรทั้งสิ้น จ านวน 14,962  คน  และมีจ านวน
ครัวเรือน 5,969 การท านายังคงเป็นอาชีพหลักของ
เกษตรกรในพื้นที่จากรายงานข้อมูลพื้นที่ปลูกขา้วและการ
คาดการณ์ผลผลิตข้าวประจ าปี 2561 เขตพื้นที่ต าบลจันจว้า 
และต าบลจันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย พบว่า มีพื้นที่
เพาะปลูกทั้งหมด 14,759 ไร่ แบ่งเป็น ต าบลจันจว้า 
จ านวน 6,510 ไร่ และ ต าบลจันจว้าใต้ จ านวน 8,249 ไร่ 
และคาดการณ์ผลผลิตที่จะผลิตได้ในปี 2561 จ านวน 
10,153 ตัน แบ่งเป็น ต าบลจันจว้า จ านวน 4,478 ตัน และ 
ต าบลจันจว้าใต้ จ านวน 5,675 ตัน [1] ผลผลิตในการ
เพาะปลูกและการบริหารจัดการทรัพยากรในภาพรวมยังคง
เป็นแบบดั้งเดิม ปัจจุบันมีความพยายามของเกษตรกรใน
การรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกใกล้เคียงกันใน
การท าข้าวอินทรีย์และลดการผูกขาดจากพ่อค้าคนกลางใน
การสร้างอ านาจในการต่อรองราคา ในการรวมกลุ่มให้
เข้มแข็งนั้นต้องมีข้อมูลด้านการเกษตรที่สมบูรณ์เพื่อเพิ่ม
ข้อมูลสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลอาทิเช่น ต าแหน่งของ
แหล่งปลูกข้าว ผลผลิตข้าวในแต่ละปี และข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งต้องมีพร้อมแต่ปัจจุบันนั้นยังไม่ได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบที่ด ีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการข้อมูลพื้นที่สามารถท าได้
หลากหลาย การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต าบล
หัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [2] 
ก็ได้ใช้ประโยชน์ในการมีฐานข้อมูลส าหรับบริหารจัดการ
ฐานภาษีและข้อมูลด้านที่ดิน 
คณะผู้วิจัย จึงมีแนวคิด จัดท าการพัฒนาแผนที่พ้ืนที่ปลูก
ข้าว ในพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า โดยการประชาสัมพันธ์
และแนะน าข้อมูลข้าวต่าง ๆ ในลักษณะของแผนที่เพื่อการ
จัดการและติดตามผ่านเครือข่าย    อินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้
ชาวนา เกษตรกร สามารถบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการน าไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดการ การเพาะปลูก ผลผลิตดา้นการเกษตร ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต

และเปน็ข้อมูลพื้นฐานในการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
 
2. วิธีด าเนินการศึกษา 
ในการพัฒนาแผนที่ปลูกข้าวทีมนักวิจัยได้ใช้เก็บข้อมูลและ
ส ารวจภาคสนามในพื้นที่ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย โดยอาศัยเครื่องมือวิจัยคือ             
1)  แบบสอบถามเพื่อรวมรวมข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว ในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
2) แบบวัดประสิทธิภาพของแผนที่พ้ืนที่ปลูกข้าวในพื้นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
2.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แบ่งการด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 4 
ขัน้ตอนดังภาพที่ 1 ประกอบไปด้วยการอาศัยเครื่องแบบ
สอบสัมภาษณ์ , ER Diagram และแบบวัดประสิทธิภาพ 
2.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศได้อาศัยวงจรการพัฒนาระบบ 
(SDLC) ตั้งแต่การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาจนถึงติดตั้ง
และใช้งาน โดยอาศัย ER Diagram ในการออกแบบ
ส่วนประกอบที่ส าคัญส าหรับการจัดเก็บข้อมูล  
 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการรวบรวมและพัฒนาแผนที่ปลูก
ข้าว 
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2.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

จากสูตร  x     =      
N

x                   (1) 

เมื่อ x     แทน  ค่าเฉลี่ย 

  แทน ผลรวมของข้อมูลทุกตัว 

  N     แทนจ านวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

 
                                                  (2) 
เมื่อ   S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

         คือ ข้อมูล ( ตัวที่ 1,2,3…,n) 
 คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
2.3 แบบวัดประสิทธิภาพของแผนที่พ้ืนที่ปลูกข้าว ในพื้นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยใช้
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คนประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
โดยมีแบบประเมิน 5 ระดับดังนี้ 
คะแนน 5 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
คะแนน 4 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมาก 
คะแนน 3 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพน้อย  
คะแนน 1 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด 
คะแนนที่ได้รับจากแบบวัดประสิทธิภาพของระบบ สามารถ
แปลความหมาย โดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ยดังนี้  
4.21 - 5.00 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง 
1.81 - 2.60 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพน้อย 
1.00 – 1.80 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด 
ทั้งนี้การก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม จะพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ตั้งแต่ 3.41 ขึ้นไป 
จึงถือว่าแผนที่พ้ืนที่ปลูกข้าว ในพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีประสิทธิภาพ 
 

 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
ผลการพัฒนาแผนที่พ้ืนที่ปลูกข้าวในพื้นที่เทศบาลต าบล
จันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายมีดังนี้ 
3.1 ส าหรับเกษตรกรทั่วไป 
สามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อสืบค้น แก้ไข และเพิ่มข้อมูล ดัง
ภาพที่ 2 โดยภาพรวมเกษตรกรสามารถเห็นขอ้มูลพื้นที่
เพาะปลูกทั้งหมด พื้นที่ปลูกข้าวแบบอินทรีย์และจ านวน
สายพันธุ์ของข้าวที่ปลูก  

 
ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอหลักของผู้ที่ใช้งานเกษตรกรทั่วไป 
นอกจากนี้ยังสามารถจัดการกับข้อมูลเจ้าของพื้นที่นาข้าว 
ดังภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอส าหรับจัดการพื้นที่นาข้าว 
เกษตรกรสามารถมองเห็นต าแหน่งที่ตั้งของนาข้าวในแผนที่
ดังภาพที่ 4  

 
ภาพที่ 4 แสดงต าแหน่งของนาข้าว 
นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถมีข้อมูลสรุปพื้นที่นาของแต่
ละหมู่บ้านดังภาพที่ 5 เพื่อความสะดวกในการร่วมกลุ่มการ
ผลิตและจัดจ าหน่ายข้าว 

x
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ภาพที่ 5 แสดงการสรุปจ านวนพื้นที่นาข้าวของ 
แต่ละหมู่บ้าน 
นอกจากนี้ยังมีความสามารถจัดการเรื่องการเพิ่มผลผลิต
ตามฤดูกาล และรายงานสรุปจ านวนผู้ปลูกข้าวแยกตามสาย
พันธุ์ดังรายการเมนู ภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 แสดงเมนูค าสั่งส าหรับการใช้งานของผู้ใช้ที่เป็น
เกษตรกรทั่วไป 
นอกจากนี้ระบบสามารถเพิ่มเติมข้อมูลผู้เช่านาในการ
เพาะปลูกข้าว 

 
ภาพที่ 7 แสดงข้อมูลของผู้เช่านาข้าว 
 
3.2 กลุ่มผู้ดูแลระบบ 
ส าหรับผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลระบบนั้นสามารถเพิ่ม ลบ และ
แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลข่าว ข้อมูลเกร็ดความรู้ ข้อมูลต าบล 
หมู่บ้าน ข้อมูลพันธุ์ข้าว ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลที่นา ข้อมูล
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการปลูกข้าว มีเพิ่มผลผลิตตาม
ฤดูกาล ปลูกข้าวและดูรายงานต่าง ๆ ได้ ดังภาพที่ 8 – 12 

 
ภาพที่ 8 แสดงข้อมูลสารสนเทศด้านข่าวสารต่าง ๆ 
 

 
ภาพที่ 9 แสดงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ 
ผู้ใช้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบหลักคือเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลจันจว้า ซึ่งจะสามารถออกรายงานและบริหาร
จัดการ เพิ่ม ค้นหา แก้ไข ยกเลิกผู้ใช้งานได้ทั้งหมด 

 
ภาพที่ 10 แสดงข้อมูลของหมู่บ้านต่างๆ 
 

 
ภาพที่ 11 แสดงข้อมูลทะเบียนตามฤดูกาล 
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ภาพที่ 12 แสดงรายงานสรุปจ านวนผู้ปลูกข้าวแยก 
ตามสายพนัธุ์ 
 
3.3 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพ 
ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนที่พ้ืนที่ปลูกข้าว 
ในพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ซึ่งเป็นผลที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่านจากแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ผลการตรวจสอบความเหมาะสม
ของแผนที่พ้ืนที่ปลูกข้าว ในพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และ (2) ผลการทดสอบการ
ใช้แผนที่พ้ืนที่ปลูกข้าว ในพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรากฏดังนี้  
3.3.1 ความเหมาะสมของแผนที่พ้ืนที่ปลูกข้าว  
ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ด้านแผนที่พ้ืนที่
ปลูกข้าว ในพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ได้กลุ่มตัวอย่าง ผลการตรวจสอบ พบว่าความเหมาะสมของ
องค์ประกอบแผนที่พ้ืนที่ปลูกข้าว ในพื้นที่เทศบาลต าบล
จันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายในภาพรวม มีความ

เหมาะสมในระดับมาก ( x = 4.46, S.D. = 0.56) และมี
ความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อแผนที่พ้ืนที่ปลูกข้าว ในพื้นที่
เทศบาลต าบล จันจว้า ในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก          

( x = 4.57 , S.D. = 0.71) 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เป็นศูนย์รวมของ
ข้อมูลภายในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนใน
การผลิตนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการที่จะช่วยผลักดันและ
ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีศักยภาพในการต่อรองกับพ่อค้า
คนกลางและการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น แม้จะยังมีองค์ประกอบหลายส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ 
อาทิเช่นความสามารถในการใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟ
นซึ่งแม้ว่าจะออกแบบระบบให้สนับสนุนทุกหน้าจอแต่ยังมี
ความสามารถไม่เทียบเทา่แอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้นมา
โดยตรง  
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ผลการเรียนผ่านบทเรียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเขียนโปรแกรมส าหรับนักเรียน
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องผลการเรียนผ่านบทเรียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเขียนโปรแกรมส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งเพื่อ 
1) เพื่อศึกษาผลการเรียนผ่านบทเรียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเขียนโปรแกรมส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท่ีเรียนผ่านบทเรียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเขียนโปรแกรมส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีตัวแปรอิสระคือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในการเรียนผ่านแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 โรงเรียนกระสังพิทยาคม จ านวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียน
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนโปรแกรมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ท าแบบทดสอบมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 13.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.84 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับ
คะแนนการท าแบบทดสอบ พบว่าคะแนนการท าแบบทดสอบสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: บทเรียนแอปพลิเคชัน, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, ความสามารถในการเขียนโปรแกรม 
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Abstract 
Research on learning outcomes through application lessons on Android operating systems with cooperative 
learning management, STAD techniques that affect programming ability for Mathayomsuksa 5 students. The 
purpose of Research was 1) to study the results of learning through the application lessons on the Android 
operating system with cooperative learning management. STAD techniques submitted Effect on programming 
ability for Mathayomsuksa 5 students 2) To compare the ability of programmers of Mathayomsuksa 5 students 
who learned through the application lessons on the Android operating system with cooperative learning 
management. STAD techniques that affect the ability In writing programs for grade 5 students with certain criteria 
With independent variables Cooperative learning management. STAD techniques for learning through applications 
on Android operating systems. Variables based on programming capabilities. The samples used in this research 
were Matayomsuksa 5/5 students, Krasang Phitthayakhom School, 43 people. The research tools consisted of 1) 
application lessons on the Android operating system Career and Technology Courses Mattayomsuksa 5 2) 
Learning plan Career and Technology Courses Mathayomsuksa 5 3) Test of the ability to write program of 
Mathayomsuksa 5 students Mathayomsuksa 5 students made a test with an average score of 13.25 points, 
representing 82.84 percent when comparing between criteria and the test score. It was found that the test scores 
were higher than the criteria of 60 percent with statistical significance at .05.  
 

Keywords: application lessons, Android operating systems, programming ability 
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1. บทน า 
สิ่งอ านวยความสะดวกในโลกทุกวันนี้ถูกพัฒนาขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และการพัฒนาเป็นไปในลักษณะก้าวกระโดด ท า
ให้การติดต่อสื่อสาร การคมนาคม การด าเนินชีวิตง่ายขึ้น 
ซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากการใช้ชีวิตรอบตัวเรา อาทิเช่น
การติดต่อสื่อสารผ่านโทรเลขในประเทศไทยได้ถูกยกเลิกไป
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 นี้เป็นผลพ่วงมาจากการ
พัฒนาระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วผ่านอุปกรณ์
สื่อสารที่เราเรียกว่า “โทรศัพท์พกพา” หรือ “มือถือ” โดย
การติดต่อสื่อหลักนอกจากการโทรติดต่อกับคู่สนทนาแล้ว 
ผู้ใช้บางกลุ่มอาจใช้การติดต่อกับคู่สนทนาด้วยบริการ
ข้อความสั้น (SMS : Short Message Service) ซึ่งผู้ใช้
สามารถส่งข้อความไปยังผู้รับได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการต่อคิว
เพื่อรับบริการจากที่ว่าการไปรษณีย์เช่นการส่งโทรเลข อีก
ทั้งการส่งข้อความยังสามารถท าได้ในปริมาณที่มากกว่าและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าอีกด้วย 
เมื่ออุปกรณ์สื่อสารถูกพัฒนาไปมากขึ้น สิ่งที่ถูกพัฒนาตาม
ไปด้วยพร้อมกับอุปกรณ์สื่อสารก็คือ ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับอุปกรณ์พกพา ซึ่งในยุคแรกเริ่มของการของการใช้
ระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์พกพานั้นจะใช้
ระบบปฏิบัติการซิมเบี้ยน (Symbian Operating System)
โดยระบบปฏิบัติการที่ถูกติดตั้งบนอุปกรณ์พกพานี้จะขยาย
ความสามารถของอุปกรณ์สื่อสารให้ใช้งานได้อย่างคล่องตัว
ขึ้น นอกจากการติดต่อสื่อสารผ่านทางการส่งข้อมูลเสียง 
หรือที่เรียกกันว่า “การโทร” และบริการส่งข้อความสั้น 
(SMS : Short Message Service) แล้วนั้นระบบปฏิบัติการ
ยังช่วยเพิ่มศักยภาพของอุปกรณ์สือ่สารให้สามารถถ่ายภาพ
แทนการใช้กล้องทั่วไปอีกด้วย ซึ่งการถ่ายภาพได้นี้เองส่งผล
การมีการส่งข้อมูลเป็นภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือคลิปวิดีโอ
ไปยังผู้รับได้อีกด้วย เมื่อความสามารถของอุปกรณ์สื่อสาร
เพิ่มมากขึน้ตัวอุปกรณ์สื่อสารจึงถูกเรียกใหม่ว่า “สมาร์ท
โฟน” (Smart Phone) ท าให้ระบบปฏิบัติการ ซิมเบี้ยนไม่
สามารถท าให้สมาร์ทโฟนท าให้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ จึงมีการคิดค้นระบบปฏิบัติการใหม่ๆ เกิดขึ้น 
ซึ่งในปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการที่เป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่
เกิดขึน้ ก็คือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (แอนดรอยด์ โอ
เอส) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันก็
คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางที่ผู้เรียนมีความสามารถแตกต่างกันโดยแบ่ง
นักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ในการเรียนร่วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งผู้เรียนจะบรรลุถึง
เป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม
ไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน ความส าเร็จของตนเองกค็ือ
ความส าเร็จของกลุ่มด้วย กระบวนการดังกล่าวจะสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
แต่ละคนจะได้รับผิดชอบงานที่ตรงกับความสามารถของแต่
ละคน อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานไม่ให้มีมาก
จนเกินไป เนื่องจากภาระงานจะถูกแบ่งย่อยให้กับสมาชิกใน
กลุ่ม และเมื่อได้รับมอบหมายภาระงานแล้ว สมาชิกในกลุ่ม
ก็จะท างานที่ตนได้รับอย่างตั้งใจและท าเต็มศักยภาพของตน 
กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือจะมีวิธีการที่จะให้สมาชิกเข้ามาร่วมกันระดม
ความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา
บทเรียนอิเล็คทรอนิกในรูปแบบของแอปพลิเคชัน 
(Application) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 
ขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งส าหรับยุคที่สมาร์ทโฟนเป็นส่วน
หนึ่งของการด ารงชีวิต ท าให้กระบวนการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ไม่ว่าการเรียนการสอนนั้น
จะเกิดขึ้นที่ใดและเมื่อไร ท าให้รูปแบบของบทเรียน
อิเล็คทรอนิคจึงน่าจะเหมาะสม ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและ
เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาบทเรียน
อิเล็คทรอนิคให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 
แอปพลิเคชัน (Education App, 2559) [1] 
ความหมายของแอปพลิเคชัน 
แอปพลิเคชัน (Application) หมายถึง โปรแกรม หรือชุดสั่ง 
ที่ใช้ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และ
อุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เพื่อให้ท างานตามค าสั่ง และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยแอปพลิเคชัน 
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(Application) จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
(User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่างๆ 
ประเภทของแอปพลิเคชัน 
1.  แอปพลิเคชันระบบ เป็นส่วนซอฟต์แวร์ระบบ
หรือระบบปฏิบัติการ (Operating system) ที่ท าหน้าที่
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์และรองรับการใช้งานของ
แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายใน
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 
2.  แอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ 
เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือโปรแกรมประยุกต์ ที่ท างาน
ภายใต้ระบบปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง 
เนื่องจากผู้ใช้มีความต้องการใช้แอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน 
จ านวนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่มีหลากหลายชนิด 
ขนาดหน้าจอที่แตกต่าง  จึงมีผู้ผลติและพัฒนาแอปพลิเคชัน
ใหม่ๆ ขึ้นเป็นจ านวนมาก เพื่อรองรับการใช้งานในทุกๆด้าน 
การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2531) [2] ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้
แบบร่วมมือที่ใช้เทคนิค STAD หมายถึง การเรียนโดย
แบ่งกลุ่มนักเรียนตามสังกัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้
ก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันมาท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่มเล็กๆ โดยปกติในกลุ่มหนึ่งๆ จะมีสมาชิก 4 คน 
เป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน และ
เรียนอ่อน 1 คน ผลการทดสอบของนักเรียนที่เป็น
รายบุคคล การทดสอบทั้ง 2 ครั้ง นักเรียนต่างคนต่างสอบ
แต่เวลาเรียนต้องร่วมมือกัน 
ทิศนา แขมมณี (2548) [3] กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละ
ความสามารถ (เก่ง – กลาง – อ่อน) กลุ่มละ 4 คน สมาชิก
ในกลุ่มได้รับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระร่วมกัน 
เนื้อหาสาระนั้นอาจมีหลายตอนซึ่งผู้เรียนอาจต้องท า
แบบทดสอบในแต่ละตอน และเก็บคะแนนของตนไว้ ผู้เรียน
ทุกคนท าแบบทดสอบครั้งสุดท้ายเป็นการทดสอบรวบยอด
และน าคะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการกลุ่มใดได้
คะแนนสูงสุดกลุ่มนั้นได้รางวัล 
 
 
 
 

2. วิธีด าเนินการศึกษา 
ประชากร 
ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 
2561 ของโรงเรียนกระสังพิทยาคม จ านวน 12 ห้อง มี
นักเรียนทั้งหมด 421 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 
2561 ของโรงเรียนกระสังพิทยาคม โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากนักเรียนที่เรียนอยู่ในสายการเรียนวิทย์ - คณิต 
เนื่องจากเป็นนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการค านวณ
และมีทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรม ซึง่มี
จ านวน 5 ห้อง คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 - 5/5 แล้วท า
การสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
(Cluster Sampling) ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. บทเรียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เป็นบทเรียนที่พัฒนาด้วยระบบการสร้างแอปพลิเคชัน
ส าหรับระบบปฏิบัติแอนดรอยด์ (Android OS) ในลักษณะ
ของการใช้บล็อค (Block) มาเช่ือมต่อกันเพื่อการเกิดเป็น
แอปพลิเคช่ัน ระบบนี้จะสามารถใช้ได้เมื่อผู้ใช้งานเช่ือมต่อ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่เรียกว่า “App 
Inventor” 
 

 
 
ภาพที่ 1 เว็บไซต์ App Inventor 
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ภาพที่ 2 ออกแบบบนเรียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

 
ภาพที่ 3 การสร้างชุดค าสั่งส าหรับแอปพลิเคชันในลักษณะ
บล็อค (Block) 
 

 
ภาพที่ 4 สัญลักษณ์บทเรียนแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

 
ภาพที่ 5 หน้าต่างก่อนเข้าสู่บทเรียนแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

 
ภาพที่ 6 บทเรียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
3. แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
ผลการศึกษาเรื่อง ผลการเรียนผ่านบทเรียนแอปพลิเคชัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเขียน
โปรแกรมส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียน
ที่ท าแบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรมทั้ง 4 
ประเด็น 

ประเด็นการให้คะแนน x̄ SD ระดับ 

1. ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์ที่ก าหนด 

3.86 0. 35 ดีมาก 

2. ผลงานมีความถูกต้อง
สมบูรณ ์

2.70 0. 71 ด ี

3. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค ์

2.89 0. 44 ด ี

4. ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ 

3.53 0. 65 ดีมาก 

รวม 3.25 0.17 ด ี
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ
ระดับนัยส าคัญทางสถิติของการท าแบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเปรียบเทียบเกณฑ์ร้อย
ละ 60 กับคะแนนการท าแบบประเมินความสามารถในการ
เขียนโปรแกรมของกลุ่มตัวอย่าง 
แบบประเมิน

ความสามารถใน

การเขียนโปรแกรม 

คะแนน

เต็ม 
x̄ S.D. 

% of 

Mean 

ผังงานล าดับ 16 13.70 0.64 85.60 

ผังงานเงื่อนไข 16 13.42 0.74 83.87 

ผังงานวนซ้ า 16 13.13 0.43 82.08 

การเขียนโปรแกรม 16 12.76 0.39 79.75 

ความสามารถใน
การเขียนโปรแกรม 

16 13.25 0.34 82.84 

จากตารางที่ 2 น าผลที่ได้มาท าการทดสอบค่า t (t-test) ได้
เท่ากับ 70.75 
การศึกษาเรื่อง ผลการเรียนผ่านบทเรียนแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเขียน
โปรแกรมส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มี
ประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี ้
1. โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการเขียน
โปรแกรมด้านความรู้ ซึ่งใช้ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์
เป็นประเด็นการให้คะแนนอยู่ในระดับ ดี 
2. โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการเขียน
โปรแกรมด้านความเข้าใจ ซึ่งใช้ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่
ก าหนด คะแนนอยู่ในระดับ ดีมาก และผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์เป็นประเด็นการให้คะแนนอยู่ในระดับ ดี 
3. โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการเขียน
โปรแกรมด้านทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ เป็นประเด็นการให้คะแนนอยู่ในระดับ ดีมาก 
4. โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการเขียน
โปรแกรมซึ่งใช้คะแนนการท าแบบประเมินความสามารถทั้ง 
4 เรื่อง คือ ผังงานล าดับ ผังงานเง่ือนไข ผังงานวนซ้ า และ

โปรแกรมเข้าสู่ระบบ มีร้อยละของคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 60 
ประเด็นที่น ามาอภิปรายทั้ง 4 ข้อ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ยาใจ สิงห์มณีฉาย (2547) [4] ที่ได้ระบุลักษณะของ
นักเขียนโปรแกรม 3 ด้าน คอื 1) ด้านความรู้ ได้แก่ การมี
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม โดยเฉพาะ ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
หรือแนวทางการแก้ไขปัญหา และความรู้ใน
ภาษาคอมพิวเตอร์ 2) ด้านความสามารถ ได้แก่ สามารถคิด
และท างานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การมีตรรกะที่ดี
ในการคิดออกแบบและเขียนโปรแกรม สามารถอ่านท า
ความเข้าใจพร้อมทรายลักษณะการท างาน ล าดับขั้นตอน
การท างานต่างๆ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยขวนขวายหา
ความรู้ด้วยวิธีต่างๆ และสามารถเขียนโปรแกรมที่มีการ
ป้องกันข้อผิดพลาดและรองรับในอนาคต 3) ด้านบุคลิกภาพ 
ได้แก่ มีความรับผิดชอบในการท างาน มีใจรักในงานที่ท า 
(รักงาน Programming และมีความสุขในการเขียน
โปรแกรม) มีความพากเพียร มุ่งมั่นพยายามในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นคนละเอียดรอบคอบและ
กระตือรือล้นในการท างาน 
ทั้งนี้รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม เป็นวิชาที่เน้นในด้าน
ทักษะการปฏิบัติที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกดิ
ทักษะ ซึ่งสอดคล้องกับ นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2551) [5] 
กล่าวถึง การเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ร่างกายท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนี่ง 
เพื่อให้เกิดงานหรือผลิตตามวัตถุประสงค์ในการจัดการ
เรียนรู้ ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ มีการพัฒนา
ด้านทักษะปฏิบัติ ผู้สอนจะต้องด าเนินการให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ และฝึกฝนการท างาน ในขณะเดียวกันเพื่อเอื้เอให้
เกิดผลการท างานที่มีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งนี้เพราะการมี
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ท าจะให้ผู้เรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
และการที่จะมีทกัษะที่ดีได้จะต้องเกิดจากการได้ฝึกฝน คือ 
การกระท าซ้ าๆ กันหลายๆ ครั้ง ต้องอาศัยความอดทน การ
สังเกต และความละเอียดลออซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่ดีเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการ
เรียนรู้ได้ ประเด็นนี้อาจท าให้ผู้สอนบางคนเกิดความเข้าใจที่
สับสน ในการสอนทักษะการปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการท างาน โดยละเลยการจัดกิจกรรมให้
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ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เป็นการฝึกหัดและจัดสถานการณ์ให้
ผู้เรียนไดฝ้ึกฝนทักษะปฏิบัตินั้นจนเกิดเป็นความช านาญ 
อีกทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ที่มีการน าผู้เรียนซึ่งมีความแตกต่างกันโดยแบ่งเป็นกลุ่มเก่ง 
ปานกลาง อ่อน มาท าการจัดกลุ่มใหม่โดยในแต่ละกลุ่ม
จะต้องมีผู้เรียนที่มีความสามารถทั้ง 3 กลุ่มมารวมกัน เกิด
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนให้มีพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับ
ทุกข์ (2542) [6] การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเป็นวิธีการ
จัดการกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้
ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ 
รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะ
ช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่
รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้นหากแต่จะต้องร่วม
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
ผลของการศึกษาเรื่อง ผลการเรียนผ่านบทเรียนแอปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
เขียนโปรแกรมส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
สรุปผลได้ว่า กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินความสามารถใน
การเขียนโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 13.25 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 82.84 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับ
คะแนนการท าแบบประเมินความสามารถในการเขียน
โปรแกรม คะแนนการท าแบบประเมินความสามารถในการ
เขียนโปรแกรมสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการน าบทเรียนแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ไปใช้ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคที่แตกต่างกัน เช่น การ
เรียนรู้การแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม TGT (Team 
Games Tournament) การเรียนรู้เป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ
เพื่อนเป็นรายบุคคลTAI (Team Assisted 
Individualization) เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การตลาดในโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินชีวิตโดยมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนใน
การเข้าถึงบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สื่อประสม ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อความ รูปภาพ กราฟิก แอนิเมชัน เสียง และวิดีโอ รวมถึงการปฏิสัมพันธ์เช่ือมสื่อประสมส าหรับสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน 
ในบทความนี้เป็นการศึกษาแนวทางการท าการตลาดออนไลน์โดยใช้สื่อประสม ประกอบด้วยขั้นตอนได้แก่ การออกแบบ การสร้าง
สื่อประสม การน าเสนอสื่อประสมผ่านสื่อสังคม และการประเมินผล ผลการศึกษาส่งผลให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการสร้าง              
สื่อประสมส าหรับท าการตลาดออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 
 
ค าส าคัญ: สื่อประสม, การตลาดออนไลน์, อินเทอร์เน็ต 
 
Abstract 
Nowadays, the marketing in this world has been changed according to the consumer behavior. Most people are 
usually connecting to the internet for various services via their smartphones. Therefore, the entrepreneurs need 
to change themselves for transformation. The multimedia including text, picture, graphic, animation, sound, and 
video. Moreover, it includes the interaction between the medias for user’s easy using. In this article was the study 
of digital marketing approach using multimedia. The steps of guideline including design, develop, public via social, 
and evaluation. The results found that it will guide the entrepreneurs to create the multimedia for digital 
marketing that responding to demand of the digital age consumer. 
 

Keywords: Multimedia, digital marketing, internet 
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1. บทน า 
     1.1 ที่มาและความส าคัญ 
           ในโลกของอินเทอร์เน็ตมีการบริการเกิดขึ้นมากมาย 
อาทิเช่น การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) การท าธุรกรรมการเงิน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-bank) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์
(e-library)  การซื้อตั๋วออนไลน์ (e-ticket) การเรียนการ
สอนออนไลน์  (e-learning) และการซื้อของออนไลน์ (e-
shopping) [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] นอกจากนี้ยัง
มีการน าสื่อสังคม (social  media) เข้ามาเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการท าธุรกิจ โดยสื่อสังคมก าลังเปลี่ยนแปลงไปทั้ง
การสื่อสาร ความร่วมมือ และการสร้างธรุกิจ ซึ่งเป็นการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่องานธุรกิจ สื่อสังคมได้ท าการ
สร้างสังคมโลกใหม่แห่งความเป็นไปได้ ท าการปฏิวัติ
การตลาด การเงิน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ [9]  จะ
เห็นได้ว่าการบริการและความต้องการทุกอย่างอยู่บน
อินเทอร์เน็ต และผู้บริโภค ก็สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง
สมาร์ทโฟน (smartphones) นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึง
ผ่านทางแท็บเล็ต (tablets)               แล็ปท็อบ 
(laptops) โปรแกรมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book 
readers) เกมคอนโซล (gaming consoles)                
ดองเกิล (dongles) โดยผู้ใช้สามารถเลือกเข้าใช้บริการ              
แอพพลิเคชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เช่น             
สื่อสังคม การศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อมูลสารสนเทศ 
ข่าว วิทยาศาสตร์ สุขภาพ การค้าขาย ความบันเทิง 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs) การส่งข้อมูลระหว่างกันเอง
ของอุปกรณ์ (M2M) ทั้งหมดนี้คือแอพพลิเคชันที่ใช้งานบน
อินเทอร์เน็ต [10] 
     จากความส าคัญข้างต้น ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลกในปัจจุบันที่
ผู้บริโภคกลายเป็นผู้บริโภคดิจิทัจ (digital consumers) ที่
คาดหวังจะได้รับการสื่อสารที่จัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอ
ในการตัดสินใจซื้อ หรือไม่ซื้อสินค้า [11] ดังนั้นในบทความ
นี้จึงเป็นการศึกษาแนวทางการท าการตลาดออนไลน์โดยใช้
สื่อประสม ที่มุ่งหวังสร้างสื่อประสมให้สามารถส่งสารไปยัง
ผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนตามหลักการตลาดออนไลน ์
 
     1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

           เพื่อศึกษาแนวทางการท าการตลาดออนไลน์โดยใช้
สื่อประสม 
 
     1.3 ค าจ ากัดความ 
           1.3.1 สื่อประสม (multimedia) หมายถึง สื่อที่
ประกอบด้วยสื่อที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 สื่อ ประสมกัน 
สื่อต่างๆ ได้แก่ ข้อความ (text) ภาพ (picture) เสียง 
(sound) แอนิเมชัน (animation) กราฟิก (graphic) และ
วิดีโอ (video) โดยมีการเช่ือมโยงปฏิสัมพันธ์กัน 
(interaction) [12], [13]  
     ในการสร้างสื่อประสม จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณา
วัตถุประสงค์ของการสร้าง ในบทความนี้ได้มุ่งเน้นการสร้าง
สื่อประสมเพื่อท าการตลาดออนไลน์ (digital marketing)  
จะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบ เครื่องมือทางการตลาด "4Ps" 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) การจัดจ าหน่าย 
(place) และการส่งเสริมการตลาด (promotion) กับ
การตลาดออนไลน์ (digital marketing) [11] ดังนี้  
          1. ผลิตภัณฑ์ (product) เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
ปัจจุบัน ท าให้ผลิตภัณฑส์่วนใหญ่มีคุณภาพดี การแข่งขัน
ด้านคุณภาพสินค้าอาจไม่สร้างความแตกต่างให้กับ
ผลิตภณัฑ์ได้อีกต่อไป แต่การสร้างการรับรู้ด้วยแบรนด์ที่อยู่
ในใจผู้บริโภค การวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ และการ
ให้บริการที่รวดเร็ว จึงจะเป็นกลยุทธ์ส าคัญของการสร้าง
ความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ ์
          2. ราคา (price) ระบบการซื้อขายออนไลน์ ท าให้
ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคา และข้อเสนอที่มากกว่า
จากผู้ผลิตแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ประมูล อย่าง 
eBay หรือร้านหนัสือออนไลน์อย่าง Amazon.com ที่เปิด
ให้เจ้าของสินค้าเสนอราคาแข่งขันต่อผู้บริโภค ขณะที่
ผู้บริโภคสามารถให้เรทติ้งการให้บริการได้ เป็นการผลักดัน
ให้ร้านค้าแข่งขันกันน าเสนอบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
         3. การจัดจ าหน่าย (place) อินเทอร์เน็ตเปรียบได้
กับโลกเสมือนจริงที่พร้อมให้บริการ 24/ 7 (7 วัน 24 
ช่ัวโมง) ส าหรับผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยจุดเด่นของสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ตนี้ สามารถเช่ือมโยงผู้บริโภค
และสินค้าเข้าด้วยกัน ไม่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นคอมพิวเตอร์ 
หรือมือถือ และสามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคได้
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ด้วย นักการตลาดทั่วโลกจึงให้ความส าคัญกับการตลาด
ออนไลน์เป็นอย่างมาก 
         4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) ส าหรับ
การตลาดออนไลน์แล้วมีหลากหลายเทคนิค และเครื่องมือที่
พร้อมให้นักการตลาดเลือกใช้อย่างเต็มที่ เช่น เว็บไซต์ 
(website) ซีอีโอ (SEO) เครือข่ายสังคม (social 
networking) การตลาดด้วยอีเมล์ (e-mail marketing) 
การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (online PR) และ ซีอาร์เอ็ม 
(CRM) เป็นต้น 
           1.3.2 สื่อสังคม (social media) [11] เป็นสื่อ
ดิจิทัลที่ได้รับการขนานนามจากนักการตลาดทั่วโลกว่า เป็น
เครื่องมือที่ทรงพลัง และมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในทุกกลุ่ม 
เคล็ดลับของการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ คือ รู้จัก เรียนรู้ รับฟัง และเสนอข้อมูลได้
ตรงความต้องการมีความจริงใจ และระบบเทคโนโลยีรองรับ
เพื่อการต่อยอดสู่การบริหารด้านอื่นๆ ขององค์กรได้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้การวัดความส าเร็จมีปัจจัย 5 ประการ 
ได้แก่ 1) การสร้างจ านวน Traffic เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็น
โอกาสในการสร้างการรับรู้แบรนด์หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของ
องค์กรในระดับตลาดขนาดใหญ่ 2) การเพิ่มยอดขายได้จริง 
ซึ่งเกิดจากการรับรู้ แบรนด์ อย่างไรก็ตามแบรนด์ล้วนมี
ส่วนผสมทางการตลาด ท าให้ยากต่อการบอกว่าการสื่อสาร
ในสื่อใดที่เพิ่มยอดขาย  ซึ่งเป็นการยากที่จะวัดได้ 3) การ
สร้าง leads จากโลกออนไลน์สู่โลกจริง ซึ่งเป็นการเร่งการ
ซื้อหรือดึงกลุ่มเป้าหมายเข้ามามาสู่โลกจริงเพื่อปิดการขาย 
4) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) จะเห็นว่าสื่อสังคมมี
ความสามารถในการสร้างให้ลูกค้าผูกพันกับแบรนด์ และ 5)  
การเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ ด้วยการกระจายข่าวบอกต่อ
แบรนด์กันอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งการรับรู้
ทางบวก หรือลบ 
 
2. การสร้างสื่อประสม 
     การวางแผนและสร้างสื่อประสมสามารถแบ่งออกเป็น                 
2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การออกแบบสื่อบนกระดาษและ
เว็บ ซึ่งจะต้องมีเนื้อหา การออกแบบ และทรัพยากรต่างๆ 
ที่ใช้ในการผลิตที่สัมพันธ์กัน และขั้นที่ 2 การสร้างสื่อ ซึ่ง
ประกอบด้วย ขั้นตอนการทดสอบสื่ออย่างเข้มงวดเพื่อให้
แน่ใจว่าสื่อสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง โดยในความเป็น

จริงแล้ว เนื้อหา (content) ที่แสดงผลในสื่อหนึ่งๆ ไม่ได้
หมายความว่าจะสามารถรวมในสื่อใหม่ได้ง่าย ซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนจะต้องใช้เวลาและอาจมีค่าใช้จ่าย เช่น ข้อความ 
(text) อาจมีการเปลี่ยนรูปแบบ ภาพ (image) อาจมีการลด
ขนาด หรือลดความละเอียด หรือวิดีโอ (video) ที่มีการ
เปลี่ยนจากรูปแบบอนาล็อกไปเป็นดิจิทัล ซึ่งจะต้องมีการ
บีบอัดข้อมูล (codec) เป็นต้น [14] ส าหรับขั้นการออกแบบ
สื่อประสมจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความ
ตอ้งการของสื่อประสม ดังงานวิจัยการพัฒนาสื่อประสม
นิทานอาเซียนโดยจัดประสบการณ์แบบผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารของเด็กปฐมวัย [15] ได้
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ ดังนี้ 1. สื่อ
ประสมประกอบด้วย วิดีโอนิทาน อาเซียน สมุดภาพนิทาน
อาเซียน หุ่นมืออาเซียน 2. นิทานอาเซียนเกี่ยวกับสถานที่ 
ชุดประจ าชาติ ธงชาติ และค าทักทาย 3. การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ได้แก่ ร่วมคิดและตัดสินใจ ร่วมจัดประสบการณ์ 
ร่วมประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ และ 4. ทักษะการ
สื่อสาร ได้แก่ การอธิบายค าศัพท์ การสร้างประโยค การ
สนทนาโต้ตอบ ซึ่งผลการประเมินประสิทธิผล พบว่า ความรู้
เรื่องอาเซียนสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทักษะการสื่อสารสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย พบว่า พึงพอใจทุกด้าน  
     ในการสร้างสื่อประสม จะเป็นการออกแบบและการ
สร้างสื่อประสม โดยมีขั้นตอนการสร้าง 3 ขั้นตอน ได้แก่                   
ขั้นเตรียมการผลิต (pre - production) ขั้นผลิต 
(production)  และขั้นหลังการผลิต (post – production) 
ดังภาพที่ 1  

                  
(pre - production)

         
(production)

                
(post – production)

 
ภาพที่ 1 การสร้างสื่อประสม [16] 
  
     จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างสื่อ
ประสม ดังนี้ 
          1. ขั้นเตรียมการผลิต (pre - production) เป็นการ
วางแผนการผลิต ก าหนดวัตถุประสงค์ของผลิต เตรียม
ข้อมูล ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเนื้อหา ศึกษาการ
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ออกแบบและพัฒนา วิเคราะห์และออกแบบสตอรี่บอร์ด 
ออกแบบประเภทของสื่อประสม เช่น ภาพโปสเตอร์ วิดีโอ 
หรือแอนิเมชัน เป็นต้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของผลิต 
ออกแบบเลเอาท์ ออกแบบสคริปต์ เตรียมสถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ และคนให้พร้อมในการผลิต 
          2. ขั้นผลิต (production) เป็นการผลิตตามแผนที่
วางไว้ ด าเนินการลงสถานที่จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
สร้างสื่อประสมตามการออกแบบจากขั้นเตรียมการผลิต 
ได้แก่  
             2.1 สร้างภาพ (image) ซึ่งมาจากการถ่ายภาพ 
โดยปัจจุบันมีเทคนิคการถ่ายภาพที่ดึงดูดความสนใจหลาย
รูปแบบ เช่น การถ่ายภาพ 360 องศา การถ่ายภาพ 
Landscape การถ่ายภาพ silhouette การถ่ายภาพ Stop 
Action และการถ่ายภาพมุมสูงจากโดรน เป็นต้น  
             2.2 สร้างวิดีโอ (video) เป็นการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว โดยความคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับความ
ละเอียดของภาพ (resolution) และอัตราส่วนของภาพ 
(aspect ratio) จะต้องเหมาะสมกับจอภาพของผู้ใช้งาน
ทั่วไป เช่น 16 : 9 หรือ 4 : 3 ส าหรับการก าหนดนามสกุล
ของไฟล์ เช่น .avi, .wmv, .mov, .rm, .mpeg, .mp4 เป็น
ต้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการน าไฟล์วิดีโอไปใช้งานบนอินเทอร์เน็ต 
โดยจะต้องค านึงถึงขนาดของไฟล์และการเข้ารหัสบีบอัด
ข้อมูลไฟล์ภาพ เป็นต้น 
             2.3 สร้างข้อความ (text) สามารถออกแบบ
ข้อความด้วยโปรแกรมวาดภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ หรือใช้
ฟ้อนท์ (font) ส าเร็จรูป แต่ต้องค านึงถึงลิขสิทธิ์ด้วย ซึ่ง
ปัจจุบันการออกแบบข้อความมีหลายหลายภาษา มีการ
บริการฟ้อนท์ให้ดาวน์โหลดมากมายบนอินเทอร์เน็ตทั้งใช้
งานฟรี และต้องเสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามข้อความที่น ามา
ใส่ในสื่อประสม จะต้องมีความกระชับ ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการผลิต 
             2.4 สร้างกราฟิก (graphic) โดยสามารถออกแบบ
กราฟิกด้วยโปรแกรมวาดภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์  
(vector graphic) ที่นิยมใช้ในการออกแบบภาพโลโก้ ดัง
ภาพที่ 2 หรือโปรแกรมตกแต่งภาพบิตแมบ (bitmap) หาก
ไม่ออกแบบเองก็สามารถดาวน์โหลดภาพกราฟิกจาก
อินเทอร์เน็ตมาใช้งานได้ นอกจากนี้การสร้างคิวอาร์โค้ดยัง
เป็นช่องทางหนึ่งที่ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการได้

อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างคิวอาร์โค้ดได้ฟรีและง่ายผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต  
 

 
ภาพที่ 2 โลโก้ร้าน BeautyCactus [17] 
             2.5 สร้างแอนิเมช่ัน (animation) ซึ่งปัจจุบัน
จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แอนิเมช่ันแบบสองมิติ 
(2D) และแอนิเมช่ันแบบสามมิติ (3D) โดยสร้างแอนิเมช่ัน 
จะมีขั้นตอนส าคัญก่อนการผลิต (pre-production) 
เดียวกัน ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ 
สตอรี่บอร์ด โฟล์ชาร์ต ตัวละคร ฉากหลัง และบทสนทนา  
             2.5.1 การสร้างแอนิเมช่ันแบบสองมิติ จะเป็นการ
สร้างภาพกราฟิกสองมิติให้กับตัวละครและฉาก โดยการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวจะเป็นการวาดเป็นเฟรมต่อเนื่องกัน
ตามอิริยาบทของตัวละครและฉากให้สัมพันธ์กัน [13]  
             2.5.2 การสร้างแอนิเมช่ันสามมิติ มีขั้นตอน 
ได้แก่ การขึ้นรูปโมเดล (modeling) การออกแบบพื้นผิว 
(texturing) การสร้างเครื่องมือควบคุมตัวละคร (rigging/ 
setup) การสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร 
(animation) การสร้างเทคนิค พิเศษทางภาพ (visual 
Effects) การจัดแสง (lighting) และการประมวลผลภาพ 
(rendering) [16] ดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 การสร้างโมเดล ฉาก แบบสามมิติ [16] 
             2.6 สร้างเสียง (sound) โดยเสียงที่ใช้ในสื่อ
ประสมจะต้องเป็นเสียงที่มีคุณภาพ ชัดเจน หนักแน่น 
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ตัวอย่างเสียงที่ใช้ในสื่อประสม ได้แก่ เสียงพูด เสียงบรรยาย 
เสียงดนตรี เสียงร้อง เสียงบรรยากาศ เป็นต้น 
          3. ขั้นหลังการผลิต (post – production) 
              3.1 ด าเนินการจัดองค์ประกอบของสื่อ 
(composition) และสร้างปฏิสัมพันธ์ของสื่อประสมทั้ง
ภายในสื่อและเช่ือมโยงเข้ากับอินเทอร์เน็ตตามการออกแบบ
ที่ได้วางแผนไว้ ส าหรับโปรแกรมที่ใช้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการสร้างสื่อ โดยผู้ผลิตจะต้องมีความช านาญใน
โปรแกรมที่เลือกมาใช้งานด้วย ดังภาพที่ 4 

 
  ภาพที่ 4 โปรโมช่ันขายกระบองเพชร [17] 
 
                 จากภาพที่ 4 เป็นการออกแบบสื่อประสมเพื่อ
น าเสนอโปรโมช่ันการขายกระบองเพชร โดยสื่อ
ประกอบด้วย โลโก้ (ดังภาพที่ 3) ข้อความที่สื่อสารกับ
ผู้บริโภค ภาพนิ่งที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมด้วย
ภาพเคลื่อนไหว อีกทั้งยังฝังคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ขายได้ โดยอาจมีการเช่ือมโยงไป
ยังสื่อสังคม เว็บไซต์ หรือยูทูป เป็นต้น 
                 นอกจากนี้ได้มีการน าเทคโนโลยีความจริง
เสริม (Augmented Reality : AR) มาเป็นส่วนหนึ่งของสื่อ
ประสม เนื่องจาก AR มีความสามารถในการแสดงผลให้มี
ความน่าสนใจและเป็นความจริงเสริม ซึ่ง AR เป็นเทคโนโลยี
ที่ผสมผสานโลกในความเป็นจริงและโลกเสมือนที่สร้าง
ขึ้นมาผสานเข้าด้วยกันผ่านแอพพลิเคช่ันบนมือถือสมาร์ท
โฟน                ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่ง
ที่เป็นส่วนประกอบบนโลกเสมือน เช่น ภาพกราฟิก วิดีโอ 
โมเดล 3 มิติ ข้อความ ตัวหนังสือ ผนวกซ้อนทับกับภาพใน
โลกจริงที่ปรากฏจากการใช้กล้องมือถือสมาร์ทโฟนสแกนจุด
ที่ก าหนดไว้ (marker) บนตัวสื่อ จากนั้นแอพพลิเคช่ันบน
มือถือจะท าการแสดงผลข้อมูล [18], [19]  

            3.2 จากนั้นส่งออก (export) ไฟล์ตาม
วัตถุประสงค์ของการสร้างสื่อ เช่น หากเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
ส าหรับประชาสัมพันธ์ ให้ส่งออกเป็นไฟล์ภาพ เช่น .jpg, 
.png .tiff เป็นต้น หากเป็นวิดีโอ หรือแอนิเมช่ัน ให้ส่งออก
เป็นไฟล์วิดีโอ เช่น .avi, .mpeg, .mp4 เป็นต้น หรือหาก
ต้องการน าเทคโนโลยี AR เข้ามาประยุกต์ใช้ควรมีการ
ก าหนดจุด หรือภาพสัญลักษณ์ไว้บนสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับให้
ผู้ใช้งานสแกนเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้  
             3.3 ด าเนินการทดสอบการท างานของสื่อประสม
ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการผลิตหรือไม่ โดยการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) ของสื่อประสม เป็นการ
หาค่าเฉลี่ยเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) หรือหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละ
ข้อกับจุดประสงค์หรือเนื้อหา (Index of Item-Objective 
Congruence หรือ IOC) [20] ทั้งนี้ผู้ที่จะมาทดสอบระบบ
จะต้องเป็นผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และการ
ออกแบบพัฒนาสื่อประสม นอกจากนี้ยังสามารถวัดเจตคติ
ของผู้ใช้งานสื่อประสม ได้แก่ การศึกษาความพึงพอใจ หรือ
การศึกษาความคิดเห็น [18], [19], [21]  เป็นต้น   
     กล่าวโดยสรุป การสร้างสือ่ประสม จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผน ประกอบด้วยการวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหา 
รวมไปถึงทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต นอกจากนี้การ
สร้างและการทดสอบการท างานของสื่อประสมจ าเป็นต้อง
ทดสอบให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งขั้นตอนการสร้าง 
3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการผลิต (pre - production)    
ขั้นผลิต (production)  และขั้นหลังการผลิต (post – 
production)    
 
3. การประยุกต์ใช้สื่อประสมกับการตลาดออนไลน์ 
     สื่อสังคม เป็นเครื่องมือหนึ่งในการน าเสนอสื่อประสม                
ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลาย เช่น โพสต์ 
อัลบัม้ภาพ วิดีโอ ไลฟ์สด เกม เป็นต้น โดยสื่อสังคมที่เป็นที่
นิยมในปี 2560 [22] ได้แก่ อินสตาแกรม Instagram 
(82%) เฟสบุ๊คFacebook (17%) พินเทอร์เรส Pinterest 
(17%) ยูทูป YouTube (12.2%) สแนปแชท Snapchat 
(1.2%) และ สวิทเตอร์ Twitter (1.0%) ตามล าดับ ในขณะ
ที่ ปี 2561 [23] ได้แก่ ยูทูป YouTube (98.8%) ไลน์ LINE 
(98.6%) เฟสบุ๊คFacebook (96%) ข้อความเฟสบุ๊ค 
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Facebook Messenger (88.4%) อินสตาแกรม Instagram 
(67.2%) พันธุ์ทิพย์ Pantip (64.2%) ทวิตเตอร์ Twitter 
(43%) และวอตส์แอปป์ WhatsApp (10.6%) ตามล าดับ 
การเลือกสื่อสังคมอาจเลือกจากความนิยมการใช้งานของ
ผู้บริโภค หรือเลือกจากความถนัดของคนสร้างสื่อประสมใน
สื่อสังคม ตัวอย่างช่องทางการตลาดออนไลน์ท่ีก าลังเป็นที่
นิยมในสื่อสังคมโดย Marketplace ของเฟสบุ๊ค ดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพที่ 5 Marketplace โดยเฟสบุ๊ค [24] 
     พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการใช้งานสื่อสังคมเป็นสิ่งที่
นักการตลาดจ าเป็นต้องวิเคราะห์ เช่นเดียวกับงานวิจัยใน
การศึกษากลยุทธ์แนวทางด้านการตลาด ด้านการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) ของผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ และ ศึกษาพฤติกรรม การรับรู้ และ
ทัศนคติ ของกลุ่มเป้าหมายโครงการอาคารชุด ที่มีต่อสื่อ
สังคมออนไลน์ของบริษัทผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 
[25] พบว่า สื่อสังคมที่มีผลต่อการรับรู้มากที่สุด คือ เฟสบุ๊ค 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามพบเห็นโฆษณาอาคารชุดจาก
เฟสบุ๊คมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.9 และสื่อสังคมที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ เฟสบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 
64.4 ดังนั้นธุรกิจอาคารชุดควรมีการน าเสนอข้อมูลการ
ส่งเสริมการขายผ่านทางสื่อโฆษณาเครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างสม่ าเสมอเพื่อดึงความสนใจของลูกค้าและสามารถ
กระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้าให้เร็วและง่ายขึ้น และยัง
สามารถท าการตลาดได้สูงกว่าคู่แข่ง ในขณะที่สื่อสังคม  
แอพพลิเคชันไลน ์(LINE) ได้มีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบน                    
แอพพลิเคชันไลน์ [26] พบว่า ปัจจัยด้านการตลาด 
ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก ได้แก่ กิจกรรมทางการตลาด 
(Marketing mix activities) เป็นการสื่อสารประโยชน์ของ

ผลิตภณัฑ์แก่ผู้บริโภค การด าเนินการของธุรกิจจะให้
ความส าคัญต่อการชักจูงใจ การบอกกล่าว และพฤติกรรม 
การซื้อของผู้บริโภค ซึ่งปัจจัยด้านการตลาด เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบน แอพ
พลิเคชันไลน์มากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสังคม และ
ปัจจัยด้านบุคคล มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การขายบนแอพพลิเคชันไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะ
เห็นว่าการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้
และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 
เช่นการศึกษาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลของแบรนด์แฟช่ัน
ในประเทศไทย [27] พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้
ต่อแหล่งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลของแบรนด์แฟช่ันไทย
จาก สื่อดิจิทัลประเภทสังคมออนไลน์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.54 รองลงมาคือโฆษณาบนเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ย 3.09 วีดีโอ
ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 2.72 อีเมล์การตลาด 2.56 และระบบ
ค้นหาข้อมูลมีค่าเฉลี่ย 2.09 
     นอกจากนี้ การประเมินผล ควรมีการเปรียบเทียบก่อน
และหลังการประยุกต์ใช้สื่อประสมกับการตลาดออนไลน์ 
ได้แก่ 1) การวัดแนวโน้มของจ านวน Traffic ว่ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในสัดส่วนเท่าใดหลังจากใช้สื่อประสม 2) 
การวัดจากจ านวนยอดขาย 3) การวัดจากปริมาณการซื้อ
สินค้าหรือมีจ านวนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น 4) การวัดจาก
การซื้อสินค้าจากลูกค้าคนเดิม วัดความผูกพันกับแบรนด์
ของลูกค้า และ 5) การวัดจากการรับรู้ของแบรนด์ และการ
กระจายข่าวผ่านทางแชร์ แท็ก เป็นต้น เมื่อประเมินผลเสร็จ
แล้ว หากพบปัญหา หรือผลการประเมินหลังจากประยุกต์ใช้
สื่อประสมกับการตลาดออนไลน์ต่ ากว่าก่อนประยุกต์ใช้ ควร
มีการปรับปรุงสื่อประสมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น [11] 
     กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ใช้สื่อประสมกับการตลาด
ออนไลน์ จ าเป็นจะต้องวิเคราะห์สื่อสังคมที่ก าลังเป็นที่นิยม
ในปัจจุบัน อีกทั้งต้องสามารถรองรับการท างานของสื่อ
ประสมที่สร้างได้ อย่างไรก็ตามการเลือกสื่อสังคมจึงควรเป็น
ส่วนหนึ่งของการวางแผนในการสร้างสื่อประสม เนื่องจาก
การวิเคราะห์และออกแบบสื่อประสมจะต้องพิจารณา
ทรัพยากรที่เกีย่วข้องตั้งแต่การผลิต การติดตั้ง และการ
ประเมินผล  
 
4. สรุปผลการศึกษา 
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     สามารถสรุปผลการศึกษาแนวทางการท าการตลาด
ออนไลน์โดยใช้สื่อประสม มีขั้นตอนประกอบด้วย การ
ออกแบบ การสร้างสื่อประสม ซึ่งการสร้างสื่อประสม
ประกอบด้วย  ขั้นเตรียมการผลิต (pre - production) ขั้น
ผลิต (production) และขั้นหลังการผลิต (post – 
production) ส าหรับการน าเสนอสื่อประสมผ่านสื่อสังคม 
สามารถเลือกจากความนิยมการใช้งานของผู้บริโภค หรือ
เลือกจากความถนัดของคนสร้างสื่อประสมในสื่อสังคม 
นอกจากนี้การประเมินผล ได้แก่ การวัดแนวโน้มของจ านวน 
Traffic 2) การวัดจากจ านวนยอดขาย 3) การวัดจาก
ปริมาณการซื้อสินค้าหรือมีจ านวนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมาก
ขึ้น 4) การวัดจากการซื้อสินค้าจากลูกค้าคนเดิม วัดความ
ผูกพันกับแบรนด์ของลูกค้า และ  5) การวัดจากการรับรู้
ของแบรนด์ และการกระจายข่าวผ่านทางแชร์ แท็ก จาก
สรุปผลการศึกษาข้างต้น สื่อสังคมมีข้อดีในการส่งเสริมการ
รับรู้แบรนด์ สินค้า รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้บริโภคสามารถ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามสื่อที่ใช้
ในน าเสนอแบรนด์ หรือการส่งเสริมการขาย จ าเป็นต้องมี
คุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้มากที่สุด
จนเกดิการรับรู้แบรนด์และตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด ดังนั้น
ผู้ประกอบการ นัก IT นักการตลาด นักเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
นักวิจัย จะมีแนวทางในการสร้างสื่อประสมส าหรับท า
การตลาดออนไลน์เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เพิ่ม
ยอดขายให้กับร้านค้าต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพส าหรับเยาวชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบ  และ
ใช้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย เน้นสื่อที่เข้าใจง่ายสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน 
เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเพื่อประเมินผลความพึงพอใจ ขั้นตอนการพัฒนาประกอบด้วย การออกแบบผลงาน 
โดยเน้นการออกแบบที่มีสีสันสดใส เหมาะสมแก่ผู้เรียนรู้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจและจดจ าเนื้อหาในบทเรียนได้เพิ่มมากขึ้น การ
พัฒนาและด าเนินการตามหลักการและกระบวนการพัฒนาสื่อ จากกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 จ านวน 30 คน ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ 3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยระดับดี ได้แก่ ด้านเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.56 ส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.76 รองลงมาด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 และอันดับสุดท้ายด้านด้าน
ภาพและเสียง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76  ผลประเมินจากผู้เช่ียวชาญ พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก  
ค าส าคัญ : สื่อมัลติมีเดีย, แอนิเมชัน 3 มิติ ,การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพเยาวชน 
Abstract 
 The 3D animation media development on health exercise for youth aims to analyze and design and used 
as educational benefits. The importance of exercise focus on media that is easy to understand, creating 
interest for learners, for fun and to evaluate the satisfaction. The development process consists of design 
work with emphasis on colorful designs. Suitable for learners which will increase the understanding and 
recognition of the content in the lesson. Development and implementation of principles and processes of 
media development. The sample group Chandrakasem Rajabhat University the 1st students of 
undergraduate degree is 30, assessing the satisfaction of media users. Using data to analyze the mean and 
standard deviation. It was found that the satisfaction of the users in 3 aspects, with a good level of mean, 
was the content, with an average of 4.56, while the standard deviation of 0.76, followed by the benefits 
With an average value of 4.54, while the standard deviation of 0.67 and the final picture and audio aspect 
With an average value of 4.64, standard deviation of 0.76. The expert evaluation results found that the 
average value is very good.  
Keywords: multimedia, 3D animation, fitness, healthy youth. 
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1. บทน า 
   การออกก าลังกายเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีส าคัญ
โดยมีการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่ากาย เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานให้อวัยวะ ระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายได้ท างานอย่างเต็มที่ เช่น ระบบกล้ามเนื้อและข้อ
ต่อ ระบบไหลเวียนโลหติ ระบบหายใจ เป็นต้น นอกจากน้ี
ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งบุคคล
ที่มีภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย และสามารถป้องกันโรค 
หรือลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด  

   ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการออกก าลัง
กายโดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสร้างเสริม
สุขภาพเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ มีการออกก าลังกาย
ที่ถูกต้องและเหมาะสม ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – พ.ศ. 2549) [1] ได้
ก าหนดแผนพัฒนาแห่งชาติ มุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพ
มากกว่าซ่อมสุขภาพ ก าหนดเป้าหมายให้ประชาชนอย่าง
น้อยร้อยละ 60 มีการออกก าลังและนโยบายต่อเนื่องถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – พ.ศ.2554) [2] ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
บุคคลโดยให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาท้ังทางร่างกาย 
จิตใจ โดยมีการก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อมุ่งเสริมสุขภาพคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง 
สนับสนุนให้คนไทย ลด ละ เลิก พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงทาง
สุขภาพ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เล่นกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ [3] 
 
2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพส าหรับเยาวชน 
   การออกก าลังกาย [4],[5],[6] คือ การออกก าลังกาย
เพื่อเพิ่ม หรือคงไว้ซึ่งความทนทานของระบบไหลเวียน
โลหิตและปอด โดยมีขบวนการใช้ออกซิเจน ในขบวนการ
เผาผลาญ เพื่อให้เกิดพลังงานส าหรับการออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง มีช่ือเรียกการออกก าลังกายชนิดนี้ว่า 
Aerobic Exercise กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า การออกก าลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวออก
ก าลังกายสะสมอย่างน้อยวันละ 30 นาที ทุกวัน สัปดาห์
ละประมาณ 5 วัน ด้วยแรงปานกลาง โดยรู้สึกเหนื่อย

หายใจเร็วข้ึน แต่ยังคงพูดกับคนอื่นรู้เรื่อง ได้แก่ การออก
ก าลังกายที่เป็นเรื่องเป็นราว เช่น เดิน วิ่งเหยาะๆ ถีบ
จักรยาน บริหารร่างกาย ว่ายน้ า กระโดดเชือก ร ามวยจีน 
หรือเล่นกีฬาอื่นๆ รวมทั้งการออกแรงกายในการท างาน
บ้านตามชีวิตประจ าวัน การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้
ความหมายว่า การออกก าลังกาย หมายถึง การกระท า
ใดๆ ที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อ
สุขภาพ เพื่อความสนุกสนานและเพื่อสังคม โดยใช้
กิจกรรมง่าย ๆ หรือมีกฎกติกาการแข่งขันง่าย ๆ จาก
ความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การออก
ก าลังกาย หมายถึง การเล่น การฝึก การกระท าใดๆ ที่ท า
ให้ร่างกายหรือส่วนของร่างกายมีการเคลื่อนไหว โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อความสนุกสนาน
และเพื่อสังคม โดยจะเคร่งครัดต่อกฎกติกาการแข่งขัน 
หรือไม่ก็ได้ เช่น การเดิน การวิ่งเพื่อสุขภาพ การบริหาร
ร่างกาย การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ 

2.2 โปรแกรม Cinema 4D  
 โปรแกรม Cinema 4D [7] คือ โปรแกรมท า
แอนิเมชัน 3 มิติ ขั้นสูงที่มืออาชีพเลือกใช้ การสร้างตัว
ละคร การเคลื่อนไหวต่างๆ ตัวอักษร 3 มิติ  และอื่นๆอีก
มากมาย โดยในเวอร์ชันปัจจุบันได้เพิ่มเครื่องมือที่ทันสมัย
มากยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มเส้นผมหรือขนของตัวละครได้
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มีจุดเด่นของโปรแกรมนี้อยู่ที่
ส่วนติดต่อกับผู้ ใ ช้งาน (User Interface)  ที่สามารถ
ปรับแต่งได้ตามความสะดวก มีเครื่องมือส าหรับในการปั้น
โมเดลที่หลากหลาย สามารถเรนเดอร์ผลงานที่คุณภาพสูง 
และความเร็วในการเรนเดอร์ เมื่อเทียบกับโปรแกรมท า
แอนิเมชัน 3 มิติอื่นๆ  
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
   ชาคริต เทพรัตน์ [8] ศึกษาปัจจัยที่ท านายพฤติกรรม
การออกกก าลังกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัดชัยนาท จ านวน 421 คน  พบว่าร้อยละ 50 ของ
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ  ออกก าลังกายเกิน 30 
นาที และออกก าลังกายเฉลี่ยเพียง 1 ครั้งต่อสัปดาห์
เท่านั้น  หลังจากการออกก าลังกายในแต่ละครั้ง พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มี การหายใจแรงและเร็วกว่าปกติมาก
ที่สุดนอกจากนั้นยังมีเหง่ือออกมากกว่าปกติทุกครั้งที่ออก
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ก าลังกายจ านวนมากที่สุดเช่นกัน และพบว่าความรู้
เกี่ยวกับการออกก าลังกายมีผลต่อพฤติกรรมในการออก
ก าลังกาย 
   ประดิษฐ์   นาทวิ ชัย [9]  ศึกษาภาวะสุขภาพและ
พฤติกรรมการออกก าลังกายของครูในจังหวัดชัยนาท 
พบว่าพฤติกรรมการออกก าลังกายโดยรวมยังอยู่ในระดับ
ต่ า มีจ านวนวันในการออกก าลังกาย 1-2 วันต่อสัปดาห์ 
ระยะเวลาในการออกก าลังกาย 5-15 นาทีต่อครั้ง  ความ
ห นั ก ใ น ก า ร ออก ก า ลั ง ก า ย เ พี ย ง รู้ สึ ก เ ห ง่ื อ ออก
เล็กน้อย  ประเภทกิจกรรมที่เลือกใช้ออกก าลังกายเป็น
กิจกรรมเบา ๆ เช่น   เดิน  วิ่งเบา ๆ และกายบริหาร 
ช่วงเวลาการออกก าลังกายเป็นช่วงเวลาเย็นและภาวะ
สุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก าลัง
กาย  ด้านระยะเวลาที่ใช้ออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญที่ 
ระดับ 0.001 มีความสัมพันธ์กับจ านวนวันที่ใช้ออกก าลัง
กาย  และช่วงเวลาที่ใช้ในการออกก าลังกายอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
  วิธีการด าเนินงานในการการท าวิจัยเรื่องการ
พัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพส าหรับเยาวชน ประกอบด้วย 
   1) ศึกษา วิเคราะห์เนื้อหา ก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
   2) การออกแบบขั้นตอนการพัฒนาสื่อ  
      การออกแบบสื่อการออกแบบสตอรี่บอร์ด 
   3) ขั้นเตรียมการผลิต  เก็บรวรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพส าหรับเยาวชน 
   4) ขั้นตอนการสร้างสื่อแอนิเมชัน   ก าหนดโครงเรื่อง 
(Story Board) การออกแบบตัวละครและฉาก โดยใช้
โปรแกรม Cinema 4D การรวมฉาก อุปกรณ์  ตรวจสอบ
ตาม Story Board ที่ได้สร้างไว้ ตกแต่งฉากเพิ่มความ
สวยงามและตกแต่งเพิ่มเติมอื่น ๆ การตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่อง 
   5) การวิเคราะห์แบบประเมินผลความพึงพอใจและ
คุณภาพของสื่อ โดยน าผลการประเมินมาวิเคราะห์  ระบุ

กลุ่มตัวอย่าง สรุปผลวิจัย ท าการสรุปผลการวิจัยจากการ
ประเมินของนักศึกษา 
 
4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
4.1 ผลการออกแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard) 
 
 

 
ขั้นตอนที่  1  อธิบายถึง 
ก า ร อ บ อุ่ น ร่ า ง ก า ย 
ความส าคัญของการออก
ก าลังกาย ต้องเตรียม
ร่างกายให้พร้อมอย่าง
น้ อ ย  30 น า ที  ต้ อ ง
ตรวจ เ ช็คร่ า งกาย ให้
พร้อมเสมอ 

ขั้นตอนท่ี 2 อธิบายถึง Push 

Up Row (หน้าท้อง)คว่ าตัว
ลง เหยียดแขนขาตรง ตั้ง
ล าตัวให้ตรง ปลายเท้าแยก
ออกกว้างประมาณไหล่  
ค่อยๆขยับร่างกายเล็กน้อย 
ท าข้ึน – ลง 

 
ภาพที่ 1 การออกแบบสตอรี่บอร์ด ฉากที่ 1-ฉากที่ 2 
 

 
 

 

ก า ร บ ริ ห า ร  Lateral Raise 

(ไหล่) ยืนตรง ขาแยกห่าง
กันเล็กน้อย จับอุปกรณ์ขึ้น
ถึงแขนและศอกอยู่ระดับ
เดียวกับไหล่ แล้วจึงค่อยๆ
ลดตัวลง –ขึ้น  ต าแหน่ง
เริ่มต้น 

การโหนบาร์ ข้อมือ การ
โหนบาร์ เป็นท่าออก
ก า ลั ง ป ร ะ เ ภ ท ที่ ใ ช้
น้ าหนักตัวโดยการโหน
บาร์แต่ละครั้งร่างกาย
จะต้องใช้พลังตั้งแต่นิ้ว 
หัวไหล่ ต้นคอ และหลัง 

 
    ภาพที่ 2 การออกแบบสตอรี่บอร์ด ฉากที่ 3-ฉากที่ 4 
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4.2 ผลลัพธ์การพัฒนาสื่อ 
ผลลัพธ์การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพส าหรับเยาวชน โดยใช้โปรแกรม Cinema 
4D  
 

 
ท่าที่ 1 

 
ท่าที่ 2 

 
ท่าที่ 3 

 
ท่าที่ 4 
 
ภาพที่ 3 ภาพการแสดงหน้าหลักโปรแกรมเกม ท่าที่ 1-4 
 

 
ท่าที่ 5 
ภาพที่ 4 ภาพการแสดงหน้าหลักโปรแกรมเกม ท่าที่ 5 

 

 
 
       ภาพที่ 5 ภาพการแสดงหน้าหลักโปรแกรมเกม 

 
 

 
 
ภาพที่ 6 ภาพการแสดงผล หน้าต่างโปรแกรม Cinema 4D  
 
4.3 ผลการประเมิน 
การประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาสือแอนิเมชัน 3 
มิติ เรื่องการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพส าหรับเยาวชน  ใน

แต่ละด้าน แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนโดยมี
ระดับการประเมินที่ก าหนดไว้ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ 
ควรปรับปรุง และมีการวัดระดับคะแนนแสดงผลมาดังนี้   
5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง  ดี  3 หมายถึง ปานกลาง 2 
หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง 
จากนั้นท าการเก็บรวบรวมคะแนนที่ได้ และน ามาวิเคราะห์

แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) เพื่อท าการจัดเรียงระดับการประเมิน
จากระดับการประเมินที่มากที่สุดลงมาหาระดับการประเมิน
ที่น้อยที่สุดแล้วท าการแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ย 
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี ้
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4.50-5.00     หมายถึง ดีมาก 
3.50-4.49     หมายถึง ด ี
2.50-3.49     หมายถึง ปานกลาง 
1.50-2.49     หมายถึง พอใช้ 
1.00-1.49     หมายถึง ควรปรับปรุง 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

( X ) คือ  ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
S.D.   คือ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่วิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีท่ี1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 อายุ 18 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.30 
อายุ 19 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 06.70 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาสือแอนิเมชัน 3 มิติ 
เรื่องการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพส าหรับเยาวชน 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อแอนิเมชัน 3 มิติ 
เรื่องการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพส าหรับเยาวชน ใช้การ
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ระดับปริญญาตรีปีที่ 1 จ านวน 30 คน จ าแนก
ความพึงพอใจของผู้ใช้ออกเป็น 3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ย
ระดับดี ได้แก่ ด้านเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.56 ส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 รองลงมาด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 และ
อันดับสุดท้ายด้านด้านภาพและเสียง โดยมีค่าเฉลีย 4.64 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76  ผลสรุปด้านความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพส าหรับเยาวชน นักศึกษาปีที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย
รวม 4.21 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 อยู่ในระดับดี 
สรุปได้ว่าสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพเยาวชน สร้างความเข้าใจให้กับผู้ชมสื่อเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  แสดงค่าระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อสื่อ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินประสิทธิภาพสื่อโดย
ผู้เช่ียวชาญ พบว่าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิติ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพส าหรับ
เยาวชน นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ช้ันปีที่ 1 ด้านคุณภาพ พบว่า การออกแบบ
และการด าเนินเรื่อง มีค่าเฉลี่ย 4.67 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.58 แปลผลอยู่ในระดับดีมาก การตัดต่อ
แอนิเมชัน โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.00 แปลผลอยู่ในระดับดีมาก การใช้เสียงเพลงและ

ประเด็นด้านคุณภาพ / หัวข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

( X ) (S.D.) แปลผล 
1.  ด้านเนื้อหา 
1.1  ความน่าสนใจของเนื้อเรื่อง 
1.2  เนื้อเรื่องเล่นแล้วชัดเจน 
เข้าใจง่าย 
1.3  ระยะเวลาของแอนิเมชัน 
2.  ด้านภาพและเสียง 
2.1  ความสวยงามของแอนิเมชัน 
2.2  ตัวละครมีบทบาทที่
เหมาะสม 
2.3  การใช้เสียงและดนตรี
ประกอบ 
2.4  ความเหมาะสมของฉาก 
3.  ด้านประโยชน์ 
3.1  สื่อชุดนี้น าไปเป็นแนวคิดใน
การใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
3.2  สื่อชุดนี้ดูแล้วให้ข้อคิดที่ดี 
3.3  สื่อชุดนี้สามารถสร้าง
จิตส านึกได ้
3.4  สื่อชุดนี้ส่งเสริมทัศนคติที่ดี
ของเยาวชน 
4.  ความพึงพอใจด้านภาพรวม 
4.1  ด้านเนื้อเรื่อง 
4.2  ด้านภาพและเสียง 
4.3  ด้านประโยชน์ 

 
4.75 
4.53 
 
4.57 
 
4.70 
4.53 
4.70 
4.63 
 
4.73 
 
4.40 
4.60 
 
4.43 
 
 
3.90 
4.33 
4.40 

 
0.86 
0.68 
 
0.73 
 
0.79 
0.79 
0.79 
0.67 
 
0.52 
 
0.67 
0.62 
 
0.68 
 
 
1.45 
0.84 
1.04 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
 
ดีมาก 
 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
 
ดีมาก 
 
ดี 
ดีมาก 
 
ดี 
 
 
ดี 
ดี 
ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.79 0.84 ดีมาก 
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ดนตรีประกอบ โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.00 แปลผลอยู่ในระดับดีมาก ฉากประกอบ
และรูปแบบเอนิเมชัน เหมาะสม และชัดเจน โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58  แปลผล
อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาได้แก่ ระยะเวลาของสื่อ
เหมาะสมกับการด าเนินเรื่อง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 แปลผลอยู่ในระดับดี 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
 การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพส าหรับเยาวชน โดยเน้นให้ผู้ชมสื่อตระหนักถึง
ความส าคัญในการออกก าลังกาย ผลการประเมินจ าแนก
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้สื่อและผู้เช่ียวชาญ 
ผลสรุปกลุ่มตัวอย่างใช้การผลการวิจัย นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรีปีที่ 1 
จ านวน 30 คน จ าแนกความพึงพอใจของผู้ใช้ออกเป็น 3 
ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยระดับดี ได้แก่ ด้านเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.56 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 รองลงมาด้าน
ประโยชน์ท่ีได้รับ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54 ส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.67 และอันดับสุดท้ายด้านด้านภาพและเสียง 
โดยมีค่าเฉลีย 4.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76  ผลสรุป
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพส าหรับเยาวชน นักศึกษาปีท่ี 
1 โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.21 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 
อยู่ในระดับดี สรุปได้ว่าสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพเยาวชน นักศึกษาปีท่ี 1 สร้างความ
เข้าใจให้กับผู้ชมสื่อเพิ่มมากขึ้น     
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาเกม 3 มิติ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และ
ออกแบบการพัฒนาเกม 3 มิติ วิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษา  และเพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา รวมไปถึงการ
มองเห็นความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีการออกแบบสื่อท่ีเข้าใจง่ายและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้และเพื่อประเมินผลที่จากการพัฒนาเกมการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์  มีการออกแบบช้ินงาน การคัดเลือกเนื้อหาในรายวิชา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วิธีการใช้งานภายใน
เกมง่ายและสะดวก มีสีสันสดใสเหมาะสมแก่ผู้เรียนรู้ ซึ่งจะท าให้มีความเข้าใจและจดจ าเนื้อหาในบทเรียนได้เพิ่มมากข้ึน การ
พัฒนาและด าเนินการตามหลักการและกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ผลการวิจัยพบว่าสื่อเกมที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
กิจกรรม ซึ่งผลการวิเคราะห์สื่อมัลติมีเดียโดยมีผลประเมินจากผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.08  0.58 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษา  จ านวน 30 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินความถึงพอใจผู้งาน ผลการประเมินพบว่าอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.07  0.72 
 
ค าส าคัญ: เกม 3 มิติ, บทเรียนคณิตศาสตร์, หลักสูตรการศึกษา 
 
Abstract 
The 3D game development to enhance math skills for elementary school students. An objective is to analyze 
and design the development of 3D games in elementary mathematics. For use as educational benefits including 
seeing the importance of mathematics. The design on media that is easy to use, creating interest for learners and 
make learning fun. In addition, there are tests for knowledge and evaluate the results from the development of 
mathematics teaching games. The development process consists of: design content in the course, publicity with 
emphasis on design that has no complicated methods, use with bright colors suitable for learners which will 
increase understanding and recognition of the content of the lesson. Our development and implementation of 
the principles and processes of instructional media development. 
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The results of the research found that game media developed for the learning process able to learn and apply 
various activities. The results of the multimedia media analysis, with the assessment results from the experts, 
were at a good level, with an average of 4.08  0.58. There were 30 students in the primary school group used 
to collect data in assessing the satisfaction of workers at a good level with a value of 4.07   0.72.  
 

Keywords: 3D games, math lessons, educational courses 

 
1. บทน า 
   การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าและมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี การศึกษาในประเทศไทยมี
การพัฒนาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  สาระรายวิชา
คณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์
เป็นอย่างมาก ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ การคิด
อย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถ
คิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การเรียนคณิตศาสตร์นั้นเป็นเรื่อง
ยากส าหรับเยาวชน เพราะในวัยนี้มีความคิดสร้างสรรค์
มากกว่าการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งเป็นเหตุท าให้เกิดความไม่
สนใจการเรียนคณิตศาสตร์มากเท่าไหร่นัก และปัญหาที่พบ
บ่อย ๆ คือ การ บวกเลข การลบเลข และการนับจ านวน 
ปัญหาส่วนใหญ่ คือ คิดช้า คิดไม่ออก และคิดผิด  
   ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคดิในการน าเสนอแนวทางการ
สอน การบวกเลข การลบเลข รูปทรงเลขาคณิต นับจ านวน
เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการคิด การค านวณ การจ า 
คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าการใช้เกม 3 มิติ เพื่อ
เสริมสร้างทักษะด้านคณิตศาสตร์ ประกอบการเรียนการ
สอนโดยใช้เกม การแก้โจทย์ต่าง ๆ จะท าให้นักเรียน
สนุกสนาน เพลิดเพลิน อยากรู้ อยากเรียน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งท าให้นักเรียนมีการคิด การค านวณ การจ าที่ดีขึ้นและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 
2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 สาระส าคญของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส าหรับประถมศึกษา  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปดิโอกาสให้เยาวชน
ทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพ 
โดยก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้  
   จ านวนและการด าเนินการ : ความคิดรวบยอดและ
ความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับ
จ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อัตราส่วน ร้อยละ 
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน และการใช้จ านวนในชีวิตจริง
 การวัด : ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตร
และความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การ
คาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการน าความรู้เกี่ยวกับการวัด
ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 เรขาคณิต : รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิต
หนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ แบบจ าลองทาง
เรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทาง
เรขาคณิต (geometric transformation)ในเรื่องการเลื่อน
ขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และการ
หมุน (rotation) 
 พีชคณิต : แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 
เซตและการด าเนินการของเซต การให้เหตุผล นิพจน์ 
สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับ
เรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น : การก าหนด
ประเด็น การเขียนข้อค าถาม การก าหนดวิธีการศึกษา การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  
ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล  การวิเคราะห์และการ
แปลความข้อมูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น   
การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตัดสินใจในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
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  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : การ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ 
การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์
 
2.2 โปรแกรม Unity 3D  
   เกมเอนจิ้นส าหรับการสร้างเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ในช่วงแรกแรกที่รองรับพอร์ตเกมลงบน 
ระบบปฏิบัติการ windows ระบบปฏิบัติการ OSx  และ
เว็บไซต์เท่านั้น แต่ปัจจุบันได้เพิ่มความสามารถในการลงใน
ระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android  และ
แพลตฟอร์มอื่น ๆ เกือบทุกแพลตฟอร์มของเครื่องเล่นเกม 
โปรแกรม Unity 3D สามารถท างานได้ทั้งบน
ระบบปฏิบัติการ  windows   และระบบปฏิบัติการ OSx  
ซึ่งมีเวอร์ชั่นฟรีให้ใช้งาน สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้ง 
ส าหรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ คุณภาพของเกมที่พัฒนาได้
อยู่ระดับสูง ตัวอย่างของเกมที่ถูกสร้างด้วยโปรแกรม Unity 
3D  เช่น เกม Assassin's Creed แบดพิกกี้หรือ Kingdom 
Hearts โดยทีมพัฒนาทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพราะ
เป็นตัวช่วยให้สามารถสร้างเกมได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า 
โดยมี เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสอนและตัวอย่าง (Tutorial) 
ส าหรับผู้ที่หัดใช้งานโปรแกรม Unity 3D ให้ลองใช้งานกัน
แบบง่าย ๆ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ เครื่องมือพื้นฐาน 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   อภินันท์ ภิรมย์ และ ภัทราวัลย์ ค าปลิว )2016 :

บทคัดย่อ (การพัฒนาเกมสามมิติ เรื่อง เกมได้ท าการวิจัย
ทางออกอยู่ไหน ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Unity 3มิติ ในการ
พัฒนาเกมและ สร้างแผนที่เกม และใช้โปรแกรม Max 3
มิติs ผู้วิจัยได้สร้างเกาะจ านวน 3 เกาะ โดย แต่ละเกาะจะมี
มอนสเตอร์และความยากแตกต่างกันออกไปโดยเกาะที่ 1 
จะง่ายที่สุด และมีมอนสเตอร์ คือ ซอมบี้ ส าหรับมุมมองใน
เกมจะเป็นมุมมองของบุคคลที่หนึ่ง ผู้วิจัยได้น ามอนสเตอร์
จ านวน 4 ชนิดที่มาจากใน Unity 3 มิติ คือ มอนสเตอร์เอ
เลียน มอนสเตอร์กบกลายพันธุ์ ซอมบี้ เป็นกระบวนการโดย
การใช้วิธีการออกแบบโมเดลสามมิติ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Waterfall Model ที่ออกแบบการท างานเริ่มต้นจาก

การค้นหาความต้องการแล้วเริ่มออกแบบ เริ่มการ
ด าเนินการ จากนั้นท าการตรวจสอบ และ ขั้นตอนสุดท้าย 
คือ การปรับปรุงแก้ไขงาน และ หลักการของ waterfall 
Model สามารถกลับไปแก้ไขงานได้เสมอ ส่งผลให้ 
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาลัยวิทลัยราชภัฏ
มหาสารคามมีความพึงพอใจเกมมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่

ไหน โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก ( x̅   = 4.28 , SD = .0.78) 
 
3. วิธีด าเนินการศึกษา 
   การพัฒนาเกม 3 มิติ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา มีขั้นตอน
วิธีด าเนินการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการผลิต 
   เก็บรวรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเกม 3 มิติ การรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสร้างสื่อเกม 
   ก าหนดโครงเรื่องโดยการกระท า Story Board การ
ออกแบบตัวละครและฉากจากโปรแกรม Unity Engine 
การรวมฉากเกม อุปกรณ์ การใส่โค้ด ท าตาม Story Board 
ที่ได้วางไว้ ตกแต่งฉากเพิ่มความสวยงามและตกแต่งเพิ่มเติม
อื่น ๆ การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง 
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์แบบประเมินผลความพึงพอใจและ
คุณภาพของสื่อ 
   น าผลการประเมินมาวิเคราะห์  ระบุกลุ่มตัวอย่าง  
ขั้นตอนที่ 4  สรุปผลวิจัย 
   ท าการสรุปผลการวิจัยจากการประเมินของนักเรียน
ประถมศึกษา 
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4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
4.1 ผลการออกแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard) 
 

 

 

 

 

Background: บรรยากาศ
คลึมๆ Text: การผจญภัย
ของเวเนสซ่า 
Image/Graphic: แม่มด
เวเนสซ่า Animation: --- 
ไม่มี --- Video: --- ไม่มี --
- Sound: --- feel 
good.mp3 --- 
กดเมาส์ไปที่ start เพื่อเริ่ม
เกม,กดเมาส์ไปที่ About 
me เพื่อดูข้อมูลผู้พัฒนา 
กดเมาส์ไปที่ Exit เพื่อออก
จากโปรแกรม 

Background: ภาพ
หมู่บ้านในเมือง 
Text: : --- ไม่มี --- 
Image/Graphic: เวเนสซ่า
กับ NPC 
Animation: --- ไม่มี --- 
Video: --- ไม่มี --- 
Sound: --- feel 
good.mp3 ---การ
เคลื่อนไหวตัวละคร
สามารถควบคุมบน
แป้นพิมพ์ กด W เดินหน้า 
กด A ทิศซ้าย กด D ทิศ
ขวา กด W เดินกลับหลัง 
กด spacebar เพื่อ
กระโดด 

 

 
 

 

 

Background: ภาพ
หมู่บ้านในเมือง 
Text: สบายดีไหมท่าน 
Image/Graphic: เวเนสซ่า
กับ NPC  
Animation: --- ไม่มี --- 
Video: --- ไม่มี --- 
Sound: --- feel 
good.mp3 -- 

Background: ภาพ
หมู่บ้านในเมือง 
Text : --- ไม่มี --- 
Image/Graphic เวเนสซ่า 
Animation: --- ไม่มี --- 
Video: --- ไม่มี ---  
Sound: --- feel 
good.mp3 --- 

เมื่อควบคุมตัวละครเข้าไป
หา NPC จะเกิดช่อง
สนทนาขึ้นให้น าเมาส์กดด
ที่ช่องถัดไปเพื่ออ่านบท
สนทนาตอบค าถาม
คณิตศาสตร์ให้ถูกต้อง 

เมือตัวละครตอบค าถาม
ถูกหรือเจอของใช้ สามารถ
เก็บได้โดยน าตัวละครเข้า
ใกล้กับวัดถุ แล้วจะขึ้น
ข้อความว่า F ให้กดเพื่อ
เก็บใว้ใช้ 
 

ภาพที่ 1 การออกแบบสตอรี่บอร์ด 
4.2 ผลลัพธ์การพัฒนาเกม 3 มิติเพื่อเสริมสร้างทักษะด้าน
คณิตศาสตร ์
 

  
        ด่านที่ 1    ด่านที ่2 

  
        ด่านที่ 3    ด่านที ่4 

    
ด่านที่ 5     ด่านที ่6 

  
            ด่านที่ 7    ด่านที ่8 
ภาพที่ 2 ภาพการแสดงหน้าหลักโปรแกรมเกม 
 

 
ภาพที่ 3 ภาพการแสดงหน้าหลักโปรแกรมเกม 
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ภาพที่ 4 ภาพการแสดงผล หน้าต่างโปรแกรม Unity 3D  
 
4.3 ผลการประเมิน 

   การประเมินประสิทธิภาพของเกม 3 มิติ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะด้านคณิตศาสตร์  ในแต่ละด้าน แสดงหาแสดง

ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คนโดยมีระดับการประเมินที่ก าหนดไว้ 
คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง และมีการวัด
ระดับคะแนนแสดงผลมาดังนี้   
5 หมายถึง ดีมาก    

ประเด็นด้านคุณภาพ / หัวข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

( X ) (S.D.) 
แปล
ผล 

1.  การเนื้อหา 
1.1  ความน่าสนใจของเนื้อ
เรื่อง 
1.2  เนื้อเรื่องเล่นแล้วชัดเจน 
เข้าใจง่าย 
1.3  ระยะเวลาของเกม 
2.  ด้านภาพและเสียง 
2.1  ความสวยงามของฉากเกม 
2.2  ตัวละครมีบทบาทที่
เหมาะสม 
2.3  การใช้เสียงและดนตรี
ประกอบ 
2.4  ความเหมาะสมของฉาก 
3.  ด้านประโยชน์ 
3.1  เกมชุดนี้น าไปเป็นแนวคิด
ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
3.2  เกมชุดนี้ดูแล้วให้ข้อคิดที่
ด ี
3.3  เกมชุดนี้สามารถสร้าง
จินตนาการได้ 
3.4  เกมชุดนี้ส่งเสริมทัศนคติ
ที่ดีของเยาวชน 
4.  ความพึงพอใจด้านภาพรวม 
4.1  ด้านเนื้อเรื่อง 
4.2  ด้านภาพและเสียง 
4.3  ด้านประโยชน์ 

 
3.90 
4.20 
3.87 
 
4.27 
4.10 
3.76 
4.43 
 
3.93 
 
3.73 
3.75 
 
4.33 
 
 
4.50 
3.97 
4.17 

 
0.71 
0.55 
0.63 
 
0.64 
0.80 
0.69 
0.63 
 
0.74 
 
0.74 
0.70 
 
0.55 
 
 
0.51 
0.81 
0.79 

 
ด ี
ด ี
ด ี
 
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี
 
ด ี
 
ด ี
ด ี
 
ด ี
 
 
ดี
มาก 
ด ี
ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.07 0.72 ด ี
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4 หมายถึง  ดี   
3 หมายถึง ปานกลาง  
2           หมายถึง พอใช้      
1           หมายถึง ควรปรับปรุง 
 จากนั้นท าการเก็บรวบรวมคะแนนที่ได้ และน ามา

วิเคราะห์แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) เพื่อท าการจัดเรียงระดับการ
ประเมินจากระดับการประเมินที่มากที่สุดลงมาหาระดับการ
ประเมินที่น้อยที่สุดแล้วท าการแปลความหมายของระดับ
ค่าเฉลี่ย โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี ้
4.50-5.00     หมายถึง ดีมาก 
3.50-4.49     หมายถึง ด ี
2.50-3.49     หมายถึง ปานกลาง 
1.50-2.49     หมายถึง พอใช้ 
1.00-1.49     หมายถึง           ควรปรับปรุง 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ( X )  คือ    ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. คือ    ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่วิจัย ได้แก่ นักเรียนใน
ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญ
เรือง ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 30 คน มีช่วง
อายุ 6 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และช่วงอายุ 
7 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และช่วงอายุ 8 ปี 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และช่วงอายุ 9 ปี 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และช่วงอายุ 10 ปี ขึ้น
ไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
 
ตารางที่ 1   แสดงค่าระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อสื่อ  
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อเกม 3 มิติ เพือ่เสริมสร้าง
ทักษะด้านคณิตศาสตร์  
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อเกม 3 มิติ เพื่อ
เสริมสร้างทักษะด้านคณิตศาสตร์  ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังแสดงในตารางที่ 1 
พบว่า ด้านคุณภาพ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้าน

เนือ้หา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50  0.51  รองลงมา ได้แก่ ความ

เหมาะสมของฉาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.43  0.63  รองลงมา 
ได้แก่ ด้านการส่งเสริมทัศนคติที่ดีของเยาวชนโดยมีค่าเฉลี่ย 

4.33  0.55 รองลงมา ได้แก่ ความสวยงามของฉากเกม

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27  0.64 รองลงมา ได้แก่ เนื้อเรื่องของ
ตัวเกมที่มีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 

 0.55 รองลงมา ได้แก่ ประโยชน์ของเกมโดยมีค่าเฉลี่ย 
4.17 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 รองลงมา ได้แก่ 

บทบาทของตัวละครโดยมีค่าเฉลี่ย 4.10  0.80 รองลงมา 

ได้แก่ ด้านภาพและเสียงโดยมีค่าเฉลี่ย 3.97  0.81 
รองลงมา ได้แก่ น าไปเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตประจ าวัน

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.93  0.74 รองลงมา ได้แก่ ความน่าสนใจ

ของเนื้อเรื่องโดยมีค่าเฉลี่ย 3.90   0.71 รองลงมา ได้แก่ 

ระยะเวลาของเกมโดยมีค่าเฉลี่ย 3.87  0.63 รองลงมา 

ได้แก่ การใช้เสียงและดนตรีประกอบ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.76  
0.69 รองลงมา ได้แก่ เกมชุดนี้สามารถสร้างจินตนาการได้

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.75  0.70  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ได้แก่ เกมชุดนี้ดูแล้วให้ข้อคิดที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73  
0.74  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินประสิทธิภาพสื่อโดย
ผู้เช่ียวชาญ 
 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อต่อเกม 3 มิติ เพื่อ
เสริมสร้างทักษะด้านคณิตศาสตร์  ด้านคุณภาพ ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ฉากประกอบและรูปแบบอนิเมชัน 

เหมาะสมและชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.67  0.58 รองลงมา 
ได้แก่ ระยะเวลาของสื่อเหมาะสมกับการด าเนินเรื่อง โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.33  0.58 รองลงมา ได้แก่ การออกแบบและ

การด าเนินเรื่อง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00  0.00 รองลงมา 

ได้แก่ การใช้เสียงและดนดรีประกอบโดยมีค่าเฉลี่ย 4.00  
1.00 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การออกแบบอนิ

เมชัน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.33  0.58 ความเหมาะสมของการ

เลือกใช้สี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.67  0.58 รองลงมา ได้แก่ 

ความน่าสนใจของเกม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00  0.00 และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ความสวยงามของ
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องค์ประกอบ กับ การสื่อความตรงกับจุดประสงค์ โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.67  0.58 เท่ากัน 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
  จากการออกแบบเกม 3 มิติ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้าน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Unity 3D 2018.2.17f1 เพื่อ
เพิ่มความน่าสนใจในคณิตศาสตร์ของเยาวชน อายุระหว่าง 
6-10 ปี เรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เสริมสร้าง
จินตนาการ ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ไม่เกิดความเบื่อ
หน่ายในกิจกรรมการเรียนการสอน และเกิดความอยากรู้
อยากเห็น เพิ่มความสะดวกส าหรับผู้สอนหรือผู้ปกครองที่
จะน าไปใช้ในการสอน ผลการสรุปผลการวิเคราะห์จ าแนก
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้สื่อและผู้เช่ียวชาญ 
  ผลสรุปประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เกม 3 มิติ เพื่อ
เสริมสร้างทักษะด้านคณิตศาสตร์จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง 
จ านวน 30 คน โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผลสรุปว่า คุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก โดยแบบประเมินความพึงพอใจได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก ่

1) ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99  0.64 

2) ด้านภาพและเสียงอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14  
0.73  
3) ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 

 0.72 
4) ด้านความพึงพอใจด้านภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.21  0.74 
    ผลสรุปประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 
คน โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยผลสรุปว่าอยู่ในระดับดีมาก โดยแบบประเมิน
ความคิดเห็นได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
  1)  ด้านการคุณภาพ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.81 

 0.27 
  2)  ด้านความเหมาะสม อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 

4.75  0.39 
 

  3)  ด้านภาพรวม อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75  
0.36 

  สรุปผลได้ว่า อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.07  0.72 
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การพยากรณ์อนุกรมเวลาปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล 

Diesel Fuel Consumption Time Series Forecasting  
using Data Mining Technique 

อรรณพ กางกั้น 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยสยาม; unnopkk@siam.edu 

 
บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลองการพยากรณ์อนุกรมเวลาปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล 
โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล 3 เทคนิค ได้แก่ 1) การถดถอยเชิงเส้น 2) แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนห
ลายช้ัน และ 3) ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนส าหรับการถดถอย ข้อมูลที่น ามาใช้ศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนปริมาณ
การใช้น้ ามันดีเซล เผยแพร่โดยกระทรวงพลังงาน โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งชุดข้อมูล 2 ชุดส าหรับสร้างแบบจ าลองจ านวน 144 รายการ  และส าหรับทดสอบแบบจ าลอง 12 รายการ
จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลองการพยากรณ์อนุกรมเวลาปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล ที่มีความเหมาะสมกับ
ชุดข้อมูลในปี 2561 พบว่า แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น มีประสิทธิภาพโดยรวมสูงที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับ 2.38% รองลงมาคือ แบบจ าลองการพยากรณ์ด้วยเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น มี
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับ 2.66% 

 
ค าส าคัญ: การพยากรณ์อนุกรมเวลา, ปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล, เทคนิควิธีเหมืองข้อมูล 

 
Abstract 
The purposes of this research were to developand measure the effectiveness of the model of forecasting 
the diesel fuel consumption time series using the data mining techniques by 3 methods, as follows; 1) Linear 
Regression, 2) Multilayer Perceptron and 3) Support Vector Machine for Regression. The time series data 
used for this research is related to monthly diesel fuel consumption, published by ministry of energy. The 
data is from 1 January 2006 to 31 December 2018 and divided into 2 data sets for model creation and 
model testing. The comparison of the effectiveness for the model of forecasting the diesel fuel consumption 
time series that suitable for testing data in 2018 found that the Multilayer Perceptron was the highest 
performance model for forecasting at 2.38% of MMRE and the Linear Regression was at 2.66% of MMRE 
subsequently. 

 

Keywords: Time Series Forecasting, Diesel Fuel Consumption, Data Mining Technique 
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การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในห้องแม่ข่ายด้วยNETPIE และ
LINE Application 

Sever Room Environmental Monitoring and Warning System Development 
Using NETPIE and LINE Application 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในห้องแม่ข่ายช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมในห้องแม่ข่ายได้ตลอดเวลาและประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในห้องแม่ข่ายจ านวน 30 คนโดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ ต้นแบบระบบ
เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในห้องแม่ข่ายด้วย NETPIE และ LINE Application และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในห้องแม่ข่ายด้วย NETPIE และ LINE Application สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในห้อง

แม่ข่ายด้วย NETPIE และ LINE Application โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.26, S.D.=0.61) 
 
ค าส าคัญ:ห้องแม่ข่าย,โหนดเอ็มซยีู, เน็ตพาย, แอปพลเิคชั่นไลน ์
 
Abstract 
The purpose of this research were To design and develop the surveillance system and monitoring of 
performance or working condition in server room, To facilitate the surveillance system and notification of working 
condition in the server room at all time, and To evaluate the efficiency and satisfaction of some 30 userswho 
use the surveillance system and notification of the working condition in the server room through the use of 
NETPIE and LINE Application.  The satisfaction of the users on the surveillance system and monitoring of 
performance or working condition in the server room through NETPIE and LINE Application was evaluated.  The 
statistics used in the research are means and standard deviations. The findings revealed that the satisfaction of 
the users who use the surveillance system and notification of working condition in the server room through 

NETPIE and Application on LINE Application is in a very good level. (�̅�=4.26, S.D.=0.61) 
 

Keywords: Sever room, NodeMCU, NETPIE, LINE Applicatio 
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1  .บทน า  
 ปัจจุบันห้องแม่ข่ายเป็นห้องที่ควบคุมการท างานของ
เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดและเครื่องแม่ข่ายท างานตลอด 24 
ช่ัวโมงซึ่งอุณหภูมิเป็นภัยคุกคามที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุด
ส าหรับอุปกรณ์ระดับอุณหภูมิที่เป็นมาตรฐานจะต้องอยู่
ระหว่าง 20-24 องศาเซลเซียสความร้อนที่มากเกินไปท า
ให้ประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ลดลงและเป็น
สาเหตุของการหยุดท างานของอุปกรณ์ท าให้เกิดความ
ร้อนสะสมภายในห้องสูงจึงต้องมีผู้ดูแลเพื่อตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาแต่เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถดูแลตลอดเวลาจึงอาจ
เกิดความเสียหายได้โดยในห้องแม่ข่ายมีอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต่างๆหลายชนิดที่ราคาค่อนข้างสูงจึงต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยเป็นอย่างมากโดยสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในห้องแม่ข่ายมีหลากหลายกรณีเช่น
อุณหภูมิในห้องสูงมากเกินไปเกิดความชื้นเกิดการไหม้ของ
อุปกรณ์จึงต้องมีระบบป้องกันการเกิดอันตรายต่างๆเพื่อ
ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์และ
หน่วยงานได้อย่างทันท่วงท ี
 ในปัจจุบันได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง
สภาพแวดล้อมในห้องแม่ข่ายหลากหลายวิธี [1] เช่น  ได้
ท าการวิจัยเรื่องระบบตรวจจับและแจ้งเหตุผิดปกติ
อุณหภูมิของเครื่องแม่ข่ายผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้วิจัย
ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ท า ง า น ข อ ง อุ ป ก ร ณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์และน ามาประยุกต์ใช้งานเป็นระบบ
ตรวจจับและแจ้งเหตุผิดปกติอุณหภูมิของเครื่องแม่ข่าย
ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยระบบที่พัฒนาสามารถ
ตรวจจับค่าอุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่ก าหนดแล้วรายงานไป
ยังผู้ดูแลระบบโดยผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ
จากนั้น[2] ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบตรวจสอบ
สถานะการการท างานของระบบเครือข่ายและอุณหภูมิ
ภายในห้องแม่ข่ายที่สามารถเฝ้าติดตามและตรวจสอบ
ความผิดพลาดของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายโดย
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบสถานะการท างาน
และระบบวัดอุณหภูมิด้วยเซนเซอร์DS1820 ที่สามารถ
ส่งผ่านข้อมูลด้วยโปรโตคอลSNMP งานวิจัยนี้ได้มีการ
ทดสอบใช้งานกับระบบเครือข่ายของภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดย
ระบบสามารถตรวจสอบและแสดงผลสถานะการท างาน

ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดและอุณหภูมิภายในห้องแม่
ข่ายผ่านโปรแกรมอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ได้และ [3]ได้ท า
การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยส าหรับ
ที่พักอาศัย โดยน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมองกลฝังตัว 
(ESP8266) และเซนเซอร์ตรวจจับก๊าซและควันไฟ ร่วมกับ
การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด มาสร้าง
เป็นระบบเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ง า น วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ร่ ว ม กั บ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่เข้ามาอ านวยความ
สะดวกในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะเทคโนโลยอีินเตอรเ์นต็
ของสรรพสิ่ง (Internet of thing: IoT) ตัวอย่างเช่นเน็ต
พาย(NETPIE) พร้อมกับแอปพลิเคชันไลน์(LINE)ที่มีผู้ใช้ใน
ไทยจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในห้องแม่ข่าย
ด้วยเน็ตพายและแอปพลิเคช่ันไลน์โดยงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ1) ออกแบบและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในห้องแม่ข่าย2) ช่วย
อ านวยความสะดวกในการเฝ้าระวังและแจ้งเตื อน
สภาพแวดล้อมในห้องแม่ข่ายได้ตลอดเวลาและ3) 
ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 
2. วิธีด าเนินการศึกษา 
2.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
สภาพแวดล้อมภายในห้องแม่ข่ายจากหนังสือและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิจัย 
     2.2.1 กระบวนการใช้งานแอพพลิเคชั่นเน็ตพาย 
     2.2.2กระบวนการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ 
     2.2.3 กระบวนการ ใ ช้งานบอร์ ด โหนดเอ็มซียู
(NodeMCU) และเซนเซอร์ต่างๆ เช่นเซนเซอร์วัดอุณหภมูิ 
และความช้ืนในอากาศและเซนเซอร์วัดควันและก๊าซ เป็น
ต้น 
2.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-108- 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการท างานของระบบ 

 
 จากภาพที่1 ผู้ใช้งานสามารถเฝ้าระวังอุณหภูมิและ
ความช้ืนในอากาศและการเกิดควันผ่านสมาร์ทโฟน หรือ
คอมพิวเตอร์ผ่านเน็ตพายซึ่งเช่ือมต่อกับโหนดเอ็มซียูซึ่ง
ต่อกับอุปกรณ์เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความช้ืนและการ
เกิดควันและก๊าซและแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินผ่านไลน์
แอปพลิเคช่ันหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะท าตามเง่ือนไขที่
ก าหนดเช่นตัดไฟเฉพาะจุดเป็นต้น 
2.4 พัฒนาระบบจากการออกแบบโดยใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือเหล่านี้ 
2.4.1 อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1) โหนดเอ็มซียู (NodeMCU)เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่
ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจค Internet of Things (IoT) ที่
ประกอบไปด้วยDevelopment Kit และFirmware ที่
เป็นโอเพนซอร์สสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาLau ได้
ท า ใ ห้ ใ ช้ ง า น ไ ด้ ง่ า ย ขึ้ น แ ล ะ ม า พ ร้ อ ม กั บ โ ม ดู ล
WiFi(ESP8266) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการใช้เช่ือมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตสามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์I/O 
ได้โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์อื่นๆและสามารถท าให้Arduino 
IDE ใช้งานร่วมกับโหนดเอ็มซียูได้จึงท าให้ใช้ภาษาC/C++ 
ในการ เขี ยน โปรแกรมได้ท า ให้สามารถใ ช้งานได้
หลากหลายมากยิ่งขึ้นดังภาพท่ี 2[4] 

 
ภาพที ่2 โหนดเอ็มซีย ู

 2) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความช้ืนในอากาศ 
( DHT11) DHT ( Digital Humidity and Temperature 
Sensor) เป็นเซนเซอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิและความช้ืนใน
อากาศได้ซึ่ งมีมี ไลบารี่พร้อมใช้งานกับArduino IDE 
สามารถใช้วัดค่าได้อย่างเที่ยงตรงซึ่งจะมีอยู่สองแบบคือ
แบบท่ีมาเป็นโมดูลกับแบบท่ีมีแต่เซนเซอร์มาให้อย่างเดยีว
โดยการรับส่งข้อมูลจากDHT11 นั้นจะใช้สายสัญญาณเส้น
เดียวกันและเป็นสัญญาณแบบดิจิตอลดังภาพท่ี 3[5] 
 

 
ภาพที ่3 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ 

(DHT11) 
 3) เซนเซอร์วัดควันและก๊าซ(MQ2 Smoke Gas 
Sensor) เป็นเซนเซอร์ตรวจสอบปริมาณควันและก๊าซ
ไ ว ไ ฟ  เ ช่ น LPG, i- Butane, Propane, Methane, 
Alcohol, HydrogenและSmokeในอากาศซึ่งเมื่อเริ่มจ่าย
พลังงานให้MQ-2 ที่ขาH ท าให้เกิดความร้อนขึ้นที่ขดลวด
เมื่อก๊าซไวไฟต่างๆเข้ามาท าปฏิกิริยาจะท าให้ค่าความ
ต้านทานที่ เกิดขึ้นระหว่างขาA และB ลดลงสามารถ
ตรวจจับความเข้นข้นของก๊าซที่ติดไฟในอากาศได้และ
ให้Output ออกมาเป็นAnalog ตัวเซนเซอร์สามารถวัด
ความเข้นข้นของก๊าซไวไฟได้ระหว่าง300 ถึง10,000 
ppm และท างานได้ในอุณหภูมิ20 ถึง50 องศาเซลเซียส
รวมไปถึงควันไฟท่ีเกิดจากการเผาไหม้ดังภาพที่ 4[6] 

 
ภาพที ่4 เซนเซอร์วัดควันและก๊าซ (MQ2 Smoke Gas  

Sensor) 
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 4)  รี เลย์  (Relay Board)  เป็นอุปกรณ์ที่ เปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็กเพื่อใช้ในการดึงดูด
หน้าสัมผัสของคอนแทคให้ปลี่ยนสภาวะโดยการป้อน
กระแสไฟฟ้า ให้กับขดลวดเพื่ อท าการปิดหรือเปิด
หน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการควบคุม
วงจรต่างๆดังภาพที่ 5[7] 
 

 
ภาพที ่5 รีเลย์ (Relay Board 2 Channel Relay) 

 
 5) LINE Notify เป็นบริการหนึ่งของ LINE ส าหรับ
แจ้งเตือนจากบริการ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ท าการเชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ตมายังบัญชีของผู้ใช้บริการไลน์ได้ ซึ่งการใช้
งานโดยรวมของ LINE Notify จะมีรูปแบบดังนี้คือเริ่มจาก
การสร้าง Token ของบัญชีในระบบของ Line เสียก่อน
จากนั้นท าการเก็บ Token นี้ไว้และเมื่อต้องการที่จะส่ง
ข้อความแจ้งเตือนต่างๆจะใช้  Token นี้ในการเขียน
โปรแกรมเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง HTTP post
ดังภาพท่ี 6[8] 

 

 
ภาพที ่6 LINE Notify 

 
2.4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา 
 1) การพัฒนาโปรแกรมลงบนตัวบอร์ดโหนดเอ็มซียู
ด้วย Arduino IDE เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อท าการอา่น
ค่าจากเซนเซอร์ต่างๆ การน าค่าไปแสดงยังเน็ตพาย 

รวมถึงการแจ้งเตือนไปยัง LINE Notify เป็นต้น ดั ง
ตัวอย่างในภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมลงบนตัวบอร์ด 

โหนดเอ็มซีย ู
 2) การพัฒนาโปรแกรมเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ด้วย
เพื่อแสดงผลและควบคุมด้วยเน็ตพายเป็นการก าหนดค่า
ต่างๆบนเน็ตพายซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการส าหรับ IoT
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักพัฒนาให้เข้าถึงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น ตัวบอร์ด และอุปกรณ์
เซนเซอร์ เพื่อน าค่าขึ้นมาแสดงและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ 
บนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ดังภาพท่ี 8 [9] 

 

 
ภาพที ่8 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกสด์้วยเนต็พาย 
 

2.5 ทดสอบระบบเพื่อดูว่าเป็นไปตามกระบวนการหรือ
เงื่อนไขที่ก าหนดหรือไม่โดยผู้เชี่ยวชาญ 
2.6 ประเมินประสิทธิภาพเซนเซอร์โดยใช้โมเดลจ าลอง
และจ าลองสถานการณ์ 
2.7 ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานโดยใช้แบบประเมิน 
2.8 ปรับปรุงแก้ไขระบบจากค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ
และให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานและประเมินความพึงพอใจ 
2.9 สรุปผลและจัดท าเอกสารรายงาน 
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3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
ผู้ วิ จั ย ไ ด้ พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ แ จ้ ง เ ตื อ น
สภาพแวดล้อมภายในห้องแม่ข่ายด้วย NETPIE และ LINE 
Application โดยมีผลการศึกษาดังน้ี 
    3.1 ผลการสร้างต้นแบบจ าลองห้องแม่ข่าย 
         ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างโมเดลจ าลองห้องแม่
ข่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ต่างๆ 
ดังภาพท่ี 9 
 

 
ภาพที9่โมเดลที่ใช้ในการจ าลองหอ้งแม่ข่าย 

 
3.2ผลการพัฒนาโปรแกรมเพื่อตดิต่อกับอุปกรณด์้วยเพื่อ
แสดงผลและควบคุมด้วยเน็ตพาย 

ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดค่าต่างๆ ในเน็ตพายเพื่อให้
ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลจากเซนเซอร์ 1) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
และความช้ืนในอากาศ (DHT11) และ 2) เซนเซอร์วัดควนั
และก๊าซ (MQ2 Smoke Gas Sensor) ดังภาพที่ 10และ 
11 

 

 
ภาพที1่0แสดงหน้าจอแสดงข้อมลูเซนเซอร์บนเน็ตพาย

ผ่านคอมพิวเตอร ์
 

 
ภาพที่11แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลเซนเซอร์บนเนต็พาย

ผ่านคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ 
 
    3 .3ผลการพัฒนาโปรแกรมเพื่ อแจ้ ง เตือนผ่ าน 
LINENotify 

ผู้วิจัยได้เขียนโปรแกรมเพื่อก าหนดเง่ือนไขให้ท า
การแจ้งเตือนผ่าน LINE Notifyเมื่ออุณภูมิสูงเกินกว่าที่
ก าหนดจะท าการแจ้งเตือน ดังภาพท่ี 13 
 

 
ภาพที่ 13 แสดงการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify 

 
3.4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเซนเซอร์ 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของ
เซนเซอร์ที่ใช้ในระบบ โดยจ าลองสถานการณ์ทั้งหมด 10 
ครั้ ง ซึ่ งก าหนดเกณฑ์คะแนนในการทดสอบดังนี้  0 
หมายถึง เซนเซอร์ท างานไม่ถูกต้อง และ 1 หมายถึง 
เซนเซอร์ท างานได้อย่างถูกต้อง โดยมีผลสรุปการทดสอบ 
แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเซนเซอร ์
รายการ จ านวน 

(คร้ัง) 
คะแนน
รวม 

% 

เซนเซอร์วดั
อุณหภูมิและ
ความช้ืนในอากาศ 
(DHT11) 1 

10 10 100 

เซนเซอร์วดั
อุณหภูมิและ
ความช้ืนในอากาศ 
(DHT11) 2 

10 10 100 

เซนเซอร์วดัควัน
และก๊าซ (MQ2) 

10 10 100 

  
จากตารางที่ 1ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของ
เซนเซอร์วดัอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ และเซนเซอร์
วัดควันและก๊าซท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
 
3.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
         ผู้ วิ จั ย ไ ด้ น า ร ะบบ เฝ้ า ร ะวั ง แล ะแจ้ ง เ ตื อน
สภาพแวดล้อมภายในห้องแม่ข่ายด้วย NETPIE และ LINE 
Applicationให้ท าการประเมินโดยผู้ใช้งานจ านวน 30 คน
(อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์)ประเมินความพึงพอใจในการท างานของ
ระบบด้านต่างๆ จากนั้นน าผลการประเมินมาวิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล ดังตารางที่2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

หัวข้อการประเมิน �̅� 
 

S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สร้างต้นแบบมีความ
เหมาะสม 

4.07 0.58 ดีมาก 

เซนเซอรต์่างๆ มีความ
เหมาะสม 

4.20 0.55 ดีมาก 

หัวข้อการประเมิน �̅� 
 

S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

การแสดงผลบนเน็ตพาย
เช่น Freebordและ 
Feed มีความเหมาะสม 

4.27 0.69 ดีมาก 

การแจ้งเตือนใน LINE 
Notify มีความเหมาะสม 

4.27 0.74 ดีมาก 

ระบบมีความทันสมยั 4.37 0.56 ดีมาก 

ระบบมีความสะดวกใน
การใช้งาน 

4.30 0.53 ดีมาก 

ระบบมีความรวดเร็วใน
การใช้งาน 

4.37 0.56 ดีมาก 

ระบบแสดงผลลัพธ์ได้
อย่างถูกต้องแม่นย า 

4.23 0.68 ดีมาก 

ระบบมีความปลอดภัย
ทางด้านข้อมูล 

4.13 0.63 ดีมาก 

สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริง 

4.37 0.56 ดีมาก 

รวม 4.26 0.61 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในห้องแม่
ข่ายด้วยNETPIE และLINE Applicationโดยรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก(�̅�=4.26, S.D.=0.61) 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาต้นแบบ
ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในห้องแม่
ข่ายด้วย NETPIE และ LINE Applicationเพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อม
ในห้องแม่ข่ายได้ตลอดเวลา และประเมินประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ซึ่งผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้จ านวน 30 คนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับดีมาก (�̅�=4.26, S.D.=0.61) 
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4.2 ค าแนะน า 
ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อม

ภายในห้องแม่ข่ายด้วย NETPIE และ LINE Application 
หากมีการพัฒนาต่อยอดควรพัฒนาให้เป็นชุดอุปกรณ์ที่อยู่
ในรูปแบบที่พร้อมในการติดตั้งและใช้งาน เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้ต่อไป 
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การพัฒนาระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะด้วย NETPIE 

Smart Oyster Mushroom Farm System Development Using NETPIE 

พัทธ์ธรนันทน์ เหมือนมี1 และ เสกสรรค์ ศิวิลัย2 

1,2สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
Emails: pattaranun.m@psru.ac.th, sakesan@psru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอย่างอัจฉริยะเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกรสามารถบริหารจัดการโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะจ านวน 30 คนโดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือแบบจ าลอง
ระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะด้วยNETPIE และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า
อัจฉริยะด้วยNETPIE สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลจากการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะด้วยNETPIEโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก(�̅�= 4.05, S.D.=0.56) 
 
ค าส าคัญ: โรงเรือนเพาะเหด็นางฟ้า, ระบบฟารม์อัจฉริยะ, เน็ตพาย 
Abstract 

The purpose of this research Was to design and develop tools for managing oyster mushroom house. To facilitate 
farmers to manage oyster mushroom cultivation houses anywhere and anytime.  To evaluate the efficiency and 
satisfaction of oyster mushroom house system users amount 30 person and using research tools is aoyster 
mushroom house system model by NETPIE and oyster mushroom house System User Satisfaction Assessment 
Form by NETPIE. The statistics used in the research were Average and Standard Deviation. The findings revealed 
that the satisfaction of the usersTheoyster mushroom smart performance with the overall NETPIE level is very 

good.(�̅�= 4.05, S.D.=0.56) 
 

Keywords: Oyster Mushroom house, Intelligent farm system, NETPIE 
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1 . บทน า 
ปัจจุบันเห็ดนางฟ้าเป็นที่นิยมในการน ามาบริโภคกัน
อย่างแพร่หลาย เม่ือมีผู้นิยมบริโภคกันมากขึ้นท าให้เกิด
การพัฒนาไปสู่การเพาะเห็ดนางฟ้าในเชิงพาณิชย์มาก
ขึ้น ซ่ึงการสร้าง โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้านั้นจ าเป็นต้อง
มีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส าหรับ
การเพาะเห็ดนางฟ้าที่ดี โดยส่วนใหญ่จะต้องมีลักษณะ
ดังนี้ คือ สถานที่ที่ใช้เพาะเห็ดนางฟ้าควรจะมีลักษณะ
เป็นที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีน้ าท่วมขัง
หรือเปียกชื้นมากเกินไป มีระบบระบายน้ าที่ดี ส าหรับ
ปัญหาของการเพาะเห็ดนางฟ้านั้น เนื่องจากช่วงที่
อากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนมาก เกษตรกรมักจะท าการ
รดน้ าเห็ดบ่อยครั้งวันหนึ่ง อาจจะรดน้ าถึง 4 – 5 ครั้ง 
ครั้งหนึ่งใช้เวลานาน 2-3 นาที ท าให้เสียเวลาในการรด
น้ าและต้องคอยเฝ้ารอเวลาส าหรับการให้น้ าเห็ด รวมไป
ถึงเห็ดอาจมีความชื้นมากเกินไปจนท าให้เน่าได้ ถ้า
สามารถก าหนดและควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
โอกาสที่เห็ดนางฟ้าจะพัฒนาเป็นดอกและเพิ่มผลผลิต
ย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย 

ในปัจจุบันได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบโรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะหลากหลายวิธี เช่น [1] 
ได้ท าการศึกษาการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายใน
โรงเรือนเพื่อเพิ่มคุณภาพของเห็ดให้ดีขึ้นโดยระบบที่
น าเสนอจะพิจารณาอุณหภูมิและความชื้นภายใน
โรงเรือนด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นจากนั้น
จะท าการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
(Microcontroller)ซ่ึงจะท าการเปรียบเทียบอุณหภูมิ
และความชื้นที่วัดได้กับอุณหภูมิและความชื้นที่เห็ด
ต้องการ [2] ได้ท าการวิจัยโดยการจ าลองการสร้าง
โรงเรือนเพาะปลูกเห็ดที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นจ านวน 4 ชุดโดยใช้บอร์ดอานูอิโน่(Arduino)ใน
การควบคุมการท างานของระบบเม่ือสถานะเปิด
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นกับคีย์แพดจะส่งค่าที่
รับไปให้ตัวระบบโดยระบบมีการตรวจสอบข้อมูลอยู่
ตลอดเวลาหลังจากรับค่ามาระบบจะท าการค านวณการ
ท างานตามเงื่อนไขของโปรแกรมและ [3] ได้ท างานวิจัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเห็ด
โดยการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดของกลุ่มอาชีพ
เพาะเห็ดโดยวิธีการควบคุมการจ่ายน้ าแบบอัตโนมัติซ่ึง
มีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะ
เห็ดที่ส่งสัญญาณทางไฟฟ้าเข้ามายังชุดควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นพร้อมด้วยการเขียนโปรแกรมให้กับบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อน าค่าอุณหภูมิและความชื้นที่
วัดได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่าปรับตั้ง
ไว้เ ม่ือเกิดมีค่าทั้ง 2 ไม่ตรงตามค่าเป้าหมายระบบ
ควบคุมจะส่งสัญญาณไปยังระบบปั้มน้ าให้ท างานโดย
การจ่ายน้ าผ่านท่อน้ าและหัวสปริงเกอร์ที่ได้ออกแบบให้
มีการกระจายน้ าทั่วบริเวณโรงเพาะเห็ด 

จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องร่วมกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม 
เน็ตพาย )NETPIE (ซ่ึงเป็นการสื่อสารที่เชื่อมต่อทุกสรรพ
สิ่ง ท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง ที่ท าให้สิ่งต่างๆ เชื่อมโยงกัน
ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้งเซ็นเซอร์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์
ไฟฟ้า และสมาร์ทโฟน ซ่ึงหมายถึงการที่สิ่งต่างๆ ถูก
เชื่อมโยงเข้าสู่ เครือข่ายอินเตอร์ เน็ต ท าให้มนุษย์
สามารถสั ่งการ ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้เช่น
การสั่งเปิด–ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงเหมาะที่จะน ามาประ
ยุต์ใช้ในการควบคุมการท างานของโรงเรือนเพาะเห็ดได้
เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะด้วยNETPIE 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ( เพื่อออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือในการบริหารจัดการโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า
อย่างอัจฉริยะ 2 ( เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรสามารถบริหารจัดการโรงเรือนเพาะเห็ด
นางฟ้าได้ทุกที่ทุกเวลา 3 ( เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบโรงเรือนเพาะเห็ด
นางฟ้าอัจฉริยะ 
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2.วิธีด าเนินการศึกษา 
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า
อัจฉริยะด้วยNETPIEได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ 
2.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าจาก
หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิจัย 

2.2.1 ศึกษากระบวนการใช้งานแอพพลิเคช่ันเน็ต
พาย 

2.2.2 ศึกษากระบวนการใช้งานบอร์ดโหนดเอ็มซียู
และอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆเช่นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและ
ความช้ืนอากาศเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวรวมถึง
การเช่ือมต่อกับแอพพลิเคช่ันเน็ตพาย 
2.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการท างานของระบบ 

 
จากภาพที่1ผู้ใช้สามารถดูรายงานอุณหภูมิและ

ความช้ืนอากาศรวมถึงควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้บริหารจัดการ
โรงเรือนผ่านเน็ตพายซึ่งเป็นคลาวด์แพลตฟอร์ม (Cloud 
Platform) ที่ท าหน้าท่ีเชื่อมต่อกับโหนดเอ็มซียูซึ่งเชื่อมต่อ
กับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศเพื่อสั่งให้
พัดลมระบายอากาศและปั๊มน้ าท างานตามเง่ือนไขที่
ก าหนดอีกทั้งยังมีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อ
สั่งให้เปิด-ปิดไฟเมื่อมีผู้เข้า-ออกโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า
ได้อย่างอัตโนมัติ 
2.4พัฒนาระบบจากการออกแบบโดยใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือเหล่านี ้

2.4.1 อุปกรณ์ที่ใช้ 
1) โหนดเอม็ซียูด (NodeMCU) คือ แพลตฟอร์ม

หนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจค Internet of Things 

( IoT)  ที่ ป ร ะ ก อบ ไป ด้ ว ย  Development Kit แ ละ 
Firmware ที่เป็น Open source สามารถเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษา Lau ได้ ท าให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มาพร้อมกับ
โมดูล WiFi(ESP8266) ซึ่ งเป็นหัวใจส าคัญในการใช้
เช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ Input/Output ได้โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์อื่นๆ 
และต่อมามีการพัฒนาให้ Arduino IDE ใช้งานร่วมกับ
โหนดเอ็มซียูได้ จึงท าให้สามารถใช้ภาษา C/C++ ในการ
พัฒนาได้ ดังภาพที่ 2 [4] 

 

 
ภาพที่ 2 Node MCU 

 
2) DHT22 คือ อุปกรณ์เซนเซอร์ส าหรับวัด

อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะค ว าม ช้ื น สั มพั ท ธ์  ( Temperature & 
Relative Humidity Sensor)  เป็นอุปกรณ์ที่ สามารถ
น ามาประยุกต์ ใ ช้งานด้ านระบบสมองกลฝั งตั วได้
หลากหลายเช่นระบบรายงานสภาพอากาศระบบบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิและความช้ืนในห้องเป็นต้น
อุปกรณ์ประเภทนี้ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันตามผู้ผลิต
และราคาดังภาพท่ี 3 [5] 

 
ภาพที ่3 DHT22 

 
3) PIR Motion Sensor คืออุปกรณ์เซนเซอร์

ชนิดหนึ่งที่ใช้ตรวจจับคลื่นรังสีอินฟราเรด ( Infrared)ที่
แพร่จากมนุษย์หรือสัตว์ที่มีการเคลื่อนไหวท าให้มีการ
น าเอาPIR มาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ใช้เพื่อ



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-116- 

ตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตหรือตรวจจับการบุก
รุกในงานรักษาความปลอดภัยดังภาพที่ 4 [6] 

 
ภาพที่ 4 PIR Motion Sensor 

 
4) Relay Board คือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงาน

ไฟฟ้า ให้ เป็นพลังงานแม่ เหล็ก เพื่อ ใ ช้ ในการดึงดูด
หน้าสัมผัสของคอนแทคให้เปลี่ยนสภาวะโดยการป้อน
กระแสไฟฟ้า ให้กับขดลวดเพื่ อท าการปิดหรือเปิด
หน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราสามารถน า
รี เลย์ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมวงจรต่างๆในงาน
อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายดังภาพที่ 5 [7] 
  

 
ภาพที่ 5 Relay Board 

 
2.4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา 

1) การพัฒนาโปรแกรมลงในโหนดเอ็มซียู
ด้วยโปรแกรมArduino IDE เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อ
ท าการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตอ่านค่าจากเซนเซอร์
ก าหนดเง่ือนไขในการสั่งการอุปกรณ์เช่ือมต่อกับเน็ตพาย
เพื่อท าการรายงานค่าที่ได้จากเซนเซอร์มาแสดงในรูปแบบ
ต่างๆรวมถึงการสั่งการอุปกรณ์ต่างๆด้วยตนเองและ
อัตโนมัติราคาดังตัวอย่างในภาพที่ 6[8] 

 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมลงในโหนดเอ็มซยีู

ด้วยโปรแกรมArduino IDE 
 

2) การก าหนดค่าต่างๆบนเน็ตพายซึ่ งเป็น
แพลตฟอร์มให้บริการส าหรับ IoT เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการ
ติดตั้งและดูแลระบบสื่อสารเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูลใน
ขณะเดียวกันแพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้นักพัฒนาเข้าถึง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นโหนดเอ็มซียูเซนเซอร์และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้นผ่านไลบรารี่ส าเร็จรูปที่
เตรียมไว้ให้ดังตัวอย่างในภาพที่ 7 [8] 
 

 
ภาพที่ 7 การควบคุมอุปกรณ์และเซนเซอรผ์่านเนต็พาย 

 
2.5 ทดสอบระบบเพื่อว่าเป็นไปตามกระบวนหรือเง่ือนไข
ที่ก าหนดหรือไม่โดยผู้เชี่ยวชาญ 
2.6 ประเมินประสิทธิภาพเซนเซอร์โดยใช้โมเดลจ าลอง
และสถานการณ์จ าลองและน ามาทดสอบจ านวน 10 ครั้ง 
2.7 วิธีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานโดยใช้แบบ

ประเมินการหาค่าเฉลี่ย�̅�และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานS.D 
2.8 ปรับปรุงแก้ไขระบบจากค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ
และให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานและประเมินความพึงพอใจ 
2.9 สรุปและจัดท าเอกสารรายงาน 
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3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะ
ด้วยเน็ตพายโดยมีผลการศึกษาดังนี้ 
   3.1 ผลการสร้างต้นแบบจ าลองโรงเรือนเพาะเห็ด
นางฟ้า 
ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างต้นแบบจ าลองพร้อมทั้งติดตั้ง
เซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ดังภาพที ่8 
 

 
ภาพที่ 8 ต้นแบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าจ าลอง 

3.2 ผลการพัฒนาโปรแกรมเพื่อตดิต่อกับอุปกรณ์
เซนเซอรเ์พื่อแสดงผลและควบคมุด้วยเน็ตพาย 

ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดค่าตา่งๆ ในเน็ตพาย เพื่อให้
ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลจากเซนเซอร์ เช่นเซนเซอร์วัดอุณหภมูิ
และความช้ืนในอากาศ (DHT22) ดังภาพที่ 9 และภาพที่ 
10  

 
ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลเซนเซอร์ และปุ่ม

ควบคุมบนเน็ตพายผ่านคอมพิวเตอร์ 

 
ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลเซนเซอร์ และปุ่ม

ควบคุมบนเน็ตพายผ่านโทรศัพท ์

 

3.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเซนเซอร์ 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของ
เซนเซอร์ที่ใช้ในระบบโดยจ าลองสถานการณ์ (จ านวน 10
ครั้ง) ซึ่งก าหนดเกณฑ์คะแนนในการทดสอบดังนี้ 

เซนเซอร์ท างานถูกต้อง= 1คะแนน 

เซนเซอร์ท างานไม่ถูกต้อง =0คะแนน 

โดยสรุปผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที ่1 ผลทดสอบประสิทธิภาพเซนเซอร์ 

รายการ จ านวน 

(คร้ัง) 

คะแนน 

รวม 

เซนเซอร์วดัอุณหภูมิและ
ความช้ืน (DHT22) 1 

10 10 

เซนเซอร์วดัอุณหภูมิและ
ความช้ืน (DHT22) 2  

10 

 

10 

 

เซนเซอรต์รวจจับความ
เคลื่อนไหว 

10 10 

 
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างาน
ของเซนเซอร์ท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
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3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 ผู้วิจัยได้น าระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะ
ด้วยNETPIEให้ท าการประเมินโดยผู้ใช้งานจ านวน 30 คน 
(อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร)ประเมิน
ความพึงพอใจในการท างานของระบบด้านต่างๆ จากนั้น
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับ
เกณฑ์และสรุปผล ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

หัวข้อการประเมิน �̅� S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

โรงเรือนเพาะเหด็
นางฟ้าจ าลองมีความ
เหมาะสม 

3.77 
 

0.62 
 

ดีมาก 

การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์
ต่างๆ มีความเหมาะสม 

4.07 
 

0.57 
 

ดีมาก 

การแสดงผลข้อมลูบน 
NETPIE มีความ
เหมาะสม 

4.10 
 

0.70 
 

ดีมาก 

ความเหมาะสมของ
ฟังก์ช่ันการท างานท่ี
หลากหลาย (เช่น วัด
อุณหภูมิและความชื้น
ในโรงเรือน และ
ตรวจจับความ
เคลื่อนไหว ปุ่มควบคุม
ต่างๆ) 

4.03 
 

0.55 
 

ดีมาก 
 

ระบบสามารถแสดง
ผลได้อย่างแม่นย า 

3.93 
 

0.57 
 

ดีมาก 

ระบบมีความง่ายในการ
ใช้งาน 

4.13 
 

0.56 
 

ดีมาก 
 

ระบบมีความรวดเร็วใน
การท างาน 

4.00 
 

0.45 
 

ดีมาก 
 

ระบบมีความสะดวกใน
การใช้งาน 

4.03 
 

0.55 
 

ดีมาก 
 

ใช้เทคโนโลยีทันสมัย 4.33 
 

0.54 
 

ดีมาก 

หัวข้อการประเมิน �̅� S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

สามารถน าไปใช้
ประยุกต์งานได้จริง 

4.13 
 

0.50 
 

ดีมาก 
 

รวม 4.05 0.56 ดีมาก 
 
จากตารางที่ 1 ผลจากการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะด้วยNETPIE 

โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก(�̅�= 4.05, S.D.=0.56) 
 
4.สรุปผลการศึกษา 
4.1 สรุปผลการศึกษา 
        ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบ
โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะด้วย NETPIE เพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกรสามารถบริหารจัดการ
โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า และประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ซึ่งผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้จ านวน 30 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

ดีมาก (�̅�= 4.05, S.D.=0.56) 
4.2 ค าแนะน า 
ระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะด้วย NETPIE หาก
มีการพัฒนาต่อยอด ควรพัฒนาให้เป็นชุดอุปกรณ์ที่
สมบูรณ์และมีความสะดวกต่อผู้ใช้งาน 
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บทคัดย่อ 
ในการศึกษาการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ของ โรงคัดคุณภาพข้าว 
กรณีศึกษา โรงคัดคุณภาพข้าว ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนา Pilot Project ส าหรับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ว่าสาเหตุที่ท าให้การให้บริการของบริษัทฯ ขาดประสิทธิภาพใน
กระบวนการท างาน และ การผิดพลาดจากการท างานของบุคคล ส่งผลท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดลดลง ท าให้ผลประกอบการ และก าไร ขององค์กรลดลง ซึ่งสาเหตุนั้นมาจาก การจัดการค าสั่งซื้อมี ซึ่งนับว่าเป็นปัญหา
ที่ส าคัญที่สุด ล าดับถัดมาคือการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ผิดพลาด ในด้านการขาดมาตรฐานในการท างานไม่เพียงพอ การจัดล าดับงาน
ไม่เหมาะสาม การท างานซ้ าซ้อน/การสื่อสารไม่ชัดเจน และการเสียเวลากับการเตรียมและการผลิตที่ไม่จ าเป็น มีสินค้าคงคลัง
เกินความจ าเป็น ประเด็นที่ส าคัญที่ต้องได้รับการปรับปรุง คือ ระบบการจัดซื้อ เนื่องจากไม่รู้ปริมาณการจัดซื้อท่ีแน่นอน ส่งผล
ให้เกิดปัญหาที่ของการมีสินค้าคงคลังจ านวนมาก สินค้าเสียหาย และเกินการขนย้ายที่ซ้ าซ้อนเนื่องจากคลังสินค้ามีขนาดเล็ก 
ท าให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ โดยคาดการณ์ปริมาณการใช้จริงจากยอดการสั่งซื้อรวมถึง
การยืนยันการสั่งซื้อจากลูกค้า พร้อมลดในกิจกรรมที่ไม่จ าเป็น รวมถึงการจัดท า Flow Process และทดลองผ่านระบบ IT
สามารถลดต้นทุนให้โรงคัดคุณภาพข้าวได้ถึง 20% 
 
ค าส าคัญ: กระบวนการคัดคุณภาพข้าว, การลดต้นทุน,ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ,โซ่อุปทาน4.0, อีอาร์พ ี
 
Abstract 
In competitive business environment costs control serves as an important instrument to remain competitive in 
the market. In this research paper, a case analysis for Rice Production Company, some attempts were made to 
achieve the goal of reducing inventory from purchasing activities, purchasing strategy and supply chain points of 
view. Regarding the imbalanced inventory structure and imperfect inventory management system of Rice 
Production Company ABC, some new improvement solutions, should completed parallel with Information 
Technology such as enterprise resource planning (ERP), including sell and inventory replenishment method, 
overall purchasing strategy and JIT and also reduce waste in process by 7wastes Joint strategy were proposed in 
order to solve the current existing problems and promote the long-term development of the company. 
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Nevertheless, the new ideas and methods suggested in the thesis will enhance the vision of purchasing executives 
during the decision-making process, aiming at minimizing the inventory costs and maximizing the services. A better 
outcome with 20 percent in average. in cost savings. Moreover, the proposed heuristic gave superior solutions in 
all types of test problems. 
 

Keywords: Rice Production, Cost Reduction, Information Technology, Supply Chain 4.0, ERP 
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1. บทน า 
ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการโรงงานคัด
คุณภาพข้าว และองค์ประกอบที่ท าให้กลุ่มธุรกิจโรงงานคัด
คุณภาพข้าวสารและบรรจุหลายๆ ผู้ประกอบการไม่สามารถ
แข่งขันทางด้านราคาได้ เนื่องมาจากการท าธุรกิจโรงงานคัด
คุณภาพข้าวไม่ได้มีโรงสีข้าวเป็นของตัวเองจึงท าให้ไม่
สามารถแข่งขันทางด้านราคากับบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ ที่ส าคัญ
ยังมีสาเหตุเนื่องมาจากการขาดองค์ความรู้ อีกทั้งการขาด
มาตรฐานในการจัดการที่ดีรวมถึงการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ (Information Technology: IT) 
หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) ที่ใช้กันใน
ระบบ Supply Chain Management & Logistics เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ง ยิ่งในยุคการค้าด้วยระบบ Digital 4.0 อาจ
เนื่องมาจากกระบวนการทางานทีมีการสืบทอดมา และใช้
ความเคยชินและวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการ รวมไปถึง
การขาดการวิเคราะหถ์ึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง อันส่งผล
ให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นและไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค 
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวทางในการการ
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ 
และลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของโรง
คัดคุณภาพข้าว เพิ่มประสิทธิภาพด้าน Information 
Technology in Supply Chain พร้อมทั้งและพัฒนาระบบ 
ERP โดยการ 
1. ทรัพยากรจ ากัดดังนั้นการเพิ่มผลผลิตเป็นเครื่องมือที่ท า
ให้เราใช้ประโยชน์จากทรัพยากร คน วัตถุดิบ และปัจจัย
น าเข้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสูญเสียน้อยที่สุด 
2. การเพิ่มผลผลิตโดยการการวางแผนทั้งในปัจจุบันใน
อนาคต เช่น การก าหนดผลิตผลในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
ความต้องการ เพื่อไม่ให้เกิดส่วนเกิน ซึ่งถือเป็นความสูญ
เปล่าของทรัพยากร (คน, วัตถุดิบ และปัจจัยน าเข้า) 
3. การแข่งขันสูงขึ้น บริษัทต่างๆ จะอยู่รอดได้ต้องมีการ
ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ การเพิ่มผลผลิตก็เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดต้นทุน ท าให้เราสู้
กับคู่แข่งขันได้ 
 

2. วิธีด าเนินการศึกษา 
2.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา มีดังนี้ (1)เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์กระบวนการผลิตข้าวถุง; (2)เพื่อปรับปรุงและ
ออกแบบกระบวนการผลิต รวมไปถึงการลดกระบวนการคอ
ขวดที่เกิดขึ้นในนกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น; 
(3)เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันให้กับ
บริษัทฯ; (4)เพื่อประยุกต์ใช้ และพัฒนาระบบ Enterprise 
Resource Planning (ERP) ให้กับผู้ประการ 
 
2.2 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
1. กรมการข้าว ได้ให้ นิยาม “โรงคัดคุณภาพข้าว” คุณภาพ
ข้าวขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ หรือการบริโภค 
ข้าวส่วนใหญ่มัก   ค้าขาย และบริโภคกันในรูปของเมล็ด
ข้าวที่หุงต้มทั้งเมล็ด ดังนั้นคุณภาพทางกายภาพจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญ นอกจากนี้ความนิยมในการบริโภคข้าวก็เป็น
ปัจจัยส าคัญในการตัดสินคุณภาพข้าว ในการค้ามักพิจารณา
จากคุณลักษณะทางกายภาพเป็นหลัก เนื่องจากเป็นสิ่งที่
ปรากฏเด่นชัด ดังนั้นคุณภาพข้าวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
(1) คุณภาพทางกายภาพ, (2) คุณภาพการสี, (3) คุณภาพใน
การซื้อขาย  และ (4) คุณภาพทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการหุงต้มและรับประทาน (ภาพที่ 1 ลักษณะทาง
กายภาพของเมล็ดข้าว) [1] 
 

 
ภาพที่ 1  ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดข้าว 
 
2. เนื่องจากผู้ประกอบการประสบปัญหาต้นทุนจากการ
สูญเสียเวลาในการท างานผู้วิจัยได้น าแนวคิดระบบ leanมา
ประยุกต์ใช้ lean เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการให้มี
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ประสิทธิภาพสูงสุดให้ปราศจากการสูญเปล่า (Waste) ใน
ทุกๆกระบวนการทั้งในส่วนกระบวนการผลิตไปจนถึงการ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยทันทีโดยเน้นการ
สร้างประสิทธิภาพสูงสุดและลดการสูญเปล่าในกระบวนการ
ผลิตที่เป็นสิ่งที่กินเวลาซึ่งจะช่วยจัดกระบวนการท างานและ
สถานที่ท างานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยส่งผลให้การไหล
ของกระบวนการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถควบคุม
กระบวนการผลิตได้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์
แนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยที่ผู้วิจัย 
ได้น า ความสูญเสีย 7 ประการ มาเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ โดยที่ความสูญเสีย (Wastes) คือ การสูญเสีย
ทรัพยากรการผลิตที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุน 
คุณภาพ และการส่งมอบ ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป 
(Overproduction); (2) ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุ
คงคลัง (Inventory); (3) ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง 
(Transportation); (4) ความสูญเสียเนื่องจากการ
เคลื่อนไหว (Motion); (5) ความสูญเสียเนื่องจาก
กระบวนการผลิต (Processing); (6) ความสูญเสียเนื่องจาก
การรอคอย (Delay) และ (7) ความสูญเสียเนื่องจากงานเสีย 
(Defect)และน าแนวทางเพื่อไปจัดท า Flow Processes[2] 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสินค้าคงคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปริมาณของสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนส าคัญ 
การบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลด
ต้นทุนที่ไม่จ าเป็นขององค์กรได้ การลดปริมาณสินค้าคงคลัง
สามารถท าได้โดยการการจัดซื้อปริมาณสินค้าให้มีความ
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการต้องสามารถ
พยากรณ์ความต้องการสินค้าของผู้บริโภคให้มีความ
เหมาะสม ซึง่การพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถลด
ระดับการลงทุนของสินค้าคงคลัง ลดการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการผลิต ลดระดับการลงทุนในกาลังการผลิต ลด
การผลิตผิดพลาด (Re-Process) และสามารถขนส่งสินค้าได้
ทันเวลามากขึ้น อย่างไรก็ตามการเลือกใช้เทคนิคในการ
พยากรณ์ที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้า ซึ่งสินค้าที่ต่าง
ชนิดกันควรจะใช้เทคนิคของการพยากรณ์ที่แตกต่างกัน โดย
ต้องทราบว่าเมื่อไหร่ที่จะใช้ การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา 
(Time series) แบบความสัมพันธ์ของตัวแปร (Associative 
techniques) หรือแบบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product 

life cycle) นอกจากนี้ต้องพิจารณาถึงความต้องการของ
สินค้าที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (Seasonal product) การ
พยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพมีความจาเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ แหล่งข้อมูลที่นามาใช้ในการพยากรณ์อาจจะนา
มาจาก จุดขาย (Point of sales) คาสั่งซื้อ (order) ข้อมูล
ของการส่งสินค้า (Shipment data) นอกจากนี้การใช้
ซอฟท์แวร์ในการพยากรณ์ (Forecasting software) ที่
เหมาะสมรวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติจะ
สามารถเพิ่มความแม่นยาในการพยากรณ์ได้เป็นอย่างดี [3] 
4. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 
สินค้าคงคลัง หมายรวมถึงสินค้าและวัสดุที่เก็บไว้อยู่ใน
กระบวนการผลิต ทั้งก่อนผลิต ระหว่างผลิต และผลิตส าเร็จ
รอจ าหน่าย การจัดการสินค้าคงคลังเป็นสิ่งส าคัญต่อการ
ให้บริการลูกค้าเพื่อให้ มีวัตถุรอผลิต (Inbound) และ มี
สินค้าพร้อมส่งให้ลูกค้า (Outbound) อยู่ตลอดเวลาเมื่อ
ลูกค้าต้องการจะซื้อ แต่ในทางกลับกันหากสินค้าคงคลังมี
มากจนเกินไปก็สามารถท าให้เกิดต้นทุนสูงในการด าเนินการ 
ดังนั้น เพื่อช่วยลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังในระบบ 
Supply Chain การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องสมดุลระหว่างสินค้า ทาให้เกิดการ
วางแผนร่วมกันกับคู่ค้า ผู้ผลิต และลูกค้าขายส่ง เพื่อท าให้
ระบบ Supply Chain ต้นทางจนถึงปลายทางได้ประโยชน์
ร่วมกัน [3] 
5. แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการสั่งซื้อสินค้า (Order 
Processing) การจัดซื้อจัดหา หรือที่เป็นที่รู้จักในช่ือของ
การจัดหา (Procurement) สิ่งส าคัญของงานจัดซื้อจัดหาก็
คือ จะต้องมีท าให้มีวัตถุดิบที่พอเพียง ในราคาที่เหมาะสม มี
คุณภาพตามที่ต้องการ และในเวลาที่ถูกต้อง กระบวนการ
ดังกล่าวมีความส าคัญต่อโรงงาน และกระบวนการผลิต ซึ่ง
ข้อก าหนดที่ส าคัญของการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ 
ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดมาตรฐานการสั่งซื้อวัตถุดิบ การ
ก าหนดเวลาในการรับสินค้าเข้า ลักษณะของการการขนถ่าย
สินค้าและวัตถุดิบ ในการบวนการขนถ่ายสินค้าจ าเป็นต้อง
ใช้แรงงานหรือเครื่องจักร และ วัตถุดิบคงเหลือในคลังสินค้า  
มีปริมาณมากน้อยเท่าใด 
5. น าแนวทางระบบ ERP มาประยุกต์ใช้เพื่อลดความ            
ซ้ าซ้อนของระบบการท างาน โดยเฉพาะด้านเอกาสาร 
(สั่งซื้อ สั่งผลิต ขาย) เพราะแต่ละเอกสารดังที่ได้กล่าวมามี
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การเช่ือมโยงทั่วถึงกันในทุก ๆ ระบบงาน และส่งผลกระทบ
ต่อระยะเวลาการท างาน ซึ่งน าไปสู่ความผิดพลาดในการะ
บวนการจนน าไปสู่ผลกระทบด้านต้นทุน 
 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการโดยการ คือ 
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทุติยภูม ิพร้อมทั้งศึกษาทฤษฎี
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอแนวทาง
ที่เหมาะสม พจิารณารูปแบบที่เหมาะสมในการปรับปรุง
กระบวนการ เช่น กระบวนการสั่งซื้อสินค้า รวมถึง
ระยะเวลาในการสั่งซื้อ กระบวนการจัดส่งสินค้าตั้งแต่การ
เบิก รวมถึงระยะเวลาในการจัดส่ง รายการสินค้าที่ต้อง
จัดส่ง ดังกระบวนการต่อไปนี้ 
1. กระบวนการคัดคุณภาพข้าวกระบวนการท างานของโรง
คดัคุณภาพ (ภาพที่ 2)หรือ การซื้อข้าวสารที่ผ่านการสีแล้ว
จากโรงสีข้าวมาคัดเกรดข้าว แล้วขายให้กับผู้ซื้อในราคาที่
เหมาะสม (เกรด A, B, C หรือ คุณภาพดีเกรด A จนไปถึง
ข้าวราคาถูก หรือจนไปเป็นข้าวเกรดอาหารสัตว์) หรือ ข้าว
ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้ ได้แก่ข้าวส าหรับหุงแบบ
แข็ง ข้าวหอมมะลิแบบนุ่ม ข้าวส าหรับท าโจ๊ก เป็นต้น โดย
จะเริ่มจากการซื้อข้าวสารพันธุ์ต่างๆ มาจากภาคต่างๆ เช่น 
ข้าวปทุมธาน1ี เหลืองใหญ่ 148  เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 2 กระบวนการคัดคุณภาพข้าว 
 
2) การวิเคราะห์ปัญหา 
ในการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ การลดความ
สูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing) จะเป็น
แนวทางที่เหมาะสม และสามารถท าได้ในระยะแรก ซึ่งจาก

การสัมภาษณ์ผู้ประกอบพบว่า โรงคัดคุณภาพข้าวซึ่งเป็น 
Automation & Continuous Process (ภาพที่ 3) จึงไม่
ค่อยมีปัญหาในกระบวนการ 
 

 
ภาพที่ 3 เครื่องคัดคุณภาพข้าว 
 
จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของด้วย Pareto Chart 
การจัดการค าสั่งซื้อมีสัดส่วนถึง 35% ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่
ส าคัญที่สุด ล าดับถัดมาคือการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ผิดพลาด มี
สัดส่วน 20% จากนั้นจะเป็นในด้านการขาดมาตรฐานใน
การท างานไม่เพียงพอ การจัดล าดับงานไม่เหมาะสาม การ
ท างานซ้ าซ้อน/การสื่อสารไม่ชัดเจน และการเสียเวลากับ
การเตรียมและการผลิตที่ไม่จ าเป็น ซึ่งมีสัดส่วน 18%, 
15%, 7% และ 5% ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4 สัดส่วนของปัญหาจากการวิเคราะห์ด้วย Pareto 
Chart 
 
หลังจากการวิเคราะห์ร่วมกับผู้ประกอบการถึงปัญหา และ
ความสัมพันธ์ของปัญหา รวมถึงล าดับของการเกิดปัญหา 
และจากการวิเคราะห์ผลของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการจาก Pareto Chart พบว่าการจัดการค าสั่งซื้อ
มีสัดส่วนถึง 35% ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด ล าดับ
ถัดมาคือการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ผิดพลาด การจัดล าดับงานไม่
เหมาะสาม การท างานซ้ าซ้อน/การสื่อสารไม่ชัดเจน และ
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การเสียเวลากับการเตรียมและการผลิตที่ไม่จ าเป็น เมื่อ
วิเคราะห์ และล าดับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์พบว่า
ปัญหาที่แท้จริงที่เป็นจุดเริ่มต้นเหตุของปัญหาของ
กระบวนการที่แท้จริง ที่ท าให้เกิดขั้นตอนก่อนเข้ากระบวน
ที่มีความซ้ าซ้อน และขั้นตอนการท างานมากเกินความ
จ าเปน็และมีการท างานซ้ ากันหลายขั้นตอนเกินความจ าเป็น
จะท าให้เกิดความล่าช้าในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการเปิดใบสั่งงาน นั่นก็คือระบบ การรับค าสั่งซื้อ 
และการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งโรงงานคัดคุณภาพนี้ยังใช้ระบบที่เป็น 
Manual หรือ ยังสั่งงานด้วยการเขียนใบสั่งงานอยู่ทั้งยังมี
การแก้ไขด้วยการขูดลบขีดค่า (ภาพที5่) น าไปสู่ปัญหาดังนี้ 
ได้แก่การเกิดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นของการท างาน การขาด
ความชัดเจนในข้อก าหนดของลูกค้า และข้อมูลความ
ต้องการของลูกค้า เกิดการสั่งงานซ้ าซ้อน 
 

 
ภาพที่ 5 ใบสั่งงาน/การสั่งซื้อก่อนปรับปรุง 
ดังนั้นในการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ การลด
ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing) จะ
เป็นแนวทางที่เหมาะสมและสามารถท าได้ในระยะแรก โดย
เริ่มจาก การจัดการใบสั่งซื้อไม่มีประสิทธิภาพท าการการสั่ง
วัตถุดิบผิดหรือไม่เพียงพอ และลดการสั่งซื้อวัตถุดิบที่
ผิดพลาดจัดท ามาตรฐานในการท างานโดยเฉพาะในการการ
จัดเก็บสินค้าทั้งฝั่งวัตถุดิบ และสินค้าส าเร็จรูป เพื่อท าให้
พนักงานท างานอย่างเป็นระบบลดการท างานซ้ าซ้อน และ
จัดท าการออกเอกสารการสั่งซื้อ/สั่งผลิตที่เป็นระบบ เพื่อ
เพิ่มความชัดเจนการสื่อสาร/สั่งงาน  พร้อมทั้งท าให้การ
จัดล าดับงานได้อย่างเหมาะสมลดเสียเวลากับการเตรียม
และการผลิตที่ไม่จ าเป็น (Genovese et.al, 2017) 

ในล าดับแรกการน าข้อมูลสินค้าข้าว และกลุ่มลูกค้าที่มีการ
ซื้อเป็นประจ าและมักมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค ดังตารางประมาณการสูญเสีย พบว่ามีการสั่ง
ผลิตผิดพลาดจึงต้องท าให้เกดิต้นค่าแรง ทั้งการแกะถุง/การ
ยกของเข้าออกจากส่วนคลัง (คลังยังไม่ได้จัด FIFO 
เนื่องจากพื้นที่มีจ ากัดจึงต้องมีการจัดเรียงใหม่ทุกครั้งที่มีน า
ข้าวที่เป็นวัตถุดิบออกจาก Stock ดังภาพที่ 6 ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
น าเข้าเหล่านั้นกลับเข้ากระบวนการคัดอีกรอบพร้อมผสม
กับข้าวใหม่พบว่าในกระบวนการมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ความผิดพลาดถึง 168,400บาท ต่อเดือน 

 
ภาพที่ 6 การสั่งผลิตผิดพลาดจึงต้องท าให้เกิดต้นค่าแรง ทั้ง
การแกะถุง/การยกของเข้าออกจากส่วนคลัง (คลังยังไม่ได้
จัด FIFO) เนื่องจากพื้นที่มีจ ากัดจึงต้องมีการจัดเรียงใหม่ทุก
ครั้งที่มีน าข้าวที่เป็นวัตถุดิบออกจาก Stock 
 
3) การปรับปรุงกระบวนการ 
1. จัดท ากระบวนการท างาน/กระบวนการผลิต เพื่อทราบ
ขั้นตอนทั้งหมดในการท างาน โดยที่ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ท า
การสัมภาษณ์เชิงลึก และจัดท าวิจัยและพัฒนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดท าผังการท างาน ดังแสดงในภาพที7่ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ใช้หลัก ECRS เพื่อปรับปรุงการท างานหลักการ 
ECRS เป็นหลักการที่ประกอบด้วย การก าจัด (Eliminate) 
การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Re-arrange) และ 
การท าให้ง่าย (Simplify) ซึ่งเป็นหลักการง่ายๆ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงตั้งแต่ระดับเจ้าของกิจการตลอดจนถึง
ระดับปฏิบัติการ (เนื่องจาก กรณีศึกษานี้ได้จัดท าในโรงงาน
คัดคุณภาพข้าวขนาด SMEs) ที่สามารถใช้ในการเริ่มต้นลด
ความสูญเปล่า [5] 
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ภาพที่ 7 การจัดท าผังกระบวนการท างาน/กระบวนการ
ผลิต ก่อนปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดต้นทุนพบว่า  
 
เนื่องจากเป็นผูป้ระกอบการ SMEs งบประมาณการลงทุน
ด้าน Enterprise Resource Planning (ERP) และระบบ
สนับสนุนต่างๆ ที่จ ากัด และทักษะของบุคลากรไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ในเบื้องต้นจึงได้พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร Supply Chain โดย 
มุ่งเน้นไปที่การวางแผนกระบวนการผลิต ช่วยในการควบคุม
แผนการสั่งซื้อ การส่งมอบสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง 
และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยใช้เพียงแค่เอกสารเปิดใบสั่ง
ผลิตและสั่งซื้อซ้ ายังมีการขูดขีดลบด้วยมือซึ่งเป็นเหตุส าคัญ
ที่ท าให้เกิดความสูญเสียต่างๆ  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการทดลองปรับปรุงกระบวนการใน
รูปแบบของ Pilot Project รวมถึงการปรับวัฒนธรรมการ
ท างาน เพื่อเป็นกรณีศึกษาขั้นต้นให้กับผู้ประกอบการ 
SMEs รวมถึงช้ีให้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาระบบที่
เป็นมาตรฐานและน าไปสู่การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการท างานที่เป็นมาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขันใน
อนาคต ผู้วิจัยจึงพัฒนา Flow Process ขึ้นมาให้มี
ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนการรับ Order การ
วางแผนการผลิต/ใบบันทึกการผลิต การสั่งซื้อ การจัดเก็บ
ในคลังสินค้า และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงที่
ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจได้ทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 8 
และ 9 จากการจัดท ากระบวนการใหม่ กระบวนการการ
สั่งซื้อและวางแผนผลิต เริ่มขั้นตอนเริ่มจากการที่แผนก
จัดซื้อ รับใบขอซื้อ (PR) และน าข้อมูลที่ไดส้่งให้ Supplier 
เพื่อให้ผู้ขายตรวจสอบสินค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อ และยืนยัน
กลับมาที่ เจ้าหน้าที่จัดซื้อน าข้อมูลมารวม แจ้งแผนกวาง
แผนการผลิต แผนกคลังสินค้าน าข้อมูลที่ได้รับแจ้งไป

วางแผนร่วมกันอีกครั้ง จัดของไปผลิตตามแผนที่ และ
กระบวนการปฏิบัติงานสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 8 [6] 
 

 
ภาพที่ 8 Function ของระบบ ERP 
 

 
                ภาพที่ 9 ตัวอย่างระบบ ERP 
นอกจากนั้นยังได้แก้ปัญหาในส่วนของการหาวัตถุดิบไม่เจอ 
(ใช้เวลานาน) เพื่อที่จะจัดท า First in First Out (FIFO) 
เนื่องจากเดิม พื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลังไม่มีการวางแผนผังที่
ระบุต าแหน่งของสินค้าอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงได้ประยุกต์
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ทฤษฏี ABC Inventory ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการบริหารพื้นที่
จัดเก็บภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยน า 
ความถี่ในการใช้วัตถุดิบที่ได้จากการพัฒนาระบบ ERP มา
ต่อยอด ด้วยการน าความถึ่การใช้วัตถุดิบ (การน าเข้าออก) 
มาพิจารณา ท าให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูกจัดเก็บไว้ใน
ต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้าส่งผลให้การมาหยิบสินค้าเกิด
ความล่าช้าจากการต้องเดินหาสินค้าว่าอยู่ตรงไหนหรือ
บางครั้งอาจท าให้หาสินค้าไม่เจอ ดังนั้นจึงได้ท าการ
ปรับปรุงโดยการออกแบบระบุโซนจัดเก็บสินค้าให้ชัดเจน 
โดยการใช้ข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลังเฉลี่ยต่อวัน เพื่อน ามา
หาสัดส่วนพื้นที่จัดเก็บแต่ละกลุ่มสินค้า และข้อมูลปริมาณ
การจัดโหลดของแต่ละกลุ่มสินค้าต่อวันเพื่อน ามาระบุโซน
การจัดเก็บเพื่อให้ลดระยะเวลาและระยะทางในการเคลื่อนที่ 
ผลของการจัดคลังแสดงในภาพที่10 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 10 การจัดวางวัตถุดิบ และ การท า FIFO 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
  จากการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงคัดคุณภาพข้าว 
ABC ด้วย การปรับปรุง Process ทั้งการปรับปรุงการสั่งซื้อ 
การปรับปรุงการสั่งผลิต และ การจัดการคลังสินค้าและ
สินค้าคงคลัง ได้ผลดังนี้ 
1. ด้านค่าแรงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ปรึกษาและ
ผู้ประกอบการจะใช้เป็นค่าเฉลี่ยสินค้าที่จะต้องมีการสูญเสีย 

และ การสั่งผลิตผิดจึงต้องท าการเก็บไว้เป็น Stock (เพื่อรอ
การขายครั้งถัดไป ซึ่งนับว่าเป็นค่าเสียโอกาสต่อเดือน 
2. สินค้าที่สั่งผลิตผิด และต้องน ามาเก็บเป็น Stock เพื่อรอ
การสั่งซื้อครั้งถัดไป หรือ น ามาแกะถุงออกและน าไปผสม
ใหม่ ซึ่งประเด็นนี้ท่ีปรึกษาและผู้ประกอบการจะก าหนดให้
เป็นค่าสูญเสียโอกาส (จากผลการศึกษา และ ข้อมูล ของ
ทางบริษัท อยู่ใน หัวข้อที่ 3 ข้อ 2) 
- ด้านค่าแรงพนักงานเป็นเงิน 45,600.00 บาทต่อเดือน 
- ด้านค่าเสียโอกาส (ข้อ2) 100,000.00 บาทต่อเดือน 
รวม 145,600.00 บาทต่อเดือน 
(2,500 กิโลกรัมต่อเดือน) 
    โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อการสูญเสยีอยู่ที่ 58.24 บาทต่อ
กิโลกรัม  
ดังนั้นหลังจากการปรับปรุงประสิทธิภาพผู้ประกอบการ 
โรงงานคัดคุณภาพข้าวสามารถลดความผิดพลาดให้ได้ 500  
กิโลกรัมต่อเดือน ถือเป็น 20% คิดเป็นเงิน 29,120 บาท 
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บทคัดย่อ 
โรคแส้ด าอ้อยสาเหตุจากเช้ือ Ustilago scitaminea สร้างความเสียหายต่อผลผลิตอ้อยทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ จังหวัด
สระแก้วมีพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุดในภาคตะวันออกและอ าเภออรัญประเทศยังเป็นแหล่งผลิตอ้อยที่ส าคัญ งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการระบาดโรคแส้ด าในแหล่งปลูกอ้อยของอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จากผลการส ารวจพบ
แปลงอ้อยที่เป็นโรคแส้ด าจ านวน 25 แปลง คิดเป็น 35.71% จากจ านวนแปลงที่ส ารวจทั้งหมด 70 แปลง ใน 11 ต าบลของ
อ าเภออรัญประเทศ และพบว่า อ้อยที่เป็นโรคแส้ด ามีความรุนแรงในระดับ 4 คิดเป็น 4.28% ส่วนความรุนแรงระดับ 3, 2 และ 
1 คิดเป็น 4.28% 7.14% และ 20.01% ตามล าดับ และไม่พบการระบาดของโรคแส้ด าในอ้อยจ านวน 45 แปล ง คิดเป็น 
64.29% จากข้อมูลดังกล่าวน ามาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแผนท่ีการระบาดโรคแส้ด าอ้อยในแหล่ง
ปลูกอ้อยแต่ละต าบลของอ าเภออรัญประเทศ และข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อการวางแผนการจัดการโรค
และหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไปยังแปลงปลูกอื่นต่อไป 
ค าส าคัญ: โรคแส้ด าของอ้อย, ระบบภูมิสารสนเทศ, อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว, เชื้อ Ustilago scitaminea Sydow 
 
Abstract 
Sugarcane smut disease caused by Ustilago scitaminea is a serious problem for sugarcane production that 
cause yield loss both qualitatively and quantitatively. In Sakaeo province is mainly area for sugarcane 
production in the eastern regions especially in Aranyaprathet district. The objective of this study was to 
investigate the outbreak of sugarcane smut in sugarcane fields at Aranyaprathet district, Sakaeo province. 
Survey result showed that the 35.71% of sugarcane fields infected by U. scitaminea was observed in 25 of 
70 sugarcane growing fields including 11 sub-district in Aranyaprathet district. The highest level of infested 
fields and incidence of diseased plants within fields at 4.28% was observed. While percentage of disease 
incidence in level 3, 2, and 1 were 4.28, 7.14, and 20.01%, respectively. On the other hand, a total of 45 
sugarcane fields were negative to sugarcane smut infection (64 .29% ). Geographic Information System was 
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applied as an effective tool to create and annotate thematic map of sugarcane smut infection in sugarcane 
fields in eleven sub-district, Aranyaprathet district. The results were used as basic information critical to 
disease management or avoid smut disease infection. 
Keywords: sugarcane smut disease, geographic information system, Aranyaprathet District of Sakaeo 
province, Ustilago scitaminea Sydow 
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1. บทน า 
ประเทศไทยปลูกอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญเพื่อ
อุตสาหกรรมน้ าตาลสามารถสร้างรายได้แก่ประเทศจาก

มูลค่าการส่งออกมากกว่า  600,000 ตันต่อปี ]1 [
นอกจากนี้อ้อยยังเป็นพืชอุตสาหกรรมที่น าไปผลิตเป็น
วัตถุดิบตั้งต้นของการผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น เหล้า เอ

ตว์ทานอล ผงชูรส อาหารสั ] 2  [สถานการการผลิตอ้อยมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการที่เพิ่ม
สูงขึ้นของผู้บริโภคในภาคอุตสาหกรรมอาหาร และการ
ผลิตอ้อยของประเทศยังประสบปัญหาที่ เกี่ยวข้องที่
หลากหลาย เช่น ความเหมาะสมของสภาพดินสภาพดิน 
ปริมาณน้ าฝน และอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อ
ผลผลิตอ้อยคือปัญหาโรคและแมลง สามารถสร้างความ
เสียหายต่อกระบวนการผลิตและมีวิธีการจัดการที่ซับซ้อน
ที่จ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้และต้นทุนสูง โรคอ้อยที่ส าคัญ 
ได้แก่ โรคใบขาว ใบด่าง โรคเน่าคออ้อย โรคใบจุดสี
น้ าตาล โรคเหี่ยวเน่าแดง โรคกอตะไคร้ โรคที่เกิดจากการ
ขาดธาตุอาหาร และโรคที่เกิดแมลงศัตรูอ้อย [3] ส่วนโรค
แส้ด าของอ้อย )sugarcane smut)  เป็นโรคที่มี
ความส าคัญและมีการแพร่กระจายในแหล่งปลูกอ้อยทั่ว
โลก มีการส ารวจพบครั้งแรกในประเทศแอฟริกาใต้ในปี 
ค .ศ . 1877 อีกทั้งยังพบการระบาดในประเทศอินเดีย พม่า 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศออสเตรเลีย ส่วนใน
ประเทศไทยมีรายงานการพบโรคแส้ด าในพื้นที่ปลูกอ้อย
ในทุกแหล่งปลูกอ้อยของประเทศ ทั้งนี้ความรุนแรงของ
โรคขึ้นอยู่กับความอ่อนแอของพันธุ์อ้อยที่ปลูก และสภาพ
อากาศช้ืน ฝนตกชุก จะเป็นปัจจัยส่งเสริมความรุนแรง
และการแพร่กระจายของโรค จากรายงานของศูนย์
ปฏิบัติการข่าวเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
พบว่าโรคแส้ด าส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อยต่อไร่ลดลง 
ท าให้ปริมาณน้ าตาลต่ ากว่าปกติ 10-28% น้ าหนักล าอ้อย
ลดลง 70-75% ส าหรับเช้ือสาเหตุของโรคนั้นเกิดจากเชื้อ 
Ustilago scitaminea [4] ลักษณะอาการของโรคที่
สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนคือส่วนยอดสุดของหน่อหรือ
ปลายยอดมีลักษณะคล้ายแส้ยาวสีด าประมาณ 1.5 เมตร 
ซึ่งเกิดจาการที่เช้ือราสร้างสปอร์สีด าจ านวนมากรวมกัน
อยู่แน่นภายใต้เนื้อเยื่อผิวของใบ ]5] ส่งผลให้อ้อยแคระ
แกร็น แตกกอตะไคร้ ล าผอมเรียวล าสั้น ]6] การแพร่

ระบาดของเชื้อผ่านทางลมพัดสปอร์เป็นส่วนใหญ่ ฝนหรือ
น้ าพัดสปอร์ และยังติดไปกับท่อนพันธุ์ผ่านการสัมผัส หรือ
จากสปอร์ที่อยู่ในดินที่มีก่อนการปลูก ]7] จากรายงานการ
ผลิตอ้อยของประเทศไทย ของส านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาล กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีการผลิต 
2560/61 พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อยรวมทั้ง
ประเทศ 11,542,550 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 12 ตันต่อไร่ 
แนวโน้มสถิติการผลิตย้อนหลังในช่วงปี พ .ศ . 2551-2561 
พบว่าสัดส่วนพื้นที่การปลูกอ้อยเพิ่มสูงขึ้น และในภาค
ตะวันออกมีสัดส่วนผลผลิตอ้อยสูงที่สุดในประเทศไทย 
โดยจังหวัดสระแก้วเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ผลิตอ้อยส่งให้
โรงงานน้ าตาล ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาล พ .ศ .
2527 มีพื้นท่ีปลูกอ้อยมากท่ีสุดในภาคตะวันออกประมาณ 
429,248 ไร่ โดยอ าเภออรัญประเทศเป็นอ าเภอที่ส าคัญมี
พื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 79,159 ไร่ สูงสุดในจังหวัด
สระแก้ว 

นอกจากนี้จังหวัดสระแก้วยังถูกพัฒนาให้เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ )Special Economic Zone : SEZ) 
โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุน 
การบริหาร เป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาด
ประเทศเพื่อนบ้านชายแดนไทย -กัมพูชา เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค [8] จะเห็นได้ว่า
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีศักยภาพทางการค้าและ
การส่งออกของจังหวัดสระแก้ว นอกจาก ข้าว ข้าวโพด 
และมันส าปะหลัง พันธุ์อ้อยที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่พันธุ์ 
K84-200, อู่ทอง 3, มาร์กอส ซึ่งไม่ใช่พันธุ์ต้านทานโรคแส้
ด า  [9] ทั้ งนี้การผลิตอ้อยของจังหวัดสระแก้วยังมี
ความส าคัญต่อเกษตรกรผู้ผลิต ชุมชน เศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรม แต่เกษตรกรยังขาดข้อมูลการจัดการโรคที่
ส าคัญของอ้อย โดยเฉพาะโรคแส้ด าซึ่งสามารถแพร่
ระบาดได้ง่าย หากขาดการจัดการที่ดีจะส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตและต้นทุนการผลิต ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการระบาดของโรค
แส้ด าอ้อยในแหล่งปลูกอ้อยของอ าเภออรัญประเทศ และ
สร้างแผนที่การกระจายตัวของโรค รวมถึงการตรวจสอบ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือสาเหตุโรคแส้ด าอ้อย 
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เพื่อประโยชน์ในการจัดการระบบปลูกที่ปลอดโรค 
ตลอดจนการจัดการโรคอย่างเหมาะสมต่อไป 
2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

2.1 การส ารวจโรคและเก็บตัวอย่าง 

เก็บตัวอย่างของอ้อยระยะแตกกอที่แสดงอาการของ

โรคแส้ด า ในพื้นที่จ านวน 11 ต าบลของอ าเภออรัญ

ประเทศ ประกอบด้วย ต.ป่าไร่ ต.เมืองไผ่ ต.คลองน้ าใส ต.

ท่าข้าม    ต.ผ่านศึก ต.ฟากห้วย ต.คลองทับจันทร์ ต.บ้าน

ด่าน ต.หนองสังข์ ต.หันทราย และ ต.ทับพริก รวมจ านวน 

70 แปลง ก าหนดแปลงขนาด 1 ไร่ เก็บตัวอย่างโรคโดย

เดินแบบสุ่มในมุมทแยงจ านวน 15 กอ เก็บพิกัด GPS ใน

แปลงปลูกที่พบการระบาดของโรค เพื่อน าเข้าข้อมูลใน

โปรแกรม QGIS 3.6.2 และประเมินระดับความรุนแรง

ของโรค ตามวิธีการ ของวันทนีย์ และคณะ [10] โดย

ระดับความรุนแรงของโรคมีดังนี้ ระดับที่ 1 มีแส้ 1-2 แส้ 

การเจริญแตกกอเป็นปกติ ระดับที่ 2 มีแส้ 2-3 แส้ การ

เจริญลดลง อ้อยล าเล็ก แตกกอ มากกว่าปกติ ระดับที่ 3 

มีแส้ 3-4 แส้ แคระแกรน แตกกอมาก ล าเล็กฝอยเป็นสว่น

ใหญ่ และระดับที่ 4 มีแส้มากกว่า 4 แส้ แตกกอฝอย

เหมือนตะไคร้ ไม่มีล า บางกอตายในที่สุด 

2.2 การแยกและตรวจสอบเชื้อสาเหตุ 

น าตัวอย่างอ้อยที่แสดงอาการของโรคมาแยกเช้ือใน

ห้องปฏิบัติการ ตามวิธีการของ  Ladhalakshmi et al. 

[11] ฆ่ า เ ช้ื อ บ ริ เ ว ณ ผิ ว ด้ ว ย ก า ร แ ช่ ใ น  0.1% 

เอทิลแอลกอฮอล์ แล้วล้างซ้ าด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ 3 ครั้ง 

ผึ่งให้แห้ง ใช้เข็มเขี่ยสปอร์ลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ potato 

dextrose agar (PDA) ท า ก า ร  streaked ใ ห้ ทั่ ว ห น้ า

อาหาร บ่มเช้ือไว้ที่อุณหภูมิ    27 oC เป็นเวลา 7 วัน

จากนั้นศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเช้ือภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์  

2.3 การจัดท าแผนที่การระบาดของโรคแส้ด าอ้อย

ด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

สร้างแผนที่การกระจายตัวของโรคด้วยโปรแกรม 

QGIS Version 3.6.2 ในการน าเข้าข้อมูลพิกัด GPS ใน

ต าแหน่งแปลง วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่

ในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบ shape file 

ของอ าเภออรัญประเทศ บันทึกไฟล์แผนที่การกระจายตัว

ของโรคแส้ด า และระดับความรุนแรงโรคแส้ด าที่พบ 

3. ผลการวิจัย  

จากการส ารวจการแพร่ระบาดของโรคแส้ด าอ้อยใน

ระยะแตกกอ จ านวน 70 แปลง ใน 11 ต าบลของอ าเภอ

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย ต.ป่าไร่ ต.

เมืองไผ่  ต.คลองน้ าใส ต.ท่าข้าม ต.ผ่านศึก ต.ฟากห้วย ต.

คลองทับจันทร์ ต.บ้านด่าน ต.หนองสังข์ ต.หันทราย และ 

ต.ทับพริก พบลักษณะอาการของโรคแส้ด าระบาด จ านวน 

25 แปลง คิดเป็นร้อยละ 35.71 กระจายตัวในพื้นที่ 8 

ต าบล ได้แก่    ต.ฟากห้วย พบจ านวน 6 แปลง ต.ป่าไร่ 

พบจ านวน 6 แปลง ต.หนองสังข์ พบจ านวน 5 แปลง ต.

เมืองไผ่ พบจ านวน 1 แปลง ต.คลองน้ าใส พบจ านวน 3 

แปลง ต.บ้านด่าน พบจ านวน 2 แปลง ต.หันทราย พบ

จ านวน 1 แปลง และ ต.ทับพริก พบจ านวน 1 แปลง 

ตามล าดับ และไม่พบโรคแส้ด าในเขตพื้นท่ี 3 ต าบล ได้แก่ 

ต.ท่าข้าม ต.ผ่านศึก และ ต.คลองทับจันทร์  ทั้งนี้หากการ

ประเมินระดับความรุนแรงของโรค จากแปลงอ้อยที่พบ

โรคทั้งหมด 25 แปลง พบว่าอ้อยท่ีปลูกใน ต.หนองสังข์ ต.

หนองน้ าใส และ ต.ฟากห้วย มีลักษณะอาการยอดเป็นแส้

มากกว่า 4 แส้ และอ้อยแตกกอฝอยเหมือนกอตะไคร้ มี

ความรุนแรงของโรคระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 4.28 ส่วน

อ้อยที่ปลูกใน ต.หนองสังข์ จ านวน 2 แปลง และ ต.ฟาก

ห้วย จ านวน 1 แปลง มีระดับความรุนแรงในระดับ 3 โดย

อ้อยแสดงลักษณะอาการเป็นแส้จ านวน 2-3 แส้ การ

เจริญเติบโตลดลง แตกกอมากกว่าปกติ ล าอ้อยเล็ก คิด

เป็นร้อยละ 4.28 และระดับความรุนแรงของโรคระดับ 2 

พบในแปลงปลูกอ้อย ต.หนองสังข์ จ านวน 2 แปลง ต.ป่า
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ไร่ จ านวน 1 แปลง ต.ฟากห้วย จ านวน 1 แปลง และ ต.

หันทราย จ านวน 1 แปลง คิดเป็น 7.14% อ้อยจะแสดง

ลักษณะมีแส้ 2-3 แส้ การเจริญลดลง แตกกอมากกว่า

ปกติ ล าอ้อยเล็ก นอกจากนี้ยังพบระดับความรุนแรงที่ 1 

คิดเป็น 20.01% ในแปลงปลูกอ้อยของ ต.ป่าไร จ านวน 5 

แปลง ต.ฟากห้วย จ านวน 3 แปลง ต.คลองน้ าใส จ านวน 

2 แปลง ต.บ้านด่าน จ านวน 2 แปลง ต.เมืองไผ่ จ านวน 1 

แปลง และ ต.ทับพริก จ านวน 1 แปลง ตามล าดับ อ้อย

แสดงลักษณะมีแส้ 1-2 แส้ การเจริญแตกกอเป็นปกติ 

และไม่พบโรคจ านวน 45 แปลง คิดเป็น 64.29% งานวิจัย

ดังกล่าวเป็นรายงานครั้งแรกที่มีการส ารวจโรคแส้ด าอ้อย

ในเขตพื้นที่ปลูกอ้อยของอ าเภออรัญประเทศ จังหวัด

สระแก้ว ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเมื่อพบการ

ระบาดของโรคแส้ด าในบางต าบลจะสามารถส ารวจพบ

โรคได้ในแปลงของเกษตรกรที่ปลูกใกล้เคียงกัน และยังพบ

ปัญหาการระบาดของโรคแส้ด าใน อ.ด่านช้าง     จ.

สุพรรณบุรี  ท าความเสียหายในแปลงปลูกอ้อยสูงถึง 

88.4% [12] นอกจากนี้ในต่างประเทศยังมีการส ารวจพบ

โรคแส้ด าอ้อยเป็นครั้งแรกที่รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศ

ออสเตรเลีย ในปี ค.ศ. 2006 [13] ถือเป็นโรคที่ควรเฝ้า

ระวังแม้ว่าจะไม่พบการระบาดในพื้นที่แล้ว หากเป็นพื้นที่

ที่เคยมีประวัติการระบาดของโรคควรเลือกท่อนพันธุ์ที่มี

ความต้านทานโรค เช่น อู่ทอง 12 มาปลูก [14] ส่วนการ

จ าแนกเช้ือ Ustilago scitaminea  จากตัวอย่างช้ินพืช

นั้น ได้เช้ือบริสุทธิ์ที่เจริญบนอาหาร PDA โคโลนี มีสี

น้ าตาล หรือสีขาวจนถึงสีครีม เส้นใยฟูเล็กน้อย ตรวจสอบ

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้

แสงพบ chlamydospore หรือ teliospore มีลักษณะ

ค่อนข้างกลมสีน้ าตาลอ่อนจนถึงเข้มที่อยู่ข้ามฤดูกาลได้ 

(ภาพที่  1) และพบ promycelium ที่มีการแตกหน่อ

เรียกว่า sporidia  

 
ภาพที่ 1 อ้อยที่แสดงอาการของโรคมีก้านแส้สีด าและ

อาการ 
กอตะไคร้ (A) ลักษณะการเจรญิของโคโลนีของเชื้อ 
Ustilago scitaminea บนอาหาร PDA อายุ 28 วัน (B) 
และลักษณะ teliospore (C) 

จากการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการ

จ าแนกการกระจายตัวโรคแสด้ าของอ้อย จะสามารถแสดง

ลักษณะการกระจายตัวของโรคที่ชัดเจนขึ้น (ภาพที่ 2) 

และสามารถระบุพื้นที่การระบาดของโรคอีกทั้งความ

รุนแรงเป็นฐานข้อมูลที่อันเป็นประโยชน์ในการบริการ

จัดการโรคต่อไป 

 

 
ภาพที่ 2 แผนที่การกระจายตัวโรคแส้ด าอ้อยในอ าเภอ   
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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4. สรุป 

จากการส ารวจการแพร่ระบาดโรคแส้ด าของ

อ้อยในอ้อยระยะแตกกอ จ านวน 70 แปลง ใน 11 ต าบล

ของอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบโรคแส้ด า

จ านวน 25 แปลง คิดเป็น 35.71% พบว่า มีความรุนแรง

ของโรคระดับ 4 คิดเป็น 4.28% อ้อยแสดงลักษณะมีแส้

มากกว่า 4 แส้ อ้อยแตกกอฝอยเหมือนกอตะไคร้ ความ

รุนแรงของโรคระดับ 3 คิดเป็น 4.28% อ้อยมีลักษณะมี

แส้ 2-3 แส้ การเจริญเติบโตลดลง แตกกอมากกว่าปกติ 

ล าอ้อยเล็ก ความรุนแรงของโรคระดับ 2 คิดเป็น 7.14% 

มีลักษณะมีแส้ 2-3 แส้ การเจริญลดลง แตกกอมากกว่า

ปกติ ล าอ้อยเล็ก ส่วนความรุนแรงของโรคระดบั 1 คิดเปน็ 

20.01% อ้อยมีลักษณะแส้ 1-2 แส้ การเจริญแตกกอเป็น

ปกติ ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาการ

กระจายตัวของโรคในทุกระยะการเจริญเติบโตของอ้อย 

และท าการศึกษาให้ครอบคลุมในพื้นที่ท้ังจังหวัดสระแก้ว 
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ตัวแบบสโทแคสติกส าหรบัราคาสินทรัพย์และการประยุกต์ใช้ประมาณราคาทองค า 
Stochastic Model for Commodity Prices and Its Application to Estimate 

Future Gold Spot Prices 

นราธิป อิสรานสุรณ ์

Naratip Issaranusorn 

สาขาวิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ; jo_zag11@hotmail.com 
 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาตัวแบบสโทแคสติก 1ปัจจัยที่ใช้ประมาณราคาของสินทรัพย์ในอนาคตโดยก าหนด 
ราคาของสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับสมการการเคลื่อนที่แบบบราวน์และเพิ่มพจน์ท่ีแสดงถึงพฤติกรรมของนักลงทุนประเภทลงทุน 
ตามแนวโน้มและ2)เพื่อประมาณราคาทองค าในอนาคตจากตัวแบบสโทแคสติก 1ปัจจัย ผลการวิจัยพบว่า 1)ได้ตัวแบบสโทแคสติก 
1ปัจจัยที่สามารถใช้ประมาณราคาของสินทรัพย์ และ 2) ได้ราคาทองค าในอนาคตที่ประมาณได้จากตัวแบบสโทแคสติก โดยใช้
เงื่อนไขเริ่มต้น คือ ราคาทองค าจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองค า และค่าของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ก าหนดขึ้น  
ค าส าคัญ: ตัวแบบสโทแคสติก, การเคลื่อนที่แบบบราวน์, การลงทนุตามแนวโน้ม  
 
Abstract 

The purposes of this research are 1) to develop a one-factor stochastic model using for estimating 
commodity prices which are set to satisfy the geometric Brownian motion. Moreover, the term that is the 
behavior of the investor typed trend follower investment is also supplemented, and 2) to estimate the future 
gold spot prices from the one-factor stochastic model. From the research, 1) the one-factor stochastic model 
estimating the commodity prices is obtained, and 2) thefuture gold spot prices are obtained from estimating by 
using the one-factor stochastic model with the initial conditions such as the gold spot prices from website gold-
traders and the fixed values of some parameters. 

Keywords: stochastic model, Brownian motion, trend follower investment 

1. บทน า 
ปัจจุบันการลงทุนที่ใช้เงินเป็นตัวขับเคลื่อนสร้างรายได้
และผลตอบแทนให้กับนักลงทุนเป็นวิธีการที่ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย เช่น การลงทุนในตลาดหุ้น ตราสาร
หนี้ ตราสารอนุพันธ์โดยปกติการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงจะ
ให้ผลตอบแทนสูง การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ าจะให้
ผลตอบแทนต่ าดังนั้นก่อนการลงทุนใด ๆนักลงทุนจะต้อง
ศึกษาการลงทุนนั้นให้เข้าใจเพื่อที่จะไม่ท าให้เกิดโอกาส
การขาดทุนได้  ยิ่งไปกว่านั้นหากผู้ลงทุนมีเครื่องมือที่ช่วย

ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ก็จะช่วยเพิ่มความ
มั่นใจในการลงทุนมากขึ้น 
 Schwartz, E., S.(1997) [1]สร้ างตัวแบบสโทแค
สติก 1 ปัจจัย ที่ใช้ในการประมาณราคาของสินทรัพย์ใน
อนาคต โดยก าหนดราคาสินทรัพย์ให้อยู่ในรูปสมการการ
เคลื่ อนที่ แบบบราวน์  และก าหนดพจน์ของอัตรา
ผลตอบแทนสะดวกให้อยู่ในรูปลอกการิทึมของราคา
สินทรัพย์ ณ เวลาปัจจุบัน โดยตัวแบบสโทแคสติก1ปัจจัย
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ที่สร้างขึ้นนี้ ใ ช้ประมาณราคาของสินทรัพย์ในตลาด
ล่วงหน้า 
 Issaranusorn, N., Rujivan, S., and  Mekchay, 
K.(2011)[2] พัฒนาตัวแบบสโทแคสติก1 ปัจจัย ที่ใ ช้
ประมาณราคาทองค าในอนาคต ซึ่งพัฒนาตัวแบบมาจาก 
[1] โดยก าหนดให้พจน์ของอัตราผลตอบแทนสะดวก
สอดคล้องกับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ท่ีอยู่บนพื้นฐาน
ของฤดูกาลราคาทองค าและมีคุณสมบัติกระบวนการลู่เข้า
สู่ค่าเฉลี่ยของราคาซึ่งใช้ข้อมูลทองค าจากเว็บไซต์สมาคม
ค้าทองค าแห่งประเทศไทย 
DoyneFarmera, J, and Joshib, S.(2001) [3] ไ ด้
ท าการศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุน3ประเภท คือ นัก
ลงทุนตามแนวโน้ม นักลงทุนมูลค่า และ นักลงทุนแบบ
ผู้สร้างตลาด ที่มีกลยุทธ์ต่อรองราคาของหุ้นในตลาดหุ้น 
ภายใต้สมมติฐานของตลาดที่มีความสมบูรณ์ โดยแต่ละนัก
ลงทุนก็จะมีรูปแบบสมการที่แสดงถึงกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน
ไป โดยพฤติกรรมของนักลงทุนแต่ละประเภทก็จะส่งผล
ต่อราคาสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน 
Issaranusorn, N. (2015) [4] ไ ด้ ส ร้ า ง ตั ว แ บ บ เ ชิ ง
คณิตศาสตร์เพื่อการออมเงิน 4 ตัวแบบ โดยมีการฝากเงิน
ตอนต้นปีและปลายปี ด้วยจ านวนเงินแบบคงที่กับอัตรา
ดอกเบี้ยแบบคงที่และไม่คงที่ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
การตัดสินใจ ช่วยวางแผนก่อนการออมเงิน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เพื่อ
ประมาณราคาของสินทรัพย์ในอนาคตเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจก่อนการลงทุนของนักลงทุน 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ1) พัฒนาตัวแบบสโทแคสติก1 ปัจจัย
จาก [1] ที่สามารถใช้ประมาณราคาสินทรัพย์ในเวลา
อนาคตโดยก าหนดให้พจน์ของอัตราผลตอบแทนสะดวก
แทนด้วยพจน์ที่แสดงถึงพฤติกรรมของนักลงทุนประเภท
ลงทุนตามแนวโน้มและ 2) เพื่อประยุกต์ใช้ตัวแบบสโทแค
สติก 1 ปัจจัย ประมาณราคาทองค าในอนาคต  
 

2. วิธีด าเนินการศึกษา 
งานวิจัยครั้ งนี้  นักลงทุนสามารถน าผลงานวิจัย ไป

ประยุกต์ใช้ในการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบราคาของ

สินทรัพย์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนการ

ลงทุนจริงซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

          2.1 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับตัวแบบสโทแคสติกและ

พฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดลงทุนที่มีการซื้อขาย

สินทรัพย์รวมถึงงานวิจัยทางการสร้างตัวแบบสโทแคสติก 

และงานวิจัยที่อธิบายพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาด

ลงทุน 

  2.2. พัฒนาตัวแบบสโทแคสติก 1 ปัจจัยจากงานวิจยั

ที่ผู้วิจัยศึกษาโดยเพิ่มปัจจัยที่ท าให้ราคาของสินทรัพย์มี

การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของนักลงทุน

ประเภทลงทุนตามแนวโน้ม 

 2.3.น าข้อมูลราคาทองค าจากเว็บไซต์สมาคมค้า

ทองค า [5]เดือน มกราคม ถึง เมษายน พ .ศ.2562โดย

ก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

ให้ 1 , t tP P แทน ราคาทองค าวันน้ีและเมื่อวาน ตามล าดบั 

โดยที่ 1 1t tP P  เมื่อ 1t tP P  

แทนสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนมีโอกาสท าการซื้อทองค าในวัน

ถัดไป 

1 0t tP P  เมื่อ 1t tP P  

แทนสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนมีโอกาสท าการซื้อหรือขาย

ทองค าในวันถัดไป 

1 1t tP P   เมื่อ 1t tP P  
แทนสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนมีโอกาสท าการขายทองค าในวัน

ถัดไป 

 2.4 ท าการประมาณราคาทองค าด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์โดยมีพารามิเตอร์ ที่แทน

สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในตัวแบบสโทแคสติก 

 2.5 วิเคราะห์ สรุปผล และสังเคราะห์ผลที่ได ้เพื่อให้

เกิดองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้ในชีวิตจริง รวมถึงเป็น

แนวทางที่จะน าไปวิจัยครั้งต่อไปในอนาคต 

 

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
3.1ผลจากการพัฒนาตัวแบบสโทแคสติก 
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ผู้วิจัยพัฒนาตัวแบบสโทแคสติก 1ปัจจัยจาก[1] 
และเพิ่มพจน์ท่ีแสดงถึงพฤติกรรมของนักลงทุนประเภท
ลงทุนตามแนวโนม้[3]แสดงได้ ดังนี้ 
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โดยที ่

tS แทน ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงณ เวลา t  

tW แทนการเคลื่อนที่แบบบราวน์ณ เวลา t  
r แทน อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสีย่ง 
 แทน ความผันของราคาสินทรัพยอ์้างอิง 

1tP แทน ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลา 1t   

tP แทน ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลา t  

1tP แทน ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลา 1t   
 แทน แอมพลิจูดของ 1t tP P  
 แทน ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึน้  
 

ตัวแบบสโทแคสติก  1 สามารถใช้ประมาณราคาของ
สินทรัพย์ ณเวลา t ใดๆและผู้วิจัยได้เพิ่มพจน์ที่แสดงถึง
พฤติกรรมของนักลงทุนประเภทลงทุนตามแนวโน้มที่มีผล
ต่อราคาของสินทรัพย์ตรงต าแหน่งของอัตราผลตอบแทน
สะดวกซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะน าตัวแบบสโทแคสติกไป
ประยุกต์ใช้ประมาณราคาทองค า 
 
3.2 ผลจากการการประมาณราคาทองค า 
ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการ
ประมาณราคาทองค าของ วันที่ 31ม.ค.28ก.พ.30มี.ค. 
และ30เม.ย. พ.ศ. 2562โดยก าหนดพารามิเตอร์ให้มีค่าที่
แตกต่างกันในแต่ละเดือน ซึ่งเปรียบเหมือนสถานการณ์ที่
แตกต่างกันใช้ราคาทองค าเริ่มต้นของวันที่ 1ม.ค.1ก.พ.1
มี.ค.และ 1เม .ย . พ.ศ. 2562ได้ผลการประมาณราคา
ทองค า ดังนี ้
 
3.2.1ราคาทองค า 
ณ  วันท่ี 1ม.ค. 2562เท่ากับ 19,650บาท 

ณ วันท่ี31ม.ค.2562เท่ากับ 19,550 บาท 
ที่มา:https://www.goldtraders.or.th/ 
สืบค้น วันท่ี3พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 1กราฟแสดงราคาทองค าจากการประมาณ 
ของวันท่ี 31มกราคม พ.ศ. 2562 

โดยมีคา่พารามเิตอร ์

19,650,   0.15,   0.5,   =1,  =0S r      
 
 

จากรูปที่ 1พบว่า ความถี่ที่มากที่สุดของราคาทองค าที่
ประมาณได้ อยู่ในช่วงราคา 19,500 ถึง19,600 บาท ซึ่ง
เป็นช่วงเดียวกันกับราคาทองค าณ วันที่31ม.ค.2562คือ
19,550 บาท 
 
 
3.2.2ราคาทองค าจากการประมาณ 
ณ วันท่ี1ก.พ. 2562 เท่ากับ19,550บาท 
ณ วันท่ี 28ก.พ.2562เท่ากับ 19,750บาท 
ที่มา: https://www.goldtraders.or.th/ 
สืบค้น วันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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รูปที่ 2กราฟแสดงราคาทองค าจากการประมาณ 
ของวันท่ี 28กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

โดยมีคา่พารามเิตอร ์

19,550,   0.35,   0.5,   =0.5,  =0.2S r      
 
 
จากรูปที่ 2พบว่า ความถี่ที่มากที่สุดของราคาทองค าที่
ประมาณได้ อยู่ในช่วงราคา 19,500 ถึง20,000 บาท ซึ่ง
เป็นช่วงเดียวกันกับราคาทองค า ณ วันที่ 28ก.พ.2562คือ
19,750 บาท 
 
 
3.2.3ราคาทองค า 
ณ  วันท่ี 1มี.ค. 2562  เท่ากับ19,700บาท 
ณ วันท่ี 30มี.ค. 2562  เท่ากับ19,500 บาท 
ที่มา: https://www.goldtraders.or.th/ 
สืบค้น วันท่ี 3พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 

 
 

รูปที่ 3 กราฟแสดงราคาทองค าจากการประมาณ 
ของวันท่ี 30มีนาคม พ.ศ. 2562 

โดยมีคา่พารามเิตอร ์

19,700,   0.2,   0.2,   =0.75,  =0.25S r      
 
 
จากรูปที่ 3พบว่า ความถี่ที่มากที่สุดของราคาทองค าที่
ประมาณได้ อยู่ในช่วงราคา 19,400 ถึง19,600 บาท ซึ่ง
เป็นช่วงเดียวกันกับราคาทองค า ณ วันที่ 31มี.ค. 2562 
คือ19,500 บาท 
 
 
3.2.4ราคาทองค า 
ณ  วันท่ี 1เม.ย. 2562 เท่ากับ 19,450บาท 
ณ วันท่ี 30 เม. ย. 2562เท่ากับ 19,450บาท 
ที่มา: https://www.goldtraders.or.th/ 
สืบค้น วันท่ี 3พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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รูปที่ 4กราฟแสดงราคาทองค าจากการประมาณ 
ของวันท่ี 30เมษายน พ.ศ. 2562 

โดยมีคา่พารามเิตอร ์

19,450,   0.3,   0.25,   =1,  =0.3S r      
 
 

จากรูปที่ 4พบว่า ความถี่ที่มากที่สุดของราคาทองค าที่
ประมาณได้ อยู่ในช่วงราคา 19,400 ถึง19,500 บาท ซึ่ง
เป็นช่วงเดียวกันกับราคาทองค า ณ วันท่ี 30เม.ย.2562คือ
19,450 บาท 
 
 

4. สรุปผลการศึกษา 
4.1ได้ตัวแบบสโทแคสติก 1ปัจจัยซึ่งมีพจน์ที่แสดงถึง
พฤติกรรมของนักลงทุนประเภทลงทุนตามแนวโน้ม โดย
ส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์ และมีพารามิเตอร์ที่เปรียบ
เหมือนสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตัวแบบสโทแคสติกที่
พัฒนาขึ้นมานี้สามารถประมาณราคาสินทรัพย์ในอนาคต
ได้ เช่น สินทรัพย์ในสัญญาตลาดซื้อขายลว่งหน้า สินทรัพย์
ในสิทธิออปชัน ราคาทองค าในตลาดทองค า 
4.2 การประมาณราคาทองค าด้วยตัวแบบสโทแคสติก 1 
ปัจจัยที่พัฒนาขึ้นมานี้ สามารถประมาณราคาทองค าได้
ทุกช่วงเวลา โดยจะต้องมีเง่ือนไขเริ่มต้นต่าง ๆ  และ
ค่าพารามิเตอร์ให้ครบ ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยแสดงการ

ประมาณราคา ทองค า ขอ ง  วั นที่  31มกร าคม 28
กุมภาพันธ์30มีนาคมและ30เมษายนพ.ศ. 2562ดังรูปที่ 1 
-4 ซึ่งแสดงราคาทองค าที่ประมาณได้จากตัวแบบสโทแค
สติก 1 ปัจจัยโดยก าหนดค่าพารามิเตอร์ให้เหมือนหรือ
ต่างกันในแต่ละเดือน เป็นเหมือนการจ าลองสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเลขส่งผลให้ความถี่ที่มากที่สุดของ
ราคาทองค าที่ประมาณได้อยู่ในช่วงเดียวกันกับราคา
ทองค าจากเว็บไซต์ในช่วงเดือนนั้นๆ ซึ่งราคาดังกล่าวจะ
เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยประกอบการตัดสินใจให้นักลงทุนก่อนท่ี
จะท าการซื้อหรือขายทองค าในวันถัดไป 
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ของโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าด้วยการล้างมือ  

Mathematical model for controlling the spread  
of Rotavirus Diarrhea Disease by Hand Washing 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาและวิเคราะห์เสถียรภาพของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
อุจจาระร่วงจากเช้ือไวรัสโรต้าด้วยการล้างมือ  โดยใช้ตัวแบบ SEIR  ซึ่งมีการวิเคราะห์จุดสมดุลและเสถียรภาพของตัวแบบ 
ผลการวิจัยพบว่าจุดสมดุลที่ไม่มีโรค เมื่อให้ประสิทธิภาพการล้างมือ 9.0k  มีค่าระดับการติดเช้ือเป็น 0.157175851 และจุด
สมดุลที่มีโรค เมื่อให้ประสิทธิภาพการล้างมือ 1.0k  มีค่าระดับการติดเช้ือเป็น 1.414578466 สรุปได้ว่าประสิทธิภาพการ
ล้างมือสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ ถ้าประสิทธิภาพการล้างมือเพิ่มขึ้นส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคอุจจาระ
ร่วงลดลงจนกระทั่งไม่มีการแพร่ระบาดของโรค 
 
ค าส าคัญ: ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์, โรคอุจจารระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า, การล้างมือ 
 
Abstract 
 The objective of this research were to develop and to analyze a mathematical model for controlling 
the spread of Rotavirus diarrhea disease by hand washing. The model is analyzed using standard method of 
differential equation, to find the equilibrium points and to determine the stability of the proposed model.The 
results showed that there were two equilibrium points, disease free and endemic equilibrium point. From the 
numerical simulation, when the effectiveness of hand washing 9.0k , the basic reproductive number R0 = 
0.157175851. Whenever the effectiveness of hand washing 1.0k , the disease endemic equilibrium R0 = 
1.414578466. We concluded that the effectiveness of hand washing can control the spread of Rotavirus diarrhea 
disease. If we increase the effectiveness of hand washing in the human population then the spread of Rotavirus 
diarrhea disease will decrease.  
 
Keywords: Mathematical model, Rotavirus diarrhea disease, hand washing  
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1. บทน า 
 ไวรัสโรต้า (Rotavirus) ท าให้เกิดโรคอุจจาระร่วงมักจะ
พบในเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 5 ปี พบมากช่วงอายุตั้งแต่ 6 
เดือนถึง 2 ปี แต่การติดเช้ือพบได้ทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึง
ผู้ใหญ่ รวมถึงผู้สูงอายุ อาการเริ่มจากมีไข้สูง อาเจียน และ
ท้องเสีย อาการจะเป็นเพียง 2 ถึง 3 วันเท่านั้น แล้วจะค่อย 
ๆ ดีขึน้[1]  
ซึ่งจ านวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันเพิ่มขึ้นอย่าง
มากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และสูงมากขึ้นใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยส่วนใหญ่สาเหตุของโรค
อุจจาระร่วง เกิดจากเช้ือไวรัสโรต้าร้อยละ 80 [2]  
การป้องกันเหมือนกับโรคในระบบทางเดินอาหารทั่วไป 
ได้แก่ การล้างมือ รับประทานอาหารที่สุกสะอาด 
 การรักษาสุขอนามัยของมือเป็นพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ 
เนื่องจากมือเป็นพาหะที่น าเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกาย เช้ือโรคคือ
สาเหตุของการเกิดโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 
เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัด เป็นต้น  
วิธีป้องกันไม่ให้เช้ือโรคต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายได้คือการล้างมือ
ที่ถูกต้องและสะอาดซึ่งสามารถลดเช้ือโรคได้ร้อยละ 90   
 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ชัดว่าโรคอุจจาระร่วงจาก
เช้ือไวรัสโรต้า จะมีแนวโน้มจ านวนผู้ป่วยที่มากขึ้นต้องระวัง
และควบคุมอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าปัญหาโรคอุจจาระร่วง
จากเช้ือไวรัสโรต้นเป็นปัญหาทางระบาดวิทยาที่มี
ความส าคัญและควรได้รับแนวทางการป้องกันโรคอุจจาระ
ร่วงจากเช้ือไวรัสโรต้า ซึ่งสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์
มาช่วยในการแก้ปัญหาได้ด้วยการสร้างตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร ์
 การศึกษาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์แสดงให้เห็นถึง
บทบาทและประโยชน์ของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่มีส่วน
ช่วยในการแก้วิกฤตการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นจากโรคภัยต่าง ๆ 
โดยจะจ าลองประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ ตัวเช้ือโรค ตัว
พาหะน าโรค และผู้ติดเช้ือ โดยแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูป
สมการทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายลักษณะของการระบาด
และการด าเนินของโรคโดยที่ผู้วิจัยไม่จ าเป็นต้องไปศึกษากับ
มนุษย์โดยตรง ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของผู้วิจัยและ
ผู้ป่วยได้อีก ทั้งยังช่วยลดงบประมาณส าหรับการเสริม
มาตรการการรักษาและการป้องกันโรคตามความต้องการที่
แท้จริงได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมมากที่สุดด้วย  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้ตัวแบบ SEIR มาแก้ปัญหาโรค
อุจจาระร่วงจากเช้ือไวรัสโรต้า โดยการล้างมือ เนื่องจากการ
ล้างมือเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เช้ือโรคต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายได้ 
และสามารถลดเช้ือโรคได้ถึงร้อยละ 90 ควรมีการปลูกฝังให้
เป็นพฤติกรรมสุขภาพทีค่วรปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เพื่อ
เป็นแนวทางในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอุจจาระ
ร่วงจากเช้ือไวรัสโรต้า 
 
2. วิธีด าเนินการศึกษา 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคอุจจาระร่วงจากเช้ือไวรัสโรต้าด้วย
การล้างมือ ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   2.1 สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และสร้างสมการเชิง
อนุพันธ์จากตัวแบบ 
   2.2 วิเคราะห์ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
   2.2.1 จุดสมดุล (Equilibrium point) โดยจัด
สมการเชิงอนุพันธ์ท่ีได้จากการแปลงสมการของตัวแบบใหม่ 
ให้เท่ากับ ศูนย์ จะได้ค่าจากการแก้สมการสองค่า คือ ค่าจุด
สมดุลที่ไม่มโีรค (Disease Free Equilibrium Point :E0) 
ค่าที่สองเป็นค่าที่ท าให้จุดสมดุลที่มโีรค (Endemic Free 
Equilibrium Point : E1) 
     2.2.2 เสถียรภาพ (Stability) ในการหาค่า
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งสามารถหาได้จากสมการลักษณะเฉพาะ

ของจาโคเบียนเมทริกซ์ 0))(det( 00  IEJ   เพื่อ
ตรวจสอบว่ามีเสถียรภาพเฉพาะที่เชิงเส้นก ากับ และ
สอดคล้องเง่ือนไขของ Routh-Hurwitz Criteria ซึ่งแบ่งเป็น 
2 กรณี ดังนี้ 
  1) เสถียรภาพ ณ สภาวะที่ไม่มีโรค (E0) ค่า
ลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์จาโคเบียนสอดคล้องกับเง่ือนไข
ของ Routh-Hurwitz Criteria โดยลักษณะเฉพาะทุกค่า
ต้องเป็นลบจึงจะสอดคล้องตามเง่ือนไข R0 < 1 
  2) เสถียรภาพ ณ สภาวะที่มีการแพร่ระบาดของ
โรคอุจจาระร่วงจากเช้ือไวรัสโรต้า (E1) จะได้สมการ
ลักษณะเฉพาะจาก 0))(det( 11  IEJ   ซึ่งค่า
สัมประสิทธิ์ของสมการลักษณะเฉพาะเป็นลบและสอดคล้อง
ตามเง่ือนไขของ Routh-Hurwitz Criteria ส าหรับค่าที่ได้
ตามเกณฑ์ R0 > 1 
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 2.3 วิเคราะห์ตัวเลขของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
      การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่ท าให้จุดสมดุลที่
ไม่มีโรคและจุดสมดุลที่มีโรค ท าให้ระบบเป็น Local 
asymptotically stable ของจุดสมดุล ซึ่งเป็นการหาค่า
ลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์จาโคเบียน ต้องมีค่า
ลักษณะเฉพาะทุกค่ามีส่วนจริงเป็นลบซึ่งสอดคล้องกับ
เง่ือนไขของ Routh – Hurwitz Criteria เพื่อน า
ค่าพารามิเตอร์มาหาค าตอบเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิง
อนุพันธ์ 
 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
     จากการศึกษาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคอุจจาระร่วงจากเช้ือไวรัสโรต้าด้วย
การล้างมือสามารถสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ไดด้ังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1  การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคอุจจาระร่วงจากเช้ือไวรัสโรต้าด้วย
การล้างมือ 
 เมื่อ S  เป็นจ านวนประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ E  
เป็นประชากรที่ติดเช้ือแต่ไม่สามารถแพร่เช้ือได้ I  เป็น
ประชากรที่ติดเช้ือและแพร่เช้ือได้ R  เป็นประชากรที่หาย
จากการติดเช้ือ  เป็นอัตราการเกิดประชากร   เป็น

อัตราการถ่ายทอดเช้ือ μ เป็นอัตราการเสียชีวิตของ
ประชากร   เป็นอัตราการฟักตัวของโรคอุจาระร่วงจากเช้ือ
ไวรัสโรต้า   เป็นอัตราการฟื้นตัวของประชากร   เป็น
อัตราการฟื้นตัวของประชากรที่สามารถกลับมาเป็น
ประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ k  เป็นประสิทธิภาพของการ
ล้างมือและ N  เป็นจ านวนประชากรทั้งหมด จาก
แผนภาพสามารถเขียนสมการเชิงอนุพันธ์เพื่อมาวิเคราะห์ได้ 
ดังนี้  
  

RSSIkN
dt

dS
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(1) 
 

EESIk
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โดยที่ RIESN    
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ซึ่งสามารถน า RIES เเละ,,  ไปหาจุดสมดุลของโรคได้
ดังนี ้

 1. จุดสมดุลและความเสถียรภาพที่จุดไม่มีโรค  0E  

    จุดสมดุลที่ไม่มีโรค จะเป็นกรณีที่ไม่มีโรค นั่นคือ 0E

จะได้ )0,0,0,(0 NE  และความเสถียรภาพของระบบที่จุด 

0E  ได้ดังนี ้
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จากสมการลักษณะเฉพาะจะเห็นว่า 01   , 

02   และจะพบว่า 3  มีค่าเป็นลบ เมื่อ 
22 2)1(4
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1
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ดังนั้น จุดสมดุลที่ไม่มีโรค 0E  มีความเสถียรภาพเฉพาะที่
เชิงเส้นก ากับ เมื่อ R0 < 1    
 2. จุดสมดุลและความเสถียรภาพที่จุดมีโรค 
      จุดสมดุลที่มีโรค จะเป็นกรณีที่มีโรค นั่นคือ 0E จะ
ได้ 0I  ดังนั้น จุดสมดุลที่มีโรค 
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ซึ่งค่าลักษณะเฉพาะเหล่านั้นเป็นค่าลบ เมื่อสัมประสิทธิ์  

dcba ,,,  สอดคล้อง Routh-Hurwitz Criteria คือ 
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ถ้าเง่ือนไขทั้ง 4 ข้อเป็นดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแสดงว่า
สอดคล้อง Routh-Hurwitz Criteria จึงสรุปได้ว่า E1 มี
ความเสถียรภาพเฉพาะที่เชิงเส้นก ากับ เมื่อ R0 > 1    
 3. ค่าระดับการติดเช้ือ R0 
    การหาค่าระดับการติดเช้ือจะใช้วิธี  next 
generation โดยจัดสมการ (1) - (4) ในรูปเมทริกซ์  

)()( xVxF
dt

dx
  

เพื่อหาค่า R0 จากเมทริกซ์ ))(( 0
1 EFV    ซึ่ง )(xF  คือ 

เมทริกซ์ของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และ )(xV  คือ เมทริกซ์ของ
ผู้ป่วยที่เปลี่ยนสถานะจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง จะได้ 
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พิจารณาหาค่ารัศมีโดดเด่น (Spectral radius) เขียนแทน
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  4. ผลการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
    การวิเคราะห์เชิงตัวเลขใช้ค่าพารามิเตอร์ดังตารางที่ 
1    
 
 
 
 
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

พารามิเตอร์ ความหมาย ค่าพารามิเตอร์ 

  
อัตราการเกิดของ
ประชากร [3] 365

1.10

ต่อวัน 

N  
จ านวนประชากร
ทั้งหมด 

1000 คน 

  
อัตราการถ่ายทอดเช้ือ 
[3] 

0.0003 ต่อวัน 

  
อัตราการฟักตัวของ
โรค [3] 

0.2 ต่อวัน 

  
อัตราการฟื้นตัวของ
ประชากร [3] 

0.14 ต่อวัน 

      

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จากกลุ่มที่ฟ้ืนจากการ
ติดเช้ือเป็นกลุ่มเสี่ยง
ต่อการติดเช้ือ [4] 

 0.25 ต่อวัน 

     อัตราการตายโดย
ธรรมชาติ [4] 

  

    k  
ประสิทธิภาพการล้าง
มือ [5] 

0 - 1 

 
เมื่อพิจารณาเสถียรภาพของระบบ ณ จุดสมดุลที่ไมม่ีโรค 
พบว่าค่าลักษณะเฉพาะ 80276712328.01  ,

1146049944.02  , 2776712214.03  , 
2807374829.04   สอดคล้องกับเง่ือนไขของ Routh-

Hurwitz Criteria ส่งผลให้ค าตอบลู่เข้าสู่จุดสมดุลที่ไม่มีโรค 
)0,0,0,1000(0 E  ดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 

 
      
 (a)    (b) 
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 (c)    (d) 
ภาพที่ 2 ค าตอบเชิงตัวเลขแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ 
(a) ประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ (b) ประชากรที่ติดเช้ือ
แต่ไม่สามารถแพร่เช้ือได้ (c) ประชากรที่ติดเช้ือและสามารถ
แพร่เช้ือได้ (d) ประชากรที่หายจากการติดเช้ือ เทียบกับ
เวลา (t) ในสภาวะที่ไม่มีโรค )0,0,0,1000(0 E  
  เมื่อพิจารณาเสถียรภาพของระบบ ณ จุดสมดุลที่มีโรค 
พบว่าค่าลักษณะเฉพาะ 7999999999.01  ,

1007129259.02  , 1686371131.03  , 
3799132004.04   สอดคล้องกับเง่ือนไขของ Routh-

Hurwitz Criteria ส่งผลให้ค าตอบลู่เข้าสู่จุดสมดุลที่มีโรค

)07947326.63,1096794.125,8864709.104,9243762.706(1E  
ดังภาพที่ 3 
 

 
      
 (e)     (f) 

 
      
 (g)    (h) 
ภาพที่ 3 ค าตอบเชิงตัวเลขแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ 
(e) ประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ (f) ประชากรที่ติดเช้ือแต่
ไม่สามารถแพร่เช้ือได้  (g) ประชากรที่ติดเช้ือและสามารถ
แพร่เช้ือได้ (h) ประชากรที่หายจากการติดเช้ือเทียบ กับ
เวลา (t) ในสภาวะที่มีโรค

)07947326.63,1096794.125,8864709.104,9243762.706(1E  

 
4.สรุปผลการศึกษา 
   จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ประสิทธิภาพการล้างมือเป็น
ปัจจัยหนึ่งต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคอุจจาระร่วงจากเช้ือไวรัสโรต้าด้วยการ
ลา้งมือ โดยพบว่าถ้าประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือล้างมือ
เพื่อป้องกันโรคน้อยจะส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคเพิ่ม
มากขึ้น และถ้าประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือมีการล้างมือ
เพื่อป้องกันมากขึ้นจะส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคลดลง
จนกระทั่งไม่มีการแพร่ระบาดของโรคอุจจาระร่วง ดังนั้น
หน่วยงานด้านสาธารณสุขควรรณรงค์ให้ควรรู้เกี่ยวกับการ
ล้างมือให้กับเด็กและประชาชนทั่วไปที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ
ไวรัสโรต้า 
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การสร้างแบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้น เพื่อหาก าไรสูงสุดของการขายอิฐดินเผา  
โดยใช้โปรเเกรม Wolfram Mathematica ในการตรวจสอบหาก าไรสูงสุด 

Linear programming modeling for maximum profit of salling Mon bricks by 
using the Wolfram Mathematica program to check for the maximum profit 
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3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ; jeatlala@hotmail.co.th 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมในการผลิตอิฐดินเผาแต่ละชนิด เพื่อให้เกิดก าไรสูงสุดใน การขายอิฐดิน
เผา โดยสร้างแบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้น และแก้ปัญหาแบบจ าลองดังกล่าวด้วยโปรแกรม Wolfram Mathematica ซึ่งมี
ข้อมูลในการวิจัยคือ โรงงานผลิตอิฐดินเผา คุณจินดา รัศมีสมศรี ตั้งอยู่ใน ม.7 ต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80320 ผลการศึกษาพบว่า ควรจะผลิตอิฐสี่รูจ านวน 25,000 ก้อนต่อสัปดาห์ และอิฐแปดรูจ านวน 9,815 
ก้อนต่อสัปดาห์จึงจะได้ก าไรสูงสุด คือ 46,065.7 บาทต่อสัปดาห์ 

 
ค าส าคัญ : การขายอิฐดินเผา  แบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้น  โปรแกรม Wolfram Mathematica   
 
Abstract 
This research aimed to create a linear programming model for finding the maximize profit in sale bricks by 
using the Wolfram Mathematica program. The research data have been asked from Mrs. Jinda  
Ratsameesomsri, the owner of a Mon brick factory  at Moo 7, In Khiri Subdistrict, Phrom Khiri District Nakhon 
Si Thammarat Province 80320.  The study results of produce Four-hole brick is 25,000 cubes per week and 
Eight-hole brick is 9,815 cubes per week. And we get the maximum profit is 46,065.7  baht per week. 
 
Keyword : Sale of Monbrick  Linear programming modeling  Wolfram Mathematica Programming 
 
1. บทน า 
     ชาวมอญได้อพยพมาสร้างหลักปักฐานบนผืนแผ่นดิน
ไทยและได้น าอาชีพเดิมที่ตนถนัดมาประกอบอาชีพด้วย 
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การท าอิฐ ซึ่งเป็นอาชีพที่ชาวมอญได้ท า
มานานแล้วท าให้คนไทยเรียก อิฐรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีสี
ส้มสดชนิดนี้ว่า “อิฐมอญ” อิฐเป็นวัสดุส าคัญในการ
ก่อสร้างมาแต่ครั้งอดีต สังเกตได้จากโบราณสถานที่มี
ความส าคัญในประวัติศาสตร์ อิฐมอญมีบทบาทเด่นในการ

ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ [1] จากการเก็บข้อมูลการ
ผลิตดินเผาในโรงอิฐของคุณจินดา  รัศมีสมศรี ตั้งอยู่ ม .7 
ต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
80320 พบว่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องการผลิต  อิฐดินเผาต่อ
สัปดาห์คือ ค่าดินเหนียวเฉลี่ย 54,000 บาท   ค่าน้ ามัน
เครื่องจักรเฉลี่ย 5,000 บาท แรงงานเฉลี่ย 12,740 บาท 
และค่าไม้ฟืนเฉลี่ย 2,000 บาท อิฐดินเผาที่โรงอิฐผลิตอิฐ
ดินเผาสองชนิดคือ อิฐสี่รู และอิฐแปดรู ราคาขายของ   
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อิฐสี่รู และอิฐแปดรูต่อก้อน คือ 1.5 บาท และ 3.5 บาท 
ตามล าดับ ซึ่งแต่ละสัปดาห์ผู้ซื้อต้องการซื้อ อิฐสี่รู และอิฐ
แปดรูอย่างน้อย 10,000 ก้อน และ 5,000 ก้อน ตามล าดบั 
แต่ผู้ซื้ออิฐต้องการซื้ออิฐสี่รูไม่เกิน 25,000 ก้อน และอิฐ
แปดรูไม่เกิน 10,000 ก้อน จึงท าให้ผู้ประกอบการต้องการ   
ทราบว่าควรผลิตอย่างไรจึงท าให้ได้ก าไรสูงสุด ซึ่งสามารถ
ใช้การสร้างแบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นเพื่อแก้ปัญหานี้
ได้  
     ก าหนดการเชิงเส้น ( linear programming)  เป็น
วิธีการทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ก่อน 
พ.ศ. 2483 เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ค าว่า 
ทรัพยากร ในที่นี้หมายถึง เครื่องจักร ก าลังคน วัตถุดิบ 
เวลา หรือเงินลงทุน   วิธีดังกล่าวท าให้ทราบว่าควร
ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนอย่างไร จึงจะได้ผลก าไรสูงสุด
ภายใต้ข้อจ ากัดและเง่ือนที่มีอยู่ ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้
วิธีการก าหนดการเชิงเส้นในหลายวงการ เช่นทางด้าน 
การผลิต ทางด้านโภชนาการ ทางด้านการศึกษา ทางด้าน
ประสิทธิภาพในการท างาน [2] และการค านวณเพื่อ
แก้ปัญหาก าหนดการเชิงเส้นสามารถใช้โปรแกรมการ
ค านวณทางด้านคณิตศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาได้ 
     โปรแกรม Wolfram Mathematica มีผู้คิดค้นคือ       
สตีเฟน วุลเฟรม เป็นโปรแกรมช่วยในการค านวณทางด้าน
คณิตศาสตร์ ได้อย่างดี  ไม่มีความซับซ้อน [3]  และ
นอกจากนี้ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนทางด้านคณิตศาสตร์หลายวิชาเ ช่น แคลคูลัส 
(Calculus) สถิติและความน่าจะเป็น (Probability and 
Statistics) พีชคณิต    เชิงเส้น (Linear Algebra) สมการ
เชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) เป็นต้น [4] 
     ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจ    
ที่ท าการวิจัยเรื่องการสร้างปัญหาแบบจ าลองก าหนดการ  
เชิงเส้น เพื่อหาก าไรสูงสุดของการขายอิฐ โดยใช้โปรเเกรม 
Wolfram Mathematica ในการตรวจสอบหาก าไรสูงสุด 
เพื่อให้การแก้ปัญหาก าหนดการเชิงเส้นถูกต้อง  แม่นย า 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. วิธีด าเนินการศึกษา 
     การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการ และขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี ้
  2.1 กระบวนการผลิตอิฐดินเผา 

      การผลิตอิฐดินเผานั้นสามารถแยกขั้นตอนต่าง ๆ ได้
ดังต่อไปนี้  

1. เตรียมดิน โดยท าให้ดินอ่อนนุ่มและเหนียว 
2. น าดินเหนียวเขา้เครื่องจักรเพื่อท าการขึ้นรูปแผ่น

อิฐ 
3. ไล่ความช้ืนของอิฐที่ได้โดยการผึ่งให้แห้งก่อน

น าเข้า 
เตาเผา 

4. น าอิฐท่ีแห้งหมาดเข้าเตาเผาโดยเรียงเป็นช้ัน ๆ  
โดยเพิ่มความร้อนเรื่อย ๆ จนถึงความร้อนสูงสุด และลด
ต่ าลงจนเย็นใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน แล้วจึงน าอิฐออก
จากเตาเผา 
  2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นในการผลิตอิฐดินเผา 
          2.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคิดต้นทุนในการ
ผลิตอิฐดินเผา 
      วัตถุดิบหรือต้นทุนที่ใช้ในการผลิตอิฐดินเผาคือ ดิน
เหนียว ค่าแรงงาน ค่าน้ ามัน ค่าไม้ฟืน และค่าน้ า ซึ่ง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการใช้วัตถุดิบต่าง ๆ สามารถสรุป
ได้ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 ตารางสรุปต้นทุนของการผลิตอิฐดินเผา 

    ต้นทุน/
ก้อน 

 
ปัจจัย 

อิฐ
สีร่

 ู
(บ

าท
ต่อ

ก้อ
น)

 

อิฐ
แป

ดร
 ู

(บ
าท

ต่อ
ก้อ

น)
 

ต้น
ทุน

ทั้ง
หม

ด
ต่อ

สัป
ดา

ห ์

ดินเหนียว 0.122 0.300 6,000 
ค่าแรงงาน 0.260 0.637 12,740 

น้ ามัน 0.102 0.250 5,000 
ไม้ฟืน 0.040 0.100 2,000 
น้ า 0.001 0.003 52 
รวม 0.525 1.290 25,792 

จากตารางที่ 1 จะได้ว่า  
    อิฐสี่รูมีก าไรต่อก้อนคือ     1.5-0.525  = 0.975 บาท 
    อิฐแปดรูมีก าไรต่อก้อนคือ  3.5-1.290 = 2.21   บาท 

2.2.2 การวิเคราะห์ข้อมลูที่ใช้สร้างเงื่อนไขบังคับ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อจ านวนการผลิตอิฐดินเผามีดังนี้     
1. ดิน เหนียว  โดยอิ ฐสี่ รู ใ ช้ดิน เหนียว  1.1 

กิโลกรัมต่อก้อน และอิฐแปดรูใช้ดินเหนียว 2.7 กิโลกรัม
ต่อก้อน ซึ่งดินเหนียวที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดไม่ เกิน 
54,000 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ 

2. เวลา โดยอิฐสี่รูใช้เวลาการผลิต 0.034 นาที
ต่อก้อน และอิฐแปดรูใช้เวลาการผลิต 0.06 นาทีต่อก้อน 
ซึ่งเครื่องจักรในการผลิตสามารถท างานได้ไม่เกิน 1,440 
นาทีต่อสัปดาห์  

3. น้ ามัน โดยอิฐสี่รูใช้น้ ามันส าหรับการผลิต 
0.004 ลิตรต่อก้อน และอิฐแปดรูใช้น้ ามันส าหรับการผลิต 
0.008 ลิตรต่อก้อน ซึ่งใช้น้ ามันเช้ือเพลิงในการผลิตอย่าง
น้อย 169 ลิตรต่อสัปดาห์ 

   2.2 การสร้างแบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นในการ
หาก าไรสู งสุดของการขายอิฐ  โดยใช้ โปรเ เกรม 
Wolfram Mathematica ในการหาผลเฉลย  
          2.2.1 น าข้อมูลจากการผลิตอิฐที่วิเคราะห์ข้างต้น 
มาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น 
          2.2.2 สร้างแบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นจาก
โจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้น 
          2.2.3 แก้ปัญหาก าหนการเชิงเส้นเพื่อหาผลเฉลย
ด้วยวิธีเชิงกราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ และโปรเเกรม Wolfram 
Mathematica  
 

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
    การวิจัยครั้งนี้มีผลการวิจยัดังนี ้

   3.1 การสร้างโจทย์ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น เร่ือง
การผลิตอิฐดินเผา 
    โรงงานผลิตอิฐของนางจินดา รัศมีสมศรี มีก าไรการ
ผลิตอิฐสี่รู และอิฐแปดรู คือ 0.975 บาทต่อก้อน และ 
2.21 บาทต่อก้อน และในการผลิตอิฐจะมีปัจจัยที่ส่งผลตอ่
จ านวนการผลิตอิฐดินเผา ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจ านวนการผลิตอิฐดินเผา 

        การ
น า       
         
ปัจจัย  
          
ไปใช้ 
ปัจจัย อิฐ

แด
งส

ี่ร ู

อิฐ
แด

งแ
ปด

ร ู

กา
รใ

ช้ป
ัจจ

ัยท
ั้งห

มด
ทีเ่

ป็น
 

ไป
ได

 ้

หน่วย 

ดินเหนียว 1.1 2.7   54,000 กิโลกรัม 
เวลา 0.034 0.06   1440 นาท ี
น้ ามัน 0.004 0.008    169 ลิตร 

และจากการตรวจสอบความต้องการของผู้ซื้อพบว่า ผู้ซื้อ
ต้องการจะซื้ออิฐสี่รู และอิฐแปดรูอย่างน้อย 10,000 ก้อน
ต่อสัปดาห์ และ 5,000 ก้อนต่อสัปดาห์ ตามล าดับ ทั้งนี้ผู้
ซื้อซื้ออิฐสี่รูไม่เกิน 25,000 ก้อนต่อสัปดาห์ และสั่งซื้ออิฐ
แปดรูไม่เกิน 10,000 ก้อนต่อสัปดาห์ อยากทราบว่าต้อง
ผลิตอิฐดินเผาอย่างละกี่ก้อนต่อสัปดาห์  จึงท าให้ได้ก าไร
สูงสุด  

             3.2.1  การวิเคราะห์โจทย์เพื่อสร้างแบบจ าลอง
ก าหนดการเชิงเส้น 

  ให้ 
1x   คือ จ านวนอิฐสี่รูทั้งหมดที่ผลิต (ต่อสัปดาห์)  

      
2x  คือ จ านวนอิฐแปดรูทั้งหมดที่ผลิต (ต่อสัปดาห์) 

      Z   คือ ก าไรในการขายอิฐ (ต่อสัปดาห์) 

ฟังก์ชันจุดประสงค์ 
21  2.210.975Max xxZ   

เงื่อนไขบังคับ   
000,547.21.1 21  xx   

              1,4400.060.034 21  xx               
              1690.0080.004 21  xx         

000,10000,5,000,25000,15 21  xx  

          3.2.2 การแก้ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น 

         1. การใช้วิธีกราฟ โดยใช้วิธีจุดมุม   
            จากอสมการเง่ือนไขบังคับสามารถสร้างกราฟ
และ  หาพื้นที่ท่ีเป็นผลเฉลยได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กราฟของอสมการเงื่อนไขบังคับ  

และพื้นที่ของผลเฉลย 

         จากภาพที่  1 ตรวจสอบจุดตัดของกราฟด้วย
โปรแกรม Wolfram Mathematica เพื่อหาพิกัดของจุด
มุมทั้งหมดของพื้นที่ที่เป็นผลเฉลยดังภาพที่ 3 และระบุ
พิกัดของจุดมุมทั้งหมดดังภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 2 การหาจุดตัดบนกราฟบริเวณผลเฉลย 

 
ภาพที่ 3 พิกัดจุดมุมของพื้นที่ท่ีเป็นผลเฉลย 

          จ ากภาพที่  3 พบว่ าพื้ นที่ ผ ล เ ฉลยมี จุ ดมุ ม      
ทั้งหมด 4 จุดคือ (24545.5, 10000), (25000, 9814.81), 
(25000, 8625)  และ (22250, 10000)  น าค่าพิกัดทั้งหมด
แทนในสมการจุดประสงค์  

21  2.210.975 xxZ   ได้ว่า 

46031.86 )10000 (21.2)24545.5 (975.0 Z

46065.7 )9814.81 (21.2)25000 (975.0 Z

43436.25 )8625 (21.2)25000 (975.0 Z      
43793.75 )10000 (21.2)22250 (975.0 Z  

ดังนั้นจ านวนอิฐดินเผาที่เหมาะสมในการผลิตต่อสัปดาห์
คือ ผลิตอิฐสี่รูจ านวน 25,000 ก้อน และผลิตอิฐแปดรู
จ านวน 9 ,814 ก้อน จะได้ก าไรสูงสุดต่อสัปดาห์คือ 
46,065.7 บาท  

        2. การใช้วิธีการซิมเพล็กซ์ โดยใช้วิธีการบิก-เอ็ม   
      จากแบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นข้างต้นเขียนอยู่ใน       
รูปมาตรฐานจะได้ฟังก์ชันจุดประสงค์ที่ใช้แก้ปัญหาด้วย
วิธีการบิก-เอ็ม คือ  

21 )008.121.2()004.1975.0( XMXMZ                              

                    
MSSSM 20169)( 763 

 
เงื่อนไขบังคับ     

000,547.21.1 121  SXX     
1,4400.060.034 221  SXX     
1690.0080.004 1321  RSXX                                     

                            000,2541  SX  

              000,552  SX             
                        000,15261  RSX   

                       000,5372  RSX  

ค าตอบมูลฐานเริ่มต้น 
),,,,,,,,,,,( 321765432121 RRRSSSSSSSXX

)5000

,15000,169,10000,25000,0,0,0,1440,5400,0,0(

การแก้ปัญหาด้วยวิธีการบิก-เอ็ม จะได้ว่าจ านวนอิฐดินเผา
ที่เหมาะสมในการผลิตต่อสัปดาห์คือ ผลิตอิฐสี่รูจ านวน 
25,000 ก้อน และผลิตอิฐแปดรูจ านวน 9,814 ก้อน จะได้
ก าไรสูงสุดต่อสัปดาห์คือ 46,065.7 บาท  
        3. การใช้โปรแกรม Wolfram Mathematica   
         จากแบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นสามารถหาผล
เฉลยด้วยใช้โปรแกรม Wolfram Mathematica โดยใช้
ค าสั่งดังต่อไปนี้ 

1) การใช้ค าสั่ง Solve มรีูปแบบของค าสั่งคือ  
Solve[{สมการจดุประสงค์, อสมการเงื่อนไขบังคับ && 
อสมการเงื่อนไขบังคับ},{

21,, xxZ } ] ดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 ค าสั่ง Solve ในหาก าไรสูงสุดของการขายอิฐ 

           2) การใช้ค าสั่ง NMaximize หรือ Maximize มี
รูปแบบของค าสั่งคือ NMaximize [{สมการจดุประสงค์, 
อสมการเงื่อนไขบังคับท่ี 1 && อสมการเงื่อนไขบังคับท่ี 2 
&& … && อสมการเงื่อนไขบังคับที่ n },{

21, xx  } ] ซึ่งจะ
ได้ผลเฉลยในรูป }}{,{ 21, xxZ  ดังภาพท่ี 5 

 

 
ภาพที่ 5 ค าสั่ง NMaximize ในหาก าไรสูงสุดของการขาย

อิฐ 

           3)  การใช้ค าสั่ง LinearProgramming มีรูปแบบ
ของค าสั่งคือ  LinearProgramming [{สัมประสิทธ์ิสมการ
จุดประสงค์}, {{ สัมประสิทธิ์อสมการเง่ือนไขบังคับที่ 1},       
{ สัมประสิทธ์ิอสมการเงื่อนไขบังคับท่ี 2}, …, { สัมประสิทธิ์
อสมการเง่ือนไขบังคับที่ n }},{พจน์ทางด้านขวามือของ
อ ส ม ก า ร เ ง่ื อ น ไ ข บั ง คั บ ทั้ ง ห ม ด }, Mothod  
“Simplex”}] ซึ่งจะได้ผลเฉลยในรูป }{ 21, xx  การหาผล
เฉลยโดยใช้ค าสั่งLinearProgramming หากเป็นการหา
ค่าสูงสุด เมื่อเครื่องหมายของอสมการเง่ือนไขบังคับเป็น 
  สัมประสิทธิ์ของอสมการเง่ือนไขบังคับจะต้องคูณด้วย 

)1(  ซึ่งจะได้ค าสั่งที่ใช้ในการหาผลเฉลยดังภาพที่ 6 
 

 

 
ภาพที่ 6 ค าสั่ง Linear Programming เพื่อ 

หาก าไรสูงสดุของการขายอิฐ 

จากภาพที่ 4 - 6 สรุปได้ว่า ควรจะผลิตอิฐสี่รูอย่างละ 
25,000 ก้อนต่อสัปดาห์  และอิฐแปดรูอย่างละ 9,815 
ก้อนต่อสัปดาห์  จึงจะได้ก าไรสูงสุดคือ 46,065.7 บาทต่อ
สัปดาห์  

4. สรุปผลการศึกษา 
      จากการวิจัยครั้ งนี้ พบว่ า  จ านวนอิฐดิน เผาที่
เหมาะสมในการผลิตต่อสัปดาห์คือ ผลิตอิฐสี่รูจ านวน 
25,000 ก้อน และผลิตอิฐแปดรูจ านวน 9,814 ก้อน จะได้
ก าไรสูงสุดต่อสัปดาห์คือ 46,065.7 บาท  
      ประโยชน์ของงานวิจัยช้ินนี้ คือสามารถวางแผนการ
ผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับเง่ือนไขใน
การผลิตทั้งทางด้านการใช้ทรัพยากร แรงงาน และ
ข้อจ ากัดด้านความสามารถในการผลิต โดยน าตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์มาค านวณหาจ านวนที่เหมาะสมในการผลิต
อิฐแต่ละชนิดกับทรัพยากร และแรงงานที่มี เพื่อให้เกิด
ก าไรสูงสุดในการขายอิฐดินเผา  
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พยากรณ์และการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล (2) ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบวิเคราะห์ระดับสินค้าคง
คลังส าหรับศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคด้วยการพยากรณ์และการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล และ (3) หารูปแบบการ
บริหารคลังสินค้าที่เหมาะสมส าหรับศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค การด าเนินการวิจัยโดยเริ่มต้นจากวิเคราะห์สินค้าด้วย
อัลกอริธึม น าผลการวิเคราะห์มาหารูปแบบการบริหารศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค จากนั้นน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังส าหรับศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคด้วยการพยากรณ์และการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลก
ลุ่มตัวอย่างคือ ข้อมูลยอดขายสินค้าวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยน ามาวิเคราะห์ด้วยอัลกอริธึมพยากรณ์ 3 
อัลกอริธึมได้แก่ (1) การหาค่าเฉลี่ยแบบง่าย (2) แบบปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล และ (3) การจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โล 
เพื่อหารูปแบบการบริหารศูนย์กระจายสินค้าท่ีเหมาะสมส าหรับสินค้าแต่ละรายการ จากนั้นน าผลการวิเคราะห์มาพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังส าหรับศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคด้วยการพยากรณ์และการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล 
ทดสอบประสิทธิภาพการท างานโดยการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ของระบบวิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังส าหรับศูนย์
กระจายสินค้าภูมิภาคด้วยการพยากรณ์และการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล กับการวิเคราะห์โดยใช้ไมโครซอฟท์เอ็กซ์
เซลจากนั้นจึงน าไปให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานเพื่อประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า (1) จากสินค้าคลาส A จ านวน 16 
รายการ มีสินค้าที่ควรใช้ 1 อัลกอริธึม จ านวน 9 รายการ ควรใช้ 2 อัลกอริธึม จ านวน 5 รายการและควรใช้ทั้ง 3 อัลกอริธึม 
จ านวน 2 รายการ (2) จากสินค้าคลาส A ทั้ง 16 รายการ ควรใช้การบริหารศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคแบบ “กระจายสินค้า” 
และ (3) ระบบวิเคราะห์สินค้าคงคลังส าหรับศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคนี้ สามารถลดเวลาการวิเคราะห์ได้มากถึงร้อยละ 93 
ส าหรับสินค้าจ านวน 10 รายการ ร้อยละ 90 ส าหรับสินค้าจ านวน 5 รายการและร้อยละ 80 ส าหรับสินค้าจ านวน 1 รายการ   
ค าส าคัญ สินค้าคงคลัง, ศูนย์กระจายสินค้าภูมภิาค, การพยากรณ์, การจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โล 
 
Abstract 
The research objectives were to ( 1)  develop an inventory analysis system for regional distribution centers 
using forecasting and Monte Carlo simulation; (2) test an inventory analysis system for regional distribution 
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centers using forecasting and Monte Carlo simulation; and ( 3)  propose a suitable warehouse management 
model for regional distribution centers. The research methodology was to analyze the products with 
algorithms proposed a suitable warehouse management model for regional distribution centers and develop 
an inventory analysis systemfor regional  distribution centers using forecasting and Monte Carlo simulation. 
The sample data was the sales from 1 January to 31 December 2017. The sale data was analyzed using 3 
algorithms; Simple Moving Average, Exponential Smoothing and Monte Carlo Simulation, to find an 
appropriate model for distribution center management for each product.  The performance was evaluated 
by comparing between the analysis results  from the analysis system and Microsoft Excel. Finally, the system 
was delivered to users for testing their  satisfaction.The results showed that (1) the 16 products from class 
A: 9 products should be analyzed by1 algorithm, 5 products should be analyzed by 2 algorithms and 2 
products are should be analyzed by all 3 algorithms; ( 2)  all 16 products should be analyzed for regional 
distribution center management by using  "Cross-Dock Model" and (3) this analysis system assisted to reduce 
the analyzing time up to 93% for 10 products, up to 90% for 5 products and up to 80% for 1 product. 
 
Keyword:  Inventory, Regional Distribution Center, Prediction, Monte Carlo
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การแบ่งพื้นที่ในภาพโดยอาศัยเทคนิคการลดมิติแบบไม่เชิงเส้น 
Image segmentation based on nonlinear dimensionality reduction technique 
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บทคัดย่อ 
การแบ่งพื้นที่ในภาพเป็นกระบวนการแบ่งภาพออกเป็นภาพย่อยหลาย ซึ่งปัญหาการแบ่งพื้นที่ในภาพถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส าคัญ
ของงานประมวลผลภาพดิจิตอล และมีวัตถุประสงค์เพื่อการจ าแนกพื้นที่ในภาพออกเป็นหลายกลุ่มตามลักษณะความคล้ายคลึงของ
ค่าระดับความเข้มแสงในพิกเซล ท าให้สามารถช้ีชัดถึงวัตถุที่เราสนใจได้ ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ถึงลักษณะทางกายภาพ
ของวัตถุที่ปรากฏภายในภาพเนื่องด้วยภาพย่อยท่ีน ามาประมวลผล ยังคงแฝงไปด้วยข้อมูลที่ไม่จ าเป็น จึงท าการสกัดโครงสร้าง
ภายในของกลุ่มภาพย่อย ด้วยขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก ซึ่งในบทความนี้ได้น าเสนอวิธี Laplacian eigenmap ซึ่ง
ถือเป็นเทคนิคการลดจ านวนมิติแบบไม่เชิงเส้น และได้น าเสนอขั้นตอนวิธีเคมีน เพื่อท าการแบ่งกลุ่มของภาพย่อยบนปริภูมิฝังใน 
ซึ่งจะอนุมานถึงการแบ่งกลุ่มของภาพย่อยบนปริภูมิดั้งเดิมได้ด้วย จึงท าให้การแบ่งพื้นที่ในภาพผ่านทางการแปลงไม่เชิงเส้น 
สามารถเป็นไปได้ 
 
ค าส าคัญ: วิธีการแบ่งพื้นที่ในภาพ, การแบ่งกลุ่มข้อมูล, ปริภูมิฝังใน, ขั้นตอนวิธี Laplacian eigenmap, ขั้นตอนวิธีเคมีน 
 
Abstract 
Image segmentation is the process of classifying the set of subimages, i.e. local region images, into a number of 
distinct regions. The segmentation results reveal the important information for image analysis in the next process. 
In this paper, the new technique for medical image segmentation on embedding space is introduced. For this 
purpose, we show that the problem of image segmentation can be converted into a problem of dimensionality 
reduction and pattern classification in eigenspace. Laplacian eigenmap (LE) transformation provides an explicit 
low dimensional embedding function. This fact has been used in our work, together with  
k-means algorithm which is used for clustering the local region images in the low dimensional embedding space, 
to obtain an efficient and quite successful segmentation results for biomedical imaging systems. 
 
Keywords: image segmentation, data clustering, feature space, Laplacian eigenmaps, k-means algorithm 
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บทคัดย่อ 
การแปรรูปด้วยความดันสูง (High Pressure Processing; HPP) เป็นการแปรรูปแบบไม่ใช้ความร้อนที่ก าลังได้รับความสนใจ
ในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากความสามารถของ HPP ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่ท าให้อาหารเสื่อมเสียและ
เช้ือก่อโรค โดยไม่ท าให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลง ปกตินมพาสเจอร์ไรส์มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 10–12 วัน 
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กระบวนการแปรรูปความดันสูงในการยืดอายุการเก็บรักษานมสดที่ผ่านการ
พาสเจอร์ไรส์แล้ว รวมถึงอิทธิพลของการแปรรูปด้วยความดันสูงที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยแปรรูปนมสดพาสเจอร์ไรส์
ด้วยสภาวะความดันสูงที่เหมาะสมคือใช้ความดัน 500 MPa เป็นเวลา 15 นาที ผลการวิเคราะห์ปริมาณกรดทั้งหมด, ค่าความ
เป็นกรด–ด่าง, ปริมาณของแข็งที่ละลายได้, ค่าสี, ปริมาณโปรตีน และปริมาณแคลเซียม พบว่าการแปรรูปด้วยความดันสูงไม่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพดังกล่าว (ρ>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับนมสดพาสเจอร์ไรส์ (ตัวอย่างควบคุม) รวมทั้งนมสดพาสเจอร์
ไรส์ที่ผ่านกระบวนการ HPP ได้รับคะแนนความชอบโดยรวม 7.90±0.79 คะแนน จากนั้นเก็บรักษาตัวอย่างทดลองที่อุณหภูมิ 
4±2 องศาเซลเซียส เมื่อวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 352 และฉบับท่ี 364 โดย
เปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม พบว่าตัวอย่างนมพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านการแปรรูปด้วย HPP สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลา 3 
สัปดาห์ โดยยังคงมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยคุณภาพทางประสาทสัมผัสไม่แตกต่างกับตัวอย่าง
ในวันท่ีเริ่มต้นเก็บรักษา (วันท่ี 0) และได้รับคะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี (7.4±0.74 คะแนน) ดังนั้นการแปรรูปด้วย
ความดันสูงสามารถเพิ่มอายุผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ได้มากกว่าตัวอย่างควบคุม (10 วัน) โดยไม่ท าให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์
เปลี่ยนแปลง 
ค าส าคัญ: การแปรรูปแบบไม่ใช้ความร้อน, การแปรรูปด้วยความดันสูง, การแปรรูปแบบพาสเจอร์ไรส์, การยืดอายุการเก็บ
รักษา, นม 
 

Abstract 
High Pressure Processing (HPP) is a promising non–thermal process which has drawn a lot of attention in 
beverage industry. HPP could inactivate both spoilage bacteria and pathogen with minimal product qualities 
alteration. Typically, shelf–life of pasteurized milk is 10–12 days therefore this research aimed to extend the 
shelf–life of pasteurized milk using HPP, and to investigate its effects on the product qualities. The optimum 
HPP process using high pressure of 500 MPa for 15 minutes was applied on pasteurized milk. HPP had no 
impact on altering product qualities including colors, total acidity, pH, total soluble solid, protein content 
and calcium content.  The overall liking of the HPP–treated samples was 7.90±0.79 Then HPP–treated 
samples were kept in storage at 4±2 °C, and the qualities were periodically evaluated and compared to 
control (commercially pasteurized milk). According to the MoPH 352 and 364, the microbial qualities of 
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HPP–treated samples kept for 3 weeks still complied with standard. The organoleptic properties of HPP–
treated samples did not change over storage time, and the overall liking score was acceptable. Therefore, 
HPP has potential in extending the shelf–life of pasteurized milk to be two weeks longer than the original 
(10 days) without altering the qualities of milk.  
Keywords: Non–thermal processing, High Pressure Processing, Pasteurization, Shelf life extension, Milk. 
 
1. บทน า 

 นมเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เหมาะกับ
ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กในวัยเจริญเติบโต 
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นมที่ผู้บริโภคนิยมดื่มคือนมพาสเจอร์ไรส์  
ซึ่งเป็นกระบวนการที่น าน้ านมสด 100% ผ่านความร้อน
ประมาณ 63–65 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาทีหรือ
ให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 72 องศาเซลเซียสเป็น
ระยะเวลา 16 นาที แต่เนื่องจกเป็นการแปรรูปที่ใช้อุณหภูมิใน
การฆ่าเช้ือที่ไม่สูงมาก จึงยังคงมีเช้ือจุลินทรีย์ที่ทนความร้อน
รอดอยู่ได้รวมทั้งสปอร์ของจุลินทรีย์ซึ่งทนต่อความร้อน หากมี
อุณหภูมิที่เหมาะสมสปอร์ก็จะงอกและเติบโตเป็นจุลินทรีย์ได้
ท าให้นมนั้นเสีย [1] ดังนั้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 265 เรื่อง นมโค [2] ต้องเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์ที่
อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาหลังบรรจุ
จนถึงผู้บริโภค และระยะเวลาการบริโภคไม่เกิน 10 วัน นับจาก
วันบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย หลังจากเก็บรักษา 3–5 วัน 
เช้ือจุลินทรีย์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่อาจเพิ่มจ านวนขึ้นจนท าให้
นมเสื่อมเสีย ปัญหาหลักของนมพาสเจอร์ไรส์คือมีอายุการเก็บ
รักษาไม่คงที่เนื่องจากอุณหภูมิในระหว่างการขนส่งและ
กระจายสินค้า รวมถึงตู้แช่ผลิตภัณฑ์ในระหว่างจ าหน่ายไม่คงที่ 
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาสั้นลงและเสื่อมเสียจาก
จุลินทรีย์ได้ง่าย ท าให้มีข้อจ ากัดในการจัดจ าหน่ายในพื้นที่
ห่างไกลหรือใช้ระยะเวลาขนส่งเป็นเวลานาน [3] เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าวการน าแปรรูปโดยใช้ความดันสูง(High Pressure 
Processing) มาใช้ร่วมกับกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ เพื่อยืด
อายุการเก็บรักษา ซึ่งกระบวนการ HPP เป็นกระบวนการแปร
รูปที่น าอาหารบรรจุในภาชนะบรรจุไปผ่านความดันสูงในช่วง 
100 – 900 MPa ความดันสูงนี้จะถูกส่งผ่านตัวกลางซึ่งส่วน
ใหญ่ก็คือน้ า ท าให้เกิดการ 
 
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงหนา้ที่ของชีวโมเลกุล เช่น กรด
นิวคลีอิก โปรตีน ไขมัน เป็นต้น ท าให้เกิดการท าลายจุลินทรีย์

และยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ [4] ความดันสูงส่งผลท าให้เยื่อ
หุ่มเซลล์เสียหาย ท าลายผนังเซลล์และไซโทพลาสมิก ยับยั้ง
การท างานของเอนไซม์ ATPase ขัดขวางการท างานของกรด
นิวคลีอิก ไรโบโซม จากเหตุข้างต้นท าให้เกิดการรั่วไหลของ
สสารและองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเซลล์ ส่งผลให้เซลล์ตาย 
[5],[6] ดังนั้นการใช้ HPP อาจจะเหมาะกับการยืดอายุและ
ท าลายจุลินทรีย์ที่ก่อโรค และจุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเสื่อมเสีย 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภณัฑ์นมที่ผ่านการแปรรูปด้วยความดันสูงร่วมกับ
กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยา เคมี กายภาพ และคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 
2. วิธีการด าเนินการ 
  

 นมพาสเจอร์ไรส์ ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด ตัวอย่าง
จะถูกแช่เย็นท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส 
 

 2.1 การเตรียมตัวอยา่งนมพาสเจอร์ไรส์เพื่อผ่านการแปรรูป
ด้วยความดันสูง 

 เตรียมตัวอย่างนมพาสเจอร์ไรส์ บรรจุในขวดพลาสติกใส
ชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ปริมาตร 150 มิลลิลิตร 
น าไปผ่านการแปรรูปโดยใช้เครื่อง HPP (Baotou JoJo 
Technology Development Co., Ltd, China) ที่ระดับความ
ดัน 500 MPa เป็นเวลา 15 นาที ซึ่งโดยควบคุมอุณหภูมิน้ า
มีเดียในตัวเครื่อง 15 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสภาวะที่ผ่าน
การศึกษาแล้วว่าสามารถลดสปอร์ของเช้ือ Bacillus subtilis 
ได้มากกว่า 5 log reduction (ข้อมูลไม่ได้น าเสนอมาใน ณ 
ที่น้ี)  
  
 2.2 การวิเคราะห์คุณภาพด้านต่าง ๆ 

  
2.2.1 คุณภาพทางเคมีและกายภาพ 
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นมพาสเจอร์ไรส์เป็นตัวอย่างควบคุม (control) เพื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพทางเคมีและกายภาพกับนมพาสเจอร์ไรส์
หลังผ่าน HPP โดยท าการวัดค่าทั้งหมด 3 ซ้ า  
 
ปริมาณกรดทั้งหมด (Total acidity) [7] 
ปิเปตตัวอย่างปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพู่ เติมน้ า
กลั่น 20 มิลลิลิตร หยดฟีนอฟทาลีนจ านวน 2–3 หยด เขย่าให้
เข้ากัน ไทเทรตด้วยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์  
0.1 N จนถึงจุดยุติ (สารเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน) 
 

ปริมาณกรดทั้งหมด (ร้อยละ) = 
V×N×n×100

ปริมาตรตวัอย่าง
 (1) 

 
จากสมการ 
N = ความเข้มข้นสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์  
V = ปริมาตรสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ใน
การไทเทรต 
n = มิลลิอิควิวาเลนท์ = 0.07 (กรดซิตริก) 
 
ค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH) [8] 
วัดค่าความเป็นกรดด่างด้วยเครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง 
(Martini instruments, USA) ปรับมาตรฐานเครื่องมือวัดด้วย
สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานที่มีค่าพีเอช 4.0 และ 7.0 ทุกครั้ง
ก่อนการทดลอง จากนั้นวัดค่าความเป็นกรด–ด่างของตัวอย่าง
ปริมาตร 10–50 มิลลิลิตร  
  

ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Soluble Solid; 
TSS) [9] 
วัดค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ด้วยเครื่องวัดปริมาณ
ของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ (Milwaukee, MA871 
Refractometer, USA) 
 
ปริมาณโปรตีน (Protein content)  
วัดปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Kjeldalhl ตามวิธีมาตรฐาน ISO 
8968/IDF 20 [10] 
 
ปริมาณแคลเซียม (Calcium content) 
วัดปริมาณแคลเซียมด้วยเครื่อง Atomic absorption 
spectroscopy (AAS) ตามวิธีมาตรฐาน AOAC, 2000 [11] 

 
ค่าสี (Colors) [12] 
วัดค่าสีด้วยเครื่องวัดค่าสี (Konica Minolta Sensing Inc., 
Osaka, Japan) ระบบ CIE โดยวัดค่า L, a* b*, C และ h วัด
จ านวน 3 ซ้ า  
 
2.2.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา 
สุ่มตัวอย่างในสัปดาห์ที่ 1 2 3 และ 4 มาวิเคราะห์คุณภาพทาง
จุลชีววิทยาตามมาตรฐานเรื่องผลิตภัณฑ์ของนม (ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 352, พ.ศ. 2556) [13] และ
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค (ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 364, พ.ศ. 2556) [14] โดยตรวจ
วิเคราะห์ ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด, Staphylococcus 
aureus, Bacillus cereus และ Coliforms โดยตรวจตามวิธี
มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ [15] 
 
2.3 คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 
2.3.1 ทดสอบทางประสาทสัมผัสของนมพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่าน
การ HPP ในคุณลักษณะด้าน ลักษณะปรากฎ สี กลิ่น กลิ่นรส 
ความข้นหนืด ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดย
วิธี 9–point Hedonic scale ด้วยผู้ทดสอบจ านวน 30 คน  
 
2.3.2. ในระหว่างเก็บรักษาสุ่มตัวอย่างนมพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่าน
การ HPP ในสัปดาห์ที่ 1 2 3 และ 4 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส ด้วยวิธี Difference from control โดยใช้ผู้
ทดสอบที่ได้รับการฝึกฝนจ านวน 10 คน เปรียบเทียบกับ
คุณภาพของตัวอย่างเดียวกันที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0 องศา
เซลเซียส ซึ่งจะมีคุณภาพไม่แตกต่างจากคุณภาพของตัวอย่าง
ในวันที่เริ่มเก็บรักษา (วันที่ 0) 
  
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
 
น าผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและกายภาพ มาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยทดสอบความแปรปรวนด้วยวิธี Student t–
test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
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3.1 คุณภาพทางเคมี–กายภาพและความชอบโดยรวมของ
นมพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านกระบวนการความดันสูง 
 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณกรดทั้งหมด, ค่าความเป็น
กรด–ด่าง, ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ พบว่านม
พาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านการ HPP มีคุณภาพแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ (ρ>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่าง
นมพาสเจอร์ ไรส์  (ตัวอย่างควบคุม ) นอกจากนี้ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 738–2547 เรื่อง
นมสด [16] ระบุว่านมพาสเจอร์ไรซ์ต้องปริมาณโปรตีนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 3.00 โดยน้ าหนัก จากรูป 1(a) พบว่านม
พาสเจอร์ไรส์และนมพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านการ HPP มี
ปริมาณโปรตีนร้อยละ 3.90 และ 3.80 ตามล าดับ ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ การสูญเสียสภาพตาม
ธรรมชาติของโปรตีนในนมที่ผ่านการ HPP ในระดับความ
ดันต่าง ๆ พบว่าระดับความดันช่วง 100–300 MPa ท าให้
เกิดการสูญเสียสภาพของโปรตีนในแบบผันกลับได้  
(reversible denaturation) ในขณะที่ความดันมากกว่า 
700 MPa สามารถท าให้เกิดการสูญเสียสภาพของโปรตีน
ในนมแบบผันกลับไม่ ได้  ( irreversible denaturation) 
[17],[18] การใช้ระดับความดัน 500 MPa ในการศึกษานี้

เป็นช่วงความดันท าให้เกิดการสูญเสียสภาพของโปรตีนใน
นมแบบผันกลับได้ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ปริมาณโปรตีนในนม
ที่ผ่านกระบวนการ HPP ลดลงจากเดิมแต่เพียงเล็กน้อย
เท่านั้น และจากรูป 1(b) นมพาสเจอร์ไรส์มีปริมาณ
แคลเซียม 19.97±0.01 mg/100ml และนมพาสเจอร์ไรส์
ที่ ผ่ า น ก า ร  HPP มี ป ริ ม า ณแค ล เ ซี ย ม  19. 93±0.03 
mg/100ml ซึ่งมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(ρ>0.05) 

นมพาสเจอร์ไรส์มีค่าสี L*, a*, b*, C และ h ดังแสดง
ในตาราง 1 เมื่อน าไปผ่านการ  HPP ตัวอย่างมีค่าสีซึ่ง
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (ρ>0.05) แสดงให้
เห็นว่าการใช้ HPP ไม่ท าให้คุณภาพทางเคมีและกายภาพ
รวมถึงปริมาณโปรตีนและปริมาณแคลเซียมของนมพาส
เจอร์ไรส์เปลี่ยนแปลงไปหลังผ่านกระบวนการ  

จากการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธี 
9– point Hedonic scale น ม พ า ส เ จ อ ร์ ไ ร ส์ ที่ ผ่ า น
กระบวนการแปรรูปแบบความดันสูง ได้ รับคะแนน
ความชอบโดยรวม (Overall liking) จากผู้ทดสอบจ านวน 
30 คน เป็นคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 7.90±0.79 คะแนน ซึ่ง
เป็นคะแนนที่อยู่ในระดับที่ผู้บริโภคชอบมากและอยู่ ใน
เกณฑ์การยอมรับในระดับดี  

 

ตาราง 1 คุณภาพทางเคมี–กายภาพและความชอบโดยรวมของนมพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านกระบวนการความดันสูงเปรียบเทียบ
กับนมพาสเจอร์ไรส์ (Control) 

 

ตัวอย่าง 
Total 
acidity 
(%) (ns) 

pH(ns) 
TSS  

(°Brix) 
(ns) 

L*(ns) a*(ns) b*(ns) C(ns) h(ns) 
Overall 
liking 

control 0.15±0.07 6.90±0.02 15.10±0.70 62.50±0.50 0.30±0.10 23.90±0.10 24.00±0.10 92.90±0.50 – 

HPP 0.16±0.03 6.89±0.02 15.30±0.30 60.40±0.70 2.30±0.30 23.00±0.10 23.10±0.20 95.90±0.20 7.90±0.79 

 

หมายเหตุ  1) ตัวอักษรในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ρ≤0.05), n=2 
 2) ข้อมูลที่มีตัวอักษร (ns) แสดงว่าข้อมูลไม่แตกต่างกัน  
 

(a)       (b) 
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รูป 1 ปริมาณโปรตีนและปริมาณแคลเซียมของนมพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านกระบวนการความดันสูง (HPP) และนมพาสเจอร์ไรส์ 

(control); (a) ปริมาณโปรตีน และ (b) ปริมาณแคลเซียม 
 
 
3.2 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านกระบวนการความดันสูง 

 

ตาราง 2 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางจุลชีววิทยาหลังระหว่างการเก็บรักษาของนมพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านกระบวนการความ
ดันสูง (HPP) และนมพาสเจอร์ไรส์ (control) 

 

สัปดาห์ท่ี เชื้อจุลนิทรีย์ 
Total plate count 

(CFU/ml) 
Coliform 
(CFU/ml) 

B. cereus 
(CFU/ml) 

S. aureus 
(in 0.1 ml 
sample) 

ข้อก าหนด: 
≤ 5.0x104* ≤ 1.0x102* ≤ 1.0x102** ไม่พบ** 

Control HPP Control HPP Control HPP Control HPP 
0 (เริ่มต้น) 1.0x102 1.0x102 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

1 1.25x102 1.0x102 ไม่พบ ไม่พบ 1.0x102 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
2 1.25x102 1.0x102 ไม่พบ ไม่พบ 1.0x102 7.5x101 ไม่พบ ไม่พบ 
3 2.0x102 1.0x102 1.5x102 ไม่พบ 1.0x102 1.0x102 1.5x102 ไม่พบ 
4 9.4x103 3.0x102 3.0x102 1.5x102 2.0x102 1.0x102 3.0x102 1.5x102 

 

หมายเหตุ  *ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี  352 (พ.ศ.2556) เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม 
  **ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี  364 (พ.ศ.2556) เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค
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ดังตาราง 2 เมื่อเริ่มต้นเก็บรักษา (วันที่ 0) นมพาสเจอร์
ไรส์ (control) และนมพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านกระบวนการ
ความดันสูง (HPP) มีคุณภาพทางจุลชีววิทยาเป็นไปตาม
มาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 352 เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ของนม และมาตรฐานประกาศกระทรวง
สาธารณะสุข ฉบับที่ 364 เรื่องมาตรฐานอาหารด้าน
จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ได้ระบุไว้ว่าผลิตภัณฑ์ต้องมี
ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 5.0x104 CFU/ml ตลอด
ระยะเวลาเมื่อออกจากแหล่งผลิตจนถึงวันหมดอายุการ
บริโภคที่ระบุบนฉลาก ในผลิตภัณฑ์ของนมชนิดเหลวที่
ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ 1 ml ตรวจพบแบคทีเรีย 
Coliform ได้ไม่เกิน 1.0x102 CFU ในตัวอย่าง 1 ml ณ 
แหล่งผลิตและเป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่  364 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้าน
จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค โดยต้องไม่พบ S. aureus ใน
ตัวอย่าง 0.1 ml และปริมาณ B. cereus ไม่เกิน 1.0x102 
CFU ในตัวอย่าง 1 ml หลังผ่านการเก็บรักษาในสัปดาห์ที่ 
3 ตัวอย่างนมพาสเจอร์ไรส์ (control) มีการเสื่อมเสีย
เนื่องจากตรวจพบเช้ือ S. aureus (ตาราง 2) ดังนั้น
ตัวอย่างนมพาสเจอร์ไรส์จึงมีอายุการเก็บรักษาได้ไม่ต่ า
กว่า 2 สัปดาห์ ส่วนนมพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านการ HPP 
พบว่าในสัปดาห์ที่ 4 ของการเก็บรักษามีการเสื่อมเสีย
เนื่องจากตรวจพบเช้ือ S. aureus และ Coliforms เกิน
มาตรฐานก าหนด ดังนั้นนมพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านการ HPP 
จึงสามารถเก็บรักษาได้ไม่ต่ ากว่า 3 สัปดาห์ แสดงให้เห็น
ว่า การใช้ HPP สามารถเพิ่มอายุการเก็บรักษาของนม
พาสเจอร์ไรส์ได ้เช่นเดียวกับการศึกษาของ Rademacher 
และ Kessler (1997) [19] พบว่าการใช้ HPP สามารถยืด
อายุการเก็บรักษาของนมพาสเจอร์ไรส์ได้ มากกว่าเดิม 10 
วัน 

 

3.3 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของนมพาสเจอร์ไรส์ที่
ผ่านกระบวนการความดันสูง (HPP) ในระหว่างการเก็บ
รักษา 
 

จากการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของนม
พาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านการ HPP หลังการเก็บรักษาถึง

สัปดาห์ที่ 4 พบว่าผู้บริโภคไม่พบความแตกตา่งเมื่อเทยีบ
กับนมพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านการ HPP ในวันที่เริ่มต้นเก็บ
รักษา (วันที่ 0) ในด้าน กลิ่น กลิ่นรส ความหนืด และ
ลักษณะเนื้อสัมผัส โดยผู้ทดสอบบางส่วนพบความ
แตกต่างของสีของนมพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านการ HPP ใน
สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของการเก็บรักษา แต่เนื่องจากมี
จ านวนที่พบ 4 ใน 10 คนจากผู้ทดสอบทั้งหมดแสดงให้
เห็นว่าการแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์ด้วยการ HPP 
สามารถคงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสไว้ได้ไม่
แตกต่างกับตัวอย่างในวันที่เริ่มต้นเก็บรักษา อีกทั้งนม
พาสเจอร์ไรส์ด้วยการ HPP  ที่มีอายุการเก็บรักษา 4 
สัปดาห์ได้รับคะแนนความชอบโดยรวม 7.40±0.74 ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์คะแนนการยอมรับในช่วง 6–7 คะแนนซึ่ง
อยู่ในระดับดี (ข้อมูลไม่น าเสนอมาใน ณ ท่ีนี้) 
 

4.สรุปผลการศึกษา 
การแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์ด้วยการ HPP สามารถยืดอายุ
การเก็บรักษาของนมพาสเจอร์ไรส์ได้ โดยสามารถเก็บรักษา
ได้ไม่ต่ ากว่า 3 สัปดาห์ โดยยังคงมีคุณภาพทางจุลชีววิทยา
เป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
352 และ ฉบับที่ 364 ในขณะที่ตัวอย่างนมพาสเจอร์ไรส์ที่
ไม่ผ่านการ HPP มีอายุเก็บรักษาได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์เท่านั้น 
นอกจากนี้การศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่าผู้
ทดสอบไม่พบความแตกต่างของคุณภาพตัวอย่างนมพาส
เจอร์ไรส์แปรรูปด้วยการ HPP ที่มีอายุการเก็บรักษา 3 
สัปดาห์กับคุณภาพตัวอย่าง HPP ณ วันที่เริ่มต้นเก็บรักษา 
(วันที่ 0) นอกจากนี้การ HPP ไม่ท าให้คุณภาพทางเคมีและ
กายภาพของนมพาสเจอร์ไรส์เปลี่ยนแปลงไปและยังได้รับ
คะแนนความชอบโดยรวมจากผู้ทดสอบอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
และได้รับการยอมรับในผลิตภัณฑจ์ากผู้ทดสอบในเกณฑ์
ระดับที่ดีอีกด้วย 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่
อ านวยความสะดวกด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานวิจัยนี้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงอัตราการละลายของยาที่ละลายน้ ายากดว้ยเทคนิคโซลิดดิสเพอร์ชัน (Solid dispersion) 
โดยใช้ตัวยาเมเฟนามิคแอซิด (Mefenamic Acid, MEF) เป็นยาต้นแบบ ผลิตภัณฑ์โซลิดดิสเพอร์ชัน (Solid dispersions) ถูก
เตรียมด้วยวิธีการท าระเหยด้วยตัวท าละลาย (Solvent evaporation, SE) โดยใช้นิโคตินาไมด์ (Nicotinamide, NIC) เป็นตัว
พา และใช้อะซิโตนเป็นตัวท าละลาย งานวิจัยนี้ท าการศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนโดยโมลระหว่างตัวยา MEF ต่อ NIC (MEF-
to-NIC molar ratios) ในสารละลาย (1:0–1:3) และเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของ MEF (% MEF saturation) ในสารละลาย
เริ่มต้น (55–95%) ที่มีผลต่อเวลาที่ใช้ในการละลายยา MEF ที่ 63.2% (t63.2) จากผลการทดลองพบว่า ที่อัตราส่วนโดยโมล
เท่ากับ 1:3 และเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของตัวยา MEF ในสารละลายเท่ากับ 75% เป็นสภาวะที่ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการ
ละลายของยา MEF เร็วท่ีสุด โดยมีค่า t63.2 เท่ากับ 2.8 นาที คิดเป็น 6.5 และ 24.5 เท่าเมื่อเทียบกับของผสมทางกายภาพและ
ยา MEF บริสุทธิ์ ตามล าดับ นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM พบว่า โซลิดดิสเพอร์ชันที่ได้มีลักษณะอนุภาคที่
แตกต่างจากสารตั้งต้นและมีอนุภาคแท่งขนาดเล็กเกาะกระจายอยู่ทั่วไป งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคโซลิดดิสเพอร์ชันเป็น
วิธีการหนึ่งในการเพิ่มอัตราการละลายให้กับตัวยา MEF ได้  
 

ค าส าคัญ: โซลิดดิสเพอร์ชัน, การท าระเหยด้วยตัวท าละลาย, เมเฟนามิคแอซิด, นิโคตินาไมด์, การเพิ่มอัตราการละลาย 
 

Abstract 
The aim of present study was to improve the dissolution rate of poorly water soluble drug by solid dispersion 
technique. Mefenamic acid (MEF) was used as drug model.  Solid dispersions were prepared by solvent 
evaporation method using nicotinamide (NIC) as a carrier and acetone as a solvent. The effects of MEF-to-NIC 
molar ratio (1:0–1:3) and % MEF saturation (55–95%) in staring solution on time required to dissolve 63.2% of the 
drugs (t63.2) were studied. The results showed that the solid dispersions prepared from MEF-to-NIC molar ratio of 
1:3 and % MEF saturation of 75% had the highest dissolution rate (t63.2 = 2.8 min), and showed an increased 
dissolution rate 6.5 times higher than that of physical mixture and 24.5 times higher than pure MEF.  Moreover, 
the morphology of the solid dispersions were different from those of individual compounds and were covered 
with small needle-like particles. In addition, the results revealed that the solid dispersion is one of strategies to 
improve remarkably the dissolution rate of mefenamic acid. 
 

Keywords: Solid dispersions, Solvent evaporation, Mefenamic acid, Nicotinamide, Dissolution rate 
improvement 



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-166- 

1. บทน า 
การน ายาเข้าสู่ร่างกายเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย
ต่างๆ มีหลายวิธีเช่น การฉีด การทา หรือการรับประทาน 
ซึ่งวิธีรับประทานเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นวิธีที่น ายาเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย พกพาได้สะดวก 
[1] แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องการละลายน้ าได้น้อยของ
ตัวยาเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา
ด้วยวิธีรับประทาน เนื่องจากการละลายน้ าได้น้อยจะส่งผล
ให้ยามีชีวปริมาณออกฤทธิ์ต่ า และการดูดซึมยาในระบบ
ทางเดินอาหารและประสิทธิภาพในการรักษาโรคไม่ดี
เท่าที่ควร [2] ในปัจจุบันพบว่ายามากกว่าร้อยละ 40% ของ
ยาที่จัดจ าหน่ายในท้องตลาด มีปัญหาเรื่องการละลาย [3] 
จึงท าให้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่ม
อัตราการละลายให้กับตัวยา  
เทคนิคโซลิดดิสเพอร์ชัน (Solid dispersion) เป็นเทคนิค
หนึ่งที่นิยมน ามาใช้ในการปรับปรุงอัตราการละลายของยา  
โดยท าให้ตัวยากระจายตัวอยู่ในตัวพาหรือเมทริกซ์ชนิดชอบ
น้ า ท าให้ยาสามารถละลายน้ าได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็น
เทคนิคที่เตรียมได้ไม่ซับซ้อนและสามารถเพิ่มการละลาย
ของตัวยาได้หลากหลายกลไก เช่น การลดขนาดอนุภาค ตัว
ยาไม่เกิดการเกาะกลุ่มกัน เป็นต้น [4]  
ยาเมเฟนามิคแอซิด (Mefenamic acid, MEF) เป็นยาที่
นิยมน ามาใช้ในการบรรเทาอาการปวดต่างๆ และเป็นยาที่
ถูกจัดอยู่ใน Class II ตามมาตรฐาน Biopharmaceutics 
Classification System (BCS) ซึ่งมีความสามารถในการ
ละลายน้ าได้น้อย จากงานวิจัยที่ผ่านมา Utami et al. 
(2017) [5] ได้ท าการปรับปรุงอัตราการละลายของ MEF 
ด้วยเทคนิคการตกผลึกร่วมกับ NIC ด้วยกระบวนการ
หลอมเหลว (MEF-NIC Melt crystallization) โดย
ผลิตภณัฑ์ที่ได้สามารถเพิ่มความสามารถในการละลายของ
ตัวยา MEF ได้สูงขึ้นเท่ากับ 57.97% 
ในงานวิจัยนี้ได้น าเทคนิคโซลิดดิสเพอร์ชันมาใช้เพื่อเพิ่ม
อัตราการละลายให้กบัยา MEF และท าการศึกษาสภาวะใน
การผลิต ได้แก่ ปริมาณอัตราส่วนโดยโมลของตัวยา MEF 
ต่อสารพาหะ และเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของตัวยา MEF ที่
เหมาะสมที่ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีอตัราการละลายของ MEF 
สูงที่สุด  โดยน าวิธีการท าระเหยด้วยตัวท าละลาย (Solvent 
evaporation, SE) มาใช้ในการเตรียมโซลิดดิสเพอร์ชัน 

เนื่องจากกระบวนการ SE เป็นวิธีที่นิยมใช้ ง่ายต่อการผลิต
และง่ายต่อการประยุกต์เพื่อใช้งาน [5] และใช้นิโคตินาไมด์ 
(Nicotinamide, NIC) เป็นตัวพาในโซลิดดิสเพอร์ชัน 
เนื่องจาก NIC เป็นสารที่ผ่านการรับรองโดยองค์การอาหาร
และยา (FAD) ว่าสามารถใช้เติมลงไปในอาหารได้อย่าง
ปลอดภัย (Generally Recognized as Safe, GRAS) 
นอกจากนี้ NIC ยังเป็นสารที่ละลายน้ าได้ดี จึงเหมาะที่จะ
น ามาใช้เป็นตัวพาเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการละลายให้กับยา [6]  
 
2. วิธีด าเนินการศึกษา 
2.1 สารเคมีที่ใช้ 
ยาเมเฟนามิคแอซิด (C15H15NO2, ความบริสุทธิ์ 98%, 
บริษัท Sigma) นิโคตินาไมด์ (C6H6N2O, ความบริสุทธิ์ 
99.5%, บริษัท Acros Organics) อะซิโตน (ความบริสุทธิ์ 
99.5%, บริษัท Quality Reagent Chemical) โพแทสเซียม
ฟอสเฟต โมโนเบสิค (ความบริสุทธิ์ 99%, บริษัท Calro 
Erba Reagents) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (ความบริสุทธิ์ 98%, 
บริษัท Calro Erba Reagents) น้ า DI  
2.2 การเตรียมของผสมทางกายภาพ 
ช่ังยา MEF และ NIC ตามสัดส่วนที่ต้องการ ใช้ช้อนตักสาร
คลุกสารให้เข้ากันเป็นเวลา 1 นาที แล้วน าของผสมที่ได้นี้ไป
ท าการวิเคราะห์ทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเกิดจับตัวกันเป็น
ก้อนอันเนื่องจากการได้รับความช้ืนในอากาศ 
2.3 การเตรียมโซลิดดิสเพอร์ชัน 
ช่ังสาร MEF และ NIC ตามสัดส่วนที่ต้องการ แล้วเทสารที่
เตรียมไว้ลงใส่ขวดแก้ว จากนั้นเติมอะซิโตนปริมาตร 5 
มิลลลิิตรลงในขวดแก้ว  แล้วน าสารผสมดังกล่าวไปท าการ 
Sonicate ที่อุณหภูมิ 40 oC เป็นเวลา 10 นาที จนได้
สารละลายใสเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นเทสารละลายลงใน
จานแก้ว (Petri dish) แล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 
48 ช่ัวโมงเพื่อท าการระเหยตัวท าละลายจนหมด จากนั้น
เก็บผลึกแห้งที่ได้ไปบดเบาๆ แล้วน าไปผ่านตะแกรงกร่อน
ขนาด 80 mesh ซึ่งมีขนาดรูตะแกรงขนาดน้อยกว่า 177 
ไมครอน จากนั้นน าตัวอย่างที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ต่อไป 
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2.4 การวิเคราะห์การละลายของยา MEF 
น าสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7.6 ปริมาณ 900 
มิลลลิิตรใส่ในบีกเกอร์ จากนั้นให้ความร้อนและท าการ
ควบคุมอุณหภูมิของสารละลายไว้ท่ี 37 oC  ซึ่งเป็นอุณหภูมิ
ที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายในร่างกายของมนุษย์และท าการ
กวนสารละลายอย่างต่อเนื่องที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อ
นาที (rpm) จากนั้นเทสารตัวอย่างที่มีปริมาณตัวยา MEF 
เท่ากับ 8 มิลลิกรัม ลงในสารละลายบัฟเฟอร์  ท าการเก็บ
สารละลายครั้งละ 5 มิลลิลิตรที่เวลาต่างๆ (5, 10, 15, 20, 
25, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 300 และ360 
นาที) แล้วน ามากรองด้วย Syringe filter ขนาด 0.45 
ไมโครเมตร จากนั้นน าสารละลายไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง 
UV-vis spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 301 นาโน
เมตร เพื่อหาปริมาณตัวยา MEF ที่ละลายอยู่ในสารละลาย
บัฟเฟอร์ที่เวลาต่างๆ โดยตัวแปรที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
อัตราการละลายของ MEF ของแต่ละสารตัวอย่าง คือ เวลา
ที่ใช้ในการละลายปริมาณยา MEF ได้เท่ากับ 63.2% ของ
ปริมาณยา MEF ทั้งหมดที่ใส่ไป (t63.2) ทั้งนี้ t63.2 เป็นตัวแปร
หนึ่งที่เป็นที่นิยมน ามาใช้ในการเปรียบอัตราการละลาย
ระหว่างสาร [7] 
 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
3.1 ผลของอัตราส่วนโดยโมลระหว่างยา MEF กับ NIC 
(MEF-to-NIC molar ratio)  
ผลของอัตราส่วนโดยโมลระหว่าง MEF ต่อ NIC ต่อเวลาใน
การละลายของตัวยา MEF ที่ 63.2% (t63.2) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 จากการทดลองที่ 1 - 4 พบว่า เมื่อใช้อัตราส่วน
โดยโมลของ NIC สูงขึ้นจะท าให้ผลิตภัณฑ์โซลิดดิสเพอร์ชัน
ที่ได้มีอัตราการละลายสูงขึ้น และเมื่อใช้อัตราส่วนโดยโม
ลของ NIC สูงสุดเท่ากับ 1:3 จะท าให้อัตราการละลายของ
ตัวยา MEF สูงที่สุด หรือมี t63.2 ต่ าที่สุด (t63.2 = 2.8 นาที) 
ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก เมื่อผลิตภัณฑ์มีปริมาณของ NIC ใน
สัดส่วนที่มากขึ้น อาจส่งผลให้ตัวยา MEF กระจายตัวในโซ
ลิดดิสเพอร์ชันได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการลดการเกาะกลุ่มกันของ
ตัวยา MEF และเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของตัวยา MEF ในการ
ละลาย จึงท าให้มีการละลายที่ดีขึ้น นอกจากนี้ NIC จัดเป็น
สารที่ละลายน้ าดีมาก เมื่อมีปริมาณ NIC ในผลิตภัณฑ์มาก

ขึ้นจึงมีส่วนช่วยในการละลายของตัวยา MEF ให้มากขึ้น
ด้วย 
3.2 ผลของเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของ MEF ในสารละลาย
เริ่มต้น (% MEF saturation) 
ผลของ % MEF saturation ในสารละลายที่ใช้ในการท า
ระเหยดังแสดงใน ตารางที่ 1 จากการทดลองที่ 4-6 พบว่า 
ที่ % MEF saturation เท่ากับ 75% ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมี
อัตราการละลายสูงสุด โดยมีค่า t63.2 เท่ากับ 2.8  และพบว่า
ที่ % MEF saturation เท่ากับ 55% อัตราการละลายจะลด
ต่ าลง ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากที่สภาวะดังกล่าว เกิดการ
ตกตะกอนอย่างช้าๆ เมื่อเทียบกับที่ % saturation ที่สูง
กว่า และผลิตภัณฑ์ที่ได้มีตะกอนขนาดค่อนข้างใหญ่และมี
ความแข็ง  นอกจากนี้เมื่อใช้ %MEF saturation ที่สูง
เท่ากับ 95% พบว่า อัตราการละลายก็ลดต่ าลงเช่นเดียวกัน 
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากที่สภาวะดังกล่าวมีการตกตะกอนอย่าง
รวดเร็วอันเนื่องมาจากสารละลายมีความเข้มข้นสูง และเกิด
การตกตะกอนแยกระหว่างยา MEF และ NIC ท าให้ตัวยา 
MEF มีการกระจายตัวที่ไม่ดีในผลิตภัณฑ์ จึงส่งผลให้อัตรา
การละลายของ MEF ต่ าลง   
ตารางที่ 1  เวลาที่ใช้ในการละลายยา MEF เท่ากับ 63.2% 
(t63.2) ของโซลิดดิสเพอร์ชันระหว่างยา MEF และ NIC 

No. 
MEF-to-NIC 
Molar ratio 

% MEF 
saturation  

t63.2 

(min) 
1 1:0 75% 68.1 
2 1:1 75% 60.2 
3 1:2 75% 36.6 
4 1:3 75% 2.8 
5 1:3 55% 10.2 
6 1:3 95% 3.5 

 
3.3 ผลการวิเคราะห์การละลายของยา MEF ในโซลิดดิส
เพอร์ชัน  
โซลิดดิสเพอร์ชันที่ถูกเตรียมที่สภาวะอัตราส่วนโดยโมล
เท่ากับ 1:3 และ % MEF saturation เท่ากับ 75% ถูก
น ามาหาค่าการละลายที่เวลาต่างๆ และน ามาเทียบกับของ
ผสมทางกายภาพที่มีอัตราส่วนโดยโมลเท่ากันและยา MEF 
บริสุทธิ์ ดังแสดงในภาพที่ 1 จากการทดลองพบว่า โซลิดดิส
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เพอร์ชันมีอัตราการละลายของ MEF สูงสุดและมีอัตราการ
ละลายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับของผสมทาง
กายภาพและยา MEF บริสุทธิ์ โดยสามารถละลายได้
สมบูรณ์ภายในเวลา 180 นาที ทั้งนี้โซลิดดิสเพอร์ชันมีค่า 
t63.2 เท่ากับ 2.8 นาที คิดเป็น 6.5 และ 24.5 เท่าเมื่อเทียบ
กับของผสมทางกายภาพและยา MEF บริสุทธิ์ (t63.2 ของของ
ผสมทางกายภาพและยา MEF บริสุทธิ์เท่ากับ 18.2 และ 
68.7 นาที ตามล าดับ)  นอกจากนี้ พบว่าของผสมทาง
กายภาพมีอัตราการละลายที่ดีกว่ายา MEF บริสุทธิ์ ซึ่งอาจ
เป็นผลมาจากการมี NIC อยู่ในของผสมทางกายภาพท าให้
อนุภาคของยา MEF สามารถกระจายตัวได้ดีขึ้นบางส่วน จึง
ท าให้มีอัตราการละลายที่สูงกว่าตัวยา MEF บริสุทธิ์  
 

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงการละลายที่เวลาต่างๆ (dissolution 
profiles) ของโซลิดดิสเพอร์ชัน และของผสมทางกายภาพ 
(Physical mixture) ระหว่างยา MEF และ NIC ที่สัดส่วน
โดยโมลเท่ากับ 1:3 และยา MEF บริสุทธิ ์(Pure MEF) 
 
3.4 ผลการวิเคราะห์อนุภาคด้วยเทคนิค Scanning 
Electron Microscopy (SEM) 
จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM ด้วยก าลังขยาย 200 
เท่า ดังแสดงในภาพที่ 2 พบว่า โซลิดดิสเพอร์ชันที่ถูกเตรียม
ที่สภาวะอัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ 1:3 และ % MEF 
saturation เท่ากับ 75% (ภาพที่ 2c) มีลักษณะอนุภาคที่
แตกต่างจากอนุภาคสารตั้งต้นทั้งคู่ คือ ยา MEF (ภาพที่ 2a) 
และสาร NIC (ภาพที่ 2b) โดยโซลิดดิสเพอร์ชันที่ได้มี
ลักษณะอนุภาคที่มีแท่งบางขนาดเล็กเกาะจ านวนมากและ
กระจายอยูโ่ดยทั่วไป ลักษณะสัณฐานวิทยา (Morphology) 
ดังกล่าวอาจมีส่วนช่วยปรับปรุงอัตราการละลายของยา 

MEF ให้สูงขึ้น ดังแสดงในหัวข้อ 3.3 ผลการวิเคราะห์การ
ละลายของยา MEF  

 

ภาพที่ 2 ภาพถ่าย SEM ที่ก าลังขยาย 200 เท่าของ (a) 
ยา MEF, (b) NIC บรสิุทธ์ิ และ (c) โซลิดดสิเพอร์ชัน

ระหว่าง MEF กับ NIC ที่อัตราส่วนโดยโมล 1:3 
 
4.  สรุปผลการศึกษา 
ในงานวิจัยนี้ เทคนิคโซลิดดิสเพอร์ชันสามารถน ามาใช้ใน
การปรับปรุงอัตราการละลายของตัวยา MEF ได้ โดยที่
สภาวะอัตราส่วนโดยโมล (MEF-to-NIC molar ratio) 
เท่ากับ 1:3 และที่ % MEF saturation ของสารละลาย
เท่ากับ 75% ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มอีัตราการละลายของยา 
MEF สูงที่สุด ซึ่งมีอัตราการละลายที่เร็วกว่าของผสมทาง
กายภาพและตัวยา MEF บริสุทธิ์เท่ากับ 6.5 และ 24.5 เท่า 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่น่าสนใจต่อไปคือ
การศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ เช่น อุณหภูมิที่ใช้ใน
การท าระเหยของสารละลาย และการใช้สารตัวพาชนิดอื่นๆ
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มาทดลองใช้ในการผลิตโซลิดดิสเพอร์ชัน รวมทั้งอาจน า
สถิติมาใช้เพื่อวิเคราะห์หาสภาวะที่เหมาะสมร่วมกันของตัว
แปรต่างๆ เพื่อให้ได้อัตราการละลายของยา MEF สูงที่สุด  
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แนวทางการพัฒนาสวนรุกขชาติปรุใหญ่เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติส าหรับนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

Guideline for Pruyai Arboretum Development as a Natural Education Site  
for Lower Secondary School Students in Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 

วสุกาญจน์  ดีวรรณ์1,2 ดรรชนี เอมพันธ์ุ1  

Wasukarn  Deewan1,2 , Dachanee Emphandhu1    
1 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ ; dachanee@hotmail.co.th 

1,2 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้ ; wasukarndeewan@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินศักยภาพของสวนรุกขชาติปรุใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 2) ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้บริหารของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาต่อสวนรุกขชาติปรุใหญ่เพื่อ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และ 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสวนรุกขชาติปรุใหญ่เป็นแหลง่เรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างของการศึกษา 
ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 390 คน ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 144 คน และผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่
ศึกษา รวม 11 โรงเรียน โดยใช้เครื่องมือ แบบประเมินศักยภาพและแบบสอบถาม และวิเคราะห์ค่าศักยภาพโดยก าหนด
สมการถ่วงน้ าหนัก ผลการประเมินศักยภาพพื้นที่พบว่าพ้ืนท่ีมีค่าคะแนนรวม 1.93 จาก 3.0 คะแนน จัดว่ามีศักยภาพค่อนข้าง
สูง และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เนื่องจากฐานต้นทุนทางทรัพยากรมีศักยภาพสูง ผลการส ารวจความคิดเห็นพบว่า
นักเรียนและครูมีความต้องการมาเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวนรุกขชาติปรุใหญ่ในระดับมาก ต้องการ
รูปแบบการสื่อความหมายแบบใช้คนประกอบกับคู่มือศึกษาธรรมชาติด้วยตนเอง ดังนั้นจึงเสนอแนะแนวทางพัฒนาสวนรุกข
ชาติปรุใหญ่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมค่ายเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบค้างแรม 1 คืน 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรสื่อความหมายธรรมชาติ  
ค าส าคัญ: สวนรุกขชาติปรุใหญ่, แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น, จังหวัดนครราชสีมา 
 
Abstract 
The objectives of this study are to 1) assess the potential of  Pruyai Arboretum to be a natural education 
site, 2) study opinions of students, teachers, and administrators of schools in Mueang District, Nakhon 
Ratchasima Province’ on developing Pruyai arboretum to nature learning sites , and 3) propose guideline 
for Pruyai arboretum development to become natural education site. The study obtained different samples 
of 390 lower secondary students, 144 science teachers and administratiors from 11 schools in the study 
area. The study collected data by assessment from and questionnaires, and then analyzed by weighted 
scoring method. Results based on the assessment showed the site potential was relatively high with total 
score of 1.93 from 3.0 that. can be developed to natural education site due to the higher potential on 
resources based capital. The opinion results indicated both teachers and students highly preferred to learn 
natural and environmental conservation at Pruyai Arboretum. They also needed person interpretation 
together with self-nature learning manual. Thus the study proposed a guideline for developing Pruyai 
Arboretum to learning source in the form of the one-night camp program on natural and environmental 
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conservation learning, as well as human capacity building for creating good interpreter at Pruyai nature 
education site. 
Keywords: Pruyai Arboretum, Natural Education Site, Lower Secondary School Students,  Nakhon Ratchasima Province 
 
1. บทน า 

สวนรุกขชาติเป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่งโดยเป็น
แหล่งรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นที่  รวมแม่ไม้ที่มีค่าทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนพืชหายากและใกล้สูญพันธ์ุ ในท้องถิ่นนั้น 
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่หย่อมป่าสงวนแห่งชาติดั้งเดิม มี
ต้นไม้เดิมหรือบางทีเป็นพ้ืนท่ีสวนป่าเดิมที่ไม่มีการบ ารงุต่อไป
แล้ว มีการปลูกพรรณไม้เสริมพร้อมกับติดป้ายช่ือพรรณไม้ 
ให้ความรู้ชนิดพรรณไม้และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน[1] ทั้งนี้สวนรุกขชาติจัดเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบ
หนึ่ง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด 4 แนวการ
จัดการศึกษา มาตรา ๒๕ รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและ
การจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ [2] ในการ
วิจัยนี้มุ่งหมายศึกษาสวนรุกขชาติปรุใหญ่ซึ่งจัดว่าเป็นสถานที่ท่ีมี
ความเป็นธรรมชาติในเขตเมืองเพียงแห่งเดียวของจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้สวนรุกขชาติปรุใหญ่เป็น
แหล่งนันทนาการและแหล่งหาของป่า แต่อย่างไรก็ดีสวนรุกขชาติ
แห่งนี้ ขาดการจัดการที่เหมาะสมและขาดการส่งเสริมยกระดับ 
ในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่นของเยาวชนในพื้นที่   
ตามหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน และหลักการจัดตั้งสวนรุกขชาติ  

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ ส าหรับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ศึกษา เพราะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในด้านการเรียนรู้ เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม
นอกเหนือจากต าราเรียน สถานที่ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  นอก
ห้องเรียนท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และรับผิดชอบร่วมกัน การ
วิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินศักยภาพของสวนรกุข
ชาติปรุใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 2) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียน ครู และผู้บริหารของโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมาต่อการพัฒนาสวนรุกขชาติปรุใหญ่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และ 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสวนรุกขชาติปรุใหญ่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ตามศักยภาพรองรับการประโยชน์และตามความต้องการของ
โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 

2. วิธีด าเนินการศึกษา 
2.1  การศึกษาศักยภาพพื้นที่สวนรุกขชาติปรุใหญ่เพื่อ

เป็นแหล่งเรียนรู้ 
2.1 .1 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่

เกี่ยวข้องในสวนรุกขชาติเพื่อใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
เช่น ช่ือพ้ืนท่ี ที่ตั้งพิกัด UTM ขนาดพื้นท่ีที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  
ลักษณะเด่นพื้นที่ที่มีการประกอบกิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ เป็นต้น 

2.1.2 พัฒนาตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  โดยดัดแปลงจากแบบ
ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของดรรชนี เอม
พันธุ์ [3] โดยการวิจัยครั้งนี้ก าหนด 2 กลุ่มตัวช้ีวัด คือ 1) 
ตัวช้ีวัดด้านพื้นที่และทรัพยากรด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ 9 
ตัวช้ีวัดย่อยและ 2) ตัวช้ีวัดปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 12 
ตัวช้ีวัดย่อย และก าหนดค่าความส าคัญของปัจจัยแต่ละ
ปัจจัย โดยให้ค่าความส าคัญหรือค่าถ่วงน้ าหนัก จาก 1 ถึง 3 
จากระดับความส าคัญน้อยไปจนมีความส าคัญมาก จากนั้น
น าตัวช้ีวัดที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 ท่าน ประเมิน
และตรวจสอบตัวช้ีวัด  

2.1.3 ประเมินศักยภาพระดับความเหมาะสมของ
แหล่งเรียนรู้โดยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ หน่วยงานที่
รับผิดชอบพ้ืนท่ีโดยตรง และผู้วิจัยรวม 5 ท่าน 

2.1.4 วิเคราะห์ค่าศักยภาพโดยก าหนดสมการถ่วง
น้ าหนัก (weighted score method) ในการค านวณหา
ระดับความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ีป่าไม้ ดังน้ี 
 

NEP = [∑ (R1 × W1)n
i=1 / ∑ W1]n

i=1           
โดย   NEP   =   ระดับศักยภาพทรัพยากรของแหล่งเรยีนรู้  

Ri     =  ค่าคะแนนศักยภาพของปัจจัยที่ 1 ถึง n 
(ค่าคะแนน 0 - 3 คะแนน) 

Wi   = ค่าน้ าหนักหรือค่าถ่วงน้ าหนักของปัจจัยโดย
ให้ค่าความส าคญั  เท่ากับ 1 ทุกตวั  

      (ค่าความส าคญัเทา่กันหมด) 
n    = จ านวนปัจจัยชี้วัดทั้งหมด 
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วิเคราะห์ระดับของศักยภาพของแหล่งจากเกณฑ์ด้านล่าง 
 0.00-0.75  = ศักยภาพต่ าในการรองรับกิจกรรมการ

เรียนรู้ (L) 
0.76-1.50   = ศักยภาพค่อนข้างต่ า (RL) 

 1.51-2.25   = ศักยภาพค่อนข้างสูง (RH) 
2.26-3.00  =   ศักยภาพสูง (H) 

2.2 ส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้บริหาร
โรงเรียน  

2.2.1 ประชากรเป้าหมายและหน่วยการวิเคราะห์ 
คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12,611 คน อาจารย์
ผู้สอนในสถานศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 224 คน และ
ผู้บริหารโรงเรียน 11 คน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา นครราชสีมา เขต 31 ในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 11 โรงเรียน [4] หน่วยในการวิเคราะห์
ส าหรับการวิจัยนี้ คือ ปัจเจกบุคคล  

2.2.2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ด้วยสูตรการ
ค านวณขนาดตัวอย่างของ Yamane [5] น ามาหาการกระจาย
จ านวนตัวอย่างแต่ละโรงเรียน โดยใช้สูตรการกระจายตามสัดส่วน
ตาม [6] ได้ขนาดการสุ่ มตัวอย่ างส าหรับนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 390 คน ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
144 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร  เก็บรวบรวมตัวแทน
ผู้บริหารจากการแบบสอบสัมภาษณ์เชิงลึก โรงเรียนละ 1 คน รวม 11 คน 

2.2.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาความคิดเห็นต่อการ

พัฒนาสวนรุกขชาติปรุใหญ่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ กลุ่มนักเรียน

และกลุ่มครู คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ 

1 )  ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม 2 )  ข้ อมู ล

ประสบการณ์การมาเยือนสวนรุกขชาติปรุใหญ่ และ 3) 

ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการมาใช้ประโยชน์ใน

สวนรุกขชาติปรุใหญ่ ส าหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ ทดสอบ

เครื่องมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและท า

การทดสอบแบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบ

ความน่าเช่ือถือของเครื่องมือโดยการวัดความสอดคล้องภายใน

แบบครอนบาค (Cronbach Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 

0.932 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและท าการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

โรงเรียนด้วยตนเอง  

2.2.4  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการมาใช้ประโยชน์ในสวนรุกขชาติปรุใหญ่ในการ
เรียนรู้  ใช้การวัดระดับตามแบบของ Likert’s scale [7] 
น ามาก าหนดแบ่งเป็นเกณฑ์การให้คะแนนระดับความ
ต้องการ  ดังนี ้
1.00 – 1.75 หมายถึงต้องการใช้ประโยชนร์ะดับน้อยท่ีสุด 

1.75 – 2.50 หมายถึงต้องการใช้ประโยชนร์ะดับน้อย 
2.51 – 3.25 หมายถึงต้องการใช้ประโยชนร์ะดับมาก 
3.26 – 4.00 หมายถึงต้องการใช้ประโยชนร์ะดับมากที่สดุ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร
สถานศึกษา ท าการแจกแจงสรุปประเด็นผู้ตอบจัดเป็นกลุ่ม
ตามหัวข้อ ประเด็นที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้จะก าหนดเป็น
ประเด็นใหม่ตามผู้ตอบ เขียนสรุปเป็นความเรียงเชิงพรรณนา 

2.2.5 เสนอแนะรูปแบบการพัฒนาสวนรุกขชาติปรุใหญ่
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ จากผลการวิเคราะห์พื้นท่ีและ
จากความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน ใน
ด้านความต้องการมาใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [8] น ามาวิเคราะห์ร่วมกัน  
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

3.1  ผลการประเมินศักยภาพทรัพยากรในพื้นที่สวนรุกขชาติ          
ปรุใหญ่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ดังปรากฏในตารางที่ 1 

ปัจจัยด้านพื้นที่และทรัพยากรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ มีค่าคะแนนศักยภาพรวม 2.51 คะแนน  จัดว่ามี
ศักยภาพสูงในการรองรับกิจกรรมการเรียนรู้  ปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการมีค่าคะแนนศักยภาพรวม 1.50 มีศักยภาพ
ค่อนข้างต่ าในการรองรับกิจกรรมการเรียนรู้  โดยพบว่า 
ตัว ช้ีวัดที่มีค่าศักยภาพต่ าคือด้านความพร้อมของวัสดุ  
อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (ค่า
คะแนน 0.20)  เจ้าหน้าท่ีสื่อความหมายที่บริการเผยแพรด่า้น
การเป็นแหล่งเรียนรู้ ธรรมชาติกับความเพียงพอของ
งบประมาณที่ ได้สนับสนุนกิจกรรมบริการด้านความรู้
ธรรมชาติมีค่าคะแนนเท่ากัน (ค่าคะแนน 0.60) และการใช้
ประโยชน์พื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ มีผลขัดแย้งต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติ (ค่าคะแนน 0.80) จึงควรได้รับ
การจัดการจากหน่วยงานในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับ
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ โดยควรจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ บริการ
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แก่ผู้มาเยือน โดยพิจารณาร่วมกับความต้องการของกลุ่ม
ตัวอย่าง ท าการจัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดค่ายเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดสรร
งบประมาณและเจ้าหน้าที่ส าหรับบริการในแหล่งเรียนรู้ และ
วางแผนมาตรการ ระเบียบข้อบังคับ ส าหรับกิจกรรมที่ส่งผล
ขัดแย้งในการจัดค่ายเรียนรู้  
ตารางที่ 1  การประเมินศักยภาพทรัพยากรในพื้นที่เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติส าหรับสวนรุกขชาติปรุใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา 
 

ปัจจัย ค่า 
คะแนน 

ศักยภาพ 

ปัจจัยด้านพื้นที่และฐานทรัพยากร   

1. ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ 2.60 สูง 

2. ความงดงามของทัศนียภาพทางธรรมชาติ 2.40 สูง 

3. ความหลากหลายของกิจกรรมเรียนรู้ 
ทางธรรมชาติท่ีเป็นไปได้ 

2.40 สูง 

4. ศักยภาพด้านการศึกษาธรรมชาติและ
การสื่อความหมาย 

2.40 สูง 

5. ความส าคัญของแหล่งทรัพยากร ความมี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและดึงดูดใจ 

1.80 ค่อนข้าง
สูง 

6. ความสอดคล้องของฐานทรัพยากรกับ
หลักสูตรในการศึกษาสามารถด าเนินการร่วมกัน 

2.60 สูง 

7. ความร่มรื่น ความเป็นธรรมชาติของ
สภาพแวดล้อม  

3.00 สูง 

8. ระยะทาง ความใกล้ - ไกล ในการมา
เยือนของสถานศึกษาใกล้เคียง 

2.60 สูง 

9. ขนาดพื้นท่ีต่อการรองรับการประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับการเข้าค่าย ทัศน
ศึกษา จ านวนไม่ต่ ากว่า 100 คน 

2.80 สูง 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 สูง 

ปัจจัย ค่า 
คะแนน 

ศักยภาพ 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ   

10. ความพอเพียงของจ านวนบุคลากรใน
การให้บริการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

1.00 ค่อนข้าง
ต่ า 

11. ความพอเพียงของงบประมาณท่ีได้รับ
การสนับสนุนกิจกรรมด้านการบริการด้าน
ความรู้ธรรมชาต ิ

0.60 ต่ า 

12. ความพอเพียงของสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 

1.00 ค่อนข้าง
ต่ า 

13. ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็น
ต่อการประกอบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

0.20 ต่ า 

14. นโยบาย แผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 

2.00 ค่อนข้าง
สูง 

15. การจัดการและป้องกันการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.20 ค่อนข้าง
สูง 

16.การเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมเรียนรู้ทางธรรมชาติ 

2.60 สูง 

17. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อ
ความหมายธรรมชาติแก่ผู้มาศึกษา ผู้มาเยือน 

1.80 ค่อนข้าง
สูง 

18. การจัดเจ้าหน้าท่ีสื่อความหมาย ท่ี
บริการเผยแพร่ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ  

0.60 ต่ า 

19. การใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อวัตถุประสงค์
พื้นท่ีเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ มีผลขัดแย้ง 
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

0.80 ค่อนข้าง
ต่ า 

20. การใช้ประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้มี
โอกาสท าให้เกิดผลกระทบต่อพืชพรรณ 

2.40 สูง 

21. การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้มีโอกาส
ท าให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ป่า 

2.80 สูง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 ค่อนข้าง
ต่ า 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 1.93 ค่อนข้าง
สูง 

3 . 2  ค ว ามคิ ด เ ห็ นขอ งนั ก เ รี ยน  ค รู ก ลุ่ ม ส าระ
วิทยาศาสตร์ และผู้บริหารสถานศึกษา 

3.2.1 ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารสถานศึกษา 
นักเรียนจ านวนทั้งหมด 390 คน แบ่งออกเป็น เพศหญิง
ร้อยละ 58.1 และเพศชายร้อยละ 41.9 มีอายุเฉลี่ย ที่ 13.94 ปี 
อายุสูงสุด 16 ปี และอายุต่ าสุด 11 ปี  แบ่งตามระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยละ 33.8 รองลงมา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ 1 ร้อยละ 33.4 และ 32.8 ตามล าดับ  

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จาก 11 โรงเรียน มี
จ านวนทั้งหมด 144 คน แบ่งออกเป็นเพศหญิง ร้อยละ 
72.9 และเพศชาย ร้อยละ 27.1 ส่วนใหญ่มีอายุ ในช่วง 30-39 ปี 



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-174- 

ร้อยละ 29.9 รองลงมา 25-30 ปี, 50 ปีขึ้นไป และ น้อยกว่า 
25 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.8,18.1 และ 8.3 ตามล าดับ ครู
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
ร้อยละ 58.3 รองลงมา ปริญญาโท, ปริญญาเอก และต่ า
กว่าปริญญาตรี ร้อยละ 38.9, 2.1 และ 0.7 ตามล าดับ 
ต าแหน่งแบ่งออกเป็น ครู  ร้อยละ 43.8 รองลงมา  
ครูช านาญการพิเศษ, ครูช านาญการกับครูผู้ช่วยมีค่าเท่ากนั 
และครูเช่ียวชาญ คิดเป็นร้อยละ 21.5, 16.7 และ 1.4 
ตามล าดับ  

ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 11 โรงเรียน แบ่งออกเปน็
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป) 
จ านวน 5 โรงเรียน รองลงมา ขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-
1,500 คน) จ านวน 4 โรงเรียน และขนาดเล็ก (นักเรียน 
121-600 คน) จ านวน 2 โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 54.5 เพศหญิงร้อยละ 45.5  
มีอายุเฉลี่ยที่ 55 ป ี 

3.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนและครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความต้องการใช้ประโยชน์สวนรุกขชาติ
ปรุใหญ่เป็นแหล่งเรียนรู้  

นักเรียนและครูส่วนใหญ่ไม่เคยมาเยือนสวนรุกข
ชาติปรุใหญ่ และไม่เคยพานักเรียนมาเรียนรู้นอกสถานที่ที่
สวนรุกขชาติปรุใหญ่ นักเรียนคิดเห็นว่าการจัดศึกษานอก
สถานที่ในแหล่งธรรมชาติมีประโยชน์มาก คิดเป็นร้อยละ 
48.7 โรงเรียนควรจัดการศึกษานอกสถานที่ เฉลี่ย 2 ครั้ง
ต่อ 1 ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 47.2  โดยจัดในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 32.8 รองลงมา สังคมศึกษา ร้อยละ 12.1 
และจัดทุกรายวิชา ร้อยละ 8.2  

นักเรียนมีความต้องการมาศึกษาเรียนรู้ที่สวนรกุข
ชาติปรุใหญ่อยู่ในระดับมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.21) ซึ่ง
สอดคล้องกับครูที่มีความต้องการน านักเรียนมาศึกษา
เรียนรู้ที่สวนรุกขชาติปรุใหญ่ในระดับมากเช่นกัน (ค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.10) นักเรียนและครูส่วนใหญ่ มีความ
ต้องการรูปแบบการสื่อความหมายแบบใช้คน คิดเป็นร้อยละ 
58.9 และ 45.5 ตามล าดับ โดยที่นักเรียนมีความต้องการ
ประกอบกิจกรรมด้านการเรียนรู้ธรรมชาติ ที่สวนรุกขชาติ
ปรุใหญ่มากที่สุด คือ กิจกรรมค่ายเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 34.7 รองลงมา กิจกรรม
เกมเพื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมค่ายดูนก คิดเป็นร้อยละ 15.2 

และ 8 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของครู 
นักเรียนและครูส่วนใหญ่ต้องการมาเรียนรู้นอกสถานที่ โดย
ต้องการค้างแรม 1 คืน ท่ีสวนรุกขชาติปรุใหญ่คิดเป็นร้อยละ 
31 และ 45.3 ตามล าดับ  

ผลการศึกษาสิ่งที่นักเรียนต้องการเมื่อเข้ามาใช้
พื้นที่และหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้จากธรรมชาติ พิจารณารายข้อ
พบว่าในระดับมากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ดังนี้ คือ นักเรียนต้องการผ่อนคลาย และรู้สึกสงบในการชม
ความงามของธรรมชาติ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41) รองลงมา 
นั ก เ รี ย น ต้ อ ง ก า ร เ รี ย น รู้ คุ ณ ค่ า ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สัตว์ป่ า  พันธุ์พืช  ที่ ช่ วยท า ให้
สิ่งแวดล้อมน่าอยู่  (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.28) และนักเรียน
ต้ อ ง ก า ร ท ร า บ ถึ ง วิ ธี ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.25) 
พิจารณาร่วมจากกลุ่มตัวอย่างครู เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ  ต้องการให้นัก เรียน เรี ยนรู้ คุณค่า
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืช  
ที่ช่วยท าให้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.44)  
รองลงมา ต้องการให้นักเรียนได้ประสบการณ์การเดินป่า 
การเข้าค่ายและเรียนรู้การใช้ชีวิตในป่าอยู่ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.40) ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติให้ยั่งยืนกับต้องการสื่อให้นักเรียน
ทราบถึงวิธีการป้องกันและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.36) 
กล่าวคือ นักเรียนต้องการความผ่อนคลายและรู้สึกสงบใน
การชมธรรมชาติซึ่งต่างจากครูที่ต้องการน านักเรียนให้
เรียนรู้ถึงคุณค่า ความส าคัญของทรัพยากรในพื้นที่ พบว่า
ความต้องการของครูและนักเรียนท่ีสอดคล้องเหมือนกันคือ 
เรียนรู้คุณค่า ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า 
พันธุ์พืช ที่ช่วยท าให้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ และวิธีการป้องกัน
และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รูปแบบสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการที่
นักเรียนต้องการ เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ลานกาง
เต็นท์ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.36) รองลงมา บ้านพักแรม (ค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.35) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.34) จุดชมวิว (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.32) และเครื่อง
กระจายเสียง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.16) พิจารณาร่วมกับ
ระดับความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกของกลุ่มครูใน
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การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่สวนรุกข
ชาติปรุใหญ่ เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ ห้องสุขา/ห้องอาบน้ า (ค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.47) รองลงมา ยานพาหนะ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.43) การ
รักษาความปลอดภัย ก าหนดเวลาเปิดปิด (ค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.43) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับลานอเนกประสงค์
ในการประกอบกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเท่ากัน (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.424) และวิทยากรให้ความรู้ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.39) ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าระดับความต้องการที่มากที่สุด
ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้บริการเพื่อประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ คือ ลานกางเต็นท์ สิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อความสะดวกสบาย คือ  ห้องสุขา/ห้องอาบน้ า 
เครื่องกระจายเสียงและยานพาหนะ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกประเภทความปลอดภัย คือ เจ้าหน้าที่ และเวลาเปิด
ปิดเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น 
 ระดับความต้ องการรูปแบบโปรแกรมสื่ อ
ความหมายของนักเรียน โดยรวม 3.22 พิจารณารายข้ออยู่
ในระดับความต้องการมากท่ีสุด เรียงล าดับจากมากไปน้อย 
คือ คู่มือศึกษาธรรมชาติ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.36) รองลงมา 
แอปพลิเคช่ันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น QR Code (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.33) พิจารณาร่วมกับระดับความต้องการของครูด้าน
รูปแบบโปรแกรมสื่อความหมายส าหรับเรียนรู้ธรรมชาติ 
โดยรวมเท่ากับ 3.25 อยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อใน
ระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 
คู่มือศึกษาธรรมชาติ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.33) รองลงมา 
อาคารเรียนรู้  (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.32)  แอปพลิเคช่ัน  
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.30) แผ่นป้ายแสดงข้อมูล (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.27)  จะเห็นได้ว่า คู่มือศึกษาธรรมชาติ เหมาะสมใน
การเป็นรูปแบบโปรแกรมสื่อความหมายในพื้นที ่

นักเรียนมีความเต็มใจจ่ายเงินในการเข้าค่าย ใน
การมาเรียนรู้นอกสถานที่ ในอัตรา 100-500 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 58.2 รองลงมา น้อยกว่า 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 
31.3 และมีความเต็มใจจ่าย 501-1,000 บาท และ มากกว่า 
1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 และ 4.5 ตามล าดับ   

3.3 ข้อมูลด้านนโยบายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
ผลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมด 11 

โรงเรียน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมดมี
นโยบายและแผนสนับสนุนให้มีการเรียนรู้นอกโรงเรียน 

โดยมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ ลงปฏิทินการศึกษา 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา โดยส่วนใหญ่ มอบหมาย
ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ เสนอโครงการใน
ด้านการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้ทางโรงเรียน
พิจารณาตามความเหมาะสมโดยสอดแทรกเนื้อหาใน
รายวิชาตามหลักสูตรในการเรียนรู้นอกสถานที่ และมีการ
ติดตามและประเมินผล จัดท าสรุปรายงานประจ าปี
งบประมาณ เป็นรูปเล่ม โดยประเมินผล จากผู้เข้าร่วม
โครงการ ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการ
จัดสรรงบประมาณในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติ 
ส าหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ 1) พิจารณาตามความต้องการของนักเรียน
จ านวน 2 โรงเรียน 2) พิจารณาตามงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอโครงการ จ านวน 
9 โรงเรียน  

โรงเรียนทั้งหมดให้ความส าคัญกับการพานักเรียน
ไปเรียนรู้นอกสถานที่ มีการจัดนโยบาย แผนงาน โครงการ 
ในการก าหนดให้มีการพานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ 
สว่นใหญ่ภายในจังหวัดนครราชสีมา เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณและสะดวกในการบริหารจัดการ และมีความ
ต้องการพานักเรียนมาเรียนรู้ที่สวนรุกขชาติปรุใหญ่ทั้งหมด 
เนื่องจากมีระยะทางใกล้จากสถานศึกษา และต้องการให้
พั ฒน า ไ ป ใน ท า งด้ า น ค ว า ม ส า คั ญ แ ละ คุณค่ าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
ตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหลัก  

3.3 แนวทางการพัฒนาสวนรุกขชาติปรุใหญ่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

สวนรุกขชาติปรุใหญ่ควรพัฒนาพื้นที่และรูปแบบ
กิจกรรมส าหรับการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติแบบค้างแรม 1 คืน พัฒนารูปแบบการสื่อ
ความหมายแบบใช้คนประกอบกับคู่มือศึกษาธรรมชาติ 
นอกจากนั้น เพื่อให้กิจกรรมเรียนรู้มีความน่าสนใจส าหรับ
เยาวชนวัยรุ่นจึงควรพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในค่ายให้
เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้สื่อที่ทันสมัย เน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมระหว่างวิทยากรและนักเรียน มีการบูรณาการกับ
วิชาเรียนและหลักสูตรของโรงเรียน เน้นกิจกรรมสร้าง
ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด แ ล ะ จิ ต ส า นึ ก ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฐานทรัพยากรที่
สวนรุกขชาติปรุ ใหญ่มี  นั่นคือ ป่าไม้และระบบนิเวศ
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่อยู่ใกล้เมือง อย่างไรก็ดี สวนรุกข
ชาติปรุใหญ่ควรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่เพื่อ
รองรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
บุคลากรด้านการสื่อความหมายธรรมชาติ 
4. สรุปผลการศึกษา 

สวนรุกขชาติปรุใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ โดยจากปัจจัยช้ีวัดด้านพื้นที่และ
ทรัพยากรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการ ทั้งหมด 21 ตัวช้ีวัดย่อยพบว่า ปัจจัยด้าน
พื้นที่และทรัพยากรมีศักยภาพสูง แต่ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการมีศักยภาพค่อนข้างต่ า จึงท าให้พื้นที่ในภาพรวมมี 
ค่าคะแนนศักยภาพ 1.93 คะแนน จัดว่ามีศักยภาพ
ค่อนข้างสูงในการรองรับกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถ
พัฒนาได้   

ผลการส ารวจความคิดเห็นด้านความต้องการใช้
ประโยชน์สวนรุกขชาติปรุใหญ่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พบว่า
โดยภาพรวมทั้งนักเรียนและครูมีความต้องการใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมากมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.21 
และ 3.10 ตามล าดับ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการใน
ระดับมากท่ีสุด คือ ลานกางเต็นท์ รูปแบบของโปรแกรมสื่อ
ความหมายที่ต้องการมากที่สุด คือ การสื่อความหมายด้วยคน 
และคู่มือศึกษาธรรมชาติ นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ว่าการศึกษานอกสถานที่ในแหล่งธรรมชาติมีประโยชน์มาก 
โรงเรียนควรจัดการศึกษาเฉลี่ย 2 ครั้ง ต่อ 1 ภาคการศึกษา 
ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีความเต็มใจจ่ายเงินในการมาเข้าค่าย 
อัตรา 100-500 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.2 ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาร่วมกับศักยภาพพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความร่มรื่น ความเป็นธรรมชาติสูง สมควรยกระดับสวน
รุกขชาติปรุใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติ ด้าน
พฤกษศาสตร์ และสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติแบบพักแรม 1 คืน และควรมีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการพื้นที่เพื่อรองรับการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากร
ด้านการสื่อความหมายธรรมชาติ 
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     บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโนมติวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาช้ันปีที่  1 โดยการใช้แบบวิเคราะห์ประเภทมโนมติแบบ 4
ตัวเลือกและการให้เหตุผลจ านวน 30 ข้อโดยส ารวจ 6 มโนมติได้แก่ (1) ลักษณะของเซลล์สืบพันธุ์และเซลล์ร่างกาย (2) การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและไมโอซีส (3) การปฏิสนธิและการแบ่งเซลล์ของไซโกต (4) 
ความหมายและหน้าที่ของโครโมโซมดีเอ็นเอยีนและแอลลีล (5) การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตและ (6) 
พันธุกรรมตามกฎของเมนเดล จากการส ารวจก่อนใช้กิจกรรมศูนย์การเรียนพบว่าประชากรมีมโนมติประเภทไม่มีมโนมติ (NU) 
ของทั้ง 6 มโนมติ สูงสุดคือร้อยละ 65.33 , 59.62 , 73.33 , 55.12 , 53.03และ 71.91 ตามล าดับและหลงัการใช้กิจกรรมศนูย์
การเรียนแล้วพบว่านักศึกษามีมโนมติประเภทไม่มีมโนมติ (NU) ลดลง คือ 13.10 , 35.78 , 44.44  , 50.00 , 41.14 และ
51.84 ตามล าดับและมีมโนมติประเภทมโนมติที่สมบูรณ์ (CU) และมโนมติที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (PU) เพิ่มสูงขึ้นซึ่งพบว่า
ค่าเฉลี่ยคะแนนมโนมติก่อนและหลังการใช้กิจกรรมศูนย์การเรียนเป็น 0.5133 และ 1.2450 คะแนน และค่าเฉลี่ยคะแนนมโน
มติหลังการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 

     ค าส าคัญ: มโนมติทางวิทยาศาสตร,์ ศูนย์การเรียน 
     Abstract 

The objectives of this research was to developethe scientific concepts from the freshman students with six 
concepts namely (1) the characteristics of gamete and somatic cell (2) the inheritance during mitosis and 
meiosis cell division (3)  the fertilization and development of zygote (4)  the meaning and functions of 
chromosome, DNA, gene and allele (5)  the inheritance in living thing and (6) Mendel’s genetics The results 
reveal that, the students had the most none of concept (NU) on every concepts before used the genetics 
learning center activities were 13.10, 35.78, 44.44, 50.00, 41.14 and 51.84 percent respectively and after 
used the genetics learning center activities were 13.10 , 35.78 , 44.44  , 50.00 , 41.14 and 51.84 respectively. 
The completeunderstanding( CU)  and Partial Understanding ( PU)  were increase. The average scientific 
conceptof before and after used of the genetics learning center activities were 0 . 5 1 3 3  and 
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1 . 2 4 5 0 respectivelyandthe average scientificscore after used had higher than before used the genetics 
learning center activities with .01 statistical significant level.  

Keywords: sciencetific concept, Learning cente 
1. บทน า 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เป็นเนื้อหาท่ีส าคัญใน

วิชาพันธุศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้พื้นฐานทาง

ชีววิทยาเช่น ผู้สอนวิทยาศาสตร์ แพทย์ เภสัชกร นัก

เทคโนโลยีชีวภาพ นักเกษตร นักปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิตมี

ความจ าเป็นต้องมีความเข้าใจการการถ่าย ทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมเป็นอย่างดี แต่เนื้อหาในส่วนของการ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมีความซับซ้อนเนื่องจาก

ผู้เรียนต้องมีการเชื่อมโยงความเข้าใจในเนื้อหาหลากหลาย

บทเรียนในวิชาชีววิทยา ได้แก่ ลักษณะของเซลล์สืบพันธุ์

และการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส การปฏิสนธิระหว่างเซลล์

สืบพันธุ์และการเจริญของไซโกต การทดลองและกฎของ

เมนเดลและยังเป็นเนื้อหาที่ยากต่อความเข้าใจ ซับซ้อน 

แ ล ะ มี ค ว า ม เ ป็ น น า ม ธ ร ร ม สู ง  [1] ม โ น ม ติ  

(Concepts)หมายถึง คุณลักษณะหรือสมบัติที่ส าคัญของ

สิ่งที่ผู้เรียนก าลังจะศึกษา โดยผู้เรียนที่มีมโนมติจะสามารถ

สร้างเกณฑ์ในการจ าแนกคุณลักษณะหรือสมบัติในสิ่ง

ต่างๆว่าใช่หรือไม่ใช่กับสิ่งที่ก าลังศึกษาหรือไม่อย่างไรบรู

เนอร์ กูดนาว และออสติน [2] มีแนวคิดว่า สรรพสิ่งในโลก

นี้มีมากมายหลายลักษณะ จึงควรลดความซับซ้อนของสิ่ง

ต่างๆเข้าเป็นหมวดมู่ โดยใช้คุณสมบัติเฉพาะเป็นเกณฑ์ 

ซึ่งเป็นกระบวนการจ าแนกประเภทหรือการสร้างมโนมติ

ขึ้นมา โดยกระบวนการ 

 

จ าแนกอาศัยสมบัติเฉพาะ(Attribute)  เป็นเกณฑ์ โดยมี

การกระท าได้ใน 2 ลักษณะคือ1) การกระท าเพื่อสร้างมโน

มติและ 2) การกระท าเพื่อเรียนรู้มโนมติ 

 

โดยการกระท าเพื่อสร้างและเรียนรู้มโนมติมี

ความแตกต่างกันที่จุดประสงค์และจุดเน้นของพฤติกรรม

การสร้างและการเรียนรู้แตกต่างกัน อีกทั้งขั้นตอนของ

กระบวนการคิดและวิธีการสอนให้เกิดกระบวนการคิดทั้ง

สองมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้บรูเนอร์และคณะได้ตั้งทฤษฎี

มโนมติขึ้น โดยมโนมติทุกมโนมติต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 

1) ช่ือเช่น โครมาทิน  แฮพพลอยด์  ดีเอ็นเอ เป็นต้น  2) 

ตัวอย่างมโนมติได้แก่การระบุตัวอย่างมโนมติได้ถูกต้อง 

เช่น เซลล์อสุจิเป็นตัวอย่างของเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์ 

รวมถึงยกตัวอย่างที่ใกล้เคียงแต่ไม่ใช่ตัวอย่างของมโนมติ

ได้เช่น เซลล์ขนที่ท่อน าไข่เป็นตัวอย่างของเซลล์ร่างกาย

ของมนุษย์ เพศหญิ ง  3 )  คุณลักษณะเฉพาะได้แก่

ลักษณะร่วมหรือเป็นเกณฑ์ในการจัดสิ่งต่างๆให้เป็น

หมวดหมู่ เดียวกันเช่นเซลล์ร่างกายมีหน้าที่ต่างๆใน

ร่างกายมนุษย์และมีจ านวนโครโมโซม 2 ชุด (2n) ในขณะ

ที่เซลล์สืบพันธุ์มีบทบาทในการปฏิสนธิ และเซลล์สืบพันธุ์

มีจ านวนโครโมโซม 1 ชุด (n) 4) คุณค่าของลักษณะเฉพาะ

ได้แก่การจ าแนกลักษณะเฉพาะให้เป็นระดับความลุ่มลึกที่

แตกต่างกันเช่นหากระบุมโนมติของเซลล์สืบพันธุ์ว่า

นอกจากมีบทบาทในการปฏิสนธิแล้วยังมีหน้าที่ในการเก็บ

ข้อมูลทางพันธุกรรมและน าข้อมูลทางพันธุกรรมของพ่อ

และแม่มารวมกันระหว่างกระบวนการปฏิสนธิจะแสดงให้

เห็นว่าผู้เรียนมีระดับคุณค่าของมโนมติที่สูงขึ้น  และ 5) 

กฎเกณฑ์หรือค าจ ากัดความ ได้แก่การที่ผู้เรียนสามารถ

ระบุองค์ประกอบของมโนมติได้  

 ผู้วิจัยน าแนวคิดที่พัฒนามโนมติวิทยาศาสตร์

ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง  Klopfer[3] แ ล ะ  American 

Association for the  Advancement of Science [4] 

และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติของHewson and 

Hewson [5] โดยมโนมติใหม่ต้องมี (1) ความเข้าใจอย่าง

แจ่มแจ้ง (Intelligible) (2) น่าเช่ือถือ (Plausible) (3) มี

ประโยชน์ (Fruitful) โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพท่ี 

1  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 มโนมติเรื่องถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม ท่ีผู้วิจัยศึกษาแบ่งเป็น 5 กลุ่มคือ ความ
เข้าใจมโนมติที่สมบูรณ์  (Complete Understanding: 
CU)ความเข้าใจมโนมติในระดับที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ 
(Partial Understanding: PU) ความเข้ า ใจมโนมติ ใน
ระดับที่คลาดเคลื่อนบางส่วน (Partial Understanding 
with Specific Alternative Conception: PS)  ค ว า ม
เข้ า ใจมโนมติ ในระดับที่ คลาด เคลื่ อน (Alternative 
Conception: AC)แ ล ะ  ค ว า ม ไ ม่ เ ข้ า ใ จ  (No 
Understanding: NU) 
 
2.วิธีด าเนินการศึกษา 
2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาคือเนื้อหาเรื่องลักษณะของเซลล์

สืบพันธุ์และเซลล์ร่างกายการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม

ในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและไมโอซีสการปฏิสนธิและ

การแบ่งเซลล์ของไซโกตความหมายและหน้าที่ของ

โครโมโซม   ดีเอ็นเอ ยีนและแอลลีลการถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต และพันธุกรรมตามกฎของเมน

เดลในรายวิชาBIOL1001 ชีววิทยา1  ตามหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต และ ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

  2.2 ขอบเขตด้านประชากรคือ 

ประชากร : ได้แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่เรียนการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมจ านวน 5หมู่เรียนได้แก่ 

 2 .2 . 1สาขาวิ ช าวิทยาศาสตร์ ทั่ ว ไปคณะ

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีการศึกษา 

2560 จ านวน 29  คนที่ศึกษาเรื่องการถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมในรายวิชาBIOL1001 ชีววิทยา 1 จ านวน 1 

หมู่เรียน 

 2.2.2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะ

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีการศึกษา 

2560 จ านวน 92 คนที่ศึกษาเรื่องการถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมในรายวิชาBIOL1001 ชีววิทยา 1 จ านวน 4 

หมู่เรียน 

 

กลุ่ มตั วอย่ า ง  :  ได้ แก่นั กศึ กษา ช้ันปีที่ 1สาขาวิ ช า

วิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษมปีการศึกษา2560 จ านวน29  คนที่ศึกษาเรื่อง

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในรายวิชาBIOL1001 

ชีววิทยา1 จ านวน1 หมู่เรียน 

 

  2.3 ตัวแปร ได้แก่  

 1) แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การ

เรียนรู้ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและกฎ

ของเมนเดล ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

 2) ความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมและกฎของเมนเดล 

 

2.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

2.4.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนเรื่องการ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จ านวน 1 แผน ใช้เวลาใน

การจัดการเรียนรู้ 6 ช่ัวโมง มีผลการพิจารณาระดับความ

เหมาะสมของการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญมีค่าเฉลี่ย 4.61 

อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 

        2.4.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน

เรื่องพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลจ านวน 1 แผน ใช้เวลา

แนวคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง 

1 .  ท ฤ ษ ฎี ก า ร

เปลี่ยนแปลง 

1.แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

แบบศูนย์การเรียนรู้ 

   2.การเปลี่ยนแปลงมโนมติ 

  ทางวิทยาศาสตรเรื่อง 

การถ่ายทอดลักษณะทาง 

พันธุกรรมและกฎของเมนเดล 
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ในการจัดการเรียนรู้ 6 ช่ัวโมงมีผลการพิจารณาระดับ

ความเหมาะสมของการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญมีค่าเฉลี่ย 

4.53อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 

2.4.3แบบวัดมโนมติ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมและกฎของเมนเดลเป็นแบบทดสอบแบบ

เลือกตอบ 4 ตัวเลือกและการให้เหตุผลสั้นๆจ านวน 30 

ข้อครอบคลุมมโนมติ 6 เรื่องที่ผู้วิจัยจ าแนกขึ้นจาก

บทเรียนลักษณะทางพันธุกรรมและกฎของเมนเดลตาม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม แบบทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ตั้งแต่ 0.62-1 ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.3-0.7ค่าการ

จัดจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.3-1.0และค่าความเช่ือมั่นของแบบ

วัดทั้งฉบับเท่ากับ 0.71 

2.4.4แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้

สะท้อนผลหลังจบแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้โดยตัว

ผู้วิจัยและผู้ร่วมสังเกตการณ์จ านวน3คน 

 

2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ศึกษาและเริ่มเก็บข้อมูลวันที่ 5มิถุนายนถึง 25กันยายน 

พ.ศ. 2560 

 2.5.1 ขั้นวางแผนผู้วิจัยทราบสภาพปัญหาว่า

นักศึกษายังมีมโนทัศน์ในระดับคลาดเคลื่อนเรื่องการ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และพันธุกรรมตามกฎ

ของเมนเดลจึงได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องสร้าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมดและตรวจสอบคุณภาพ

รวมถึงปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามค าแนะน า

ของผู้เชี่ยวชาญ 

 2.5.2ขั้นปฏิบัติการท าการวัดระดับมโนมติเรื่อง

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและพันธุกรรมตามกฎ

ของเมนเดลก่อนการจัดการเรียนรู้ แล้วจึงใช้แผนการ

จัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน โดยจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบสถานีการเรียนรู้จ านวน 4 สถานี โดยเนื้อหา

การจัดการเรียนรู้คลอบคลุมกับมโนมติทั้ง 6 ท่ีผู้วิจัยตั้งข้ึน 

ได้แก่ 

สถานีท่ี1เซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์ 

สถานีท่ี2การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและไมโอซีส 

สถานีท่ี3ดีเอ็นเอโครโมโซมและยีน 

สถานีท่ี4 ลักษณะทางพันธุกรรมและกฎของเมนเดล 

 แต่ละสถานีเป็นการลงมือปฏิบัติการภายใต้การ

ควบคุมของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ช้ันปีที่ 4 ที่ได้รับการให้

การเตรียมความรู้และสามารถท าแบบวัดมโนมติได้

คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปจ านวนสถานีละ 2 คน รวม 

8 คน โดยการจัดการเรียนรู้ใช้เวลาแผนละ 6 ช่ัวโมง รวม 

12 ช่ัวโมง 

 3. ขั้นสังเกตการณ์ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้โดย

มีผู้ร่วมสังเกตการณ ์3คน และวัดความเข้าใจมโนทัศน์ดว้ย

บันทึกการเรียนรู้หลังจากนั้นวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อน า

ข้อมูลไปวิเคราะห์ในข้ันสะท้อนผล 

 4. ขั้นสรุปผลทดสอบมโนมติเรื่องการถ่ายทอด

ลักษณะพันธุกรรมและพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล หลัง

การจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยศูนย์การ

เรียน ท าการวิเคราะห์ผลการพัฒนามโนมติของผู้เรียน 

โดยก าหนดค่าคะแนนมโนมติดังนี้ 

 ความเข้าใจมโนมติที่สมบูรณ์ (CU)  มีค่า 3 

คะแนน ความเข้าใจมโนมติในระดับที่ถูกต้อง 

  แต่ไม่สมบูรณ์ (PS)  มีค่า 2 คะแนน 

 ความเข้าใจมโนมติในสระดับที่คลาดเคลื่อน

  บางส่วน (PU)    มีค่ า  1 

คะแนน ความเข้าใจมโนมติระดับท่ี 

 คลาดเคลื่อน (AC)   มีค่า 0 คะแนน 

 ไม่มีมโนมติ (NU)   มีค่า 0 คะแนน 
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 บันทึกผลและหาค่าคะแนนมโนมติทั้ง 4 มโนมติ

ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลดังสมการที่ (1)และค่าคะแนน

เฉลี่ยมโนมติเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและ

กฎของเมนเดล ดังสมการที่ (2) ทั้งนี้นิยามมโนมติหลัก

และมโนมติรองของแบบวัดมโนมติแสดงได้ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1นิยามมโนมติหลัก และ มโนมติรอง ของแบบ

วัดมโนมติ 
มโนมติหลัก มโนมติรอง 

1. ลักษณะของเซลล์
สืบพันธุ์และเซลล์
ร่างกาย 

1.1 ตัวอย่างเซลล์รา่งกายและเซลล์สืบพันธุ ์
1.2 จ านวนชุดโครโมโซมของเซลล์รา่งกายและ

เซลล์สืบพันธุ ์
1.3 ความแตกต่างของเซลล์ไขแ่ละเซลลอ์สุจิ 

2. การถา่ยทอด
ลักษณะ
พันธุกรรมในการ
แบ่งเซลล์แบบไม
โทซีส และ ไมโอ
ซีส 

2.1 วิธีการแบ่งเซลลเ์พื่อเพิ่มจ านวนเซลล์
ร่างกายและการสร้างเซลล์สืบพันธุ ์

2.2 กระบวนการของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์มี
การท าให้เกดิความหลากหลายของยีนใน
เซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมชีีวิตได ้

3. การปฏิสนธิและ
การแบ่งเซลล์ของ
ไซโกต 

3.1 ความหมายและกระบวนการของการเกดิ
ไซโกต 

3.2 จ านวนชุดโครโมโซมในไซโกต 
3.3 การเพิ่มจ านวนเซลล์ของไซโกต 

4. ความหมาย  
และหน้าที่ของ
โครโมโซม  
ดีเอน็เอ ยีน  
และแอลลีล 

4.1 ความหมายของโครโมโซม ดเีอน็เอ  ยีน 
และแอลลีล 

4.2 โครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศ 
4.3 การแสดงออกของยีนทีเ่ป็นคู่บน

โครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศ 
5. การถา่ยทอด

ลักษณะทาง
พันธุกรรมใน
สิ่งมีชีวิต 

5.1 ลักษณะทางพันธุกรรม และประเภทของ 
ลักษณะทางพันธุกรรม 

5.2 ยีนควบคุมลักษณะทางพนัธกุรรมของ
สิ่งมีชีวิต  
โดยชนิดของจีโนไทป์ของยีนใช้บอก

ลักษณะทางพันธุกรรมในสิ่งมีชวีิต 

5.3 ความหมายของยีน แอลลีล  พนัธุแ์ท้ 
พันธุ์ทาง 

5.4 ปัญหาทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นจากการเข้า
คู่กันของยีนที่สามารถแสดงออกของ
ลักษณะที่เป็นอันตรายในสิ่งมชีีวิต 

5.5 ความน่าจะเป็นของจีโนไทป์ และ ฟีโน
ไทป์ 

6. พันธุกรรมตามกฎ
ของเมนเดล 

6.1การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวติเป็นตาม     

    กฎการแยกตวัของหน่วยพันธุกรรม 

6.2 กฎการแยกจับคู่อย่างอิสระของหนว่ย

พันธุกรรม 

 

 

ค่าคะแนนเฉลี่ยมโนมติรายบุคคลค านวณได้จากสมการ 

 

  𝐶𝑖 =  
∑ 𝑐𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁𝑖
(1) 

 

เมื่อ Ci คือ ค่ามโนมติที่ i 

ci คือ คะแนนมโนมติของนักศึกษาคนท่ี i 

Ni คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมดในมโนมติที่ i 

 ค่าคะแนนเฉลี่ยมโนมติ เรื่ องการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมและกฎของเมนเดลค านวนได้จาก

สมการ 

  𝐶̅ =  
∑ 𝐶𝑗

𝑁
𝑗=1

𝑁𝑐
(2) 

 

  เมื่อ 𝐶̅ คือ ค่าเฉลี่ยมโนมต ิ

 ∑ 𝐶𝑗
𝑁𝑐
𝑗=1 คือ ผลรวมของค่ามโนมติที่ j 

𝑁𝑐 คือ  จ านวนมโนมติทั้งหมด 
 

ท าการหาค่าเฉลี่ยมโนมติก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ศูนย์การเรียนแล้ววิเคราะห์ความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยมโนมติ 

 

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

3.1 ประเภทกลุม่มโนมติจากแบบทดสอบมโนมติเรื่องการ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและกฎของเมนเดล 
 

 

 จากการจัดประเภทกลุ่มมโนมติ เรื่ อ งการ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและกฎของเมนเดลของ

นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด29 คนวิเคราะห์ความถี่เป็น

ร้อยละของผู้เรียนที่ถูกจัดว่ามีมโนมติระดับต่างๆ ได้แก่ 

ความเข้าใจมโนมติที่สมบูรณ์ (CU) ความเข้าใจมโนมติใน

ระดับที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (PS)ความเข้าใจมโนมติใน
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สระดับที่คลาดเคลื่อนบางส่วน (PU)  ความเข้าใจมโนมติ

ระดับที่คลาดเคลื่อน (AC) และไม่มีมโนมติ (NU) ได้ผล

การจัดประเภทกลุ่มมโนมติจ าแนกตามมโนมติหลักทั้ง6 

มโนมติก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนเพื่อ

พัฒนามโนมติดังภาพที่ 2-7 

 

 

 
 

ภาพที ่2 ผลการจ าแนกประเภทมโนมติเรื่องลักษณะของ

เซลล์สืบพันธุ์และเซลลร์่างกายของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
 

 
 

ภาพที ่3 ผลการจ าแนกประเภทมโนมติเรื่องการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและ

ไมโอซสีของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
 

 

 
 

ภาพที ่4 ผลการจ าแนกประเภทมโนมติเรื่องการปฏสินธิ

ของเซลลส์ืบพันธุ์ ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
 

 
 

 

ภาพที ่5 ผลการจ าแนกประเภทมโนมติโครโมโซม ดีเอ็น

เอ และยีน ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
 

 
 

ภาพที ่6 ผลการจ าแนกประเภทมโนมติเรื่องการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
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ภาพที ่7 ผลการจ าแนกประเภทมโนมติเรื่องพันธุกรรม

ตามกฎของเมนเดลของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

 

จากภาพท่ี 2 - 7 พบว่ามโนมติก่อนการจัดกิจกรรมพัฒนา

มโนมติด้วยศูนย์การเรียนมีความคล้ายคลึงกันในทุกมโน

มติคือจากผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดมโนมติแบบ 

4 ตัวเลือกที่มีการให้เหตุผล โดยพบว่านักศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างไม่มีมโนมติ ในทั้ง 6 มโนมติมากที่สุดคือร้อยละ 

65.33 59.62 73.33  55.12  53.03  และ 71.91 

ตามล าดับ  ในขณะที่ประเภทมโนมติอื่นๆได้แก่ มโนมติที่

สมบูรณ์  มโนมติที่ ถูกต้องแต่ ไม่สมบูรณ์  มโนมติที่

คลาดเคลื่อนบางส่วน และมโนมติที่คลาดเคลื่อน ของ

นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีอยู่ในระดับต่ ามาก โดยมีค่าน้อย

กว่าร้อยละ 20 ในทุกมโนมติ  โดยเมื่อพิจารณาร่วมกับค่า

คะแนนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จะพบว่าผลค่าคะแนน

ไม่มีความสอดคล้องกับประเภทมโนมติของผู้เรียนในทุก

มโนมติที่ส ารวจ เนื่องจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีระดับค่า

คะแนนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกเฉลี่ยที่สูงกว่าครึ่งหนึ่ง

ของคะแนนเต็ม แต่เมื่อตรวจสอบมโนมติในทุกเรื่องแล้ว

พบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีมโนมติ   

ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า มโนมติเรื่องการปฏิสนธิของ

เซลล์สืบพันธุ์ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีประเภทไม่มีมโน

มติสูงที่สุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเนื่องจากการปฏิสนธิของ

เซลล์สืบพันธุ์ นักศึกษากลุ่มตัวอย่างต้องมีความเข้าใจเรื่อง

ลักษณะของเซลล์สืบพันธุ์และเซลล์ร่างกาย  โดยต้อง

เข้าใจเรื่องจ านวนชุดของโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์และ

เซลล์ร่างกายว่ามี 1 ชุด (n) และ 2 ชุด  (2n) ตามล าดับ   

โดยระหว่างการปฏิสนธินิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้

และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียจะหลอมรวมกันท าให้ได้ไซโกต 

ที่จัดเป็นเซลล์ร่างกายที่มีโครโมโซม 2 ชุด ซึ่งจะเห็นได้ว่า

เนื้อหามีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับมโนมติอื่นๆได้แก่ 

ลักษณะของเซลล์สืบพันธุ์และเซลล์ร่างกาย มโนมติเรื่อง

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในการแบ่งเซลล์แบบ

ไมโทซีสและไมโอซีส  รวมถึงมโนมติล่วงหน้าเรื่องการ

เจริญของสิ่งมี ชีวิต จึงท าให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมี

ประเภทไม่มีมโนมติในมโนมติเรื่องการปฏิสนธิของเซลล์

สืบพันธุ์มากท่ีสุด 

น อ ก จ า ก นี้ จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ะ แ น น

แบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ผู้วิจัยพบว่าในมโนมติเรื่องกฎ

ของเมนเดล (ข้อที่ 22-30)  มีค่าคะแนนเลือกตอบ 4 

ตัวเลือกอยู่ในระดับสูง  แต่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้

เหตุผลเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้ถูกจัดอยู่ในประเภทไม่มีมโน

มติ (NU) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างขาด

ทักษะด้านการให้ความเห็นและเหตุผลในส่วนการค านวณ

ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาทักษะด้านการให้ความเห็นและ

เหตุผลแก่นักศึกษาต่อไป 
3.2 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยมโนมติก่อนและหลังการจัด

กิจกรรมพัฒนามโนมติด้วยศูนย์การเรียนรู้ 

 การหาค่าเฉลี่ยมโนมติก่อนและหลังการจัด

กิจกรรมพัฒนามโนมติ แล้วท าการทดสอบค่าเฉลี่ยมโนมติ

ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมพัฒนามโนมติด้วยศูนย์การ

เรียนรู้  ได้ค่ า เฉลี่ย  0.5133 และ 1.2450 คะแนน

ตามล าดับ โดยค่าเฉลี่ยมโนมติหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย

ศูนย์การเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ระดับ

นัยส าคัญ 0.01 

 
4. สรุปผลการศึกษา 

จากการสุ่มตัวอย่างนักศึกษากลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

จ านวน 29 คน จากประชากรจ านวน 147 คน โดยการ

เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง พบว่าสามารถจ าแนกประเภท

มโนมติของผู้ท าแบบทดสอบได้ทั้ง 5 กลุ่ม โดยพบว่าใน
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การทดสอบมโนมติทั้ง 6 มโนมติ กลุ่มตัวอย่างถูกจัดอยู่ใน

ประเภทไม่มีมโนมติสูงสุดโดยพบว่ามโนมติเรื่องลักษณะ

ของเซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์กลุ่มตัวอย่างถูกจัดอยู่

ในประเภทไม่มีมโนมติน้อยที่สุดคือร้อยละ 63.65 ในขณะ

ที่มโนมติเรื่องอื่นๆพบว่ากลุ่มตัวอย่างถูกจัดอยู่ในประเภท

ไม่มีมโนมติมากท่ีสุดคือเกิดกว่าร้อยละ 80 โดยเฉพาะมโน

มติเรื่องการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ถูกจัดอยู่ ในประเภทไม่มีมโนมติมากที่สุดกว่าร้อยละ 

90.32 นอกจากนี้ยังพบว่ามโนมติเรื่องกฎของเมนเดล มี

ผู้ตอบถูกแต่ไม่ให้เหตุผลมากที่สุดจึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มไม่มี

มโนมติ แสดงให้เห็นว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างขาดทักษะ

ด้านการให้ความเห็นและเหตุผลในส่วนการค านวณ 

มโนมติที่เกี่ยวข้องกับการค านวณพบว่าเป็นปัญหาที่

ส าคัญคือนักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถหา

ค าตอบได้แต่ไม่สามารถน าเสนอออกมาเป็นข้อความเพื่อ

สื่อถึงความเข้าใจในมโนมติได้เช่นมโนมติเรื่องกฎของเมน

เดลนักศึกษากลุ่มตัวอย่างสามารถหาค่าต่างๆได้เ ช่น

จ านวนรูปแบบที่แตกต่างกันของยีนบนเซลล์สืบพันธุ์

อัตราส่วนจีโนไทป์อัตราส่วนฟีโนไทป์การผสมเพื่อทดสอบ

การผสมย้อนกลับแต่ไม่สามารถอธิบายมโนมติที่เกี่ยวข้อง

กับการค านวณได้ผู้สอนจึงควรพัฒนาทักษะการน าเสนอ

ในด้านการเขียนบรรยายทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ

ค านวณเพื่อให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีทักษะดังกล่าว 
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ประสิทธิภาพของเม็ดไคโตซานชนิดผสมในการก าจัดสีย้อมชนิดรีแอคทีฟ 

Efficiency of chitosan composited bead for reactive dye removal 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นศึกษาการขึ้นรูปเม็ดไคโตซานชนิดผสมจากไคโตซาน อัลจิเนตและผงแกลบปรับสภาพ โดยหยดสารละลายอัลจิ
เนต (ความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยมวลต่อปริมาตร)ผสมกับผงแกลบผ่านการปรับสภาพในปริมาณต่างๆกัน                    (ร้อย
ละ 0.5 1.0 และ 2.0 โดยมวลต่อปริมาตร)ลงในสารละลายผสมระหว่างสารละลายไคโตซาน (ความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยมวล
ต่อปริมาตร) และสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ (ความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยมวลต่อปริมาตร) ในอัตราส่วน 1:4  1:1 และ 4:1 
โดยปริมาตรผลการศึกษาพบว่าเม็ดไคโตซานชนิดผสมทุกอัตราส่วน สามารถขึ้นรูปได้เป็นเม็ดที่มีลักษณะค่อนข้างกลม แข็ง มี
ความคงตัว โดยเม็ดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 2.89-3.25มิลลิเมตร เมื่อศึกษาประสิทธิภาพของเม็ดไคโตซานชนิด
ผสมในการบ าบัดสี Reactive Blue 171 และReactive Red 195 ในน้ าเสียสังเคราะห์  โดยใช้เม็ดไคโตซานชนิดผสม 2 กรัม 
ในน้ าเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ผลการศึกษาพบว่าเม็ดไคโตซานชนิดผสมA33 ซึ่ง
ขึ้นรูปโดยใช้สารละลายอัลจิเนตผสมผงแกลบปรับสภาพ ความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยมวลต่อปริมาตรหยดลงในสารละลายไคโต
ซานต่อสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ที่อัตราส่วน 4:1และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการก าจัดสีReactive Blue 171 และ
Reactive Red 195 โดยมีประสิทธิภาพในการก าจัดสีเท่ากับร้อยละ  96.18±1.03 และ 55.11±0.55 ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ: เม็ดไคโตซานชนิดผสม, สีรีแอคทีฟ, ประสิทธิภาพการก าจัดสี 
 
Abstract 
This research aimed to study the formation of chitosan composite beads prepared from chitosan, alginate, 
and modified rice husk. Chitosan composite beads were successfully formed after dropwise addition alginate 
solution (2% w/v) containing three different amounts of modified rice husks (0.5, 1.0 and 2.0%; w/v)into 
chitosan solution (2% w/v) containing calcium chloride solution (2% w/v) with three different ratios, 1:4, 1:1, 
and 4:1. The results revealed that from all combinations, spherical shaped chitosan composite beads could 
be formed.The prepared beads seemed to be quite strong. Their diameters were 2.89-3.25 mm.For 
examining reactive dye removal efficiency of the beads, 2.0 g chitosan composite beadswere incubated in 
2 0  ml synthetic wastewater containing 50 mg/lof dye. It was found that chitosan composite beads A33 
which prepared from alginate containing 2.0 % (w/v) of modified rice husk, dropwise into chitosan solution 
containing calcium chloride solution with 4:1 showed the highest removal efficiency for Reactive Blue 171 
and Reactive Red 195, which were 96.18±1.03 %,and 55.11±0.55 %, respectively.  
 
Keywords: Chitosan composited bead, Reactive dye, Removalefficiency
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1.บทน า 

อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าที่
ส าคัญ เนื่องจากในกระบวนการผลิตของโรงงานฟอกย้อมมี
การใช้น้ าปริมาณมาก ประกอบกับน้ าทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตส่วนใหญ่มีการปนเปื้อนของสีย้อม  เมื่อปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะโดยผ่านกระบวนการบ าบัดที่ไม่มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้แหล่งน้ าที่รองรับน้ าเสียมีการ
ปนเปื้อนสี  ขาดความสวยงาม  อีกทั้งสีในน้ ายังขัดขวาง
กระบวนการแพร่ของออกซิเจนและการส่องผ่านของแสงสู่
แหล่งน้ า ท าให้พืชน้ าไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ในระดับ
ปกติ  ส่งผลต่อเนื่องให้ปริมาณออกซิเจนในน้ าลดลง สัตว์น้ า
ตาย  นอกจากนี้สีย้อมบางชนิดที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ ามี
คุณสมบัติเป็นสารก่อมะเร็ง[1] ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหามลพิษทางน้ าที่อาจเกิดขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมฟอก
ย้อม ควรมีกระบวนการก าจัดสีในน้ าเสียจากกระบวนการ
ฟอกย้อมที่มีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะปล่อยน้ าทิ้งลงสู่แหล่ง
น้ าสาธารณะ 
การบ าบัดสีโดยกระบวนการดูดซับ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่
นิยมใช้ในการบ าบัดสีที่ปนเปื้อนในน้ าเนื่องจากเป็นวิธีท่ีมี
หลักการไม่ซับซ้อน ง่ายในการด าเนินการ มีต้นทุนต่ า [2] 
สารพิษอื่นๆที่ปนเปื้อนไม่ส่งผลรบกวนระบบการท างานของ
ตัวดูดซับ และที่ส าคัญคือ มีประสิทธิภาพในการบ าบัดสี
ค่อนข้างสูง [3]ในปัจจุบันการพัฒนาตัวดูดซับ จากวัสดุ
เหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จึงเป็น
ทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ ทั้งในด้านของราคาและเป็น
ผลิตภณัฑ์ที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประยุกต์ใช้ไคโตซาน
เป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาวัสดุดูดซับ ไคโตซานเป็น
สารโพลิเมอร์ชีวภาพที่ประกอบด้วยหมู่ฟังก์ช่ันอะมิโน 
และไฮดรอกซิล[4] ซึ่งแสดงความเป็นประจุบวกและประจุ
ลบ จึงสามารถดูดซับอนุภาคของสีทั้งที่มีประจุลบและบวก
ได้ดี [5] โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ าเสียจากโรงงานฟอกย้อม    ที่
มีสภาวะค่อนข้างเป็นกรดไคโตซานจะแสดงความเป็นประจุ
บวกและสามารถดูดซับประจุลบของสีย้อมได้ดียิ่งขึ้น [6] 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัดสีและ
ความสามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่ในการวิจัยครั้งนี้จึงใช้
เทคนิคการขึ้นรูปไคโตซานเป็นเม็ดร่วมกับอัลจิเนต และผง
แกลบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับ  โดยอัลจิเนตเป็น

สารโพลิเมอร์ชีวภาพ ประกอบด้วย β(1→4)-D-

mannuronic acid (M) และα(1→4)-L-guluronic acid 
(G) residues[7]จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า อัลจิเนต 
สามารถใช้ในการบ าบัดสีย้อมและขึ้นรูปเป็นเม็ดบีดร่วมกับ
สารละลายไคโตซานเพื่อใช้ในการบ าบัดสีในน้ าเสีย [7, 8] 
ส าหรับแกลบ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร จาก
งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าแกลบมีประสิทธิภาพในการดูดซับสี
ประเภทรีแอคทีฟและโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม 
ทองแดง [9]การปรับสภาพแกลบ ด้วยสารเคมี เช่น กรด
ไฮโดรคลอริก (HCl) กรดไนตริก (HNO3) โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ (NaOH)[10, 11] ท าให้แกลบมีความสามารถในการดูด
ซับสีเพิ่มมากขึ้นและเนื่องจากไคโตซาน อัลจิเนตและแกลบ
เป็นวัสดุชีวภาพ จึงเป็นผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เมื่อผ่านการใช้งานแล้วสามารถย่อยสลายได้ง่าย  การวิจัย
ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมใน
การขึ้นรูปเม็ดไคโตซานชนิดผสมและประสิทธิภาพของเม็ด
ไคโตซานชนิดผสมในการดูดซับสีย้อมชนิดรีแอคทีฟ ในน้ า
เสียสังเคราะห์ผลจากการพัฒนาตัวดูดซับดังกล่าวนอกจาก
จะเป็นประโยชน์ด้านการบ าบัดสีในน้ าเสียแล้ว ยังเป็นการ
เพิ่มมูลค่าของเสียที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและ
ของเสียจากการเกษตร 

2. วิธีด าเนินการศึกษา 

2.1 การเตรียมผงแกลบ  
ช่ังแกลบ 20กรัม ล้างท าความสะอาดด้วยน้ ากลั่น 3-4 
ครั้ง และอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 105องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 3 ช่ัวโมง จากนั้นท าการลดขนาดด้วยเครื่องปั่น จะ
ได้ลักษณะเป็นผงแกลบน าผงแกลบผสมในสารละลายกรด
ไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น ร้อยละ 1 โดยปริมาตร                
ที่อัตราส่วนของผงแกลบต่อสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
1 ต่อ 10  โดยมวลต่อปริมาตร ปั่นสารละลายทิ้งไว้เป็น
เวลา 1 ช่ัวโมง จากนั้นล้างท าความสะอาดด้วยน้ ากลั่น 3-
4 ครั้ง และอบในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 3 ช่ัวโมง  ผงแกลบปรับสภาพที่ได้จะมีคุณสมบัติ
การแสดงประจุบวกเพิ่มมากขึ้น เหมาะสมหรับการ
น าไปใช้ในการดูดซับสีรีแอคทีฟท่ีมีประจุลบ  
2.2 การเตรียมเม็ดไคโตซานชนิดผสม 
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ผสมผงแกลบที่ปริมาณร้อยละ 0.5  1 และ 2  โดยมวลต่อ
ปริมาตรในสารละลายอัลจิเนตความเข้มข้นร้อยละ 2 โดย
มวลต่อปริมาตร จากนั้น หยดสารละลายที่ได้ลงใน
สารละลายผสมระหว่างสารละลายไคโตซานความเข้มข้น
ร้อยละ 2 โดยมวลต่อปริมาตรและสารละลายแคลเซียมคลอ
ไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ2โดยมวลต่อปริมาตร ที่อัตราส่วน
ผสมของสารละลาย 1:4  1:1 และ 4:1โดยปริมาตร(ดังแสดง
ในตารางที่1) เพื่อท าการขึ้นรูป จากนั้นแช่เม็ดไคโตซานชนิด
ผสมที่ข้ึนรูปได้ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) 
ความเข้มข้นร้อยละ 2โดยมวลต่อปริมาตร เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมงเพื่อให้เม็ดคงสภาพและมีความแข็งแรง  สุ่มตัวอย่าง
เม็ดไคโตซานในแต่ละอัตราส่วนจ านวน 20 เม็ด เพื่อสังเกตุ
ลักษณะทางกายภาพวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยใช้เวอร์
เนียคาลิปเปอร์ 
ตารางที่ 1อัตราส่วนในการขึ้นรูปเม็ดไคโตซานชนิดผสม 

ชนิดเม็ด 
อัตราส่วนสารละลาย 
ไคโตซาน : CaCl2 

ปริมาณแกลบ 
(%) 

A11 1:4 0.5 
A12 1:4 1.0 
A13 1:4 2.0 
A21 1:1 0.5 
A22 1:1 1.0 
A23 1:1 2.0 
A31 4:1 0.5 
A32 4:1 1.0 
A33 4:1 2.0 

 
2.3การศึกษาประสิทธิภาพของเม็ดไคโตซานชนิดผสมในการ
ดูดซับสีชนิดรีแอคทีฟในน้ าเสียสังเคราะห์ 
ตัวอย่างสีที่ใช้ในการเตรียมน้ าเสียสังเคราะห์ได้แก่ สีชนิด
รีแอคทีฟ โดยในการวิจัยได้เลือก 2  โทนสี คือ สีแดง
ได้แก่Reactive Red 195 และสีน้ าเงิน ได้แก่ Reactive 
Blue 171 ท าการเตรียมตัวอย่างน้ าเสียสังเคราะห์ที่ความ
เ ข้ ม ข้ น  5 0 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร  จ า ก นั้ น ทดสอบ
ประสิทธิภาพในการก าจัดสีโดยน าเม็ดไคโตซานชนิดผสม  

2 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร ที่มีตัวอย่าง
น้ าเสียสังเคราะห์ปริมาตร 20 มิลลิลิตร เขย่า ตัวอย่างที่

ความเร็ว 150 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  
เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง  น าตัวอย่างน้ าท่ีผ่านการบ าบัดไปวัด
ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น604 นาโนเมตร 
ส าหรับสีชนิด Reactive blue 171 และที่ความยาวคลื่น 
517 นาโนเมตร ส าหรับสีย้อมชนิด Reactive red195 ท า
การค านวณหาประสิทธิภาพการก าจัดสีย้อม 

2.4การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเม็ดไคโตซานชนิดผสมที่
เตรียมจากไคโตซานและผงแกลบปรับสภาพที่อัตราส่วน
ต่างๆในการก าจัดสี โดยการค านวนประสิทธิภาพการ
ก าจัดสี  ดั งแสดงในสมการที่  1 และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการก าจัดสีของเม็ดไคโตซานชนิดผสมในแต่
ละอัตราส่วน โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS การทดสอบ
ทางสถิติแบบ One-Way ANOVA 
 

ประสิทธิภาพการก าจัดสี(%) = 
(CO−Ce)×100

CO
     (1) 

 
เมื่อCOหมายถึงความเขมขนเริ่มตนของสารละลายสียอม 
Ceหมายถึงความเขมขนของสารละลายสียอมที่เวลา t 

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

  3.1 ลักษณะของเม็ดไคโตซานชนิดผสม 
เมื่อหยดสารละลายผสมระหว่างผงแกลบที่ปริมาณต่างๆ
ได้แก่ ร้อยละ 0.5 1.0 และ 2.0 กรัมโดยมวลต่อปริมาตร 
กับสารละลายอัลจิเนตความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยมวลต่อ
ปริมาตร ลงในสารละลายผสมระหว่างไคโตซานและ
สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ที่อัตราส่วนต่างๆกัน ผลที่ได้
คือเม็ดไคโตซานชนิดผสม 9 แบบ ดังแสดงในรูปที่ 1 เมื่อ
ท าการศึกษาลักษณะทางกายภาพ ผลการศึกษาพบว่า ทุก
อัตราส่วนสามารถขึ้นรูปได้เป็นเม็ดที่มีลักษณะค่อนข้าง
กลม แข็ง มีความคงตัว สีใสและมีผงแกลบแทรกในเม็ดใน
ปริมาณแตกต่างกัน โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ด
ทั้ง 9 แบบมีค่าอยู่ระหว่าง 2.89—3.25 มิลลิเมตร ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดไคโตซานชนิดผสมจะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณแกลบและไค
โตซานในสารละลายผสม โดยเม็ดไคโตซานชนิดผสมแบบ
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ที่ 9 มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด คือ 3.25±0.25 
มิลลิเมตร 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1ลักษณะของเม็ดไคโตซานชนิดผสมที่อัตราส่วน
ต่างๆ 
 
การขึ้นรูปของเม็ดไคโตซานชนิดผสม ระหว่างไคโตซาน 
อัลจิเนต และผงแกลบ อาศัยหลักการตรึงสารที่ต้องการไว้
ในโครงข่ายร่างแห ซึ่งในที่นี้ คือการตรึงผงแกลบไว้กับ
ร่างแหของอัลจีเนต เมื่อหยดสารละลายผสมระหว่างอัลจิ
เนตกับผงแกลบที่ปริมาณต่างๆลงในสารละลายผสม
ระหว่างไคโตซานและแคลเซียมคลอไรด์ อัลจีเนตจะท า
ปฏิกิริยากับ Ca2+เป็นเจลและเกิดโครงสร้างคล้ายกล่องไข่ 
เกิดการขึ้นรูปเม็ดกลม [12]  และเนื่องจากสมบัติไคโต
ซานซึ่งเป็นสารที่มีประจุบวก สามารถเกิดเจลเมื่อหมู่อะมิ
โนของไคโตซานท าปฏิกิริยาหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิกใน
สารโพลิเมอร์ที่มีประจุลบ เช่น อัลจิเนต คาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลส [13]โดยการเกิดเจลจะหุ้มอยู่ในช้ันด้านนอกของ
เม็ด จึงมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อปริมาณอัตราส่วนของไคโต
ซานในสารละลายผสมระหว่างไคโตซานกับแคลเซียมคลอ
ไรด์เพิ่มมากข้ึน เม็ดไคโตซานชนิดผสมจึงมีแนวโน้มขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เพ่ิมมากข้ึน 
3.2การศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดสีชนิดรีแอคทีฟในน้ า
เสียสังเคราะห์ 
ผลการศึกษาพบว่า เม็ดไคโตซานชนิดผสมทั้ง 9 รูปแบบมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมชนิดรีแอคทีฟในน้ าเสีย
สังเคราะห์ โดยลักษณะการดูดซับสยี้อมสว่นใหญ่จะตดิอยู่
ที่อนุภาคของผงแกลบในเม็ดดูดซับ )รูปที่ 2)  
 

 

รูปที่ 2 ลักษณะของเม็ดไคโตซานชนิดผสม 

ก  .หลังดูดซับสีย้อมชนิด Reactive Blue 171 
        ข  .หลังดูดซับสีย้อมชนิด Reactive Red 195 

 
ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการก าจัดสีย้อมชนิด
Reactive Blue 171 พบว่า เม็ดไคโตซานชนิดผสมชนิด 
A11-A33 มีประสิทธิภาพในการก าจัดสีย้อมชนิดดังกล่าว
มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95  โดยมีค่าประสิทธิภาพการก าจัดสีอยู่
ในช่วง ร้อยละ 45.01- 96.18 รูปแบบเม็ดไคโตซานชนิด
ผสมแบบA33 มีประสิทธิภาพในการก าจัดสีย้อมชนิด 
Reactive Blue 171 สงูสุด คือ มีค่าเท่ากับร้อยละ 96.18 
± 1.03 (รูปที่ 3) ในส่วนของสีย้อมชนิดReactive Red 
195  ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการก าจัดสีมีแนวโน้ม
เช่นเดียวกับกลุ่มโทนสีน้ าเงิน โดยพบว่าเม็ดไคโตซานชนิด
ผสมรูปแบบทั้ง 9 แบบมีค่าประสิทธิภาพการก าจัดสี
ดังกล่าวอยู่ในช่วงร้อยละ7.34-55.11 และมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 เม็ดไคโตซานชนิดผสมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ก าจัดสีย้อมชนิด ReactiveRed 195 คือ เม็ดชนิด A33 
โดยเท่ากับร้อยละ 55.11±0.55 )รูปที่ 4) 
 

ข ค 

A11 

A

A12 

A

A21 

A

A22 AA23 

A

A31 

A

A32 

A

A33 

A

A13 
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รูปที3่ ประสิทธิภาพของเม็ดไคโตซานชนิดผสมที่
อัตราส่วนต่างๆในการก าจดัสยี้อมชนิดReactive Blue 

171 ในน้ าเสียสังเคราะห ์

รูปที4่ ประสิทธิภาพของเม็ดไคโตซานชนิดผสมที่
อัตราส่วนต่างๆในการก าจดัสยี้อมชนิด Reactive Red 

195ในน้ าเสียสังเคราะห ์

จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการก าจัดสีประเภท            รี
แอคทีฟในน้ าเสียสังเคราะห์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม
องค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วนในการขึ้นรูป คือ ผงแกลบและ              
ไคโตซาน ในการวิจัยครั้งนี้ ผงแกลบผ่านการปรับสภาพ
โดยใช้กระบวนการเคมี คือ ใช้กรดไฮโดรคลอริก (HCl)ใน
การปรับสภาพแกลบให้มีสมบัติเป็นประจุบวก จาก
การศึกษาของSafa and Batti (2011) พบว่าภายหลังการ
ปรับสภาพแกลบโดยใช้กรดไฮโดรคลอริก (HCl) กรดซัลฟู
ริก(H2SO4) และ กรดไนตริก(HNO3) ประสิทธิภาพของ
แกลบในการดูดซับสีเพิ่มสูงมากขึ้นท้ังนี้เนื่องจากประจุบน
พื้นผิวของแกลบเมื่อถูกเปลี่ยนเป็นประจุบวก จะท าให้เกิด
แรงทางไฟฟ้าสถิตย์ดึงดูดกับประจุลบของโมเลกุลสีย้อม 
นอกจากนี้การปรับสภาพด้วยสารเคมีนอกเหนือจากเป็น
การปรับประจุของตัววัสดุดูดซับแล้วสามารถก าจัดสาร 

เช่น ไขมัน แวกซ์ ที่อยู่บนพื้นผิวของตัวดูดซับ ท าให้พื้นที่
ผิวสัมผัสและประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมของแกลบมี
เพิ่มมากข้ึน[11] 

       ในส่วนของไคโตซานพบว่ามีหมู่อะมิโน)-NH3 (ซึ่ง
แสดงสมบัติความเป็นประจุบวกในโมเลกุล [14]จาก
การศึกษาของSemeraroet al. (2017) ซึ่งใช้ไคโตซานอัล
จิเนตขึ้นรูปเป็นเม็ดในการบ าบัดสีDirect Blue 78 และ 
Direct Yellow106 ซึ่ ง เป็นสีย้อมที่มีประจุลบ พบว่า 
กระบวนการดูดซับที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ของเม็ดไคโต
ซานอัลจิเนตเป็นผลมาจากแรงดึงดูดระหว่างประจุบวก
ของหมู่อะมิโนของไคโตซานและประจุลบของสีย้อมเป็น
หลัก โดยมีประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมชนิด Direct 
Blue 78 และ Direct Yellow106 เท่ากับร้อยละ 97 และ
ร้อยละ 86 ตามล าดับ 
ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของผงแกลบปรับสภาพและไคโตซานใน
การขึ้นรูปเม็ดไคโตซานชนิดผสมมีผลท าให้ประสิทธิภาพ
ในการดูดซับสีย้อมชนิดรีแอคทีฟเพิ่มสูงขึ้น เม็ดไตโตซาน
ชนิดผสมรูปแบบA33 ซึ่งข้ึนรูปโดยใช้องค์ประกอบของผง
แกลบปรับสภาพที่ความเข้มข้นร้อยละ2 โดยมวลต่อ
ปริมาตรในสารละลายอัลจิเนต และสารละลายไคโตซาน
ต่อสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ที่อัตราส่วน 4:1จึงเป็น
อัตราส่วนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดูดซับสีย้อมชนิด
Reactive Blue 171 และ Reactive Red 195 

4. สรุปผลการศึกษา 

      จากการศึกษาสรุปได้ว่าเม็ดไคโตซานชนิดผสมในทุก
อัตราส่วนสามารถขึ้นรูปได้เป็นเม็ดที่มีลักษณะค่อนข้างกลม 
แข็ง มีความคงตัว สีใสมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.89—
3.25 มม โดยเม็ดไคโตซานชนิดผสมรูปแบบที่ A33ซึ่งขึ้นรูป
โดยใช้สารละลายอัลจิเนตผสมผงแกลบปรับสภาพ ความ
เข้มข้นร้อยละ 2 โดยมวลต่อปริมาตร หยดลงในสารละลาย
ไคโตซานต่อสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ที่อัตราส่วน 4:1
เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ก าจัดสRีeactive Blue 171 และReactive Red 195 โดยมี
ประสิทธิภาพในการก าจัดสเีท่ากับร้อยละ 96.18±1.03 
และ 55.11±0.55 ตามล าดับ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดพืช วิธีการเคลือบ และผลของการเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางเซลลูโลสจากพืชผสม
แบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาและส่งเสริมความต้านทานโรคหลังการเก็บเกี่ยวของพริกหวาน วาง
แผนการทดลองแบบ Factorial in CRD โดยพัฒนาฟิล์มเซลลูโลสจากพืช 4 ชนิด ได้แก่ มะละกอ ผักตบชวา หญ้าขน และฟาง
ข้าว ทดสอบวิธีการเคลือบ 3 วิธี ได้แก่ การจุ่ม พ่น และทาด้วยแปรง เปรียบเทียบกับชุดควบคุมไม่เคลือบผิว พบว่า ฟิล์มจาก
ฟางข้าวเมื่อเคลือบผิวพริกหวานด้วยการพ่นมีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยการพ่นสามารถท าให้ฟิล์มยึดเกาะและกระจายทั่วผิว
ของพริกหวาน เมื่อตรวจสอบหลังพ่นฟิล์ม 30 นาที (ฟิล์มที่เคลือบแห้งสนิท) โดยส่องภายใต้กล้อง stereo microscope 
พบว่า ฟิล์มจากฟางข้าวที่เคลือบผิวพริกหวานด้วยวิธีการพ่นนั้นเคลือบได้เรียบและไม่พบรอยแตกของผิวหน้าฟิล์ม จากนั้นเมื่อ
น าฟิล์มจากฟางข้าวผสมแบคทีเรียที่มีประโยชน์ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ SP-TU3, SP-TU6 และ SP-TU7 ที่ระดับความเข้มข้น 
1x106, 1x108 และ 1x1010 cfu/มิลลิลิตร แล้วน าไปเคลือบผิวพริกหวานด้วยวิธีการพ่นเพื่อทดสอบการส่งเสริมความต้านทาน
โรคหลังการเกี่ยวของพริกหวาน พบว่า การเคลือบด้วยฟิล์มจากฟางข้าวที่ผสมแบคทีเรีย สายพันธุ์ SP-TU3 ที่ความเข้มข้น 
1x1010 cfu/มิลลิลิตร ช่วยรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวโดยสามารถยืดอายุการเก็บรักษานานที่สุด 10 วัน และส่งเสริม
ความต้านทานโรคหลังการเก็บเกี่ยวของพริกหวานโดยสามารถยับยั้งการเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยวได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่
กรรมวิธีควบคุมไม่เคลือบผิวมีอายุเก็บรักษา 3 วัน เมื่อทดสอบที่อุณหภูมิห้อง (28-30 องศาเซลเซียส)  

ค าส าคัญ: ฟิล์มเคลือบบางจากเซลลูโลส, แบคทีเรียทีม่ีประโยชน์, พริกหวาน, โรคหลังการเก็บเกี่ยว 
 
Abstract 

The objective of this research was to study the type of plant, coating method, and the effect of surface 
coating with plant cellulose thin film mixed with beneficial bacteria to extend shelf life and enhance post-
harvest disease resistance of sweet pepper. The experiment was arranged with factorial in CRD. This research 
has developed 4 types of cellulose films from papaya, water hyacinth, para grass and rice straw. There are 
3  methods of surface coating with plant cellulose, consisting:  dipping, spraying, and brushing, compared 
with the uncoated control.  It was found that the film from rice straw when coated with sweet pepper by 
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sprayed showed the best.  The spraying method can make the film adhesion and spread throughout the 
skin of sweet pepper. When examining after film spraying 30 minutes (completely dry coated film) by the 
stereo microscope found that the film coated with a smooth coating and no cracks were found in the film 
surface. Then, when using film from rice straw mixed with 3 beneficial bacteria, SP-TU3, SP-TU6 and SP-TU7 
at 1x106, 1x108 and 1x1010 cfu/ml concentrations, then applied to the coating of sweet pepper by spraying 
method to test the promotion of postharvest diseases resistance of sweet pepper.  It was found that film 
coating from rice straw mixed with SP-TU3  strain bacteria at 1x10 10 cfu/ml concentration can prolonging 
shelf-life for the longest 10 days and promoting disease resistance of sweet pepper by 100 percent inhibition 
of post-harvest disease. The coating has a shelf life 3 day, when tested at room temperature (28-30๐c). 

Keywords: cellulose thin film, beneficial bacteria, pepper chili, postharvest disease 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของใบไผ่ซาง (Dendrocalamus sp.)ซึ่งเป็นพืชธรรมชาติดั้งเดิมใน
พื้นที่หมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    การศึกษาวิจัยได้เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ 
ใบไผ่ซางส่วนยอดอ่อน และใบแก่ ท้ังในรูปแบบใบไผ่สดและใบไผ่อบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 40oCโดยใช้วิธีทดสอบเอบี
ทีเอชและค านวณเป็นฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสัมพันธ์กับสารมาตรฐานโทรล็อกซ์   ผลการศึกษาพบว่าใบไผ่ซางสดส่วน 
ยอดอ่อนและใบแก่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่าสารมาตรฐานโทรล็อกซ์อยู่ในช่วง5.13–8.54 และ 6.32 – 9.31มก./ก. 
ตามล าดับ   ส าหรับใบไผ่ซางอบแห้งส่วนยอดอ่อนและใบแก่มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่าสารมาตรฐานโทรล็อกซ์อยู่ในช่วง
6.32 – 9.31 และ 8.05 – 10.95 mg/g ตามล าดับ  อายุของใบไผ่และการอบแห้งไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ใบไผ่ซาง, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่าสารมาตรฐานโทรล็อกซ์, วิธีทดสอบเอบีทีเอช 

 
Abstract 
This research aimed to investigate antioxidant activity of Psang bamboo leaves (Dendrocalamus sp.) which 
is the natural, traditional plant in Pa PsangWiwat village, Muang district, Chiangrai province.  Comparison of 
antioxidant activities in young and old bamboo leaves has been done as well as fresh and 40oC hot air oven 
dried sample. Antioxidant activity has been assessed by ABTS assay and calculated asTroloxequivalent 
antioxidativecapacity.The TEAC values of fresh young and old Psang bamboo leaves were5.13–8.54  and6.32 
– 9.31mg/g. The TEAC values of dried young and old Psang bamboo leaves were6.32 – 9.31 and 8.05 – 
10.95mg/g, respectively.  Antioxidant activity in bamboo leaves was not significant affected by leaf age and 
the drying method at statistical significant level of .05.  

 

Keywords: Psang bamboo leaves, antioxidant activity, Troloxequivalent antioxidativecapacity, ABTS assay
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1. บทน า 
"ไผ่" เป็นพืชที่มีอายุยืนยาวมีการเจริญเติบโตเร็ว มีถิ่น

ก าเนิดและกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติอย่างกว้างขวาง
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า ไผ่ เป็นพืชที่มีคุณประโยชน์ต่อ
การอนุรักษ์ดินและน้ า โตเร็ว รักษาและฟื้นฟูสภาพดิน   
น าไปใช้ประโยชน์หลายด้าน  เช่น ใช้ทดแทนไม้จริง ใช้ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ใช้ในการเลี้ยงสัตว์มีองค์ประกอบทาง
เคมีที่ใช้เป็นอาหารและยา    ให้ถ่านคุณภาพสูงส าหรับ 
การผลิตเครื่องส าอาง  ตลอดจนการใช้เป็นไส้กรองน้ า  
ไส้กรองอากาศ และการบ าบัดน้ าเสีย [1]นอกจากไผ่จะมี
ศักยภาพสูงในการผลิตเป็นอาหารเนื่องจากมีโปรตีน 
ไขมัน  เส้น ใย  เถ้ า  และแร่ ธาตุหลายชนิด [2 ]ยั งมี 
การค้นพบว่าสารสกัดจากใบไผ่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
ยับยั้งจุลินทรีย์ ต้านการอักเสบ ต้านมะเร็ง ป้องกัน
โรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดอาการอ่อนล้า  
ลดไขมัน และต้านการเกิดความอ้วน[3] กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้เห็นความส าคัญของไผ่ในด้านเป็นไม้ใช้สอย 
ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ขยายพื้นที่เพาะปลูก และการใช้ประโยชน์จากไผ่  
เพื่อการพัฒนาสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน [4] 

ในอดีตมีการพบไผ่ซาง Dendrocalamus sp.ขึ้นอยู่
อย่างหนาแน่นในบริเวณพื้นที่หมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย จนเป็นที่มาของช่ือหมู่บ้าน และ
จากข้อมูลเชิงพื้นที่พบว่าบริเวณป่าใกล้เคียงกับหมู่บ้าน 
ป่าซางวิวัฒน์ยังมีไผ่ซางDendrocalamus sp.เติบโตอยู่
ตามธรรมชาติเป็นจ านวนมาก  ปัจจุบันพบว่าชุมชนมีการ
ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ไ ผ่ ซ า ง Dendrocalamus sp. 
ในด้านการก่อสร้าง เครื่องจักสานการบริโภคหน่ออ่อนแต่ไม่
พบข้อมูลการใช้ประโยชน์จากใบไผ่ เนื่องจากใบไผ่มี 
สารออกฤทธิ์ทาง ชีวภาพอยู่หลายชนิด   มีการใ ช้ 
ใบ ไผ่ แห้ ง เป็ นสมุน ไพร ในการแพทย์แผนอิน เดี ย
(Ayurveda) และการบริโภคชาจากใบไผ่ในประเทศจีนมา
อย่างยาวนาน   สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส าคัญใน 
ใบไผ่ ได้แก่ ส า ร ป ร ะ ก อ บ ฟ ล า โ ว น อ ย ด์(Flavonoid 
compounds) ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งของสารประกอบโพลิฟีนอล
ที่มีอะกลัยโคนเป็นองค์ประกอบ  ส่งผลให้ใบไผ่ได้รับความ
สนใจในการพัฒนาให้เป็นอาหารฟังก์ชัน (Functional 

food) ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดังเช่น ชาใบไผ่ที่วาง
จ าหน่ายในท้องตลาดประเทศจีน และเกาหลี [5] – 
[6]อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากไผ่ ในทางยาและ
อาหารโภชนเภสัช (Nutraceuticals) ยั งมีข้อจ ากั ด  
เนื่องจากไผ่ในธรรมชาติทั่วโลกมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่
ผลการศึกษาวิจัยได้คัดเลือกศึกษาเฉพาะเพียงบางสาย
พันธุ์เท่านั้น[7] – [13]    การวิเคราะห์ศักยภาพของไผ่
ในทางยาและอาหารโภชนเภสัชให้ชัดเจนจึงยังคงต้อง
ได้รับศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมโดยงานวิจัยครั้งนี้ได้มีการศึกษา
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของใบไผ่ซางDendrocalamus 
sp.ที่เก็บตัวอย่างจากพื้นที่หมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์เพื่อให้ได้
ข้อมูลพื้นฐานส าคัญจ าเป็นต่อการพัฒนาต่อยอดให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชาใบไผ่ซาง โดยได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบ
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของใบไผ่ซางDendrocalamus 
sp.ในส่วนยอดอ่อนและใบแก่  ตลอดจนการศึกษา
เปรียบเทียบผลของการอบแห้งที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยได้ใช้ ABTS Assay และ
ค านวณเป็นฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสัมพันธ์กับสารมาตรฐาน
โทรล็อกซ์ (Trolox Equivalent Antioxidative Capacity, 
TEAC)[14] – [17] 
 
2.วิธีด าเนินการศึกษา 

2.1 การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง 
เก็บตัวอย่างใบไผ่ซาง Dendrocalamus sp.จาก 

กอไผ่ในบริเวณพื้นที่ศึกษาจ านวน 4 จุด จัดแบ่งตัวอย่าง
ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ยอดอ่อนใบไผ่ (X) และใบไผ่แก่(y) 
(ดังรูปที่ 1)   ล้างใบไผ่ตัวอย่างให้สะอาดและผึ่งให้แห้งใน
ที่ร่ม แบ่งตัวอย่างออกเป็นส่วนยอดอ่อนใบไผ่และใบไผ่แก่
แบ่งยอดอ่อนใบไผ่และใบไผ่แก่น าไปอบด้วยตู้อบลมร้อนที่
อุณหภูมิ 40ºCเป็นเวลา 12 ช่ัวโมง 

เตรียมสารละลายตัวอย่างโดยช่ังตัวอย่างใบไผ่ที่บดปั่น
แล้ว จ านวน 5 g  เติมน้ ากลั่นร้อนและปรับปริมาตรให้
ครบ250 mL   กรองสารละลายตัวอย่างผ่านกระดาษ
กรอง Whatman No.1 
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รูปที่ 1 การเกบ็ตัวอย่างใบไผส่่วนยอดอ่อน (x) และใบแก่ (y)  

 

 

2.2 การหาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยABTS 
Assay  

เตรียมสารละลาย 7 mM ABTSโดยชั่ง ABTS ปริมาณ 
0.0360 g ละลายในน้ ากลั่นปราศจากอิออน  และปรับ
ปริมาตรให้ครบ 10 mLผสมสารละลาย7 mM ABTS 
จ านวน 10 mL กับสารละลาย 2.45 mM K2S2O8 จ านวน 
14.28 mL  ตั้ งทิ้ ง ไว้ที่ อุณหภูมิห้อง 12 – 16 ช่ั ว โมง  
เก็บไว้ในตู้เย็น และน ามาเจือจางด้วยเอทานอลจนได้
สารละลายที่มีค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 
nm อยู่ ในช่วง 0.7 – 0.9(สารละลายABTS•+ working 
solution ) 

ปิเปตสารละลายตัวอย่างจ านวน 20 L ใส่ลงใน

หลอดทดลอง   เติมเอทานอล จ านวน 80 L และ
สารละลาย ABTS•+ working solution จ านวน 2 mL 
เขย่าและตั้งไว้เป็นเวลา 3 นาที  น าไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 734 nmค านวณค่า % Scavenging
ค านวณความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยเทียบกับ
กราฟมาตรฐานของสารต้านอนุมูลอิสระโทรลอกซ์  

 

 % Scavenging = (AC– AS) × 100/AC(1) 

เมื่อ ACคือค่าการดูดกลืนแสงของตัวควบคุม 

ASคือค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง 

2.3การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจะท าการ

ทดสอบซ้ าตัวอย่างละ 3 ครั้งน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หา

ค่ า เ ฉลี่ ย  (mean)  ค่ า เ บี่ ย ง เ บนมาตร ฐ าน  ( ±SD) 

เปรียบเทียบผลด้วย t – test และวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของตัวแปรด้วย Pearson Correlation โดยใช้โปรแกรม 

Excel ในการค านวณ 

 
3.ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

การศึกษาฤทธิ์ ต้ านอนุมู ลอิ สระของใบไผ่ ซ า ง
Dendrocalamus sp. ที่สกัดด้วยน้ าร้อน และทดสอบ
ด้วย ABTS assay พบว่าใบไผ่สดส่วนยอดอ่อนและใบแก่
มีฤทธิ์ต้ านอนุมูลอิสระค านวณเป็นค่า TEAC อยู่ ใน 
ช่วง 5.13–8.54และ6.32– 9.31mg/gตามล าดับฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระของใบไผ่สดระหว่างยอดอ่อนและใบแก่ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(tstat=-2.522)แต่ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ต่อกันเชิง
บวกในระดับสูง (r= 0.865)  ในขณะที่ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระของใบไผ่อบแห้งส่วนยอดอ่อนและใบแก่ค านวณเป็น
ค่า TEAC อยู่ในช่วง 6.32– 9.31 และ 8.05 – 10.95 
mg/g ตามล าดับ   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของใบไผ่สด
ระหว่างยอดอ่อนและใบแก่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (tstat= -2.104)และตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ต่อกันเชิงบวกในระดับต่ า ( r= 
0.336)   โดยธรรมชาติใบไม้แก่มักมีการสะสมปริมาณ
สารพฤกษเคมีได้มากกว่ายอดอ่อน[18]  แต่ในการศึกษา
ทดลองครั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างใบไผ่ส่วนยอดอ่อนและใบแก่
จากกิ่งเดียวกัน  จึงไม่พบความแตกต่างของฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ   แต่ เนื่องจากใบไผ่สดส่วนยอดอ่อนมี
ความช้ืนสูงกว่าในใบแก่  ความเข้มข้นของสารส าคัญต่างๆ 
จึงน้อยกว่าในใบแก่และเมื่อน าใบไผ่ทั้งสองส่วนไปอบแห้ง
ความเข้มข้นของสารส าคัญต่างๆ ในใบไผ่ส่วนยอดอ่อน
และในใบแก่จึงไม่แตกต่างกันมากนัก ความสัมพันธ์ต่อกัน
เชิงบวกของตัวแปรดังกล่าวจึงลดลง 
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ตารางที ่1 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของใบไผ่ซางDendrocalamus sp. ที่สกัดด้วยน้ าร้อน และทดสอบด้วยABTS assay 

Sample 

TEAC(mg/g) (mean ± SD)a 

ยอดอ่อน ใบแก ่

ใบสด อบแห้ง ใบสด อบแห้ง 

A 5.13 ± 0.63 7.52 ± 0.64 9.86 ± 0.23 8.05 ± 0.28 

B 7.36 ± 0.67 6.32 ± 0.70 8.19 ± 0.70 8.45 ± 0.32 

C 8.54 ± 0.21 9.31 ± 0.89 12.49 ± 0.73 9.57 ± 0.12 

D 6.40 ± 0.93 7.50 ± 0.22 8.48 ± 0.54 10.95 ± 0.81 

an=3 
 

เมื่อเปรียบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของใบไผ่ก่อนและหลงั
การอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนพบว่า  การอบแห้งด้วยตู้อบ
ลมร้อนที่อุณหภูมิ 40ºCเป็นเวลา 12 ช่ัวโมง  ไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05ทั้งในใบไผ่ส่วนยอดอ่อน (tstat= -0.416) 

และใบแก่ (tstat= 0.040)  แต่การอบแห้งใบไผ่ส่วนยอด
อ่อนจะมีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (r= 0.647) มากกว่า
การอบแห้งใบไผ่แก่ (r= 0.000) ทั้งนี้เป็นผลจากความช้ืน
ที่แตกต่างกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น    

 
 
4.สรุปผลการศึกษา 

ใบไผ่ซางDendrocalamus sp. มีฤทธิ์ต้ านอนุมูล
อิสระสูง   มีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาให้เป็น
ผลิ ตภัณฑ์ อาหาร โภชน เภสัช ในรูปชาใบ ไผ่  ซึ่ ง มี
กระบวนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน    เมื่อพิจารณาจาก
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจะพบว่าใบไผซ่าง Dendrocalamus 
sp. ทั้งในส่วนยอดอ่อนและใบแก่  นอกจากจะสามารถ
น ามาชงในน้ าร้อนได้โดยตรง  ยังสามารถน าไปอบแห้งเพือ่
พัฒนาให้อยู่ ในรูปชากึ่ งส า เร็จรูป ซึ่ งจะก่อให้ เกิด
ผลิตภัณฑ์อาหารโภชนเภสัชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แกชุ่มชนในท้องถิ่นได้ 
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Abstract 
The aim of this study was to assess the health risk from mercury exposure of 16 decontamination 
workers who worked in refinery during turnaround maintenance. The refinery in this study located in 
Rayong province, Thailand. The air sampling was collected by personal passive sampling with SKC No.520 
Series for 8 hours according to OSHA id 140 and analyzed by inductively coupled plasma mass 
spectrometry (ICP-MS) and questionnaire for collected general characterization, job description, and 
health effect. The result that found the average concentration was lower than the occupational 
exposure limit recommended by NIOSH The average of mercury concentration was  0 . 0 0 8 4 mg/m3 
(16.8% TLV-TWA) ranged from 0.00015 - 0.03285 mg/m3 Meanwhile, the health risk assessment for 
central nervous system effect, the result that found these workers had risk from mercury exposure. So 
the mitigations for health protection of decontamination workers have to prepare immediately. 
Key words: mercury exposure, turnaround maintenance, health risk assessment  

บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสปรอทของผู้รับเหมาท าความสะอาด
เครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงกลั่นน้ ามันระหว่างช่วงปิดซ่อมบ ารุงใหญ่ จ านวน 16 คน โดยศึกษาท่ีโรงกลั่นน้ ามันแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดระยอง โดยเก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้เครื่องมือ SKC No. 520 Series เก็บตัวอย่างแบบ passive personal 
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sampling เป็นเวลา 8 ช่ัวโมงในช่วงระยะเวลาท างานสอดคล้องกับมาตรฐานของ OSHA id140 และท าการวิเคราะห์ด้วย 
Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) และใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล ลักษณะทั่วไป 
ลักษณะงาน และข้อมูลด้านสุขภาพ ผลการวิเคราะห์พบว่าเฉลี่ยความเข้มข้นของปรอทในอากาศที่พนักงานได้รับสัมผัสอยู่
ที่ 0.0084 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00015 - 0.03285 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่าความ
เข้มข้นเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับให้สัมผัสได้จากการท างานที่สถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการท างานแห่งชาติ
ประเทศสหรัฐอเมริกา )NIOSH  (แนะน าโดยคิดเป็น  16.8% TLV-TWA และผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด
ผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางตามวิธีการของ U.S.EPA ผลที่ได้พบว่าระดับความเสี่ยงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
ดังนั้นสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับ
พนักงานจากการรับสัมผัสปรอทจากการท างาน 
ค าส าคัญ:การรับสัมผสัปรอท การซ่อมบ ารุงใหญ่ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
  
1.Introduction 
Petroleum industry is an important industry to 
drive the economy of Thailand, because its 
products are raw materials or parts of daily 
products for such as transportation, electrical 
generation, household uses, petrochemical 
substrates, etc [1]. Materials or substrateof 
petroleum industry is made from underground 
petroleum in the form of natural gas, crude oil, 
or condensate. Then, it will be moved to natural 
gas separator, refinery, and condensate separator 
for reform it [2]. Due to petroleum have many 
contaminatedchemical, so it has to be removed 
from substrates during reforming process. 
However, it still contaminated in product and 
leak out to environment during refining 
process[3]. The one of contaminatedchemical 
hazards is mercury. The study from The Society 
of Petroleum Engineers, the mercury 
concentrations in natural gas and condensate 
form Gulf of Thailandis 100-400 µg/m3 (gas form) 
and 400-1200 µg/kg (liquids form)[4]. 
Mercury occurs naturally in biogeochemical 
system and some human activities such as mining 
burning and fossil fuel. It was increasing amounts 
of the element in the ocean, atmosphere, and 
terrestrial systems [5]. Mercury can easily 

accumulate in the food chain and reaches to the 
human body through ingestion pathway. It can 
also easily enter in to human body through 
inhalation and others routes and causes harmful 
effects on human health. Human can exposed 
mercury via oral, skin, and inhalation. Mercury can 
affect to central nervous system (CNS) such as 
tremors, mood changes, and slowed sensory and 
motor nerve function[6]. International Agency for 
Research on Cancer, IARC classified mercury in 
group 3 (not classifiable as to its carcinogenicity 
to humans).  
Normally the refinery plant operates 24 hours 
continuously. The equipment in close-process 
may deteriorate. Turnaround maintenance is a 
process for check and maintenance all 
equipment in the refinery process. The frequency 
of turnaround maintenance depends on useful 
life of equipment, generally every 4-5 years. 
Turnaround maintenance can be divided into 
three phases. First, shutdown phase is a step for 
stop refining process and decontaminate all 
equipment by chemical circulates and gas flow 
inside the equipment, so workers in this activity 
can expose high concentration from many 
chemical including mercury. Second, turnaround 
execution (TA execution) phase is a step for 
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check, repair, revamp and/or renewal some 
deteriorated equipment. TA execution phase will 
implement during hydrocarbon free condition, 
that is less than 10 ppm of Hydrogen sulfide (H2S), 
less than30% of Carbon Monoxide (CO), less than 
10% of lower explosive limit(LEL), and oxygen (O2) 
concentration between19.5 -23.5% which be 
analyzed by direct-reading instruments. Finally, 
startup phase is a step for run test the refining 
process again after maintenance and checks some 
mistake. Certainly, mercury still remains in 
fugitive. When the close-process is opened, 
maintenance workers can expose to mercury 
especially in shutdown phase that had high 
concentration of mercury[7], [8], [9]. 
Since turnaround maintenance is not frequency 
event in refinery, normally suppliers or specialist 
teams are requested to do this activity. Contactors 
during turnaround maintenance consist scaffold 
setting, maintenance team, chemical cleaning or 
decontamination workers and supporting team. 
The supplier companies service the same kind of 
works to many factories around the country.So 
they may frequently expose to chemical. Since 
this activity does not frequency take place and 
have a few of study, so this study has aim to 
assess the health risk level of the chemical 
cleaning contractors so called decontamination 
workers who worked in refinery during shutdown 
phase. 
2. Materials and Methods 
2.1 Study design  
This study is a cross sectional study. It’s aimed to 
assess the health risk from mercury exposure of 
the decontamination workers. The methodology is 
divided into 2 parts: 1) the evaluation of the 
mercury concentrations at a breathing zone of 
workers by personal passive sampler according to 

OSHA id140[10]. 2) The questionnaire for collect a 
general characteristicsand health behaviors. 
Mercury concentrations were collected and 
analyzed by inductively coupled plasma mass 
spectrometry (ICP-MS). The health risk assessment 
of mercury exposure was calculated by following 
the U.S Environmental Protection Agency 2009 
guideline (U.S.EPA 2009)[11]. 
2.2 Sample of this study 
Sample size in this study was 16 workers in 
decontamination workers. Samples were selected 
2-3 people per one column or vessel. Area in this 
study was 6 zones including condensate residue 
splitter (CRS), crude distillation unit recontacting 
section (CDR), desalted of crude distillation unit 
(CDU), deep hydro desulfurization (DHDS), Sulphur 
recovery unit (SRU), LPG recovery/absorber unit 
(LPG/LPG-A). In each zone had 10-15 workers, 
researcher selected 2-3 workers for represent 
mercury exposure in each group. 
2.3 Data collection 
2.3.1 Questionnaire for data collection was used 
for collect general information. The questionnaire 
was used after air sampling finished. Content of 
questionnaire is divided in 3 parts follow; 
Part 1: General information. This part contained 
questions regarding general characteristic of 
respondent as gender, age, marriage, and 
educational level. 
Part 2: Work experience and task description. This 
part contained questions regarding working 
position, working experience, task description, 
and personal protective equipment uses. 
Part 3: Personal behavior during sampling period.  
2.3.2 Personal passive air sampling using passive 
sampler was constructed according to OSHA 
method ID-140. Environmental conditions were 
collected during sampling i.e. air temperature, 
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relative humidity, and wind speed and directions 
at the sampling sites. Sampler was attached to 
collar or breathing zone of workers for 8 hours. 
All sample were analyzed by inductively coupled 
plasma mass spectrometry (ICP-MS) 
2.4 Research ethics 
This study was approved from ethical review 
committee for human research, faculty of public 
health, Mahidol University. Protocol No. is 
225/2558.   
3. Results  
3.1 General characteristic of the workers 
The general characteristics from interviewed by 
questionnaire. 16 workers in this study are male 
(100%). The age of workers was ranged from 23 – 
53 years old and the average 35.88 ± 8.45 years 
old. 6 workers (37.5%) had dental amalgam filling. 
15 workers (93.75%) were healthy and 1 (6.25%) 
have congenital disease (hypertension). 4 workers 
(25%) had cigarette smoking. 
 
Table 1 General characteristic of the workers 

Characteristics Number % 

Gender   
 Male 16 100 
Age (years)   
 ≤ 30 4 25 
 31 – 40 8 50 
 41 – 50   3 18.75 
 ≥ 50  1 6.25 
Average ± SD = 35.88 ± 8.45  Min – Max = 23- 53 
Dental amalgam filling 
 Had amalgam filling 6 37.5 
 No amalgam filling 10 62.5 
Healthiness   
 Healthy 15 93.75 
 Congenital disease 1 6.25 

Cigarette smoking   
 Smoked  4 25 
 Not smoked 12 75 

 
3.2 Work experience and task description of the 
workers 
The average of working hours per day was10.44 ± 
2.10 hours per day. The average of work 
experience was 4.92 ± 4.88 years. The frequency 
of working depends on consumer hiring or 240 
days (200 – 260) per year approximately. These 
workers did not worked only this refinery, but 
they also worked like this in other place such as 
petrochemical plants. 
Task description of these decontamination 
workers was different depended on work on side. 
Task description consisted pipe installation, use 
chemical for cleaning, Nitrogen and air blow, in 
case of huge sludge in column or vessel worker 
have to move inside for sweep it. Workers had to 
rotate their task depend on work on side.   
3.3 PPE using 
Personal protective equipment that the refinery 
required for move inside the refinery consist 
helmet, safety eye glasses, safety shoes, gloves, 
and ear plug. Only one worker wore all PPE 
required. Almost of workers wore PPE according 
the requirement except safety eye glasses. 
93.75% of workers wore helmet. 93.75% of 
workers wore safety shoes. 93.75% of workers 
wore chemical protective gloves. 81.25% of 
workers wore chemical protective clothes. 12.5% 
of workers wore safety eye glasses. Moreover 
100% of workers wore chemical protective mask, 
so it is necessary for protect mercury vapor via 
inhalation.   
3.4 Mercury exposure via inhalation  
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16 mercury samples were collected at breathing 
zone of the workers who worked during shutdown 
phase in refinery. The average of mercury exposure 
of decontamination workers is 0.0084 ± 0.0088 
mg/m3 was ranged from 0.00015 - 0.03285 mg/m3. 
The average concentration was lower than the 
occupational exposure limit recommended by 
NIOSH (TLV-TWA =0.05 mg/m3). 

 
Figure 1 Mercury concentration of 
decontamination workers’ exposure 
 
3.5 Health risk assessment  
Inhalation exposure concentration (IEC) is 
necessary for health risk assessment that was 
calculated by equation 1. Mercury was classified 
in non-cancer chemical hazard. So the health risk 
assessment had to consider in non-carcinogen 
method based on central nervous system. The 
hazard quotient (HQ) was calculated by equation 
2. If hazard quotient more than 1, the health risk 
level is unacceptable. The hazard quotient of 
decontamination workers is 8.0335 
(unacceptable) was ranging from 0.0914– 36.0141. 

𝐼𝐸𝐶 =
𝐶𝐴×𝐸𝑇×𝐸𝐹×𝐸𝐷×𝐶𝐹

𝐴𝑇
(1) 

Where    IEC = exposure concentration (µg/ m3) 
CA = Contaminant concentration in air 

(µg/ m3) 

ET = Exposure time (hours/day) 
EF = Exposure frequency (days/year) 
ED = Exposure duration (years) 
CF = Conversion factor = 1/8760 = 

0.0001142 years/hour 
AT = Average time (Average time for 

non-cancer risk is exposure period) 
 
 
 

𝐻𝑄 =
𝐼𝐸𝐶 (

𝜇𝑔

𝑚3)

𝑅𝑓𝑐(
𝑚𝑔

𝑚3)×1000 (
𝜇𝑔

𝑚𝑔
)
 (2) 

 
Where   IEC = exposure concentration (µg/ m3) 

 Rfc = Reference concentration (mg/m3), 
Rfc from U.S.EPA recommendation for elemental 
mercury is 0.0003 mg/m3. 

 
4. Discussions 
The mercury exposure concentrations of the 
workers 
The result of mercury concentration of 
decontamination workers were 0.0084 mg/m3. 
The mercury concentration of decontamination 
workers is lower than TLV-TWA.  
James H et al. [12] studied in 8 gas processing 
plants in the GCC region and considered in 
routine maintenance (plant 3) and turnaround 
operators (plant 5). The result was under OELs 
The activities that were considered in this plants 
including gas filter change out, pipeline scrapper 
receiving, and area monitoring around the 
evaporation ponds, meanwhile activities in this 
research including chemical cleaning equipment, 
hazardous gas measurement, and confine space 
entry (sometimes). The mercury concentration in 
this research is also lower than OELs.  



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-205- 

Francisco J. Estevez[13] also studied occupational 
exposure to mercury of plant operations and 
maintenance workers in 8 gas processing plants. 
They found similar like James H. that the mercury 
concentrations were below OELs. But the mercury 
concentration from inlet gas filter replacement 
event is exceeded the action level (AL). 
From comparison this study with the study of 
James and Francisco, the concentration of 
mercury in this study are also below OELs. 
Although they study during maintenance or TA 
execution phase that the mercury was 
decontaminated, meanwhile this study 
emphasized in shutdown or decontamination 
phase, the mercury concentration are also lower 
OELs.  
 
Health risk assessment by following US.EPA 2009 

The result of hazard quotient from 
mercury exposure of decontamination workers 
was 8.0335. The hazard quotient of 
decontamination workers was more than 1, so 
that the concentrations of mercury affected to 
health of decontamination workers. 12 workers 
(75%) had hazard quotient more than 1, so the 
mitigations for health of decontamination 
workers have to prepare immediately. 
 
Conclusion 

This study was to assess the health risk 
of workers from mercury exposure during 
turnaround (shutdown phase) in refinery, Rayong 
province. Sample was 16 workers in 
decontamination team. The air samples were 
collected by personal passive air sampling for 8 
hours and analyzed by inductively coupled 
plasma mass spectrometry (ICP-MS). General 
characteristics, work experience, and health 

behaviors were collected by questionnaire after 
air sampling finished each person. The health risk 
of mercury exposure was evaluated according to 
U.S. Environmental Protection Agency 2009 
guideline (U.S.EPA 2009). 

The result shown the correlation 
coefficient (r2) of the calibration curve of mercury 
was 1.000.The limit of detection of mercury was 
0.0003 mg/m3. The average mercury 
concentrations decontamination workers was 
0.0084 ± 0.0088 mg/m3 was ranged from 0.00015 
- 0.03285 mg/m3. 

The health risk of workers from 
mercury exposure was assessed according to the 
U.S.EPA 2009. The result found that the hazard 
quotient of concentrations decontamination was 
8.0335 was ranged from 0.0914– 36.0141. 

From the result that shown above, the 
concentration of mercury that concentrations 
decontamination workers exposed was 16.8% 
TLV-TWA and the risk level was more than 1. So 
the mitigations for health protection of 
concentrations decontamination workers have to 
prepare immediately. The examples of 
mitigations are job rotation for reduce the 
frequency of exposure, reiterate the workers to 
PPE wearing especially respirator No.6009, and 
have to have health surveillance for health 
monitoring.  
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ผลของความเครียดจากเกลือต่อการสะสมโซเดยีมและโพแทสเซียมในทุเรียน 
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บทคัดย่อ 
ทุเรียนเป็นผลไม้ไทยท่ีเป็นที่นิยม ซึ่งมีแหล่งปลูกทั่วประเทศไทย รวมทั้งในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนดั้งเดิม อย่างไร
ก็ตามจังหวัดนนทบุรีประสบปัญหาน้ าท่วมใหญ่หลายครั้งในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ท าให้สวนทุเรียนเสียหายและทุเรียนตาย รวมถึง
ปัญหาน้ าทะเลหนุนสูงท าให้น้ าเค็มไหลเข้าท่วมแปลงปลูกท าให้ทุเรียนตาย หลังน้ าท่วมจึงท าให้ดินในสวนทุเรียนมีปัญหาดินเค็ม
และท าให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโดได้ไม่ดี ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเครียดจากเกลือต่อการสะสม
โซเดียม (Na) และโพแทสเซียม (K) ในทุเรียน โดยใช้กิ่งพันธุ์ทุเรียนก้านยาว (Durio zibthinus Murray)  ซึ่งเป็นทุเรียนที่นิยม
ปลูกในจังหวัดนนทบุรี ใช้ดินผสมปุ๋ยคอกในการปลูก โดยท าการรดน้ าที่มีความเค็มจากเกลือโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์ ความเข้มข้น 
0 0.2 0.5 1.0 และ 2.0 ppt แก่ต้นทุเรียนที่สูง 90 ถึง 100 เซ็นติเมตร เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยรดน้ าครั้งละ 1000 ml ทุกๆ 2 
วัน และท าการวิเคราะห์ปริมาณ Na และ K ที่สะสมในใบด้วยเครื่องวิเคราะห์ Flame photometer พบว่าเมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณโซเดียมในใบทุเรียนที่ผ่านการรดน้ าเกลือความเช้มข้นต่างๆ พบว่าปริมาณโซเดียมในใบทุเรียนจากทุกกรรมวิธีมีค่าลดลง
เมื่อรดน้ าเกลือผ่านไป 4 สัปดาห์ แต่เมื่อท าการเปรียบเทียบในแต่ละสัปดาห์พบว่า ใบของต้นทุเรียนที่ได้รับการรดน้ าเกลือ 1 และ 
2 ppt มีปริมาณโซเดียมในใบสูงที่สุดเมื่อรดน้ าเกลือ 4 สัปดาห์ ส่วนการสะสมของโพแทสเซียมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
ส่วนการสะสมของ Na และ K ในรากทุเรียนท าการศึกษาในรากแขนงด้วยเทคนิค เทคนิคเฟลมโฟโตมิเตอร์ (Flame 
Photometer) 

ค าส าคัญ: ความเค็ม  ทุเรียน การสะสมโซเดียม ความเครียดจากเกลือ 

Abstract 
Durian is a favorite Thai fruit grown in many region in Thailand including Nonthaburee province where durian 
has been grown for long time. However, Nonthaburee was flooded many times in the past 20 years causing 
the damage in durian plantation and die. Moreover, durian trees also die due to the high sea water level cause 
the salted water flooding the durian plantation. After flooding, these salted soil affected the growth of Durian 
as well. Thus, this research work aims to study the accumulation of Na and K in durian. The favorite Kand-yao 
variety (Durio zibthinus Murray) was chosen for this study. The mixed manure soil was used in all 
treatments. The 90 to 100 cm height Durian trees were subjected to 0, 0.2, 0.5, 1.0 and 2.0 ppt salinity levels 
for 4 week (1000 ml every 2 days), where the salted water was the mixture of NaCl (99%) and water. The 
accumulation of Na+ and K in leaves was investigated using Flame photometer technique. The Na+ 

accumulation in the leaves for all treatments after being subjected to salt stress for 4 weeks was lower than 
the initial Na+ contents in the leaves. However, the Na+ content in the leaves subjected to salt stress at the 
levels of 1 and 2 ppt was highest at week 4. The slightly higher K+ content was found in the same samples. In 
addition, the accumulation of Na and K in root was studied using the Flame photometer. 

Keywords: Salinity, Durian, Na accumulation and Salt stress 
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การบ าบัดน้ ามันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้ฟางข้าว 

Treatment of Used Cooking Oilby Using Rice Straw 
ประสิทธิ์  ปุระชาติ 

Prasit  Purachat 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรจี.ลพบุรี 

Email : tonooo@windowslive.com 
 
บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสิทธิภาพการบ าบัดน้ ามันพืชที่ใช้แล้วด้วยฟางข้าว โดยท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอินฟา
เรดสเปกโทรเมตรี ตัวอย่างน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ น้ ามันทอดปาท่องโก๋ น้ ามันทอดปลา น้ ามันทอดไก่ และ
น้ ามันทอดแคปหมู จ านวนทั้งสิ้น 9 ตัวอย่าง จากตลาดเทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรีผลการวิจัย พบว่า  
  1) สภาวะที่เหมาะสมในการบ าบัดน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว ได้แก่ เลขคลื่น1, 370cm-1 โดยใช้ฟางข้าวที่ไม่ผ่านการเผาขนาด
อนุภาคเล็กกว่า 100 mesh ที่ผ่านการแช่ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.5% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร 
  2) ผลการบ าบัดตัวอย่างน้ ามันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้ฟางข้าวภายใต้สภาวะที่เหมาะสม พบว่า ได้ผลการบ าบัดเฉลี่ย 
เท่ากับ ร้อยละ 5.17 โดยพบการบ าบัดสูงสุดและต่ าสดุ ในน้ ามันทอดปลา เท่ากับ ร้อยละ 8.17 โดยน้ าหนัก และในน้ ามันทอด
ปาท่องโก๋ เท่ากับ ร้อยละ 2.84 โดยน้ าหนัก ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การบ าบัด, น้ ามันพืชที่ใช้แล้ว, ฟางข้าว, เทคนิคอินฟาเรดสเปกโทรเมตร ี
 
Abstract 
The purpose of this research was to studied treatment efficiency of used cooking oil by using rice straw. 
The analysis was done by infrared spectrometry. The 4 kinds )9 samples( of used cooking oil such as deep–
fried dough stick, fried fish oil, fried chicken oil and fried pork oil were selected from the municipal market 
of Amphur Muang Lopburi province.The results of this research shown that 
  1) The optimum conditions for treatment of used cooking oil were 1, 370 cm-1 wave number,non-
burning rice straw, particle size smaller than 100 mesh, and after soakingwith 0.5% sodium hydroxide 
solution (w/v). 
  2) The treatment efficiency of used cooking oil using rice straw under the optimum conditions was 
found that the average treatment result was 5.17%. The highest and lowest treatment results were 8.17% 
in fried fish oil and 2.84% in deep-fried dough stick oil, respectively. 
 
Keywords: treatment, used cooking oil, rice straw, infrared spectrometry 
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การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในการผลิตนมดิบของฟาร์มโคนม  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 

Carbon Footprint Assessment in Milk Production of Dairy farm  
of Phetchaburi College of Agriculture and Technology 
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บทคัดย่อ 

การประเมินผลคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของกระบวนการผลิตน้ านมในฟาร์มโคนมมีความส าคัญและบ่งบอกประสิทธิภาพงานฟาร์ม 
ในการศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากฟาร์มโคนมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีที่มีระบบการเลี้ยงแบบอยู่ในโรงเรือน
ตลอดเวลา โดยโคนมเป็นสายพันธ์ุลูกผสมพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเซยีน 96.5% จ านวน 106 ตัว แบ่งโคเป็น 5 กลุ่มได้แก่ โครีดนม, โค
พักรีดนม, โคสาวท้อง, ลูกโค-โครุ่น, และโคนมเพศผู้ขุน ท าการบันทึกข้อมูลผลผลิตน้ านม, น้ าหนักตัวสัตว์, การเก็บสะสมมูล
ในฟาร์ม, การใช้น้ ามัน, และการใช้ไฟฟ้าในฟาร์ม เพื่อน ามาประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG) ท่ีปล่อยจากฟาร์มโคนม 
จากการศึกษาพบว่าค่าผลรวมการปล่อย GHG ทั้งหมด (6,128.26กิโลกรัม CO2e), คิดเป็นค่าผลรวมสู่การผลิตน้ านม (65.18 %), และ
ค่าผลผลิตน้ านมรวมทั้งปีต่อตัว (2,901.24 กิโลกรัม) น ามาประเมินผลปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์มีค่าเท่ากับ 0.70 กิโลกรัม 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent; CO2e) ต่อกิโลกรัมของผลผลิตน้ านมที่มีการปรับค่าพลังงานในน้ านม (ECM) 
สรุปจากการศึกษาครั้งนี้ ค่าการประเมินผลคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของฟาร์มนี้มีค่าสูง เนื่องมาจากสัดส่วนฝูงของโคในฟาร์มจะเห็น
ได้ว่ากลุ่มโครีดนมมีปริมาณน้อยและผลผลิตน้ านมต่อตัวต่อวันค่อนข้างต่ า 

ค าส าคัญ: ก๊าซเรือนกระจก, คาร์บอนฟุตปริ้นท์, การผลิตน้ านม, โคนม 

ABSTRACT 

The assessment of carbon footprint in dairy cattle farm is very important because it indicates theefficiency 
of farm management. Dairy cattle production system of Phetchaburi College of Agricultural and Technology 
is the milking cows are in house using free stall barn system. One hundred and six crossbreds Holstein 
Friesian (96.5%) were allocated into 5 groups: lactating cows, dry cows, Pregnantheifers, heifers- calves, and 
bull. Milk production, body weight, manure storage, fuel, and electricity were recorded to assess the 
greenhouse gas (GHG) emissions via carbon footprint equation. The results were shown that total 
greenhouse gas was 6,128.26 kg CO2e, allocated to milk (65.18 %), and annual milk production/cow 
(2,901.24kg). The assessment of carbon footprint was 0.70 kg of CO2 equivalent units/kg of energy-corrected 
milk (ECM). This study indicated that high carbon footprint value was due to decrease in imbalance of the 
herd of cattle in the farm and milk yield per day is low. 

Keywords: greenhouse gas, carbon footprint, milk production, dairy cattle 
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1. บทน า 
มีการคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.5 

พันล้านคนในปี พ.ศ. 2593 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะส่งผลอย่าง
มากต่อความต้องการด้านอาหาร ของประชากรที่เพิ่มขึ้น [1] 
ดังนั้นความต้องการบริโภคของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้
อุตสาหกรรมและการเกษตรเพิ่มขึ้น ซึ่งในกระบวนการผลิตนั้น
ย่อมมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไน
ตรัสออกไซด์ (N2O) และก๊าซอื่น ๆ  ก่อเกิดเป็นก๊าซเรือนกระจก 
ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ [2] ปัญหาเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก(Green House 
Gases, GHG) คือการเพิ่มปริมาณของก๊าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศโดยเพิ่มผลกระทบจากรังสีความร้อนและความร้อน
ต่ออุณหภูมิพื้นผิวและช้ันบรรยากาศ จะถูกแสดงบนพื้นฐานของ 
CO2 เทียบเท่า (CO2e) ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจาก
ก๊าซมีเทนอยู่ที่ 25 เท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนตรัส
ออกไซด์ 310 เท่า  ดังนั้นแม้ความเข้มข้นของไนตรัสออกไซด์จะ
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในบรรยากาศจะส่งผลต่อภาวะโลกร้อนเป็น
อย่างมากตามล าดับ [3] 

ภาคการเกษตรมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยเฉพาะก๊าซมีเทน ไนตรัสออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ 
เกิดการปล่อยมลพิษทั่วโลกประมาณ 10-12% ซึ่งมาจากภาค
ปศุสัตว์คิดเป็นร้อยละ 80 โดยส่วนใหญ่แล้วมาจากการผลิต
สัตว์เคี้ยวเอื้ยงโดยเฉพาะการผลิตในโคนมและโคเนื้อ[4]ซึ่งใน
เขตจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดท า
ฟาร์มเลี้ยงโคนมในพื้นที่เป็นจ านวนมาก ซึ่งวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเพชรบุรี  เป็นฟาร์มโคนมที่จัดตั้งขึ้นใน
สถานศึกษาและได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานอย่างเป็น
ระบบและมีความพร้อมในการน าร่องเพื่อการตรวจวัด
ประเมินการปลอปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบการท า
ฟาร์มโคนม เพื่อใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการศึกษาการ
ประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นทร์ในฟาร์มโคนมในพื้นที่
ต่อไป ดังนั้นจึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์การศึกษาในครั้งนี้ 
เพื่อศึกษาประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในฟาร์มเลี้ยงโคนมวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบุรี 

2. วิธีการศึกษา 
2.1เก็บข้อมูลปริมาณการผลิตน้ านมดิบในฟาร์ม  

ท าการศึกษาเก็บข้อมูล ณ ฟาร์มโคนมวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ซึ่งมีโคนมลูกผสมโฮลสไตนฟ์รี
เชี่ยน จ านวน 106 ตัว เก็บข้อมูลโดยแบ่งโคออกเป็น 5 กลุ่ม 
คือ โครีดนมจ านวน 24 ตัว น้ าหนักตัวเฉลี่ย 553 กิโลกรัม 
โคพักรีดนมจ านวน 10 ตัว  น้ าหนักตัวเฉลี่ย 622 กิโลกรัม 
โคสาวท้องจ านวน 2 ตัว น้ าหนักตัวเฉลี่ย 280 กิโลกรัม ลูก
โค-โครุ่นจ านวน 36 ตัว น้ าหนักตัวเฉลี่ย 156 กิโลกรัม และ
โคนมเพศผู้ขุนจ านวน 33 ตัว น้ าหนักตัวเฉลี่ย 503 กิโลกรัม 
โดยการจัดการให้อาหารของฟาร์มใช้อาหาร ผสมเสร็จ
(TMR) อาหารข้น และอาหารหยาบ เก็บข้อมูลปริมาณการ
กินได้  ผลผลิตน้ านมตลอดทั้งปี วัดรอบอกโคเพื่อน าไป
ท านายน้ าหนักตัวโค โดยใช้สมการท านายน้ าหนักตัวโคที่มี
ความเหมาะสมกับโคนมในประเทศไทย [2]  

2.2 การประเมินหาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท านายปริมาณ GHG โดย

ใช้สมการผลิตก๊าซ CH4 ในฟาร์ม [5] สมการผลิตก๊าซ 
N2O[6] และสมการผลิตก๊าซ CO2[7] และน าปริมาณน้ านมท่ี
ได้ไปประเมินหาปรมิาณการปล่อย GHG รวมระหว่างผลผลติ
น้ านม และผลผลิตสัตว์ที่เป็นผลผลิตจากฟาร์ม (allocated 
to milk) [8] ดังแสดงในสมการ (1) 
Fm  =

MILK

(2.8 Ncow × BWcow +6.5 Ncalf × BWcalf +MILK)
   (1) 

 
เมื่อ  

Fmคือ ส่วนประกอบของการปลดปล่อยก๊าซในน้ านม  
MILK คือ ปริมาณน้ านมโคที่ขายตลอดทั้งปี (กิโลกรมั)  
Ncowคือ ปริมาณโคที่ขายในฟาร์มตลอดทั้งปี (ตัว)  
BWcowคือ น้ าหนักโคที่ขายเฉลี่ย (กิโลกรมั)  
Ncalfคือ ปริมาณลูกโคที่ขายในฟาร์มตลอดทั้งปี (ตัว)  
BWcalfคือ น้ าหนักลูกโคที่ขายเฉลีย่ (กิโลกรัม) 

 
2.3 การประเมินหาค่าปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ใน

ผลผลิตน้ านมของฟาร์มโคนม 
จากนั้นน าปริมาณการปล่อย GHGทั้งหมด มา

ประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์[8]ของผลผลิตน้ านมใน
ฟาร์มโคนม ดังสมการ (2) 

Carbon footprint =
Total GHG emission × Allocated to milk

Annual Milk production/cow
   (2) 
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3.ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
3.1ปริมาณการผลิตน้ านมดิบในฟาร์ม  

ปริมาณผลผลิตน้ านมดิบเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 7.44 
กิโลกรัมต่อตัวต่อวันซึ่งมีผลผลิตน้ านมรวมต่อตัวต่อปีท่ีมีการ
ปรับพลังงานในน้ านม (ECM) มีค่าเท่ากับ 2,901.24 กิโลกรัม
ต่อตัว ไขมันในน้ านมเฉลี่ย 4.22 เปอร์เซ็นต์ และผลผลิต
น้ านมรวมของฟาร์มตลอดทั้งปีเท่ากับ 66,089 กิโลกรัม 
ผลผลิตน้ านมที่ได้น าไปประเมินผลการปล่อย GHG รวม
ระหว่างผลผลิตน้ านม, ค่าผลรวมสูผ่ลผลติน้ านม (allocated 
to milk), และผลผลิตน้ านมรวมทั้งปีต่อตัว การศึกษาในครั้ง
นี้  พบว่าค่าผลรวมสู่ผลผลิตน้ านม มีค่าเท่ากับ 65.18 
เปอร์ เซ็นต์  (Table 1) ซึ่ งค่าผลรวมสู่ผลผลิตน้ านมจะ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลผลิตน้ านมที่ขายทั้งปี (กิโลกรัม), 
จ านวนลูกโคที่ขายทั้งปี (ตัว), จ านวนโคที่ขายท้ังปี (ตัว),และ
น้ าหนักลูกโคและโคที่ขายเฉลี่ยทั้งปี(กิโลกรัม) ของแต่ละ
ฟาร์ม จากการศึกษาของ Rotz et al.  [8] รายงานว่า 
โดยทั่วไปค่าผลรวมสู่ผลผลิตน้ านม ที่มีการปล่อย GHG สุทธิ
เท่ากับ 90 ถึง 94 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้การศึกษาในครั้งนี้ ค่า
ผลรวมสู่ผลผลิตน้ านมมีค่าต่ ากว่าที่รายงานไว้  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากความแตกต่างของปริมาณผลผลิตน้ านมรวมและ
จ านวนของโคและน้ าหนักตัวของโคที่ขายของแต่ละฟาร์มที่มี
ความแตกต่างกัน 

3.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas; GHG) 
การปล่อย GHG จากฟาร์มโคนมวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีเพชรบุรี พบว่าจากตัวสัตว์มีการปล่อยก๊าซ CH4 
สูงสุด มีเท่ากับ 67.55 กิโลกรัมของ CH4 ต่อตัว (Table 1) จาก
การศึกษาของมธุรสและวิโรจน์ [1] รายงานว่าการปล่อยก๊าซ 
CH4 ในตัวสัตว์มีค่าสูงที่สุด 32.17 กิโลกรัมของ CH4 ต่อตัว ซึ่ง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CH4 จากตัวสัตว์มาจากกระบวนการ
หมักย่อยในกระเพาะรูเมน ซึ่งการศึกษาของ Rotz et al. [8] 
รายงานว่าปริมาณการปล่อยก๊าซ CH4 จากตัวสัตว์ในการเลี้ยงโค
แบบขังคอก ในฟาร์มที่มีโค 60 ตัว ผลผลิตน้ านมเฉลี่ย 8,500 
กิโลกรัมต่อตัว มีค่าเท่ากับ 233 กิโลกรัมของ CH4 ต่อตัว ท้ังนี้
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CH4 มีความแตกต่างกันนั้น อาจ
เนื่องมาจากขนาดของตัวสัตว,์ ผลผลิตน้ านม, ปริมาณการกินได้
ของวัตถุแห้ง, สัดส่วนของอาหารหยาบที่ใช้ในสูตรอาหาร และ
การจัดการฟาร์ม [5] ส่วนการปล่อยก๊าซ N2O จากแปลงหญ้ามี
ค่าสูงสุด และจะเห็นได้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 จากแปลง

หญ้ามีค่าติดลบ เนื่องจากพืชมีการสะสมก๊าซ CO2 ในต้นพืชเมื่อ
มีการเก็บเกี่ยวจงึท าให้ค่าที่ได้ติดลบ ส่วนการปล่อย GHG น้ ามัน
เชื้อเพลิงมีการปล่อย GHG เท่ากับ195.07 กิโลกรัมของ CO2e 
และจากการใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่น ามาใช้ในฟาร์ม มีการ
ปล่อย GHG เท่ากับ 526.28กิโลกรัมของ CO2eการศึกษาครั้งนี้
จะมีค่าต่ ากว่าของมธุรสและวิโรจน์ [9] ที่ศึกษาในฟาร์ม
เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น (4,932.67) กิโลกรัมของ CO2e 
การศึกษาในครั้งนี้ พบว่าปริมาณการปล่อย GHG ทั้งหมดปล่อย
จากฟาร์มโคนมมีค่าเท่ากับ 3,096.76กิโลกรัมของ CO2e 
(Table 1) จากการศึกษาของ Rotz et al. [8] เลี้ยงโคแบบขัง
คอก จ านวน 60 ตัว พบว่าปริมาณการปล่อย GHG รวมทั้งหมด
มีค่าเท่ากับ 6,372 กิโลกรัมของ CO2e และการเลี้ยงโคแบบขัง
คอก จ านวน 500 ตัว พบว่าปริมาณการปล่อย GHG ทั้งหมดมี
ค่าเท่ากับ 5,753 กิโลกรัมของ CO2e ซึ่งพบว่าการเลี้ยงโคปล่อย
แปลงหญ้าจะมีปริมาณการปล่อย GHG ต่ ากว่าในการเลี้ยงแบบ
ขังคอก ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับแหล่งของการปล่อย GHG และการ
จัดการฟาร์มที่แตกต่างกัน จึงท าให้ปริมาณการปล่อย GHG 
แตกต่างกัน 

3.3 ปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในผลผลิตน้ านม 
การประเมินผลปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในฟาร์ม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พบว่าการผลิตน้ านม 
1 กิโลกรัม มีการปล่อยคาร์บอนฟุตปริ้นท์เท่ากับ 0.70 
กิโลกรัม CO2e ต่อกิโลกรัมน้ านม(ECM) (Table 1) ซึ่งมี
ค ่า ใกล ้เ ค ีย งก ับร ายงานผลการศ ึกษาการประ เม ิน
คาร์บอนฟุตปริ้นท์ในประเทศไทยท าการศึกษาโดยมธุรส
และวิโรจน์ [9]ศึกษาในฟาร์มโคนมของเกษตรกรในจังหวัด
ขอนแก่น ที่เลี้ยงในระบบปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้าร่วมกับ
เสริมฟางข้าวและเสริมอาหารข้นให้กินในระหว่างมื้อรีดนม 
พบว่าค่าผลรวมของการปล่อยก๊าซรวม เท่ากับ 5 ,141.12 
กิโลกรัม CO2e และค่าผลรวม สู่ผลผลิตน้ านม เท่ากับ 88.87 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในฟาร์มโคนมมคีา่
เท่ากับ 0.89 กิโลกรัมของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(CO2e) ต่อกิโลกรัมน้ านม (ECM)ซึ่งปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์
จะขึ้นอยู่กับปริมาณการปล่อย GHG ทั้งหมดในฟาร์ม ผลผลิต
น้ านมรวมในรอบปีต่อตัวและปริมาณโคที่ขายในฟาร์ม จาก
การศึกษาของMcGeough et al.  [11] โดยการประเมิน
ปริมาณการปล่อย GHG พบว่าปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์มี
ค่าเท่ากับ 0.92 กิโลกรัม CO2e ต่อกิโลกรัมน้ านม (ECM) ส่วน
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การศึกษาของ Flysjo et al. [12] ศึกษาคาร์บอนฟุตปริ้นท์
ในฟาร์มประเทศสวีเดน ที่มีการเลี้ยงโคแบบขังคอก พบว่า 
ปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์อยู่ระหว่าง 0.83 ถึง 1.56 กิโลกรมั 
CO2e ต่อกิโลกรัมน้ านม (ECM) ส่วน Verge et al. [10] ศึกษา
การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในประเทศแคนนาดา พบว่า
ปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์อยู่ระหว่าง 0.93 ถึง 1.12 กิโลกรัม 
CO2e ต่อกิโลกรัมน้ านม (ECM) อย่างไรก็ตาม ปริมาณคาร์บอน
ฟุตปริ้นท์จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ 

ปริมาณผลผลิตน้ านม ปริมาณผลรวมของการปล่อย GHG ของ
แต่ละฟาร์มและการจัดการฟาร์มของแต่ละฟาร์ม ซึ่งเมื่อประเมิน
ปริมาณคาร์บอนฟุต ปริ้นท์มีค่าต่ า แสดงว่าให้เห็นว่าในฟาร์มมี
การจัดการฟาร์มที่ดี มีประสิทธิภาพ 

4.สรุปผลการศึกษา 
การประเมินผลคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในการผลิตนมดิบ

ของฟาร์มโคนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พบว่า 
ปริมาณ GHG ที่ปล่อยจากฟาร์มมาจากตัวสัตว์มีการปล่อยก๊าซ 
CH4 สูงสุด (คิดเป็น68%) เมื่อประเมินผลคาร์บอนฟุตปริ้นท์ใน
ฟาร์มพบว่า ปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ต่อผลผลิตน้ านม 1 

กิ โลกรั มน้ านม (ECM) มี ค่ าเท่ ากับ 0.70 กิ โลกรั มของ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ต่อกิโลกรัมน้ านม (ECM) 
ดังนั้นจากค่าการประเมินผลคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของฟาร์มนี้มีค่า
สูงอาจเนื่องมาจากสัดส่วนฝูงของโคในฟาร์มจะเห็นได้ว่ากลุ่มโค
รีดนมมีปริมาณน้อยและผลผลิตน้ านมต่อตัวต่อวันค่อนข้างต่ า
คือ 7.44 กิโลกรัม 

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการผลิตนมดิบของฟาร์มโค
นม และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1แหล่งของที่มาและปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมสะสมของการท าฟาร์มโคนมในรอบ 1 ปี 

แหล่งที่มา คาร์บอนไดออกไซด ์
(kg CO2of/cow) 

มีเทน 
(kg CH4of/Cow) 

ไนตรสัออกไซด ์
(kg N2O of/Cow) 

รวม 

CO2 CH4 CO2e[a] N2O CO2e[a] CO2e 
ตัวสัตว์ 2,257.55 67.55 1,688.75 - - 3,946.30 
โรงเรือน - - - 0.24 71.52 71.52 
การจัดการมูล 93.82 30.91 772.75 0.72 214.56 1,081.13 
แปลงหญ้า -2,510.13 -0.55 -13.75 0.67 199.66 -2,723.54 
การเผาไหม้เช้ือเพลิง 195.07     195.07 
แหล่งที่มาขั้นทุติยภูมิ      526.28 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวม      3,096.76 
ค่าผลรวมสู่ผลผลิตน้ านม(%)      65.18 
ปริมาณคาร์บอนฟุตปรินท์(kg of CO2e/kg of ECM)      

ผลการศึกษาในครั้งนี ้     0.70 
มธุรา และ วิโรจน์ (2556) [9]     0.89 
Vergeet al. (2013) [10]     0.93-1.12 
McGeoughet al. (2012) [11]     0.92 
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Flysjoet al. (2011) [12]     0.83-1.56 
[a]หมายเหตุ : ค่า 1 CO2e ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีค่าเท่ากับ 1 , ก๊าซมีเทน มีค่าเท่ากับ 25 CO2e, และ ก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ มีค่าเท่ากับ 298 CO2e[3] 
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บทคัดย่อ 

การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรีมีการสูญเสียทรัพยากรในกระบวนการผลิตเกิดขึ้นในจุดหลักๆ คือ น้ านมตกค้างในถังรวมนม 239.10 กิโลกรัม/ปี 
น้ านมค้างท่อ 177.40 กิโลกรัม/ปี น้ านมตกค้างในเครื่องพาสเจอร์ไรส์ 214.50 กิโลกรัม/ปี และน้ านมตกค้างในเครื่องบรรจุ 
206.20 กิโลกรัม/ปี รวมน้ านมสูญเสียจากกระบวนการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์ 837.20 กิโลกรัม/ปี ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
นมจืดพาสเจอร์ไรสใ์นรอบ 1 ปีการผลิตประกอบด้วย น้ านมดิบ 266,909 กิโลกรัม บรรจุภัณฑ์ (ฟิล์มบรรจุนม) 3,487 กิโลกรมั 
ไฟฟ้า 364,000 กิโลวัตต์ช่ัวโมง น้ าประปา 828,000 ลิตร น้ ามันดีเซล 1,314 ลิตร สารท าความสะอาด ชนิดกรด 75,900 
มิลลิลิตร และด่าง 27,600 กรัม ตามล าดับ ซึ่งจากทรัพยากรทั้งหมดดังกล่าวผลิตเป็นนมจืดพาสเจอร์ไรส์บรรจุถุงได้จ านวน 
1,330,341 ถุง/ปี การศึกษานี้สรุปได้ว่า ปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์ขนาด 1 หน่วยบรรจุ 200 
มิลลิลิตร (1 ถุง) มีการปล่อยคาร์บอนฟุตปริ้นท์ เท่ากับ 0.319 กิโลกรัม CO2e การควบคุมประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดการ
สูญเสียของทรัพยากรสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมได้ 

ค าส าคัญ: ก๊าซเรือนกระจก, คาร์บอนฟุตปริ้นท์, ผลิตภัณฑ์นม, น้ านมพาสเจอร์ไรส์ 

ABSTRACT 

Carbon footprint assessment in pasteurized milk production of dairy processing plant of Phetchaburi College 
of Agriculture and Technology. There is a loss of resources in the production process, which occurs in the 
main point such as the milk is suspended in the milk tank 239.10 kg / year, the milk freezes the pipe 177.40 
kg / year. Total milk loss from the production of pasteurized milk 837.20 kg / year. Resources used to 
produce pasteurized fresh milk in round year production consists of raw milk 266,909 kilograms, packaging 
3,487 kilograms, electricity 364,000 kilowatt hours, water supply 828,000 liters, diesel fuel 1,314 liters, acid 
and alkali cleaning agent as 75,900 ml and 27,600 grams, respectively.  All resources are produced in 
pasteurized milk containing 1,330,341 bags / year. This study was concluded that carbon footprint in the 
production of pasteurized fresh milk 1 unit containing 200 ml (1 bag) as 0.319 kg CO2e. Control of production 
efficiency to reduce the loss of resources can be improved to reduce greenhouse gas emissions of milk 
production and processing.  

Keywords: greenhouse gas, carbon footprint, dairy product, pasteurized milk 
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1. บทน า  

ด้วยปัจจุบัน ทั่วโลกให้ความสนใจและตะหนักต่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ  ของมนุษย์ ภาวะ
โลกร้อนคือหนึ่งในปัญหาที่ได้รับความสนใจเนื่องจากส่งผล
กระทบต่ออุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ การแสดงคาร์บอนฟุตปริ้นท์บนผลิตภัณฑเ์ป็น
มาตรการหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านการค้ามากขึ้น ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงปริมาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกใน
การผลิตผลิตภัณฑ์นั้นตลอดวัฐจักรชีวิต [1] การประเมิน
คาร์บอนฟุตปริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จึงเป็นแนวทางร่วมกันในการ
ลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค 

ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์เป็นสินค้าที่มีผู้นิยมบรโิภค
อย่างแพร่หลายและเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ส่งผลต่อ
ภาวะโลกร้อน การศึกษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตลอดวัฐจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นมเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต
นมดิบในฟาร์ม การขนส่งจากฟาร์มเข้าสู่ โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นม กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมในโรงงาน 
การขนส่งจากโรงงานแปรรปูผลติภัณฑ์สูร่้านค้า การวางจ าหน่าย
ในร้านค้า การใช้งานโดยผู้บริโภคและการก าจัดทิ้ง [2] 

วิธีการศึกษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดที่
ปลดปล่อยออกมานั้นสามารถวัดออกมาในรูปของคาร์บอนได
ออกไซค์เทียบเท่า (carbon dioxide equivalent, CO2e) โดย
ใช้ค่ าศักยภาพในการท าให้ เกิดภาวะโลกร้อน (Global 
Warming Potential, GWP) ซึ่ งเปรียบเทียบผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์จากแหล่งการผลิตที่ต่างกัน โดยใช้
หน่วยการท างาน (functional unit) [3], [4] ซึ่งในเขตจังหวัด
ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดท าฟาร์มเลี้ยงโค
นมในพื้นที่เป็นจ านวนมาก ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี มีการจัดท าฟาร์มโคนมและจัดตั้งโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นม เพื่อผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ขายจ าหน่ายในระบบ
นมโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการในเขตภาคกลาง-ภาคใต้ และ
ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีความ
พร้อมในการน าร่องเพื่อการตรวจวัดประเมินการปลอปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากระบบการแปรรูปผลิตนมของโรงงาน เพื่อใช้

เป็นโมเดลต้นแบบในการศึกษาการประเมินปริมาณคาร์บอน
ฟุตปริ้นทร์ของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ใน
พื้นที่ต่อไป ดังนั้นจึงเป็นที่มาของดังนั้นวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ของโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 

2. วิธีการศึกษา  
2.1 การเก็บข้อมูลประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต  

ท าการศึกษาเก็บข้อมูล ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์
นมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ซึ่งมีก าลังการผลิต 
700 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 5.60 ตันต่อวัน 
ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์จ าหน่ายในรูปแบบบรรจุถุงและบรรจุขวด
ส่งขายในตลาดนมโรงเรียนภายในประเทศ นอกจากนมดิบแล้ว
ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ประกอบด้วย
ไฟฟ้า น้ ามันดีเซล น้ าประปา บรรจุภัณฑ์ สารท าความสะอาด
และน้ ายาฆ่าเช้ือในการท าความสะอาดแบบ CIP ในรอบการผลิต 
1 ปี (1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 มกราคม 2561) 

 
2.2 การประเมินหาปริมาณทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนม

จืดพาสเจอร์ไรส์ 
หน่วยของผลิตภัณฑ์ในงานวิจัยนี้ คือ นมจืดพาส

เจอร์ไรส์ชนิดถุงหน่วยบรรจุ 200 มิลลิลิตรที่ผลิตโดยโรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์นมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ใช้
รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น  Business- to- Business ( B2 B) 
ประกอบด้วย 2 กระบวนการคือ 1) การปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกระบวนการผลิตต้นน้ า (upstream processes) 
ได้แก่ การได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์ 
และ 2) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต
หลัก (core processes) ได้แก่ กระบวนการผลิตนมจืดพาส
เจอร์ไรส์หน่วยบรรจุ 200 มิลลิลิตร โดยโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  ค่า
สัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทรัพยากรแต่ละ
ชนิดที่ศึกษาในกระบวนการผลิต ดังแสดงใน ตารางที่ 1 
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2.3 การประเมินหาค่าปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์การผลิต
นมจืดพาสเจอร์ไรส์ 

การค านวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการใช้ทรัพยากรในการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์
ดังสมการต่อไปนี้ [1]  

 

E = EF x A 
 

E  = ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kg CO2e/หน่วยทรัพยากร) 
EF = ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kg CO2e/หน่วย

ทรัพยากร) 
AD = ปริมาณการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิด (กิโลกรัม/กิโลวัตชั่วโมง/ลิตร) 

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
3.1 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต  

การผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์มีการสูญเสียทรัพยากร
ในกระบวนการผลิตเกิดขึ้นในจุดหลักๆ คือ น้ านมตกค้างใน
ถังรวมนม 239.10 กิ โลกรัม/ปี  น้ านมค้างท่อ 177.40 
กิโลกรัม/ปี น้ านมตกค้างในเครื่องพาสเจอร์ไรส์ 214.50 
กิโลกรัม/ปี และน้ านมตกค้างในเครื่องบรรจุ  206.20 
กิโลกรัม/ปี รวมน้ านมสูญเสียจากกระบวนการผลิตนมจืด
พาสเจอร์ไรส์ 837.20 กิโลกรัม/ปี  

จากการศึกษาของพรพมล [9] พบว่านมที่สูญเสียใน
กระบวนการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์ นมสูญเสียในระบบ
พาสเจอร์ไรส์ นมสูญเสียหลังพาสเจอร์ไรส์และการบรรจุ นม
บรรจุปริมาณเกินมาตรฐาน และนมถุงรั่วซึมหลังการบรรจุซึ่ง
มีร้อยละการสูญเสียเท่ากับ 0.11, 0.23, 0.45, 3.02 และ 
0.36 ตามล าดับ 
 

3.2 ปริมาณทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์ 
ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์ในรอบ

การผลิต 1 ปี ประกอบด้วย น้ านมดิบ 266,909 กิโลกรัม 
บรรจุภัณฑ์ (ฟิล์มบรรจุนม) 3,487 กิโลกรัม ไฟฟ้า 364,000 
กิโลวัตต์ชั่วโมง น้ าประปา 828,000 ลิตร น้ ามันดีเซล 1,314 
ลิตร สารท าความสะอาด ชนิดกรด 75,900 มิลลิลิตร และ
ด่าง 27,600 กรัม จากทรัพยากรทั้งหมดผลิตเป็นนมจืดพาส
เจอร์ไรส์บรรจุถุงได้จ านวน 1,330,341 ถุง/ปี (ตารางที ่2)  

จากการศึกษาของ พรพมล [9] พบว่าการใช้ไฟฟ้าใน
การผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์หน่วยบรรจุ 200 มิลลิลิตร เท่ากับ 

0.0736 กิโลวัตต์ ช่ัวโมง ซึ่งใกล้เคียงกับ IFC [10] และกรม
โรงงานอุตสาหกรรม [6] รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพื่อการ
ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 1 ลิตร อยู่ระหว่าง 0.07 – 0.20 กิโลวัตต์
ช่ัวโมง ในด้านการใช้น้ าประปา พรพมล [9] รายงานว่าการผลิต
นมจืดพาสเจอร์ไรส์หน่วยบรรจุ  200 มิลลิลิตร มีการใช้
น้ าประปาเท่ากับ 0.7295 ลิตร ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการวิจัย
ในครั้งนี ้

 
3.3 ปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์การผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์ 

การประเมินผลปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในการผลิต
นมจืดพาสเจอร์ไรส์ของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีในรอบการผลิต 1 ปี พบว่าการ
ผลิตน้ านม 1 หน่วยบรรจุ 200 มิลลิลิตร (1 ถุง) มีการปล่อย
คาร์บอนฟุตปริ้นท์เท่ากับ 0.319 กิโลกรัม CO2e (ตารางที่ 2) 
ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับรายงานผลการศึกษาการประเมินคาร์บอน
ฟุตปริ้นท์ในการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์ในประเทศไทย ที่
ท าการศึกษาโดยพลพมล [9] ศึกษาในศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าค่าคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในการ
ผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์หน่วยบรรจุ 200 มิลลิลิตร ตั้งแต่การ
ผลิตนมดิบในฟาร์มจนเสร็จสิ้นการผลิตในโรงงาน เท่ากับ 0.317 
กิโลกรัม CO2e ก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยจากการได้มาซึ่ง
วัตถุดิบ ประกอบด้วยการผลิต และการขนส่งวัตถุดิบ เท่ากับ 
0.2510 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 
79.01 การผลิตนมดิบในฟาร์มมีการปลดปล่อยมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 74.98 ตามมาด้วยการผลิตฟิล์ม การขนส่ง นมดิบ และ
การขนส่งฟิล์ม ซึ่งมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เ ท่ า กั บ  0. 0070 , 0. 0057 แ ล ะ  0. 0001 กิ โ ล ก รั ม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามล าดับ โดยในกระบวนการ
ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เท่ากับ 0.0667 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็น 
ร้อยละ 20.99  

งานวิจัยของ Vergé et al. [12] วิจัยเกี่ยวกับการ
ประมาณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์นมของ
ประเทศแคนาดาจากฟาร์มไปจนถึ งการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์นม ส าหรับการปล่อยมลพิษนอกฟาร์มแหล่งส าคญั
ที่สุดคือการแปรรูปตามด้วยบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง 
เปอร์เซ็นต์การปล่อยมลพิษของโยเกิร์ตสูงกว่านมพร้อมดื่ม
และความแตกต่างระหว่างการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ของ
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โยเกิร์ตมากกว่านมพร้อมดื่ม การใช้เช้ือเพลิงและการใช้
ไฟฟ้าเป็นสิ่งส าคัญ เช้ือเพลิงมีค่าสูงสุดส าหรับผลิตภัณฑ์ 2 
ชนิด แต่ความแตกต่างของค่าไฟฟ้ามีเพียงเล็กน้อยส าหรับ
โยเกิร์ตซึ่งอาศัยการแปรรูปด้วยไฟฟ้ามากกว่านมพร้อมดื่ม  

นอกจากนี้แล้ว Zhao et al. [11] ได้รายงานว่าการ
ประเมินผลการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับผลิตภัณฑ์
นมดิบภายในประเทศ ตามแนวทางการประเมินวงจรชีวิต 
(Lifecycle Based Approach) ผลการทดลองแสดงให้เห็น
ว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดของนมบริสุทธิ์เท่ากับ 
1,120 g CO2 ต่อลิตรของนมบริสุทธิ์ การผลิตน้ านมดิบถือเป็น

ปัจจัยหลักในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ การอุดหนุนนี้มี
จ านวนทั้งสิ้น 843 กรัม CO2/L คิดเป็น 75.27% ของปริมาณ 
คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
ขนส่งสินค้าคือ 38 กรัมของ CO2/L ซึ่งคิดเป็น 3.39% ของยอด
รวม ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปนม
และการก าจัดของเสียบรรจุภัณฑ์เท่ากับ 173 และ 66 กรัม 
CO2/L ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วน 15.45 และ 5.89% ของ
ทั้งหมด การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งหวังให้ บริษัท 
ผู้ผลิตนมมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและให้ข้อมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
แหล่งของ ค่าแฟกเตอร์ (EF)  อ้างอิง 
น้ านมดิบ 0.70 (kgCO2e/kg milk) FAO (2010) [5] 

บรรจุภัณฑ์ 2.6000 (kgCO2e/kg film) กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2550) [6] 

กรด 0.0298 (kgCO2e/ml HCl) IPCC (2007) [7] 

ด่าง 0.0240 (kgCO2e/kg NaOH) คณะกรรมการเทคนิคด้านคารบ์อนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์, (2553) [8] 

ไฟฟ้า 0.5610 (kgCO2e/kWh) คณะกรรมการเทคนิคด้านคารบ์อนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์, (2553) [8] 

น้ ามันดีเซล 2.7080 (kgCO2e/L) คณะกรรมการเทคนิคด้านคารบ์อนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์, (2553) [8] 

น้ าประปา 0.0260 (kgCO2e/L) คณะกรรมการเทคนิคด้านคารบ์อนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์, (2553) [8] 

ตารางที ่2 แหล่งของที่มาและปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมสะสมของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ในรอบ 1 ปี 

แหล่งของ 
ปริมาณ 

ในรอบ 1 ป ี
ต่อ บรรจภุัณ ์

 1 หน่วย 
ปริมาณคาร์บอน 

(CO2e) 
น้ านมดิบ (kg) 266,909 0.1404 186,836.30 
บรรจภุัณฑ์ (kg) 3,487 0.0068 9,066.20 
กรด (ml) 75,900 0.0000017 2.26 
ด่าง (g) 27,600 0.0000001 0.66 
ไฟฟ้า (kWh) 364,000 0.1535 204,204.00 
น้ ามันดีเซล (liter) 1,314 0.0027 3,558.31.00 
น้ าประปา (liter) 828,000 0.0162 21,528.00 
หน่วยของผลิตภัณฑ์ (200 ml: unit) 1,330,341 - - 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมสะสม   425,195.73 
ปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ (kg of CO2e/200 ml)    

ผลการศึกษาในครั้งนี ้   0.319 
พรพมล (2554) [9]   0.317 
Zhao et al. (2017) [11]   0.224 
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4. สรุปผลการศึกษา 
คาร์บอนฟุตปริ้นท์จากการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์

หน่วยบรรจุ 200 มิลลิลิตร ของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ในรอบการผลิต 1 ปี 
ตั้งแต่การผลิตนมดิบในฟาร์มจนเสร็จสิ้นการผลิตในโรงงาน 
เท่ากับ 0.319 กิโลกรัม CO2e ก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยจาก
การการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 48.03 ลองลงมา
คือน้ านมดิบร้อยละ 43.93 และ น้ าประปา บรรจุภัณฑ์ (ฟิล์ม
บรรจุนม) น้ ามันดีเซล กรด และด่าง คิดเป็นร้อยละ 5.07, 2.13, 
0.48, 0.001 และ 0.00003 ตามล าดับ โดยจะเห็นได้ว่าการ
ควบคุมประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดการสูญเสียของทรัพยากร 
เป็นแนวทางที่สามารถช่วยลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก
ในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมได้ 
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การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยใช้การควบคุมคุณภาพทางสถิติ 
ในข้ันตอนการขึ้นรูปกล่องของกล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ 

Solving customer complaints by using statistical quality control 
 

  ฐานันดร  เรือนก้อน, กนกพรศรปีฐมสวัสดิ ์
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

E-Mail: Thanandon2429@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการลดค่าใช้จ่ายจากข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยใช้การควบคุมคุณภาพทางสถิติในข้ันตอนการขึ้นรูปกล่อง
ของกล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อซึ่งสภาพปัญหาของโรงงานก่อนการด าเนินการแก้ไขมีของเสียประเภทไม่ได้มาตรฐานซึ่งสง่ผลกระทบ
ต่อโรงงานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในด้านของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการน างานมาทวนสอบของเสียซ้ าและการท าใหม่เพื่อ
ทดแทนด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้ประกอบการจึงมุ่งเน้นการผลิตเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นโดยการพัฒนา
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและลดของเสียจากการร้องเรียนของลูกค้าให้น้อยลงซึ่งจะต้องใช้เทคนิคต่างๆทางด้านวิศวกรรม
ทางด้านสถิติและเทคนิคเฉพาะด้านในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนในการผลิตและควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันให้มากขึ้นอีกด้ วยดังนั้นงานวิจัยฉบับน้ี
จึงมุ่งเน้นที่ศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพื่อลดข้อร้องเรียนของลูกค้าจากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาของโรงงานในเรื่องของของเสียประเภทไม่ได้มาตรฐานโดยการสร้างมาตรฐานในการท างานและมาตรฐานในการตรวจสอบ
งานตั้งเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายจากของเสีย 50% ตามนโยบายของบริษัทซึ่งการเปรียบเทียบในช่วงก่อนและหลังการแก้ไข
ปรับปรุงพบว่าจ านวนที่ลูกค่าร้องเรียนมีจ านวนลดลงจาก 32.4 ครั้งต่อเดือนเป็น 21.0 ครั้งต่อเดือนซึ่งคิดเป็นลดลง 37.2% โดย
เฉลี่ยต่อเดือนเมื่อคิดเป็นมูลค่ารวมของการสูญเสียยอดโดยประมาณลดลงจากมูลค่า 1.080 ล้านบาทต่อเดือนเป็นมูลค่า0.449 ล้าน
บาทต่อเดือนซึ่งคิดเป็นลดลง 58.4% โดยเฉลี่ยต่อเดือน 
ค าส าคัญ : ข้อร้องเรียนของลูกค้า, กระบวนการขึ้นรปูบรรจุภณัฑ์ปลอดเชื้อ, พัฒนาประสิทธิภาพ,ต้นทุนในการผลติ 
 
Abstract 

        This research to reduce costs from customer complaints by statistical quality control at forming of sterile 
packaging boxes which problems of the factory before corrective action are not standard of waste that affects 
to factory very much, especially various expenses incurred from bringing work to verify waste and rework for 
replacement. this reason we focus on production to keep customers by improve efficiency of production and 
reducing waste from customer complaints that requires statistics and specific techniques in production to 
increase production efficiency reduce production costs and control quality of products to meet the accepted 
standards and increase the competitive advantage as well. Therefore, this research focuses on studying and 
developing efficiency in production to reduce customer complaints then improve in terms of Non-standard 
type of waste by creating standards of work and standards for inspection of work. Set goal to reduce cost of 
waste by 50% according to company policy then comparison before and after the improve it was found that 
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the number of complaint children decreased from 32.4 times per month to 21.0 times per month. Which 
accounted for 37.2% reduction on average per month when representing the total value of loss 
Approximately reduced from the value of 1.080 million baht per month to 0.449 million baht per month that 
accounted for 58.4% reduction on average per month 

 Keywords : Customer complaints, Aseptic packaging, efficiency, production costs  



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

-223- 

การประยุกต์สูตร Beam Formula ออกแบบก าแพงกันดินเสาเข็มเสียบแผ่นผนังแบบคานยื่น 
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บทคัดย่อ 
น าเสนอวิธีการประยุกต์ใช้สูตรฟังก์ช่ันโมเมนต์ดัด แรงเฉือน และระยะโก่งตัวของคานยื่นในรูปแบบ beam formula มาใช้ปรับปรุง
ระเบียบวิธีการค านวณออกแบบก าแพงกันดินเสาเข็มเสียบแผ่นผนังแบบคานยื่น วิธีดั้งเดิมที่เสนอโดย CALTRANS (2011) ซึ่งยัง
ขาดประสิทธิภาพ เมื่อใช้แก้ปัญหาในสภาพงานจริงที่มีแรงดันบนก าแพงซับซ้อนระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย 1.วิเคราะห์สูตร
ฟังก์ช่ันโมเมนต์ดัด แรงเฉือน และระยะโก่งตัวของคาน 2.สร้างสูตรค านวณในสเปรดชีต3.ค านวณวิเคราะห์และสอบเทียบผล
ค านวณ สรุปผลวิจัยพบว่าวิธีค านวณที่บทความน าเสนอให้ผลวิเคราะห์ตรงกับวิธีดั้งเดิมแต่มีประสิทธิภาพสูงสะดวกและ
ประหยัดเวลาค านวณมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: สูตรวิเคราะห์คาน, ก าแพงกันดินประเภทฝังปลายในช้ันดิน, ก าแพงกันดินเสาเข็มเสียบแผ่นผนัง, ระยะโก่งตัวของ
เสาเข็ม 
 
Abstract 
This paper presents applications of beam formulas for improving the design method of cantilevered soldier pile 
walls which was originally proposed by CALTRANS (2011).  Hence, the former method is considered inefficient 
when facing actual soil pressures against the walls that are complex in nature.  The methodology in this paper 
consists of (1) formulating bending moment, shear force, and deflection functions, (2) applying a spreadsheet 
program for evaluating those functions, and (3) obtaining the results for further analyses and comparisons. The 
proposed method shows accurate results in comparison with the original one.   It makes such calculations more 
efficient and less time-consuming. 

Keywords: Beam formula, Embeded retaining wall, Cantilevered soldier pile wall, Pile deflections 
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1.บทน า 
โครงสร้างก าแพงกันดินเสาเข็มเสียบแผ่นผนังแบบคานยื่น 
(cantilevered soldier pile walls, CSPW)เป็นระบบ
ก าแพงกันดินไม่มีค้ ายัน นิยมใช้ในงานขุดหรือถมดินที่ต่าง
ระดับโดยทั่วไปประมาณ 3.5-5 เมตร ไปจนถึงการ
ประยุกต์ใช้เสริมเสถียรภาพคันทางที่รับน้ าหนักบรรทุก
จราจรค่าสูงเช่น คันทางรถไฟ เนื่องจากมีประสิทธิภาพใน
การน ามาใช้งาน ติดตั้งและรื้อถอนได้ง่าย สามารถใช้
ประโยชน์ทั้งในรูปแบบโครงสร้างช่ัวคราวหรือถาวร 
ขั้นตอนค านวณออกแบบประกอบด้วย  การวิเคราะห์หา
ระยะฝังปลายเสาเข็มในดิน การวิเคราะห์ค่าแรงเฉือน ค่า
โมเมนต์ดัด เพื่อออกแบบขนาดหน้าตัด H pileที่น ามาใช้
เป็นเสาเข็ม และวิเคราะห์ระยะโก่งตัวของแนวก าแพง
(deformation analysis)เพื่อตรวจสอบความสามารถการ
ให้บริการ (serviceability) ป้องกันความเสียหายจากการ
เคลื่อนตัวเกินพิกัดของแนวก าแพง กระบวนการวิเคราะห์
ออกแบบข้างต้นนี้ในต าราหรือคู่มือออกแบบวิศวกรรมฐาน
ราก[1], [2],[3],[4]นิยมใช้วิธีค านวณแบบดั้งเดิมที่อาศัยการ
สร้างและแก้สมการสมดุลทีละขั้น วิธีนี้เหมาะสมเพื่อใช้เป็น
ตัวอย่างค านวณสาธิตในการเรียนการสอน แต่ยังขาด
ประสิทธิภาพ เมื่อใช้แก้โจทย์ปัญหาในสภาพงานจริงที่มี
แรงดันบนก าแพงซับซ้อนค านวณยากอาทิ ก าแพงฝังในช้ัน
ดินคุณสมบัติแตกต่างกัน รับภาระน้ าหนักบรรทุกหลาย
ประเภทในคราวเดียวกัน  หรือมีการรวมน้ าหนักบรรทุก 
(load combination)มากกรณีจึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
พัฒนาวิธีค านวณที่สะดวกรวดเร็ว ให้ผลถูกต้อง โดยใช้
ทรัพยากรของส านักงานจัดหาได้อย่างสะดวก 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
งานวิจัยนี้น าเสนอวิธีการประยุกต์ใช้สูตรฟังก์ช่ันโมเมนต์ดัด 
แรงเฉือน และระยะโก่งตัวของคานยื่นในรูปแบบ beam 
formula กรณีคานยื่นรับน้ านักบรรทุกแผ่รูปคางหมูวาง
กลางช่วงคาน มาใช้ปรับปรุงกรรมวิธีค านวณออกแบบ
ก าแพงกันดินเสาเข็มเสียบแผ่นผนังแบบคานยื่น (ก าแพง 
CSPW) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
3.แนวคิดและทฤษฎี 
3.1 การวิเคราะห์ออกแบบก าแพงCSPW 

ใช้หลักการออกแบบก าแพงกันดินชนิดฝังปลายในดิน 
(embeded wall) แทนแบบจ าลองโครงสร้างเสาเข็มเป็น
คานที่ปักในช้ันดินต่างระดับ คานหมุนรอบจุดหมุนบนคาน
ใต้ระดับขุด เกิดแรงดันดินเชิงรุก (active earth pressure, 
Pa) และแรงดันดินเชิงรับ (passive earth pressure, Pp) 
กระท าบนคานทั้งสองด้าน ใช้เง่ือนไขสมดุลแรงในแนวราบ 

(FH=0) และสมดุลโมเมนต์ (M=0) สร้างสมการค านวณ
วิเคราะห์หาระยะฝังปลายคานในดิน ตามด้วยการวิเคราะห์
ค่าแรงเฉือน ค่าโมเมนต์ดัดจากแรงดันดินที่กระท าบนคาน 
[2]ใช้วิธีอย่างง่าย(simplified method)ลดทอนให้เป็น
โครงสร้างคานดีเทอร์มิเนทที่ค านวณง่ายขึ้น[3] ,[5]ดังใน
ภาพที่1 โดยอนุมานว่าจุดหมุนใต้ระดับขุด(จุด o) กับจุดที่

เกิดสมดุลโมเมนต ์(M=0) เป็นจุดเดียวกัน  แล้วน า
เง่ือนไขสมดุลโมเมนต์เพียงสมการเดียวนี้ค านวณระยะฝัง
เริ่มต้น doแต่ระยะฝังนี้ยังมีความยาวไม่มากพอท าให้ก าแพง

เกิดสมดุลของแรงในแนวราบ (FH=0) จะต้องออกแบบ
เพิ่มระยะฝังปลายเสาเข็มขึ้นอีกเพื่อสร้างแรงต้านแนวราบ 

(Pp-Pa)มาหักล้างกับแรงลัพธ์R จนสมดุล (เพิ่มความยาว

มากพอให้แรง Pp-Pa R)  วิธีออกแบบในเชิงปฏิบัติที่
สะดวกรวดเร็ว นิยมประมาณระยะฝังเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
รวมเป็นค่าออกแบบระยะฝังปลายเข็มพืดในช้ันดินทั้งหมด 
(D) เท่ากับ  1.2d0 
 

 
ภาพที่ 1แบบจ าลองก าแพงกันดินชนิดฝังปลายในดินและ
สมมุติฐานของการออกแบบโดยวิธีsimplified method 
 
อีกวิธีที่นิยมใช้ค านวณวิเคราะห์ก าแพงกันดินชนิดฝังปลาย
ในดินคือวิธี Fixed Earth Support [4] วิธีนี้มีสมมุติฐานให้
การกระจายของไดอะแกรมแรงดันสุทธิ (Net pressure 
diagram) ที่จุดหมุน o ปรับค่าแนวเส้นตรงไปยังค่าแรงดัน
ดินสุทธิท่ีปลายล่างก าแพง ท าให้รูปสมการที่เกิดจากเง่ือนไข
สมดุล 2 สมการสามารถค านวณผลลัพท์ได้ง่ายขึ้น โดยภาพ
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ที่ 2 แสดงไดอะแกรมแรงดันดินสุทธิและสมการเง่ือนไข
สมดุลที่ใช้ออกแบบก าแพง CSPW ตามสมมุติฐานของวิธี
ดังกล่าว  
[2]แนะน าให้น าสภาพการถ่ายแรงแบบโครงสร้างโค้ง 
(Arching effect) ระหว่างหน้าสัมผัสเสาเข็มที่เกิดแรงดันดิน
เชิงรับมาร่วมวิเคราะห์ในรูปตัวประกอบคูณเพิ่มขนาดหน้า
เสาเข็มประสิทธิผล(Effective width of pile, Beff) จ าแนก
ตามชนิดของดินดังแสดงไว้ในตารางที่ 1และ ตารางที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2ไดอะแกรมแรงดันดินและสมการสมดุลที่ใช้
ออกแบบก าแพง CSPW วิธี Fixed Earth Support 

 

 
ภาพที่ 2(ต่อ)ไดอะแกรมแรงดันดินและสมการสมดุลที่ใช้
ออกแบบก าแพง CSPW วิธี Fixed Earth Support 
 
ตารางที่ 1 ตัวประกอบ Arching Capability Factor 
ส าหรับดินไม่มีความเช่ือมแน่น (Cohesionless soil)[2] 

Pile Spacing, S Arching Capability Factor, 
f 

  3 d 3 

3 d 0.08* (  3) 
Beff = ขนาดหน้าเสาเข็มประสิทธิผล=  f * b 
b = ขนาดเสาเข็ม 

=มุมเสียดทานภายในของดิน (องศา) 
 
ตารางที่ 2 ตัวประกอบ Arching Capability Factor 
ส าหรับดินเช่ือมแน่น (Cohesive soil) [2] 

 
 
3.2 วิธีการค านวณระยะโก่งตัวของก าแพง CSPW 
[2] แนะน าวิธีประมาณค่าระยะโก่งตัวสูงสุดที่ปลายด้านบน 

(a)ของก าแพง CSPW ด้วย วิธี Moment Area ประยุกต์
เข้ากับสมมุติฐานรูปแบบการโก่งตัวของเสาเข็มยาว (long 
pile) ที่มีแนว elastic line ดัดโค้งสลับซ้ายขวาเหนือปลาย 
คานด้านล่างและเกิดจุดยึดแน่นมีระยะโก่งตัวเป็นศูนย์ 
(point of zero deflection/point of fixity, Pof) ที่
ต าแหน่งใต้ระดับผิวดิน (y) ดังในภาพที่ 3[2] เสนอค่า
ประเมินระยะ y จากผลวิเคราะห์การโก่งตัวของเสาเข็ม
ก าแพงด้วยทฤษฎี Beam on Elastic Foundation และ
ข้อมูลผลวัดในภาคสนาม โดยวัดระยะ y จากระดับผิวดินลง
มาตามแนวแกนเสาเข็มเป็นสัดส่วนกับความยาวระยะฝัง
ปลายเสาเข็ม (D) มีค่าระหว่าง  0 ถึง 0.75 D โดยแนะน าค่า 
0.25 D ส าหรับเสาเข็มที่ฝังปลายในดินแข็งหรือแน่นระดับ
มากถึงปานกลาง (most stiff to medium dense soils) 
และระดับลึก 0.75 D ส าหรับดินเหนียวอ่อนหรือทราย
หลวม และมีต าแหน่งจุดดัดกลับโดยประมาณ 
(Approximate inflection point) ของแนวเสาเข็มก าแพง
ที่ระยะครึ่งหนึ่งของระยะฝังปลายที่เหลือ 
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ภาพที่ 3 วิธีประมาณค่าระยะโก่งตัวสูงสุดที่ปลายด้านบน

ของแนวก าแพง CSPW [2] 
 

4. วิธีการด าเนินวิจัย 
เริ่มจากการวิเคราะห์โครงสร้างคานยื่นรับน้ าหนักบรรทุกแผ่
รูปคางหมูกลางช่วงคานสร้างสูตรฟังก์ช่ันแรงเฉือนโมเมนต์
ดัด และระยะโก่งตัวของคาน น าสูตรฟังก์ช่ันสร้างสเปรดชีต
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือค านวณ สุดท้ายเป็นขั้นตอนสอบเทียบ
ผลค านวณระหว่างวิธีที่บทความวิจัยนี้น าเสนอ กับผล
ค านวณจากวิธีดั้งเดิมที่เสนอโดย [2] ด้วยโจทย์ปัญหาการ
ออกแบบก าแพง CSPWกรณีเดียวกัน 
 
4.1 การวิเคราะห์หาสูตรฟังก์ช่ันแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด  
ก าหนดให้ x คือตัวแปรแสดงพิกัดบนคานตามแนวยาว เริ่ม
วัดจากปลายคานอิสระ (x = 0)  สิ้นสุดที่ความยาว L (x = 
L) ด้านจุดรองรับยึดแน่น น้ าหนักบรรทุกแผ่เริ่มต้นมีค่า
ขนาดน้ าหนักบรรทุก/ความยาว waที่พิกัด x = a แล้ว
เปลี่ยนแปลงด้วยอัตราเชิงเส้น m จนมีค่า  wbบนช่วงคาน
ยาว b เกิดสมการการกระจายน้ าหนักบรรทุกแผ่บนคานคือ 

เมื่อ   a  xa+b  
              q(x) = wa + m (x-a)    (1) 
โดย           m =  (wb - wa)/b (2) 
 
สภาพน้ าหนักบรรทุกตามสมการ (1)และ (2) น ามาวิเคราะห์
ด้วยทฤษฏีโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เช่น วิธีการอินทิเกรต
สมการการกระจายน้ าหนักบรรทุกเทียบกับ x  ท าให้เกิด
สูตรฟังก์ช่ันของแรงเฉือน และโมเมนต์ดัดแตกต่างกันบน
ช่วงคานทั้งสามส่วน โดยมีรายละเอียดของสูตรน าเสนอเป็น
ไดอะแกรมพร้อมก ากับสมการฟังก์ช่ันของค่าตัวแปรระยะ x 
ในภาพที่ 4 

 

 
ภาพที่ 4 ไดอะแกรมแรงเฉือน โมเมนต์ดัด และสูตรฟังก์ช่ัน
ของคานยื่นกรณีมีน้ าหนักบรรทุกแผ่รูปคางหมูกลางช่วงคาน 
 
4.2 การวิเคราะห์หาสูตรฟังก์ช่ันระยะโก่งตัว 
เนื่องจากรูปแบบน้ าหนักบรรทุกแผ่วางไม่เต็มช่วงคานจึงน า
หลักการทับซ้อน(Superposition Principal)มาร่วม
ประยุกต์ใช้ โดยค านวณจากการทับซ้อนค่าระยะโก่งตัวของ
คานยื่น 2 ตัวขณะรับน้ าหนักบรรทุกแผ่ q1(x) และ q2(x) ที่
มีเง่ือนไขแรงกระท าบนคาน q(x) = q1(x) + q2(x) ดังแสดง
ในภาพที่ 5ได้ผลเฉลยในรูปผลรวมระยะโก่งตัวจากคานแต่

ละตัวนั่นคือ  = 1+2โดย 1และ 2คือ ระยะโก่งตัว
ของคานยื่นรับน้ าหนักบรรทุกแผ่ q1(x) และ q2(x) 
ตามล าดับ ซึ่งระยะโก่งตัวคานแต่ละกรณีมีสมการฟังก์ช่ัน
แบ่งย่อยช่วงคานออกเป็น 2 ช่วงย่อยจึงเพิ่มเลขตัวห้อยแจก

แจงออกเป็นระยะโก่งตัว1-11-22-1และ 2-2เพื่อระบุ
สมการอธิบายสูตรให้ครบถ้วน สมการฟังก์ช่ันทั้งหมดแสดง

รายละเอียดไว้ในภาพที่ 6ในรูปฟังก์ช่ันของตัวแปร xเพื่อให้

สูตรค านวณสั้นกระชับค านวณง่าย ระบบพิกัด xนี้เริ่มวัด

จากปลายจุดรองรับยึดแน่น (x=0) ไปยังด้านปลายยื่น 

(x=L) ซึ่ง สามารถแปลงค่าจากระบบพิกัดเดิมด้วยสมการ

ความสัมพันธ์ x = L– x 
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ภาพที่ 5 วิธีวิเคราะห์ค่าระยะโก่งตัวของคานยื่นที่รับภาระ
น้ าหนักบรรทุกแผ่รูปคางหมูq(x) ด้วยหลักการทับซ้อน 
 
4.3 การใช้สเปรดชีตค านวณและแสดงผลจากสูตรฟังก์ช่ัน 
ในภาพที่ 7แสดงตัวอย่างกราฟจากสเปรดชีตของผลค านวณ
โมเมนต์ดัด แรงเฉือน และระยะโก่งตัวของคาน จากสูตร
ฟังก์ช่ันของคานยื่นที่มีค่า L = 10 m, E = 210 GPa, I = 
49300 cm4ขณะรับน้ าหนักบรรทุกแผ่รูปคางหมู q(x) ที่มี
ค่าพารามิเตอร์ a,  b, wa, wbเท่ากับ 1 m, 2 m, 13 kN/m, 
และ 26 kN/m ตามล าดับโดยแบ่งคานระหว่างจุดปลายบน 
(x = 0) และจุดปลายล่าง (x = L) ออกเป็น 20 ส่วน ข้อดี
ของการค านวณลงในสเปรดชีตคือ สามารถแก้ไข
พารามิเตอร์ความยาว L หรือใช้การสุ่มค่าวิเคราะห์แบบ 
What if ค านวณหาระยะฝังปลายก าแพง จากเง่ือนไขสมดุล
แรงในแนวราบและสมดุลโมเมนต์ได้  

 
ภาพที่ 6 สมการฟังก์ช่ันระยะโก่งตัวของคานยื่นรับภาระ
น้ าหนักบรรทุกแผ่รูปคางหมู q(x) 
 

 
ภาพที่ 7 กราฟผลค านวณจากสเปรดชีตด้วยสูตรฟังก์ช่ัน
ระยะโก่งตัว แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดของคานยื่นรับภาระ 
น้ าหนักบรรทุกแผ่รูปคางหมู q(x) 1 ชุด 
ในภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างการใช้สเปรดชีตของคานตัวเดิมที่
จ าลองปัญหาก าแพงกันดินที่รับน้ าหนักบรรทุกแผ่ทับซ้อน
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กัน 4 ชุด โดย น้ าหนักบรรทุกชุดที่ 3 และ 4 ที่กระจายตัว
ถึงปลายล่างของคาน ระบุพารามิเตอร์ นน.บรรทุกเฉพาะค่า 
awaและ m ส่วนค่า b ใส่เป็นประพจน์สมการ = L-aผลการ

วิเคราะห์แบบ What if ด้วยเง่ือนไข M(x=L) = 0 ได้ผล
ค านวณค่า L = 10.39 m ค่า V(x=10.39) = 215.0 kNและ
ระยะโก่งตัวปลายคานบน 172.05 mm  ซึ่งแนวระยะโก่งตัว
ที่วิเคราะห์ได้เป็นแนว elastic line ของคานยื่นปลาย
ยึดแน่นยังไม่ใช่แนวโก่งตัวของก าแพง ต้องปรับแก้ตาม
สมมุตฐิานการโก่งตัวที่ [2] น าเสนอไว้ในหัวข้อ 3.2 
 

 
ภาพที่ 8 กราฟผลค านวณจากสเปรดชีตกรณีคานรับภาระ
น้ าหนักบรรทุก4 ชุดพร้อมกัน ร่วมกับการใช้การสุ่มค่า
วิเคราะห์แบบ What if ค านวณระยะฝังปลายก าแพง 
 
4.4 การสอบเทียบผลค านวณ 
ภาพที่ 9 แสดงโจทย์ปัญหาที่เลือกมาเพื่อใช้สอบเทียบผล
ค านวณ มาจากตัวอย่าง 6-3 ใน[2] โจทย์ปัญหาการ
ออกแบบก าแพงกันดินCSPWได้ก าหนดค่า Arching 
Capability Factor (f) ค านวณความกว้างประสิทธิผล (Beff) 
ของเสาเข็ม = 2.88 และก าหนดจุด Pofที่ระยะ y =0.25 D 
เมื่อเปรียบเทียบผลวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของ [2]และผล
ค านวณด้วยสูตรฟังก์ช่ันด้วยวิธีSimplified Methodเช่นกัน 
พบว่ากรรมวิธีค านวณที่งานวิจัยนี้น าเสนอมีประสิทธิภาพ
ได้ผลลัพธ์ตรงกัน พบว่าเมื่อใช้ตัวประกอบความปลอดภัยลด
ค่าแรงดันดิน Passive (FSp) = 1.3 ได้ค่าความยาวระยะฝัง

ปลายเสาเข็ม D เท่ากับ1.2(18.71) = 22.45 ft ค่าโมเมนต์
ดัดสูงสุด 159513 lb-ft ส าหรับค่าระยะโก่งตัวสูงสุด ณ 
ปลายบนสุดของก าแพง ผลจากวิธีที่เสนอโดย [2] ซึ่ง

วิเคราะห์ด้วยวิธี Moment Areaได้ผลลัพธ์a = 0.997 in 
มีรายละเอียดการค านวณที่แสดงไว้ในภาพที่ 10 ให้ค่าตรง
กับการใช้สูตรฟังก์ช่ันระยะโก่งตัวของคานยื่นร่วมกับการ
ปรับแก้ elastic line ด้วยสมมุติฐานรูปแบบการโก่งตัวใน
หัวข้อ 3.2 เช่นเดียวกัน ได้ค่าดังรายละเอียดการค านวณที่
แสดงไว้ในภาพที่ 11 
 

 
ภาพที่ 9 โจทย์ปัญหาการออกแบบก าแพงกันดินCSPWจาก 
[2]ที่ใช้สอบเทียบการค านวณระหว่างสองวิธี 
 

 
ภาพที่ 10 ผลวิเคราะห์โจทย์ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการ
ออกแบบก าแพงกันดินCSPW[2] 
 
กรณีน าวิธีการค านวณด้วยสูตรฟังก์ช่ันประยุกต์ใช้วิเคราะห์
ออกแบบก าแพง CSPW ตามสมมุติฐานวิธี Fixed Earth 
Support ร่วมกับใช้การสุ่มค่าวิเคราะห์แบบ What if 
ค านวณระยะฝังปลายก าแพงพบว่ากรรมวิธีค านวณที่
น าเสนอมีประสิทธิภาพสามารถค านวณให้ผลลัพธ์ได้เช่นกัน 
ได้ค่าระยะฝังปลายเสาเข็ม D  = 21.30 ft (FSp= 1.3)ค่า
โมเมนต์ดัดสูงสุด 159285.5lb-ft และค่าระยะโก่งตัวสูงสุด
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ที่ปลายบนสุดของก าแพง a = 1.13 inรูปแบบไดอะแกรม
แรงดันดินสุทธิและผลวิเคราะห์จากสเปรดชีตแสดงไว้ใน
ภาพที่12 
 

 
ภาพที่ 11 ผลวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์ปัญหาออกแบบ
ก าแพงกันดินCSPW โดยสูตรฟังก์ช่ันวิธีSimplified 
Method 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
บทความวิจัยนี้น าเสนอวิธีการประยุกต์ใช้สูตรฟังก์ช่ันแรง
เฉือนและโมเมนต์ดัด และระยะโก่งตัวจากสูตรค านวณคาน
กรณีคานยื่นรับน้ าหนักบรรทุกแผ่รูปคางหมูกลางช่วงคาน 
เพื่อวิเคราะห์ออกแบบโจทย์ปัญหาก าแพงกันดินเสาเข็ม
เสียบแผ่นผนังแบบคาน เมื่อสอบเทียบผลค านวณพบว่า
ให้ผลวิเคราะห์ออกแบบค่าความยาวระยะฝังปลายเข็มพืด
ในช้ันดิน และค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดของหน้าตัดเข็มพืดที่
ถูกต้องเช่นเดียวกับผลวิเคราะห์ด้วยวิธีสร้างเง่ือนไขความ
สมดุลและ 

 
ภาพที่ 12 ผลวิเคราะห์ตัวอย่างโจทย์ปัญหาออกแบบ
ก าแพงกันดิน CSPW โดยสูตรฟังก์ช่ันวิธี Fixed Earth 
Support 
 
แก้สมการทีละขั้น และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ระหว่างทั้งสองวิธีพบวา่ วิธีการที่บทความน าเสนอนี้มี
ประสิทธิภาพดีกว่าในด้านต่างๆดังรายละเอียดที่อภิปราย
ต่อไปนี ้
 

1. มีความยุ่งยากและใช้เวลาในการค านวณน้อยกว่า 
เนื่องจากมีกระบวนการเพียง 2 ขั้นตอนคือ ป้อน
ข้อมูลพารามิเตอร์ของน้ าหนักบรรทุกแผ่แต่ละ
ก้อน  และค่าความยาวก าแพงเริ่มต้น ใช้ค าสั่งสุ่ม
ค่าวิเคราะห์แบบ What if ค านวณผลลัพธ์ได้ทันท ี

2. สามารถค านวณและแสดงไดอะแกรมค่าแรงเฉือน
โมเมนต์ดัด และระยะโก่งตัวตลอดความยาวแนว
ก าแพงหรือระบุต าแหน่งบนก าแพงที่ต้องการ
ทราบค่าได้  เนื่องจากฟังก์ช่ันที่สร้างขึ้นมีความ
ต่อเนื่องไม่ต้องสร้างสมการค านวณออกมาทีละ
จุด 
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3. มีความยืดหยุ่นปรับได้กับโจทย์ปัญหาที่มีขอบเขต
รูปแรงดันหลายเหลี่ยมที่เปลี่ยนแปลงไม่ต่อเนื่อง
จ านวนมากได้โดยประยุกต์ได้กับวิธีวิเคราะห์ทั้ง
แบบSimplified Method และวิธี Fixed Earth 
Support 

ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุงสูตรฟังก์ช่ันที่ตอบสนองการใช้งานกรณีออกแบบ
ก าแพงกันดินเข็มพืดรับแรงดันหรือแรงกระท ารูปแบบอื่นๆ
เช่น น้ าหนักบรรทุกแผ่รูปโค้งเรขาคณิต แรงกระท าเป็นจุด
หรือโมเมนต์บนก าแพง การศึกษาวิเคราะห์สูตรฟังก์ช่ันเพื่อ
ค านวณระยะโก่งตัวของแนวก าแพง หรือการประยุกต์ใช้กับ
การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างก าแพงกันดินประเภทฝัง
ปลายในช้ันดินประเภทอื่น 
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บทคัดย่อ 

ล็อคอินแอมพลิไฟเออร์เป็นตัวตรวจจับสัญญาณที่ท างานบนหลักการของการตรวจจับเฟสของสัญญาณ ท าให้สามารถแยก

สัญญาณที่อ่อนซึ่งถูกบดบังด้วยสัญญาณรบกวนขนาดใหญ่ ล็อคอินแอมพลิไฟเออร์เป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ใช้ในการตรวจวัด

สัญญาณเชิงพื้นผิวของวัสดุตัวอย่างในระบบสแกนนิงโพรบไมโครสโคปี เนื่องจากล็อคอินแอมพลิไฟเออร์เชิงพาณิชย์โดยทั่วไป

มีขนาดใหญ่และราคาสูง (ประมาณ $700 - $6000) ส่งผลให้ระบบมีขนาดใหญ่และต้นทุนสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงน าเสนอล็อคอิน

แอมพลิไฟเออร์ที่มีขนาดกระทัดรัด มีต้นทุนต่ า และสามารถประกอบเข้ากับระบบสแกนนิงโพรบไมโครสโคปีเพื่อใช้ตรวจจับ

สัญญาณการสั่นของหัววัดได้ 

ค าส าคญั: ล็อคอินแอมพลิไฟเออร์  ตัวตรวจจับเฟสของสัญญาณ  สแกนนิงโพรบไมโครสโคปี 

Abstract 

A lock-in amplifier (LIA) is a phase-sensitive signal detector which can extract weak signals hidden in strong 

noise. In a scanning probe microscopy (SPM) system, an LIA is an integral instrument in the detection of 

topographical signals from the surface of the sample. However, commercial LIAs are generally bulky and 

expensive (around $700 - $6000). Such disadvantages contribute to the high cost and largeness of SPM 

systems. In this research, we propose a compact, low-cost LIA and can be integrated to an SPM system in 

order to measure oscillating signals from the scanning probe. 

Keywords: lock-in amplifier (LIA), phase-sensitive detector (PSD), scanning probe microscopy (SPM
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บทน า 

ส้อมเสียงควอตซ์ (quartz tuning fork, QTF) เป็น

อุปกรณ์ขนาดเล็กท าจากวัสดุควอตซ์ที่มีต้นทุนต่ า มีความ

เสถียร ความแม่นย า และมีค่าแฟกเตอร์คุณภาพ (quality 

factor, Q-factor) สูงมากกว่า 103 เท่า เมื่อเทียบกับคานยื่น

ของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (atomic force microscopy, 

AFM) ส่งผลให้ QTF มีความไวในการตรวจวัดแรงอันตร

กิริยาระหว่างโพรบกับพื้นผิวของวัสดุที่มีขนาดเล็กใน

ระดับนาโนเมตร [1] นอกจากนี้ QTF มีคุณสมบัติไพอิโซอิ

เล็กทริก (piezoelectric) ที่สามารถแปลงพลังงานกลของการ

สั่นเป็นพลังงานไฟฟ้า และในทางกลับกันสามารถเปลี่ยน

พลังงานไฟฟ้าที่เข้ามาให้กลายเป็นพลังงานกลของการสั่น

ได้ หรือที่เรียกว่าปรากฎการณ์อินเวิร์สไพอิโซอิเล็กทริก 

(inverse piezoelectric effect) [2] ท าให้ QTF เป็นตัวตรวจจับ

ภายในตัวเอง (self-sensing) ซึ่งสามารถตรวจวัดแรงอันตร

กิริยาระหว่างโพรบกับพื้นผิวของตัวอย่างได้โดยไม่ต้อง

พึ่งพาอุปกรณ์ตรวจจับทางแสง ด้วยคุณลักษณะโดดเด่น

ดังท่ีกล่าวมาแล้วนี้ จึงท าให้ QTF ได้รับความนิยมในการใช้

เป็นโพรบส าหรับเทคนิคสแกนนิงโพรบไมโครสโกปี 
(scanning probe microscopy, SPM) [3] 

เนื่องจากกระแสไฟฟ้าจาก QTF มีขนาดน้อยมาก

ในระดับพิโกแอมแปร์ (10-12 A) ท าให้สัญญาณรบกวน

ภายนอกจากหลายแหล่งบดบังสัญญาณของ QTF ซึ่งยาก

ต่อการตรวจวัดสัญญาณ ดังนั้นจึงเป็นต้องอาศัยล็อคอิน

แอมพลิไฟเออร์เพื่อก าจัดสัญญาณรบกวน โดยล็อคอิน

แอมพลิไฟเออร์ใช้ส าหรับตรวจจับและวัดสัญญาณไฟฟ้า

กระแสสลับที่มีขนาดเล็กมากในระดับนาโนโวลต์ (10-9 V) 

ซึ่งมีความแม่นย าและความถูกต้องในการวัดสูง ในขณะที่

สัญญาณที่ต้องการตรวจจับถูกบดบังด้วยสัญญาณรบกวน

ภายนอกท่ีมีขนาดใหญ่กว่า  

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการออกแบบและสร้างล็อค

อินแอมพลิไฟเออร์เพื่อตรวจจับสัญญาณการสั่นจาก QTF 

โดยสามารถให้ข้อมูลทั้งแอมพลิจูดและเฟส (เทียบกับ

สัญญาณที่มากระตุ้น QTF) ของสัญญาณเพื่อการวิเคราะห์

การตอบสนองเชิงความถี่ของ QTF ซึ่งมีส่วนในการก าหนด

คุณลักษณะของความไวของหัวโพรบ SPM ในการตรวจจับ

แรงเฉือน (shear force) ของพื้นผิว [4] 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

QTF ที่ใช้ในการทดลองมีความถี่มูลฐานเท่ากับ 

32.768 kHz ผลิตโดยบริษัท Hosonic [5] ซึ่ง QTF มีรูปแบบการ

สั่นแบบฮาร์มอนิกที่ 1 โดยการสั่นจะอยู่ในระนาบเดียวกัน

กับ QTF ซึ่งการสั่นในลักษณะดังกล่าวจะท าให้มีค่า Q-factor 

สูง [6] นอกจากน้ี QTFสามารถท างานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ -

10 ถึง 70°C จึงสามารถท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ

พื้นฐานได้ 

ล็อคอินแอมพลิไฟเออร์เป็นหนึ่งในเครื่องมือท่ีใช้

กันอย่างแพร่หลายในเทคนิคการตรวจจับสัญญาณที่มี

ขนาดเล็กในระดับนาโนโวลต์ที่ถูกบดบังด้วยสัญญาณ

รบกวนจากภายนอกซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า โดยล็อคอินแอม

พลิไฟเออร์อาศัยการตรวจจับสัญญาณที่ตอบสนองต่อเฟส

ขอ งสั ญ ญ าณ  ( phase-sensitive detector, PSD) เ พื่ อ แ ยก

สัญญาณ (signal) ที่มีความถี่ตรงกับความถี่ของสัญญาณ

 

 

 

รูปที ่1 แผนผังวงจร LIA ชนิด (ก) เฟสเดียว และ (ข) เฟสคู ่

 

(ก) 

(ข) 
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อ้างอิง (reference) และเฟสของสัญญาณ (เทียบกับเฟสของ

สัญญาณอ้างอิง) [7]  

ล็อคอินแอมพลไิฟเออร์สามารถแบ่งตาม

โครงสร้างได้ 2 ประเภท คือ ล็อคอินแอมพลิไฟเออร์ชนิด

เฟสเดยีว (single phase) ซึ่งประกอบด้วย PSD หน่วยเดียว ที่

ท าการคูณสัญญาณกับสญัญาณอา้งอิง และส่งต่อสัญญาณ

ผลลัพธ์ไปยังตัวกรองความถี่ต่ า (low-pass filter) ส่วนล็อค

อินแอมพลิไฟเออร์ประเภทที่สองคือชนิดเฟสคู่ (dual 

phase) ซึ่งแตกต่างจากล็อคอินแอมพลิไฟเออร์ชนิดเฟส

เดียวคือประกอบด้วย PSD สองหนว่ยท่ีจะคูณสัญญาณกับ

สัญญาณอ้างอิงที่มีเฟสต่างกัน 90° ดังแสดงในรูปที่ 1 โดย

ในงานวิจัยนี้ออกแบบและสร้างลอ็คอินแอมพลิไฟเออร์

ชนิดเฟสคู่ ซึ่งแสดงแผนผังวงจรดงัรูปที่ 2 (ก) โดยวงจรมี

ความกว้าง 9 เซนติเมตร และยาว 14 เซนติเมตร แสดงดัง

รูปที่ 2 (ข) 
 

              

 

รูปที่ 2  (ก)  แสดงแผนผังวงจรลอ็คอินแอมพลิไฟเออร์ที่ออกแบบชนิดเฟสคู่ และ (ข )การต่ออุปกรณ์บนแผ่นวงจรพิมพ์ 
(PCB) ของวงจรล็อคอินแอมพลไิฟเออร์ที่ออกแบบชนิดเฟสคู่ 

 

(ก) 

(ข) 
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ล็อคอินแอมพลิไฟเออร์อาศัยหลักการท างาน

ของ PSD ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของวงจรรวม (integrated circuit, 

IC) เบอร์ AD630 การวัดค่าล็อคอินต้องมีความถี่ที่ใช้อ้างอิง 

ซึ่งการทดลองโดยทั่วไปใช้ฟังก์ชันเจเนอร์เรเตอร์ใน

ก าหนดค่าความถี่ โดยล็อคอินแอมพลิไฟเออร์  ตรวจจับ

และตอบสนองต่อสัญญาณที่มีความถี่ตรงกับความถี่อ้างองิ

โ ด ย ใ ช้ สั ญ ญ า ณ รู ป สี่ เ ห ลี่ ย ม 

𝑉ref = 𝑉𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑟𝑡 + ∅𝑟) ซึ่ ง ไ ด้ จ า ก สั ญ ญ า ณ

เอาท์พุทของฟังก์ชันเจเนอร์เรเตอร์เป็นสัญญาณอ้างอิง

แ ล ะ ใ ช้ สั ญ ญ า ณ เ อ า ท์ พุ ท เ ป็ น ค ลื่ น รู ป ไ ซ น์  

𝑉sig = 𝑉𝑠𝑜 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑠𝑡 + ∅𝑠) ซึ่ง 𝑉so คือแอมพลิจูดของ

สัญญาณที่มาจาก QTF โดย PSD ท าหน้าที่คูณสัญญาณ

อ้างอิงกับสัญญาณ ซึ่งผลการคูณแสดงดังสมการที่ 1 

  𝑉psd = 𝑉𝑠𝑜𝑉𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑠𝑡 + ∅𝑠) 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑟𝑡 + ∅𝑟)              
                

𝑉psd =
1

2
𝑉𝑠𝑜𝑉𝑟𝑜[𝑐𝑜𝑠((𝜔𝑠 − 𝜔𝑟) +

(∅𝑠−∅𝑟)) …                

                 − 𝑐𝑜𝑠((𝜔𝑠 + 𝜔𝑟) + (∅𝑠+∅𝑟))]       (1) 

 โดย 𝑉psd คือเอาท์พุทของ PSD ซึ่งประกอบด้วย

 

 

 

รูปที่ 3  (ก )แสดงแผนผังระบบการวัดการตอบสนองเชิงความถี่ของ QTF และ  (ข )แสดงระบบการตรวจวัดการ
ตอบสนองเชิงความถี่ของ QTF ในห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน 

(ก) 

(ข) 
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สัญญาณที่มีความถี่เป็นค่าผลต่างความถี่ระหว่างสัญญาณ

กับสัญญาณอ้างอิง (𝜔𝑠 − 𝜔𝑟) และสัญญาณที่มีความถี่

เป็นค่าผลบวกความถี่ของสัญญาณและความถี่ของ

สัญญาณอ้างอิง (𝜔𝑠 + 𝜔𝑟) เมื่อเอาท์พุทของ PSD ผ่าน

วงจรกรองความถี่ต่ าที่ก าจัดสัญญาณความถี่ (𝜔𝑠 + 𝜔𝑟) 

และถ้ า  𝜔𝑠 = 𝜔𝑟 ผลลัพธ์ ที่ ไ ด้ คื อสัญญาณไฟฟ้ า

กระแสตรง ที่มีขนาดสัญญาณแปรผันตามฟังก์ชันโคไซน์

ของความต่างเฟส (∆∅) ซึ่งเป็นความต่างเฟสระหว่าง

สัญญาณและสัญญาณอ้างอิงดั งสมการที่  2 โดยถ้า

สัญญาณและสัญญาณอ้างอิงมีเฟสตรงกัน จะให้ขนาดของ

สัญญาณเอาท์พุทสูงสุด หรือถ้าเฟสต่างกัน 90° จะไม่มี

สัญญาณเอาท์พุท 

                     𝑉psd
∗ =

1

2
𝑉𝑠𝑜𝑉𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑠 ∆∅                     

(2) 

โดยที่ ∆∅ = ∅𝑠 − ∅𝑟  

 เมื่อเพิ่ม PSD อีกตัวที่ท าหน้าที่คูณสัญญาณกับ

สัญญาณอ้างอิงที่ถูกเลื่อนเฟสไป 90° จะได้ผลลัพธ์แสดง

ดังสมการที่ 3  

       𝑉psd2
= 𝑉𝑠𝑜𝑉𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑟𝑡 + ∅𝑟 + 90°) …            

                           𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑟𝑡 + 𝜃𝑠𝑖𝑔)                     (3) 

เมื่อเอาท์พุทของ PSD2 ผ่านวงจรกรองความถี่ต่ า

จะได ้

               𝑉psd2
=

1

2
𝑉𝑠𝑖𝑔𝑉𝑟𝑒𝑓 𝑠𝑖𝑛 ∆∅             (4) 

ดังนั้นจะได้เอาท์พุทสองเอาท์พุท ซึ่งเอาท์พุท

หนึ่งคือสัดส่วนของ cos ∆∅ และเอาท์พุทที่ เหลือคือ

สัดส่วนของ sin ∆∅ ซึ่งทั้งสองปริมาณแสดงให้เห็นว่า

เวกเตอร์ของสัญญาณสัมพันธ์กับสัญญาณอ้างอิงของล็อค

อินแอมพลิไฟเออร์ โดยจะเรียกเอาท์พุทแรกว่า 𝑥 และ

เรียกเอาท์พุทที่สองว่า 𝑦 [8] ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ดัง

สมการที่ 5 

        𝑥 = 𝑉𝑠𝑖𝑔 cos ∆∅  และ   𝑦 = 𝑉𝑠𝑖𝑔 sin ∆∅    
(5) 

ส าหรับระบบวัดการตอบสนองเชิงความถี่ของ 

QTF ในงานวิจัยนี้ ซึ่งแสดงดังรูปที่ 3 มีหลักการด าเนินงาน

คือขับ QTF ด้วยสัญญาณทางไฟฟ้าจากฟังก์ชันเจเนอเร

เตอร์ที่แรงดันไฟฟ้าขนาด 1 Vrms และค่าความถี่ตั้งแต่ 

32.700 – 32.800 kHz โดยระบบการวัดการตอบสนองเชิง

ความถี่ของ QTF ควบคุมอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมภาษาไพธอน (Python) ซึ่งสัญญาณไฟฟ้าจาก

ฟังก์ชันเจเนอเรเตอร์จะถูกส่งผ่านไปยังวงจรขับ QTF (QTF 

driver) ท าหน้าที่ลดทอนแรงดันไฟฟ้าจากฟังก์ชันเจเนอเร

เตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ QTF ได้รับแรงดันไฟฟ้ามากเกิน 

สัญญาณไฟฟ้าที่ผ่านวงจรขับจะไหลเข้าสู่ QTF ท าให้ QTF 

เกิดการสั่นเนื่องจากคุณสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกจึงสามารถ

 

รูปที่ 4 แสดงกราฟการตอบสนองเชิงความถี่ของส้อมเสียงควอตซ์ในกรณี
ที่วัดในอากาศ (ถอดกระเปาะสุญญากาศ )ซึ่งเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าที่วัด

ได้โดยตรงจากส้อมเสียงควอตซ์ เมื่อขบัส้อมเสียงควอตซ์ด้วย

แรงดันไฟฟ้าขนาด 1 𝑽𝒓𝒎𝒔 ที่ช่วงความถี่ 32700 - 32820 Hz 

 

 

 



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

-236- 

แปลงสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นสัญญาณเชิงกลได้ โดย QTF 

จะให้กระแสไฟฟ้าเอาท์พุทในระดับพิโกแอมแปร์ ซึ่ง

กระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะไหลเข้าสู่วงจรขยายทรานซ์

อิมพีแดนซ์ท าหน้าที่เป็นตัวแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็น

แรงดันไฟฟ้า (I-to-V converter) และแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทที่

ออกจากวงจรขยายทรานซ์อิมพีแดนซ์จะไหลเข้าสู่ล็อคอิน

แอมพลิไฟเออร์ท าหน้าที่ก าจัดสัญญาณรบกวนและขยาย

แรงดันไฟฟ้าอีกคร้ิง โดยออสซิล โลสโคปตรวจวัด

แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทของล็อคอินแอมพลิไฟเออร์และเมื่อ

สิ้นสุดการวัดทั้งหมด โปรแกรมที่ควบคุมการตรวจวัดจะ

ท าการบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทที่ออสซิลโลสโคป

ตรวจวัดได้ และค่าความถี่ที่ ใช้ในการขับ QTF ลงบน

ไฟล์ข้อมูลซึ่งในการทดลองนี้บันทึกจ านวนข้อมูลทั้งหมด 

2000 จุด เพื่อวิเคราะห์การตอบสนองเชิงความถี่ของ QTF 

ต่อไป 

ผลการวิจัย 

ผลการวัดการตอบสนองเชิงความถี่ของ QTF 

แสดงดังรูปที่ 4 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

ความถี่ที่ใช้ในการขับ QTF กับแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทจาก

ล็อคอินแอมพลิไฟเออร์ช่องเอาท์พุท 𝑥 (𝑉𝑥) และช่อง

เอาท์พุท 𝑦 (𝑉𝑦)  ซึ่ งเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าที่วัดได้

โดยตรงจาก QTF ส่วนในรูปที่ 5 เป็นกราฟที่แสดงการ

ตอบสนองเชิงความถี่ส าหรับแอดมิทแตนซ์ ซึ่งแสดงการ

เปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามความถี่ที่ใช้ในการขับ QTF 

และแสดงความต่างเฟสระหว่างสัญญาณขับกับสัญญาณ

เอาท์พุทของ QTF โดยแอมพลิจูด (R) และเฟส (θ) เป็น

ค่าที่ได้จากการค านวณซึ่งแสดงดังสมการ 

                           𝑅 = √𝑉𝑥
2 + 𝑉𝑦

2                          

(6) 

                           𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑉𝑦

𝑉𝑥
)                      (7) 

 

จากการพิจารณากราฟการตอบสนองเชิง

ความถี่ของ QTF ในกรณีที่วัดในอากาศ (ถอดกระเปาะ

สุญญากาศอง QTF ออก) ที่แสดงในเทอมของแอมพลิจูด 

(กราฟเส้นสีน้ าเงิน) ซึ่งแสดงในรูปที่ 4 พบว่าที่ความถี่มูล

ฐาน 32.7539 kHz ให้ค่าแอมพลิจูดสูงสุดที่ 10.2468 V และมี

ความต่างเฟสระหว่างสัญญาณขับกับสัญญาณเอาท์พุท

ของ QTF ประมาณ 45° ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้

 

รูปที ่5 แสดงกราฟการตอบสนองเชิงความถี่ส าหรับแอดมิทแตนซ์ (แอมพลิจูดและเฟส) ของส้อมเสยีงควอตซ์ 
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เห็นว่าล็อคอินแอมพลิไฟเออร์ที่สร้างขึ้นสามารถวิเคราะห์

ขนาดสัญญาณและเฟสของ QTF ได้ 

วิจารณ์ผลการทดลองและสรุปผล 

ล็ อคอิ นแอมพลิ ไฟ เออร์ ที่ ออกแบบและ

พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้สามารถตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าจาก

ส้อมเสียงควอตซ์ได้ โดยสามารถให้ผลตอบสนองเชิง

ความถี่ของ QTF ทั้งแอมพลิจูดและเฟสของการสั่นของ 

QTF เทียบกับสัญญาณกระตุ้น โดยแอมพลิจูดของผลการ

ตอบสนองเชิงความถี่ของ QTF ที่ได้มีลักษณะไม่สมมาตร

ซึ่งเป็นผลที่เกิดเนื่องจากค่าความจุชันท์ (C0) ของ QTF 

และการเปลี่ยนเฟส 90° ในย่านความถี่มูลฐาน ดังนั้นล็อค

อินแอมพลิไฟเออร์ที่พัฒนาขึ้น สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยให้ผลการวัดการตอบสนองเชิงความถี่

ของ QTF ที่สอดคล้องกับผลที่ได้จากล็อคอินแอมพลิไฟ

เออร์เชิงพาณิชย์ท่ีใช้ในงานวิจัยอ่ืนๆ [9, 10] 
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งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนโดยศูนย์ความเป็น

เลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP) รหัสโครงการวิจัย ThEP-60-PHY-TU5 
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การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การนวดด้วยตัวเองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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บทคัดย่อ 
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การนวดด้วยตัวเองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุนทาง
วัฒนธรรมการนวดแผนไทยที่น าเอาอุปกรณ์การนวดที่มีในท้องถิ่นมาพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิม โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลการนวดแผนไทยจากองค์ความรู้ภูมิปัญญาเพื่อน ามาเป็นแนวคิดในการพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย, 2) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์นวดแผนไทยร่วมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรม, 3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผลิตภัณฑ์นวดแผนไทยร่วมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งท าการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มประชากร 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 
ผู้เช่ียวชาญด้านการนวดแผนไทยเพื่อเก็บข้อมูลด้านการนวดแผนไทยและอุกรณ์การนวด กลุ่ม  2 ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ
อุปกรณ์ไม้นวดเพื่อเก็บข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการผลิต และปัญหาของผลิตภัณฑ์ กลุ่ม 3 ผู้บริโภคเพื่อประเมินความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการออกแบบและพัฒนาในงานวิจัย โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีกันระหว่างวิจัยเชิง
คุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากการลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มประชากร 3 กลุ่ม แล้วน ามาวิเคราะห์แนว
ทางการออกแบบ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อุปกรณ์การนวดในท้องถิ่นเชียงรายจะมีลักษณะพฤติกรรมการใช้งาน 2 
แบบ คือ 1) การนวดคลึง 2) การกดจุด การนวดคลึงส่วนมากใช้เพื่อเป็นการคลายความเมื่อยล้าให้ผ่อนคลาย ส่วนการกดจุดใช้
เพื่อบรรเทาอาการปวดหรืออาการติดขัดในบ้างต าแหน่งของร่างกายที่ไม่สามารถนวดได้ด้วยตัวเองและไม่มีแรงกดน้ าหนักใน
การนวดบรรเทาอาการปวด ซึ่งอุปกรณ์แต่ละช้ินจะสนองตอบอวัยวะแค่บางส่วน เช่น คอ ไหล่ สะโพก ต้นขา เอว เป็นต้น จึง
ได้ผลการออกแบบเป็นอุปกรณ์การนวดรูปแบบใหม่ที่สามารถถอดประกอบได้และสามารถนวดคลึง และกดได้ทุกส่วน หรื อ
เลือกลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับการนวดแต่ละส่วนก็ได้ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
ดังนี้ ด้านบรรจุภัณฑ์อยู่ท่ี 4.10 พึงพอใจระดับมาก ด้านความสวยงามอยู่ที่ 4.06 พึงพอใจระดับมาก ด้านค าอธิบายการใช้งาน
ที่เหมาะสมอยู่ที่ 4.00 พึงพอใจระดับมาก และด้านความแข็งแรงอยู่ที่ 3.56 พึงพอใจระดับมาก และราคาโดยเฉลี่ยที่
กลุ่มเป้าหมายคิดว่าเหมาะสมอยู่ที่ ราคา 247 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นวดแผนไทยรว่มสมัยจากทุนทางวัฒนธรรมนัน้
มีคุณค่าพอที่จะสามารถผลิตเพื่อตอบสนองผู้บริโภคและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่นได้อย่างดี 
ค าส าคัญ: ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ภูมิปัญญาท้องถิ่น , อุปกรณ์การนวดด้วยตัวเอง 
 
Abstract 
Development of a self-massaging tool from the local wisdom is researched for the developing products 
from cultural capital of Thai massage that exposes a local massage tool to enhance better from the original. 
The objectives of this research were 1) to study and gather statistical of Thai massage from the local wisdom 
to be the guidance of development and modern design. 2)  To design modern Thai massage products from 
cultural capital 3) To evaluate the satisfactions of modern Thai massage products from cultural capital. This 
research studied from 3  population groups were 1 Thai massage specialists to gather statistics on Thai 
massage and massage tools. 2 Manufacturers or operators of massage tools to gather statistics of products, 
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manufacturing methods and product issues 3 Consumers for evaluating satisfaction of designed and 
developed products. This research was mixed methods research between qualitative research and 
quantitative research by studying from in-depth interview from 3 population groups and analyzed the design 
guidelines. The statistical analysis was found that massage tools in the local area of Chiang Rai had 2 types 
of using behavior were 1) press massage 2) finger pressures. For a press massage mostly massage for relaxing 
and releasing the fatigue but finger pressures that use to relieve pain or discomfort in some part of the body 
that are unable to massage on their own and do not have enough pressure to relieve pain which each tool 
will respond to some parts of the body such as neck, shoulder, hip, thigh and waist. Therefore, the result 
of the design is a new type of massage tool that can be disassembled and do press massage all parts of the 
body or select the roller appropriately to each part of the body. The results of the evaluated satisfaction 
of the target groups with the average score as follows, the packaging was at 4.10 revealed a high level, the 
beauty was at 4.06 revealed the highest level, a description of the appropriate use was 4.00 revealed a high 
level and the strength was at 3.56. revealed a high level and appropriate average price of the target groups 
was 247 baht which shown that modern Thai massage products from cultural capital valued to manufacture 
to meet the need of consumers create value for local products as well. 
Key words: product design, local wisdom, a self-massaging tool 
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การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

A study of Fitness Center user satisfaction of Chandrakasem Rajabhat University 

 

อารมณ์ นาวากาญจน์1 , ปภาดา นาวากาญจน์2  

Arom Nawagarn1, Paphada Nawagarn2  
1คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, E-mail: arom.nawa@gmail.com 

2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, E-mail: paphada.n@chandra.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม โดยใช้ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดและบริการแบบ 7p ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร กระบวนการและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ านวน 200 คน น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุในช่วง 21-24 ปี และก าลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นปีท่ี 3 2) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจสูงสุดคือ 
ด้านราคา รองลงมาที่ด้านสถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ตามล าดับ 3) ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) ผู้ใช้บริการที่มีสถานะต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจด้านกระบวนการแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ผู้ใช้บริการ, ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
 
Abstract 
The purpose of this research were to study and compare the satisfaction of users who use the service of fitness 
center of Chandrakasem Rajabhat University in case of internal compound interms of 7’p the marketing mixed 
and service theory. Include of product, price, place, promotion, people process and physical evidence 
presentation. The sample population were 200 people who use the service of finess center in Chandrakasem 
Rajabhat University. Questionnaires provided as a survey tool. Data were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation and t-test. The results were found that 1) Most of people which answered questionnaires 
are male. They are 21-24 years old and studying in third year of university. 2) Satisfaction of users in fitness 
center within Chandrakasem Rajabhat University in overall aspects were at high level. In specific aspects, the 
most satisfaction was price, place, product and people respectively. 3) The users with different gender were no 
different satisfaction in terms of overall and specific aspects. 4) The users with different status were no different 
satisfaction in overall, but in process showed statistically significance different level at .05. 

Keywords: Satisfaction, User, Fitness Center 

mailto:arom.nawa@gmail.com
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1. บทน า 
ความเจริญเติบโตในวงการกีฬานับตั้งแต่ ค .ศ . 2000 
จนถึงปัจจุบันนี้ได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดธุรกิจ
และกิจการต่างๆเกี่ยวกับแวดวงกีฬามากมาย เช่น การ
จัดการสถานีกีฬาและท่องเที่ยว การจัดการอุปกรณ์และ
วัสดุกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการกีฬา สื่อสารมวลชยทางการกีฬาและการจัด
กิจกรรมกีฬาและศูนย์ฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้บริการกิจการ
กีฬา จึงเป็นการส่งเสริมให้การสนับสนุนภารกิจของรัฐที่มี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาร่างกายของประชาชนให้
ด ารง ชีวิตอย่ างมีความสุข โดยปราศจากโรคตาม
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2545 – 2549 
ทั้งส่งเสริมกีฬาให้ทั่วถึง ทั้งในเมืองและชลบท เพื่อให้
ประชาชนได้มีร่างกายแข็งแรกและสุขภาพจิตดี ซึ่งจะเป็น
การลดปัญหาด้านสาธารณะสุขและการรักษาพยาบาล 
ทั้งนี้ยังมีระบบเผ้าระวังและเตือนภัย อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงกับค าขวัญที่ว่า “การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา” 
(แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559) 
ด้วยเหตุนี้ท าให้เกิดสถานที่ออกก าลังกายเพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งศูนย์ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในมหาวิทยาลัย เป็นที่ออก
ก าลังกายให้กับนิสิตนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
รองรับความต้องการผู้ ใ ช้บริการ และตอบสนองต่อ
แผนงานของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย เกิดแรงจูงใจใน
การศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยน าผลที่ได้นี้ เสนอ
ผู้มีอ านาจใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
ที่มีอยู่และให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการและเพิ่มช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลัยในโอกาส
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาความพอใจของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2.2 เพื่อเปรียบเทยีบความพึงพอใจของผู้ใช้ฟิตเน

สเซ็นเตอร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

จ าแนกตาม เพศ นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลยั 

 

3. ความส าคัญของการวิจัย 

3.1 ได้ทราบความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่ใช้

บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

3.2 ได้ทราบผลเปรยีบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง 

3.3 ได้ทราบผลเปรยีบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของมหาวิทยาลยั ระหว่างนักศึกษา

กับบุคลากร 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาและ

ประชากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ใช้

บริการฟิตเนส ในรอบสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2562 

มีผู้ใช้บริการ 400 คน ผู้วิจัยน าตารางเครซี่และมอร์

แกน (Krejcie and Morgan) มาเปรียบเทียบพบวา่ 

ต้องเก็บข้อมูลจ านวน 196 คน ดังนั้นผู้วิจัย จึงเก็บ

ข้อมูลที่ 200 คนเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครัง้

นี้ [7] 

2. การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบบังเอิญ 

( Accidental Random Sampling) ขน า ด กลุ่ ม

ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

โดยเป็นนักศึกษาและบุคลากร จ านวน 200 คน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1. ตัวแปรอิสระ เป็นผู้ใช้บริการฟิตเนสของ

มหาวิทยาลัย นักศึกษา และบุคลากรชาย 

หญิง 

3.2. ตัวแปรตาม เป็นการบริการ 7’P หรือ 7 ด้าน 

คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ 

ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน

กระบวนการ และด้านการน าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ 
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5.  สมมติฐานการวิจัย 

5.1 ผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ เพศตา่งกันมีความพึง

พอใจแตกต่างกัน 

5.2 ผู้ใช้บริการที่มสีถานะตา่งกันมีความพึงพอใจแตกต่าง

กัน 
 

6. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามทีผู่้วิจัยพัฒนาขึ้นมากจาก
ทฤษฎีส่วนผสมการตลาดและการบริการแบบ 7P’s ของ
คอตเลอร์ [6]  มาเป็นเครื่องมือไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์ราคา 
สถานท่ี ส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และ
การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีขั้นตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว ผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับชั้นปี เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บริการฟิตเนสเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

7. การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. หาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) หา

ความสอดคล้อง จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน แต่ละข้อค าถาม 

ถ้าได้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แต่ละข้อค าถาม 0.5 

หรือสูงกว่า แสดงว่า เที่ยงตรง เหมาะสม 

2. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แบบสอบถามโดยใช้

สู ต ร สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ แ อ ล ฟ่ า  ( Alpha-Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach) (สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, 2539) 

ได้เท่ากับ .94 

8. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการฟิต
เนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละ ของผู้ใช้แบบสอบถาม จ าแนก
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(n=200) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 151 75.50 

หญิง 49 24.50 
อายุ 
ต ากว่า 21 ปี 86 43.00 
21 – 24 ปี 88 44.00 
25 ปีขึ้นไป 26 13.00 
ระดับช้ันป ี
ช้ันปีท่ี 1 29 14.50 
ช้ันปีท่ี 2 52 26.00 
ช้ันปีท่ี 3 65 32.50 
ช้ันปีท่ี 4 ขึ้นไป 27 13.50 
บุคลากร 27 13.50 
รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการฟิตเนสฯ ของ
มหาวิทยาลัยฯ จ านวน 200 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นชาย คิด
เป็นร้อยละ 75.50 เพศหญิงร้อยละ 24.50 อายุอยู่ในช่วง 
21 - 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาอายุต่ ากว่า 21 
ปี คิดเป็นร้อยละ 43.00  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมาเป็นนักศึกษาช้ันปี
ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 26.00 ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย �̅� และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความพึงพอใจผู้ใช้บริการฟิตเนสฯ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการฟิตเนสฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (n=200) 
 
องค์ประกอบด้าน
บริการ 

�̅� S.D ระดับ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์   3.78 1.11 มาก 
2. ด้านราคา   3.84 0.87 มาก 
3. ด้านสถานที่   3.78 0.86 มาก 
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

  3.70 0.90 มาก 

5. ด้านบุคลากร  3.71 0.87 มาก 
6. ด้านกระบวนการ  3.67 0.93 มาก 
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7. ด้านการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

 3.62 0.96 มาก 

         รวม  3.72 0.92 มาก 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฟิตเนสฯ 
ที่มีต่อองค์ประกอบด้านบริการทั้ง 7 ด้าน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( �̅�=3.72, SD=0.92) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มีความพึงพอใจระดับมากทุกด้านทั้ง 7 ด้าน โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้คือ ด้านราคา ด้านสถานที่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน
กระบวนการ และด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ฟิตเนสฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 
ทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการฟิตเนสในมหาวิทยาลัยฯ
เพศต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการฟิตเนส ของมหาวิทยาลัยฯ จ าแนกตามเพศ 
(n=200) (ชาย 151 คน และ หญิง 49 คน) 
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

�̅� 
ชาย 

S.D �̅� 
หญิง 

S.D p 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.84 1.05 3.61 1.25 0.81 
2. ด้านราคา 3.84 0.88 3.81 0.85 0.45 
3. ด้านสถานที่ 3.76 0.89 3.81 0.78 0.52 
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

3.64 0.94 3.87 0.78 0.07 

5. ด้านบุคลากร 3.68 0.88 3.79 0.84 0.06 
6. ด้าน
กระบวนการ 

3.66 0.93 3.71 0.95 0.73 

7. ด้านการ
น าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 

3.66 0.98 3.48 0.91 0.41 

 

จากตารางที่ 3 ผู้ขอใช้บริการฟิตเนสฯ ที่มีเพศต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการฟิตเนสฯ โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน ส่วนรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน 
 
ทดสอบสมมุติฐานที่ 2 ผู้ใช้บริการฟิตเนสฯ ใน
มหาวิทยาลัยฯ นักศึกษากับบุคลากร มีความพึงพอใจ
แตกต่างกัน 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการฟิตเนสฯ ของมหาวิทยาลัยฯ แบ่งตามประเภท
ของผู้ใช้บริการ 
ความพึงพอใจ
ขอผู้ใช้บริการ 

�̅� 
นักศึกษา 

S.D �̅�
บุคลากร 

S.D p 

1. ด้าน
ผลิตภณัฑ ์

3.80 1.11 3.62 1.11 0.63 

2. ด้านราคา 3.90 0.83 3.44 1.01 0.15 
3. ด้านสถานที่ 3.83 0.83 3.40 1.00 0.12 
4. ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด 

3.73 0.91 3.44 0.80 0.28 

5. ด้าน
บุคลากร 

3.74 0.89 3.48 0.70 0.40 

6. ด้าน
กระบวนการ 

3.73 0.94 3.71 0.77 0.04* 

7. ด้านการ
น าเสนอ
ลักษณะทาง
กายภาพ 

3.64 0.98 3.48 0.84 0.49 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ใช้บริการฟิตเนสฯ ของมหาวิทยาลัย
ฯ ประเภทนักศึกษา และบุคลากร มีความพึงพอใจโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน พบว่า ความพึงพอใจด้านกระบวนการมี
ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 
9. สรุปผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ฟิตเนสฯ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้ 
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1. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 200 
คน  

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21 – 24 ปี ศึกษาอยู่ระดับช้ันปี
ที่ 3 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฟิตเนสฯ พบว่า 
โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่ามีความพึงพอใจด้านราคา รองลงมาด้านสถานที่ และ
ด้านผลิตภัณฑ ์

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจผู้ใช้บริการฟิตเนสฯ 
พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ ผู้ใช้บริการ
ที่มีสถานะต่างกัน (นักศึกษาและบุคลากร) มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการฟิตเนสฯโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจด้านกระบวนการมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในกรุงเทพ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ประชากรที่เคยบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ท างานหรืออาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 400 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยดัชนีเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก (Weight Average Index : WAI) ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของการให้ระดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆได้แก่ ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาด, ปัจจัยด้านสุขภาพ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในระดับที่มากท่ีสุด ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละ
ปัจจัยแล้วนั้น พบว่าปัจจัยที่ผู้บริโภคในกรุงเทพให้ความส าคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยปัจจุบันผู้บริโภคให้
ความส าคัญในเรื่องของความสะอาด, สินค้ามีความสดใหม่ และวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารมีคุณภาพดี ในส่วนของปัจจัยด้าน
สุขภาพ ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดในเรื่อง ความต้องการดูแล/รักษาสุขภาพ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น 
ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากในเรื่อง การส่งเสริม หรือรณรงค์ เกี่ยวกับการบริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพ การศึกษาในครั้งนี้เสนอ
แนวทางให้มีการพัฒนาหรือส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยให้ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
ค าส าคัญ: การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ, ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, ความสะอาด 
 
Abstract 
This research aims to examine the factors that influence in healthy food-eating behavior of 400 Bangkok 
office workers at the age over 20 who have tried eating healthy food at their workplace as a sample 
group. Their results are collected in the form of a questionnaire, and the data which are quantitatively 
analyzed with the weight average index (WAI). The result of the research shows that the economic and 
social factors, marketing mix, and health issues are the main three factors that people tend to be mostly 
concerned. However, looking more deeply at the analysis of the three mentioned factors, we can see that 
the product factor is mostly focused, with the cleanness, freshness, and quality of ingredients. This 
research also proposes the suggestion on improving healthy food production and encourages more 
healthy food productions by pointing the importance in terms of producing and packaging in order to 
satisfactorily meet the demand of the customers. 
Keywords : Healthy food consumption, Product factor, Cleanliness  
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การพัฒนาแบบวัดความสนุกสนานในการเรียนกิจกรรมกีฬา 

The Development of Enjoyment Measurement’s Scale 

in Sport Activities Class 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดความสนุกสนานในการเยนกิจกรรมกีฬา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อายุระหว่าง 19-21 ปี จ านวน 180 คน โดยวีธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Random Sampling) ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นชาย 143 คน หญิง 37 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบวัดความสนุกสนานในการเรียนกิจกรรมกีฬา ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาจาก (Physical Activity 
Enjoyment Scale: PACES) ของเคนเซียร์สกี้และเดอร์คาโล (Kendzierski and De Carlo) ผสมผสานกับแบบวัดของมอท์ลและ 
คณะ (Motl et. al) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีหาความเช่ือมั่นแบบแอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Reliability) จาก
ข้อค าถาม 18 ข้อ ผลการวิจัยพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 มีความเช่ือมั่นสูง ดังนั้นแบบวัดความสนุกสนาน
ในการเรียนกิจกรรมนี้สามารถใช้กับคนไทยได้ 
 
ค าส าคัญ: พัฒนาแบบวัด, ความสนุกสนาน, การเรียนกิจกรรมกีฬา 
 
Abstract 
The purpose of this study was to develop the measurement of sports activity Enjoyment. 180 of Sport Science 
Student at Chandrakasem Rajabhat University (143 males, 37 females) and age between 19-21 years old were 
chosen through purposive random sampling by convenience sampling. The research tools were the 
measurement of sports activity enjoyment, which was developed from the Physical Activity Enjoyment Scale: 
PACES) of (Kendzierski and De Carlo) mixed with enjoyment scale of Motl et. al The results used cronbach’s 
alpha reliability from 18 items questionnaires. They showed that reliability coefficient was at .96 so that the 
measurement of sports activity enjoyment in this study is high reliable, can generally applicate to Thai 
people. 
 

Keywords: Development Measure’s Scale, Enjoyment, Sports Activity Class 
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กลวิธีทางจิตวิทยาของนกักีฬาในการพัฒนากีฬาจังหวัด 

Psychological Strategies of Athletes to Sports Provincial Development 
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Arom Nawagarn 
 

 ภาควิชาสันทนาการ คณะพละศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร : arom.nawa@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีทางจิตวิทยาของนักกีฬาในการพัฒนากีฬาจังหวัด โดยจ าแนกตาม เพศและวัย 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาชาย-หญิง ที่เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 215 คน เป็นชาย 110 คน หญิง 105 คน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นเครื่องมือวัดแสดงความสามารถทางกีฬา (Test of Performance Strategies: TOPS) มี 9 กลวิธีใช้ใน
สถานการณ์ฝึกซ้อมและการแข่งขัน สถิติที่ใช้มาวิเคราะห์หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที ผลการวิจัยพบว่า 
กลวิธีทางจิตวิทยาของนักกีฬาในการพัฒนากีฬาจังหวัด มีคะแนนรวมในกลุ่มเยาวชนและประชาชน ตามตัวแปรเพศและวัยไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่พบความแตกต่างในตัวแปรเพศคือ การควบคุมสมาธิ และการพูดกับตนเอง ตามด้วยตัว
แปรวัยคือการควบคุมสมาธิท่ีน าไปใช้ในสถานการณ์ฝึกซ้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายพูดกับตนเองสูงกว่า
เพศหญิง โดยที่เพศหญิงมีการควบคุมสมาธิสูงกว่าเพศชาย เยาวชนมีการควบคุมสมาธิสุงกว่าประชาชนทั่วไป ในสถานการณ์แข่งขัน
ไม่พบความแตกต่าง 
 
ค าส าคัญ: กลวิธีทางจิตวิทยาการกีฬา, การพัฒนานักกีฬาจังหวัด 
 
Abstract 
The aims of this research were to study and compare the psychological strategies for athletes to sports provincial 
development by gender and age. The sample population consisted of male and female represented provincial 
athletes (Nakorn Sri-thammarat province) were 215 people (110 male and 105 female). The instruments used in 
collecting data were questionnaires from the Test of Performance Strategies: TOPS. The nine strategies were 
applied for training and competition session. The statistics were analyzed by percentage, mean, standard 
deviation and t-test. The results of the research were the was no significant difference on psychological strategies 
for athletes in total score, on gender and age, youth and adult. For training session there were statistically 
significance different on gender was self-control and self-talk, on age was self-control, level at .05; so male use 
self-talk more than female, female use self-control more than male, youth used self-control more than adult, 
for in competition session were not found any difference.  
 
Keywords:  Sport Psychological Strategies, Athletes Provincial Development 
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บทคัดย่อ 
การปฏิบัติงานควบคุมปั้นจั่นมีโอกาสรับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงซึ่งน าไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ ความสั่นสะเทือน เสียงดัง และ
อันตรายทางด้านการยศาสตร์ การประเมินทางด้านการยศาสตร์ในการปฏิบัติงานปั้นจั่นที่ใช้งานอุตสาหกรรมเหล็กมีความเสี่ยงใน
การเกิดโรค musculoskeletal disorders (MSDs) การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยด้านการยศาสตร์และผลกระทบ
ต่อสุขภาพในผู้ปฏิบัติงานควบคุมปั้นจั่นเหนือศีรษะ รูปแบบการวิจัยแบบตัดขวางศึกษาประชากรผู้ปฏิบัติงานบนปั้นจั่นเหนือศีรษะ
ของโรงงานผลิตแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสีแห่งหนึ่ง จ านวน 30 คน วิธีการเก็บข้อมูล การประเมินการย
ศาสตร์โดยวิธี ROSA (Rapid Office Strain Assessment) และการประเมินความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกตาม
มาตรฐานนอร์ดิค การประเมินโดยวิธี ROSA พบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานทั้งหมดมีความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ที่จ าเป็นต้องมีการ
ประเมินและมีมาตรการควบคุมทันที และจากแบบสอบถามมาตรฐานนอร์ดิค พบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานควบคุมปั้นจั่นเหนือศีรษะมี
ผลกระทบต่อหลังส่วนล่างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ คอ (ร้อยละ 40) เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างเก้าอี้
กับผลต่อสุขภาพตามแบบสอบถามของนอร์ดิคพบว่ามีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของคอ ส าหรับหลังส่วนล่างและหลังส่วนบน
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นสถานีงานและท่าทางการท างานบนปั้นจั่นเหนือศีรษะนั้นมีความเสี่ยงต่อด้านการยศาสตร์ที่ส่งผล
กระทบต่อกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อ 
ค าส าคัญ: การยศาสตร์, ผู้ปฏิบัติงานปั้นจั่นเหนือศีรษะ, ความผิดปกติทางระบบกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อ 
 
Abstract 
Crane operators have the opportunity to exposure risk factors that effects to health such as vibration, noise, heat, 
ergonomic hazards. Ergonomics assessments of crane operators that are used in the steel industry are at risk of 
MSDs. The purpose of this research is to identify musculoskeletal disorders (MSDs) and study of ergonomic factors 
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and health effects crane operators. Cross-sectional research population to study is crane operators of the Cold 
rolling mill, Metallic coating and Painting steel factory of 30 people. Data collection method by evaluating 
ergonomics by ROSA (Rapid Office Strain Assessment) and Standardized Nordic Questionnaire. Ergonomics 
assessment by the ROSA method found that 100% of those operators had risks that need to be assessed or 
further studied immediately. And a questionnaire to analyze the Nordic that was operators have the most impact 
on the lower back. Accounted for 53.3%. When analyzing the relationship between the chair and the effect on 
the health of the Nordic questionnaire, it was found that there was a significant with the neck but the lower back 
and upper back not significant. Therefore, the work station and the working posture on the overhead crane are 
at risk for ergonomics that affect the musculoskeletal.  
Keywords: Ergonomics, Overhead Crane Operator, MSD 

 
1. บทน า 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กมีอัตราการขยายตัวเพิ่ม
สูงขึ้น ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ[1] เนื่องจากความ
ต้องการที่สูงขึ้นจากการเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
รวมถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
ประเภทเหล็กจ านวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กจึงมีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรผ่อนแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ช่วยในการยกย้ายวัตถุดิบ และ/หรือ
ช้ินส่วนที่มีขนาดใหญ่ แทนการใช้แรงงานคน ปั้นจั่นจึง
กลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ถูกน าเข้ามาใช้งานใน
กระบวนการต่างๆ ของอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก 
โดยเฉพาะปั่นจั่นเหนือศีรษะ ซึ่งสามารถยกย้ายวัตถุท้ัง
แนวนอนและแนวดิ่งโดยสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะไกล 
รองรับพิกัดน้ าหนักได้สูงถึง 20 ตัน ปั่นจั่นประเภทนี้จึงถูก
น ามาใช้เพื่อ การยกย้ายเพื่อเปลี่ยนสายการผลิต การน า
ผลิตภณัฑ์ออกจากสายการผลิต การจัดเก็บและการส่ง
ผลิตภณัฑ์[2] อย่างไรก็ตาม การท างานของปั่นจั่นไม่
สามารถท างานได้เองโดยใช้ระบบอัตโนมัติแบบเต็มระบบ 
ยังคงต้องมีผู้ปฏิบัติงานควบคุมการท างานของปั้นจั่น การ
ปฏิบัติงานของผูค้วบคุมปั้นจั่นนั้นเป็นการท างานในพื้นที่
ห้องควบคุม ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันไปในปั่นจั่นแต่ละ
ประเภท ซึ่งห้องควบคุมจะมีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยม มี
พื้นที่การท างานจ ากัด ภายในมีเก้าอี้และอุปกรณ์ควบคุม
ปั้นจั่น โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงานอยู่ในห้องควบคุม
เป็นระยะเวลานานเฉลี่ย 8-12 ช่ัวโมงต่อกะการท างาน ด้วย

ลักษณะการท างานพื้นที่ปฏิบัติงานดังกล่าว ส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานบนปั่นจั่นเหนือศีรษะมีโอกาสรับสัมผัสปัจจัย
เสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหา
ด้านสุขภาพหลากหลาย อาทิ ความสั่นสะเทือน เสียงดัง 
ความร้อน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายทางด้านการย
ศาสตร์ [3],[4] ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาวรรณกรรมที่ผ่านมา 
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานบนปั่นจั่นในอุตสาหกรรมเหล็กของ
ประเทศอินเดีย มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหรือความ
ผิดปกติจากระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal 
Disorders; MSDs) อาทิการบาดเป็นที่บริเวณหลังส่วนล่าง 
และคอ [7] ถึงแม้ผลกระทบจาก MSDs จะไม่ใช่อาการ
ร้ายแรง และสามารถฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติได้ แต่หาก
อาการดังกล่าวเกิดซ้ าๆ เนื่องจากการท างาน อาการที่เป็น
ย่อมไม่หายขาด และยังทวีความรุนแรงมากขึ้นจนน าไปสู่
การเกิดการบาดเจ็บเรื้อรัง เช่น โรคเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ 
(Tendinitis) กลุ่มอาการประสาทมือชา (Carpal Tunnel 
Syndrome) และอาการบาดเจ็บที่หลัง เป็นต้น นักสถิติ
แรงงานของกระทรวงแรงงานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาถือ
ว่า MSDs เป็นอันตรายต่อสุขภาพการจากท างานอย่าง
ร้ายแรง[5] นอกจากนี้ ยังพบการศึกษาอื่นๆ ที่บ่งช้ีได้ว่า 
สถานีงานมีผลโดยตรงต่อปัญหาการยศาสตร์และการเกิด 
MSDs อาท ิการศึกษาทางระบาดวิทยาในพนักงานขับรถบัส 
และรถแทรกเตอร์ พบว่าการบาดเจ็บที่หลังส่วนล่างมี
ความสัมพันธ์กับท่าทางการท างาน[6] และท่าทางการ
ท างานของผู้ปฏิบัติงานควบคุมปั้นจั่นที่ไม่เหมาะสม มีผลต่อ
อาการและการบาดเจ็บที่หลังส่วนล่างและคอ รวมทั้งยัง
พบว่าผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้ มีความเครียดจากการท างานสูง[7]  
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ปัจจัยด้านการยศาสตร์นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานแล้ว  ยังอาจมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างานได้ เนื่องจากความเหนื่อยหรือความล้าทางร่างกายที่
สะสมจากการท างาน มีผลต่อการตัดสินใจหรือระยะเวลา
การตอบสนองต่อการตัดสินใจช้าลง ซึ่งมีผลต่อความเสี่ยง
จากการเกิดอุบัติเหตุได้ และจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานควบคุมปั่นจั่นในโรงงานผลิตแผ่นรีดเย็น 
เหล็กแผ่นเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสีแห่งหนึ่ง มีการ
ท างานต่อเนื่อง 12 ช่ัวโมงต่อกะการท างาน การวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยด้านการยศาสตร์และ
ผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ปฏิบัติงานควบคุมปั้นจั่นเหนือ
ศีรษะ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบหรือวาง
มาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
นี้ต่อไป 
2. วิธีด าเนินการศึกษา 
การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยแบบตัดขวาง (Cross – Sectional 
Study) ประชากรที่จะใช้ศึกษาคือ ผู้ปฏิบัติงานบนปั้นจั่น
เหนือศีรษะของโรงงานผลิตแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบ
โลหะ และเหล็กเคลือบสีแห่งหนึ่ง จ านวน 30 คน ซึ่งเป็น
การศึกษาทั้งกลุ่มประชากร วิธีการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 
3 ส่วน  
2.1 แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลและ
ลักษณะการท างาน แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป อาทิ ข้อมูล
เกี่ยวกับ อายุ ส่วนสูง น้ าหนัก โรคประจ าตัว พฤติกรรม 
การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล ์และการออกก าลังกาย 
ส าหรับแบบสอบถามข้อมูลลักษณะการท างาน 
ประกอบด้วย อายุการท างาน ประสบการณ์ในการควบคุม
ปั้นจั่นในบริษัท ช่ัวโมงการท างาน กะการท างาน และ
ระยะเวลาพัก  
2.2 การประเมินการยศาสตร์ของสถานีงานโดยวิธี Rapid 
Office Strain Assessment (ROSA) ซึ่งเป็นวิธีวิเคราะห์
และประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์ที่เหมาะสมกับ
สถานีงานประเภทที่มีการท างานร่วมกับจอแสดงผล[8] แบ่ง
ปัจจัยเสี่ยงเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม A เก้าอี ้(chair) 
ได้แก ่ความสูงของที่น่ัง ความลึกของที่น่ัง ที่พักแขน และ
พนักพิงหลัง กลุ่ม B จอแสดงผลและโทรศัพท ์(monitor 
and telephone) และกลุ่ม C เมาส์และแป้นพิมพ ์(mouse 
and keyboard) โดยมีขั้นตอนการประเมิน 13 ขั้นตอน ค่า

คะแนนผลรวม ROSA (คะแนนเต็ม 9 คะแนน) สามารถ
สรุปผลการประเมินได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
          - น้อยกว่า 5 คะแนน หมายถึงความเสี่ยงต่ าไม่
จ าเป็นต้องมีการประเมิน หรือศึกษาเพิ่มเติม 
          - มากกว่าหรือเท่ากับ 5 คะแนน หมายถึง ความ
เสี่ยงสูงจ าเป็นต้องมีการประเมินเพื่อหามาตรการควบคุม 
การประเมิน ROSA ท าโดยการสังเกตุและการบันทึกท่าทาง
การท างานจริงโดยผู้วิจัย 
2.3 แบบประเมินอาการหรือความผิดปกติของระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งใช้แบบเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน
นอร์ดิค (Standardized Nordic Questionnaire) [9] เป็น
การตอบแบบสอบถามถึงอาการและความผิดปกติของ
อวัยวะโดยให้ผู้ปฏิบัติงานตอบแบบสอบถามหลังจากเลิกกะ
การท างานของวันที่ 2 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการท างาน และข้อมูลจากแบบสอบถาม
ใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคาระห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางการยศาสตร์กับการและความผิดปกติทางระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ โดยใช้สถิติ Chi-Square 
การศึกษานี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
ในงานวิจัยในมนุษย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล COA. No. MUPH 2017-185 

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
3.1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง (Personal Data) 
ผู้ปฏิบัติงานควบคุมปั้นจั่นเหนือศีรษะ ในโรงงานผลิตแผ่น
รีดเย็น เหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสีแห่งหนึ่ง 
ทั้งหมด 30 คน ทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 37 ปี 
ส่วนสูงและน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 1.7 เมตร 65.6 กิโลกรัม 
ตามล าดับ ดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ยเท่ากับ 23.9 ซึ่งอยู่
ในช่วงต้นของระดับน้ าหนักเกินกว่าปกติ (BMI 23 - 24.9) 
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 40) มี 
ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ (BMI 18.5 - 22.9) 
ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ
73.3) ออกก าลังกายเป็นบางครั้ง คนที่สูบบุหรี่มีทั้งสิ้นร้อย
ละ 56.7 ส่วนผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 93.3 โดยผู้ที่ไม่มี
โรคประจ าตัวร้อยละ 90.0 ส่วนผู้ที่มีโรคประจ าตัวคือ 
โรคเบาหวาน (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง (N=30) 
ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
อายุ (ปี) 
21 – 30  
31 – 40  
41 – 50  

 
5 
16 
9 

 
16.7 
53.3 
30.0 

ค่าเฉลี่ย = 36.9 ค่าต่ าสุด-สูงสุด = 26 – 49 
ความสูง (เมตร)   
1.51 – 1.60  
1.61 – 1.70  
> 1.70  

 
5 
21 
4 

 
16.7 
70.0 
13.3 

ค่าเฉลี่ย = 1.7 ค่าต่ าสุด-สูงสุด = 1.56 – 1.75 
น้ าหนัก (กิโลกรัม)  
51 – 60  
61 – 70  
71 – 80  
81 – 90  

 
11 
11 
7 
1 

 
36.7 
36.7 
23.3 
3.3 

ค่าเฉลี่ย = 65.6 ค่าต่ าสุด-สูงสุด = 51 - 83 
ดัชนีมวลกาย (BMI) 
น้ าหนักน้อย (< 18.5) 
น้ าหนักปกติ (18.5 - 22.9) 
น้ าหนักเกิน (23 - 24.9) 
อ้วนระดับ 1 (25 – 29.9) 
อ้วนระดับ 2 (≥ 30) 

 
1 
12 
9 
7 
1 

 
3.3 
40.0 
30.0 
23.4 
3.3 

ค่าเฉลี่ย = 23.9 ค่าต่ าสุด-สูงสุด = 17.6 – 32.4 

การออกก าลังกาย 
ออกเป็นประจ า 
ออกเป็นบางครั้ง 
ไม่ได้ออกก าลังกายเลย 

 
3 
22 
5 

 
10.0 
73.3 
16.7 

การสูบบุหรี่ 
ประจ า 
บางครั้ง 
ไม่สูบแต่เคยสูบ 
ไม่เคยสูบเลย 

 
6 
11 
7 
6 

 
20.0 
36.7 
23.3 
20.0 

การดื่มแอลกอฮอล ์
ดื่มเป็นประจ า 
ดื่มเป็นบางครั้ง 

 
28 
0 

 
93.3 
0.0 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
ไม่ดื่มแต่เคยดื่ม 
ไม่เคยดื่มเลย 

2 
0 

6.7 
0.0 

โรคประจ าตัว 
ไม่ม ี
มี 

 
27 
3 

 
90.0 
10.0 

 
3.2 ข้อมูลการท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลการท างานของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ปฏิบัติงานจะท างาน
บนห้องควบคุมที่ที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 8-10 เมตร
ห้องควบคุมมีขนาดความกว้าง ความยาว และสูง 1.58 เมตร 
1.85 เมตร 1.92 เมตร ตามล าดับ (ภาพที ่1) ภายในมีเก้าอี้
ส าหรับควบคุม ซึ่งสามารถหมุนได้ 180 องศา และมีคันโยก
เพื่อควบคุมการท างาน โดยการผลักหรือโยกคันบังคับและ
ปุ่มควบคุมส าหรับการควบคุมทิศทาง และมีการใช้
คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ดร่วมกับเพื่อบันทึกและรับข้อมูลการ
การควบคุมสินค้าที่จะยกย้าย (ภาพที ่2) ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้
มีชั่งโมงการท างานแบบ 2 กะหมุนเวียนตลอด 24 ช่ัวโมง 
กล่าวคือมีชั่วโมงการท างาน 12 ช่ัวโมงต่อกะ สลับ
สับเปลี่ยนกัน โดยในผู้ปฏิบัติงาน 30 คนนี้ จะแบ่งออกเป็น 
4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะเข้าท างาน 2 วันต่อเนื่อง หลังจากนั้น
จะเป็นวันหยุด 2 วัน มีการหมุนเวียนกะการท างานระหว่าง
กะกลางวันและกะกลางคืน โดยเมื่อท างานครบ 1 รอบ จะ
ท าการสลับกะจากกลางวันเป็นกลางคืนหมุนเวียนกัน ดังนี้ 
เมื่อท างานกลางวัน 2 วัน หยุด 2 วัน จะกลับมาเข้ามา
ท างานอีกครั้งในกะกลางคืน 2 วัน หยุด 2 วัน แล้วจึงกลับ
เข้ามาท างานในกะกลางวันอีกครั้ง กะท างานเช้าท างานใน
ช่วงเวลา 8.00–20.00 น.กะท างานกลางคืน 20.00 – 8.00 
น. โดยมีระยะเวลาในการพักรับประทานอาหาร 1 ช่ัวโมง 
ผู้ปฏิบัติงานควบคุมปั้นจั่นมีเวลาพักที่นอกเหนือจากเวลา
พักที่ก าหนดให้ โดยส่วนใหญ่ 93.4% พักระหว่างปฏิบัติงาน
ซึ่งไม่แน่นอนขึ้นกับการท างานในแต่ละวัน  
กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 4 – 15 ปี 
ประสบการณท์ างานเฉลี่ยคือ 9 ปี โดยมีประสบการณ์ใน
การควบคุมปั้นจั่นเหนือศีรษะตั้งแต่ 2 – 15 ปี เฉลี่ยแล้วมี
ประสบการณ์การในการควบคุมปั้นจั่นเหนือศีรษะ 8 ปี โดย
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ร้อยละ 6.7 มีประสบการณ์การในการควบคุมปั้นจั่นเหนือ
ศีรษะจากบริษัทอื่น (ตารางที่ 2) 
ลักษณะของการปฏิบัติงานในห้องควบคุมปั้นจั่น ใช้ท่าทาง
ในการงอตัวข้างหน้าเพื่อดูการยกย้ายแนวขึ้นลงของวัตถุ 
ท่าทางที่ใช้บิดตัวใช้ในการท างานกับจอคอมพิวเตอร์ทีอยู่
ด้านข้างของเก้าอี้ควบคุม และท่าพิงพนักพิงใช้ขณะ
เคลื่อนย้ายวัตถุในแนวนอน 
 

 
ภาพที่ 1 ห้องควบคุมปั้นจั่นเหนือศีรษะ 
 

 
ภาพที่ 2 ภายในห้องควบคุมปั้นจั่นเหนือศีรษะ 
ที่มา: บริษัทผลิตเหล็กเคลือบโลหะที่ท าการศึกษา 
ตารางที่ 2 ข้อมูลการท างานของกลุ่มตัวอย่าง (N=30) 
ข้อมูลการท างาน จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณ์การท างานควบคุมปั้นจั่น (ปี) 
1-5 
6-10 
11-15 
ค่าต่ าสุด-สูงสุด = 2 - 15 
ค่าเฉลี่ย = 8.17  

 
 
9 
16 
5 

 
 
30.0 
53.3 
16.7 

เวลาพักนอกเหนือจากพักรับทานอาหาร 
ไม่แน่นอน 
10 นาที 
30 นาที 

28 
1 
1 

93.4 
3.3 
3.3 

3.3 การประเมินด้านการยศาสตร์ด้วยวิธี ROSA  

ผลการประเมิน ROSA ของผู้ปฏิบัติงานบนปั้นจั่นเหนือ
ศีรษะทั้งหมด 9 ปั้นจั่น พบว่า ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด มี
คะแนนผลรวม ROSA สูงกว่า 5 ขึ้นไป ซึ่งหมายถึง
ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดนั้นมีความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ที่
จ าเป็นต้องมีการประเมิน หรือศึกษาเพิ่มเติมทันที (ตารางที่ 
3 และ 4) เมื่อพิจารณาผลการประเมินการยศาสตร์ราย
ปัจจัย พบว่าปัจจัยที่มคีะแนนการประเมินสูงสุด (ความ
เสี่ยงสูงสุด) คือ เก้าอี้ ความลึกของที่น่ัง ซึ่งจากการสังเกตุ 
พบว่า ความลึกของเก้าอี้บนปั่นจั่นเหนือศีรษะสั้นกว่าความ
ยาวต้นขาของผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ส่วนข้อพับของผู้นั่งยื่น
ออกมาจากขอบของทีร่องนั่งมาก รองลงมาคือ เม้าส์และคีบ
อร์ด 
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลการประเมินด้านการยศาสตร์ตามปั้นจั่น
(N=30) 
ปั้นจั่น จ านวน คะแนน ROSA 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 
เฉลี่ย 

ปั้นจั่นที่ 1 3 5-6 5.3 
ปั้นจั่นที่ 2 3 5 5 
ปั้นจั่นที่ 3 4 5 5 
ปั้นจั่นที่ 4 4 5-7 5.5 
ปั้นจั่นที่ 5 4 5-6 5.5 
ปั้นจั่นที่ 6 4 5-6 5.5 
ปั้นจั่นที่ 7 4 5-7 6.5 
ปั้นจั่นที่ 8 2 6 6 
ปั้นจั่นที่ 9 2 6 6 

 
ตารางที่ 4 ผลการการประเมินด้านการยศาสตร์ (N=30) 
ปัจจัย คะแนน

เต็ม 
คะแนน ROSA 
ต่ าสุด สูงสุด เฉลี่ย 

A เก้าอี้  9 4 7 5.6 
- ความสูง  5 2 4 3.6 
- ความลึก  3 2 3 2.7 

- ที่พักแขน  5 2 3 2.6 
- พนักพิง  4 1 4 2.2 

B จอและโทรศัพท ์ 9 2 3 2.2 

- จอ  6 3 4 3.2 
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ปัจจัย คะแนน
เต็ม 

คะแนน ROSA 
ต่ าสุด สูงสุด เฉลี่ย 

- โทรศัพท์  5 1 1 1.0 

C เม้าส์และคีบอร์ด  9 5 5 5.0 

- เม้าส์  6 3 3 3.0 

- คีบอร์ด  6 4 4 4.0 

ผลรวมทุกส่วน 10     

 
3.4 แบบสอบถามวิเคราะห์ความผิดปกติของระบบ

กล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างมาตรฐานนอร์ดิค 
(Standardized Nordic Questionnaire) 

แบบสอบถามวิเคราะห์ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูกโครงร่างมาตรฐานนอร์ดิค จากผลของ
แบบสอบถามพบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานควบคุมปั้นจั่นเหนือศีรษะ
มีผลกระทบต่อหลังส่วนล่างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.3 
รองลงมาคือ คอ 40% และ หลังส่วนบน 33.3% (ตารางที่ 
5) 
 
ตารางที่ 5 ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
โครงร่างในผู้ปฏิบัติงานควบคุมปั้นจั่นเหนือศีรษะ (N=30) 
ส่วนของร่างกาย การเกิดอาการ/ความผิดปกติ 
 จ านวน ร้อยละ 
คอ 12 40.0 
ไหล ่ 8 26.7 
ข้อศอก 3 10.0 
ข้อมือ/มือ 7 23.3 
หลังส่วนบน 10 33.3 
หลังส่วนล่าง 16 53.3 
สะโพก/ต้นขา 6 20.0 
เข่า 6 20.0 
ข้อเท้า/เท้า 2  6.7 

 
3.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินปัจจัย
เสี่ยงด้านการยศาสตร์ (ROSA) กับการเกิดอาการ/ความ
ปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง 
เมื่อน าข้อมูลคะแนนการประเมินการยศาสตร์ด้วยวิธี ROSA 
มาวิเคราะห์ร่วมกับอัตราการเกิดอาการการเกิดอาการ/

ความปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง โดย
พิจารณาผลรวมคะแนน ROSA และคะแนนปัจจัยด้านเก้าอี้
นั่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีคะแนนความเสี่ยงสูงสุด กับอัตราการ
เกิดอาการหรือความผิดปกติของคน หลังส่วนบน และหลัง
ส่วนล่าง ดังแสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเก้าอี้กับผล
สุขภาพ (N=30) 
คะแนน ROSA การเกิดอาการ P-value 

Chi-Square มีอาการ ไม่มีอาการ 
คะแนนรวมของเก้าอี้ 
หลังส่วนล่าง 
≤5 
>5 

 
7(23.3) 
9(30.0) 

 
8(26.7) 
6(20.0) 

 
0.464 

คอ 
≤5 
>5 

 
3(10.0) 
9(30.0) 

 
12(40.0) 
  6(20.0) 

 
0.025* 

หลังส่วนบน 
≤5 
>5 

 
4(13.3) 
6(20.0) 

 
11(36.7) 
  9(30.0) 

 
0.439 

คะแนนรวมของจอและโทรศัพท์ 
หลังส่วนล่าง 
2 
3 
คอ 
2 
3 
หลังส่วนบน 
2 
3 

 
12(40.0) 
4(13.3) 
 
10(33.3) 
2(6.7) 
 
6(20.0) 
4(13.3) 

 
11(36.7) 
3(10.0) 
 
13(43.3) 
5(16.7) 
 
17(56.7) 
3(10.0) 

 
0.818 
 
 
0.481 
 
 
0.127 

คะแนนรวม 
หลังส่วนล่าง 
≤5 
>5 
คอ 
≤5 
>5 

 
 
7(23.3) 
9(30.0) 
 
3(10.0) 
9(30.0) 

 
 
8(26.7) 
6(20.0) 
 
12(40.0) 
 6(20.0) 

 
 
0.464 
 
 
0.025* 
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คะแนน ROSA การเกิดอาการ P-value 
Chi-Square มีอาการ ไม่มีอาการ 

หลังส่วนบน 
≤5 
>5 

 
4(13.3) 
6(20.0) 

 
11(36.7) 
  9(30.0) 

 
0.439 

 
4. สรุปผลการศึกษา 
ในการศึกษาผู้ปฏิบัติงานบนปั้นจั่นเหนือศีรษะ จ านวน 30 
คน โดยแบบสอบถามวิเคราะห์ความผิดปกติของระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างมาตรฐานนอร์ดิค โดยมี 2 
ส่วน คือ แบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับความผิดปกติของ
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง และแบบสอบถาม
เฉพาะที่มุ่งเน้นเรื่องหลังส่วนล่าง คอ และ ไหล่เพื่อศึกษาผู้ที่
มีอาการผิดปกติที่บริเวณส่วนต่างๆ โดยการศึกษา ณ  
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาส่วนหลัง
มากที่สุด 53.30% รองลงมาคือ คอ และหลังส่วนบน 
ตามล าดับ จากท่าทางในการท างานของผู้ปฏิบัติงานปั้นจั่น
นั่นมีท่าทางทั้งในการงอตัวและบิดตัวที่ส่งผลท าให้เกิด
อาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อได้ นอกจากนั้นผล
จากการประเมินทางด้านการยศาสตร์พบว่าเก้าอี้มีผลการ
ประเมินที่สูงที่สุดที่ต้องได้รับการปรับปรุงเนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปรับเก้าอี้ได้ตามสรีระของตนเอง 
จากการศึกษาเปรียบเทียบท่าทางการท างานและโรคกระดูก
โครงร่างและกล้ามเนื้อของผู้ที่ปฏิบัติงานควบคุมปั้นจั่น
เหนือศีรษะ โดยท าการเปรียบเทียบปั้นจั่น 2 โมเดลที่มี
ความแตกต่างกัน ท่าทางการท างานแตกต่างกันซึ่งโมเดล A 
ผู้ปฏิบัติงานจะมีการงอตัว 20 องศา โมเดล B งอตัว 50 
องศา และผลการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญระหว่างท่าทางการท างานของปั้นจั่น โมเดล A 
และ B และผลการศึกษาจากแบบสอบถามนอร์ดิคพบว่า มี
ปัญหาที่หลังส่วนล่างมากที่สุด 83% และคอ 71% 
ตามล าดับ[10] การศึกษาการออกแบบทางด้านการยศาสตร์
ของห้องควบคุมบนปั้นจั่นเหนือศีรษะ กรณีศึกษาจาก
โรงงานผลิตเหล็กในประเทศอินเดีย โดยศึกษาที่
กระบวนการผลิตเหล็กรีดเย็น ท่าทางในการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานควบคุมปั้นจั่นคือการยืนท างานและการงอตัว
มากที่สุด เก้าอี้ในการควบคุมการท างานไม่ได้ถูกออกแบบ

ให้ท างานได้อย่างสะดวกสบายซึ่งท าให้ผลการศึกษาต่อ
ความเจ็บปวดบริเวณกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างมากที่สุด 
รองลงมาคือ คอ หลังส่วนบน และไหล่ ตามล าดับ โดยเป็น
ผลต่อเนื่องจากท่าทางการท างาน[11] ดังนั้นการศึกษา
ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานบนปั้นจั่นเหนือศีรษะนั้น
มีความเสี่ยงต่อด่านการยศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ในด้านการบาดเจ็บต่อกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อ จาก
ผลการศึกษานี้เพื่อลดความปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานบนห้องควบคุมปั้นจั่นควรจัดให้มีอุปกรณ์ที่ลด
ท่าทางการท างานในลักษณะงอตัว เช่น กล้องในการดูขณะ
ยกย้ายในแนวดิ่งแทนการงอตัว และปรับปรุงเก้าอี้เพื่อให้
สามารถปรับขั้นลงได้ตามสรีระของแต่ละบุคคล รวมถึง
ต าแหน่งของการจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตา 
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บทคัดย่อ 
ข้าวกล้องงอกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสามารถน ามาใช้เป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ขนมขบ
เคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสม และศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบจากแป้งข้าวกล้องงอก ข้อมูลงานวิจัยได้จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดย
ผู้บริโภค (n=100) ให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม พบว่า สูตรที่เหมาะสม
ประกอบด้วย แป้งสาลี 40 กรัม, แป้งข้าวกล้องงอก 40 กรัม, เนยสด 125 กรัม, น้ าตาลไอซิ่ง 120 กรัม, ไข่ขาว  120 กรัม, 
เกลือ 0.4 กรัม และกลิ่นวานิลลา ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบทุกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์สูตรนี้อยู่ในช่วงชอบเล็กน้อย
จนถึงชอบปานกลาง (6.9–7.8 คะแนน) ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบจากข้าวกล้องงอกมีคุณค่าทาง
โภชนาการต่อน้ าหนัก 75 กรัม (1 หน่วยบริโภค) โดยมีโปรตีน 4.22 กรัม คาร์โบไฮเดรต 36.34 กรัม ไขมัน 20.60 กรัม       ใย
อาหาร 0.58 กรัม แคลเซียม 2.24 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 39.20 มิลลิกรัม เหล็ก 0.55 มิลลิกรัม พลังงานทั้งหมด 342.04 กิโล
แคลอรี่ 
 

ค าส าคัญ: ข้าวกล้องงอก, ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบ , การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส , คุณค่าทาง
โภชนาการ 
 
 

Abstract 
Germinated brown rice had high nutritional content that it can be used as ingredient for health value-added 
sheet-crispy snack. The objectives of this research were to study the suitable formulation and to determine 
nutrition value of sheet-crispy snack with germinated brown rice flour. Sensory evaluation (n=100) using 9-point 
hedonic scaling was applied to investigate in term of color, odor, taste, texture, overall liking.  The result illustrated 
that the suitable formulation of this product included wheat flour 40 g, germinated brown rice flour 40 g, butter 
125 g, icing sugar 120 g, white egg 120 g, salt 0.4 g and vanilla odor. All sensory attributes were in range of slightly 
like to moderately like (6.9–7.8 scores). The nutrition value result of the sheet-crispy snack from germinated 
brown rice showed this product had protein 4.22 g, carbohydrate 36.34 g, fat 20.60 g, fiber 0.58 g, calcium 2.24 
mg, phosphorus 39.20 mg, iron 0.55 mg and total energy 342.04 kcal per 75 g /1 serving size. 

Keywords: Germinated brown Rice, Sheet-Crispy Snack, Sensory Evaluation, Nutrition Value 
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1. บทน า 
ข้าวกล้องเป็นข้าวที่เกิดจากการสีข้าวที่เอาแต่เปลือกแข็ง
ออกเพียงครั้งเดียวโดยที่ข้าวกล้องนั้นยังมีส่วนของจมูกข้าว
และเยื่อหุ้มเมล็ดติดอยู่ ท าให้ข้าวกล้องอุดมไปด้วย
สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งในส่วนของใยอาหาร 
วิตามินบี วิตามินอี วิตามินซี สารกาบ้าและสารต้านอนุมูล
อิสระ [6] เมื่อน าข้าวกล้องไปแช่น้ าจนเกิดการงอกของต้น
อ่อนที่บริเวณจมูกข้าว ซึ่งจะเรียกข้าวจากกระบวนการนี้ว่า 
ข้าวกล้องงอก ซึ่งกระบวนการที่ข้าวเกิดการงอกจะเกิดการ
กระตุ้นเอนไซม์ภายในเมล็ดข้าวท างานและมีการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีท าให้ข้าวกล้องมีสารอาหารต่างๆ
เพิ่มขึ้นมากกว่าข้าวกล้อง โดยเฉพาะสารกาบา (Gamma - 
Amino Butyric Acid : GABA) ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เท่า 
ซึ่งสารกาบาท าหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท ประเภทยับยั้ง ใน
ระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลในสมองที่
ได้รับการกระตุ้น ช่วยบ ารุงเซลล์ประสาท ช่วยให้สมองผ่อน
คลาย อีกทั้งยังช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อ ท าให้กล้ามเนื้อ
กระชับ ลดไขมันในเลือด ช่วยลดไขมันในเลือด และช่วยให้
ไตท างานดีขึ้น  นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆ ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น 
ได้แก่ ใยอาหาร วิตามินอี วิตามินบี ไลซีน  ไนอาซิน และ
แมกนีเซียม อีกทั้งข้าวกล้องงอกจะมีคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสโดยมีรสชาติหวานและนุ่มขึ้น [2] [6] จาก
คุณประโยชน์ดังกล่าว ข้าวกล้องงอกจึงเหมาะที่จะใช้เป็น
ส่วนผสมในการน ามาแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ รวมถึง
ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ   
ผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยว เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้รับความ
นิยม โดยมีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกปี ซึ่งมี
การแข่งขันกันสูง ดังนั้นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจึง
ต้องให้ความส าคัญทั้งในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม
ขบเคี้ยวให้มีความแตกต่างแปลกใหม่ โดยอาจมีการใช้
วัตถุดิบที่แตกต่าง เช่น ข้าวสาลี แป้งข้าวเจ้า เป็นต้น การ
ท ารสชาติที่แปลกใหม่ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบ
เคี้ยวเพื่อสุขภาพ เช่น ลดปริมาณไขมัน ลดโซเดียม  รวมถึง
เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง [7]  
ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน าข้าวกล้องงอกมา แปรรูปโดย
ใช้เป็นส่วนผสมเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวประเภทแผ่นอบกรอบ โดยมี

วัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบโดยศึกษาทั้งในส่วนของสูตร
พื้นฐานและศกึษาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งข้าวกล้องงอก
ในขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบ 2) เพื่อท าการศึกษา
คุณค่าทางโภชนาการของขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบ  
ซึ่งงานวิจัยนี้จะช่วยเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของข้าว
กล้องจากการน ามาท าเป็นข้าวกล้องงอกและน ามาแปรรูป 
เพิ่มคุณค่าโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเป็น
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ   อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพด้วย  
 
2. วิธีด าเนินการศึกษา 
   การทดลองนี้แบ่งหัวข้องานวิจัย
ออกเป็นดังนี้  
2.1 การศึกษาสูตรพื้นฐานที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมขบ
เคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบ 
   ศึกษาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ขนม
ขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบดัดแปลงจากสูตรและกรรมวิธี
การผลิตคุกกี้ทูเลย์จากข้อมูลแหล่งต่างๆ จ านวน 3 สูตร ซึ่ง
ส่วนผสมและวิธีการผลิตดังตารางที่ 1  ท าการผลิตขนมขบ
เคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบน าไปทดสอบการยอมรับกับผู้
ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการฝึกฝน กลุม่เป้าหมายคือ นักศึกษา 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 30 คน ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ท าการสุ่มผู้ทดสอบโดยไม่ใช้ทฤษฎี
ความน่าจะเป็นแบบการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก 
(Convenience sampling) ซึ่งตัวอย่างถูกบรรจุใน
ถุงพลาสติกหนา ก าหนดด้วยรหัสเลขสุ่ม 3 ตัวและสุม่ล าดับ
การน าเสนอของแต่ละตัวอย่าง  จากนั้นผู้ทดสอบให้คะแนน
ความชอบ 1 ถึง 9 (9-point hedonic scale โดยที่ 1 ไม่
ชอบมากอย่างยิ่งและ 9 ชอบมากอย่างยิ่ง) [13]  ในด้าน สี 
กลิ่น รสชาติ  เนื้อสัมผัส  และความชอบโดยรวมของ
ผลิตภณัฑ์  
ในการทดลองนี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design: CRD) ท าการ
วิเคราะห์ผลการทดลอง ด้วยทดสอบความแปรปรวนของ
ข้อมูล (ANOVA) จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามวิธี 
Turkey's test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อ
คัดเลือกสูตรที่ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบมากที่สุด แล้ว
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น าสูตรพื้นฐานที่ได้ไปใช้ในการทดลองเพื่อหาปริมาณของ
แป้งข้าวกล้องงอกที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์ขนมขบ
เคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบ 
 
ตารางที่ 1 ส่วนผสมของผลิตภัณฑข์นมขบเคี้ยวแบบแผ่น
อบกรอบสูตรพื้นฐาน 

 
2.2 การศึกษาปริมาณแป้งข้าวกล้องงอกที่เหมาะสมใน
ผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบ 
 การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งข้าวกล้องงอกใน
การผลิตผลิตผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นกรอบจาก
แป้งข้าวกล้องงอก โดยใช้แป้งข้าวกล้องงอกทดแทนแป้ง
สาลี เท่ากับร้อยละ 25, 50  และ 75 ของแป้งสาลีที่ใช้
ทั้งหมดในสูตรพื้นฐานจากการทดลองที่ 1 วิธีการผลิตแสดง
ดังภาพที่ 1โดยประเมินผลการยอมรับของผู้ทดสอบชิม
จ านวน 30 คน  ซึ่งให้คะแนนความชอบ 1 ถึง 9 ในด้านสี 
กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส   
         ในการทดลองนี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
วิเคราะห์ผลการทดลอง ด้วยทดสอบความแปรปรวนของ
ข้อมูล (ANOVA) จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามวิธี 
Turkey's test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อ
คัดเลือกสูตรที่ใช้แป้งข้าวกล้องงอกทดแทนแป้งสาลีมาก
ที่สุดโดยที่มีคะแนนความชอบไม่แตกต่างจากสูตรพื้นฐาน 
 
2.3 การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่น
กรอบจากแป้งข้าวกล้องงอกสูตรที่พัฒนาได้ 

    ท าการศึกษาคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นกรอบจากแป้งข้าวกล้อง
งอกสูตรที่พัฒนาได้ ดังนี้  
1) ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยว
แบบแผ่นกรอบจากแป้งข้าวกล้องงอก โดยใช้การค านวณ
คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่น
กรอบจากแป้งข้าวกล้องงอก (กองโภชนาการ. 2544; 
Nutrition Data. 2010) [1][12] 
           ตีไข่ขาวจนตั้งยอดอ่อน 
 
          ใส่น้ าตาลไอซิ่งตีจนเนียน  
     
         ใส่เนยละลาย วานิลลาและเกลือ 
         ตีจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน 
                                      
 ใส่แป้งสาลีและแป้ง 
                                     
 ข้าวกล้องงอกใส่พิมพ ์
    อบด้วยอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส  
        นาน 5 นาที  
 
   ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นกรอบจากแป้งข้าวกล้องงอก 
 
ภาพที่ 1 วิธีการผลิตผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นกรอบ
จากแป้งข้าวกล้องงอก 
 
2) วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีได้แก่ ค่าaw ด้วย 
Water activity meter (AW SPRINT TH-500), สี ด้วย
เครื่องวัดค่าสีอัตโนมัติ ColorFlex EZ และเนื้อสัมผัส (ค่า
ความกรอบ) ด้วยเครื่องวัดค่าเนื้อสัมผัส CT3 TEXTURE 
ANALYZER [5]  
3) การประเมินการยอมรับและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวกล้องงอก โดยท า
การทดสอบด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม โดยใช้การประเมินผลทางประสาทสัมผัสแบบ 9-
point hedonic scale และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวกล้อง

ส่วนผสม สูตรที่ 1 
(ส านักพิม
พ์แสงแดด. 
2559) 

สูตรที่ 2 
(Carolin
e 
Russock
. 2009) 

สูตรที ่3 
(Almon
d 
Bakery. 
2556) 

แป้งสาล ี  (กรัม) 80 45 90 
เนยจืด (กรัม) 125 57.5 100 
น้ าตาลไอซิ่ง (กรัม) 120 115.5 100 
ไข่ขาว (กรัม) 120 66 150 
เกลือ  (กรัม) 0.4 - - 
วานิลลา )ช้อนชา(  1 ¾ - 
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งอก ผู้ทดสอบเป็น อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ านวน 100 คน 
 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
3.1 สูตรพื้นฐานที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบ
แผ่นอบกรอบ 
ในการศึกษาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว แบบ
แผ่นอบกรอบผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบในด้านสี 
กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม ผลการทดลองดังตาราง
ที่ 2 พบว่าคะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะของ
ผลิตภณัฑ์ดังกล่าวทั้ง 3 สูตรไม่แตกต่างกัน จึงสามารถ
เลือกใช้สูตรใดสูตรหนึ่งในการทดลองต่อไป แต่อย่างไรก็
ตามหากพิจารณาในส่วนของความยากง่ายในการผลิตพบว่า 
ส่วนผสมของแป้งส าหรับผลิตภัณฑข์นมขบเคี้ยวแบบแผ่น
อบกรอบสูตรที่ 1 เมื่อผสมเสร็จแล้ว มีความข้นหนืดใน
ระดับที่พอดีท าให้เกลี่ยง่าย ในขณะที่สูตร 2 ส่วนผสมของ
แป้งจะค่อนข้างเหลวเกินไป สูตร 3 มีความข้นหนืดเกินไป 
จึงเลือกสูตร 1 เพื่อน ามาใช้เป็นสูตรพื้นฐานในการศึกษา
ปริมาณของแป้งข้าวกล้องงอกที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบ 

 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดแผ่นอบสูตรพื้นฐาน 

คุณลักษณะ 
คะแนนความชอบของผู้ทดสอบชิม 

ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแผ่นกรอบ 
สูตรที1่ สูตรที2่ สูตรที3่ 

สnีs 6.8±1.2 6.5±1.3 6.4±1.4 

กลิ่นns 6.9±1.1 6.7±1.4 6.5±1.3 

รสชาติns 6.8±1.5 6.3±1.5 6.1±1.5 

เนื้อสัมผัสns 6.6±1.0 6.5±1.4 6.2±1.9 

ความชอบ
โดยรวมns 

7.0±1.2 6.7±1.3 6.3±1.6 

หมายเหตุ: 
สูตรที่ 1 ส านักพิมพ์แสงแดด. 2559 [8] สูตรที่ 2 Caroline 
Russock. 2009 [11] สูตรที่ 3 Almond Bakery. 2556 
[10] 
ค่าเฉลี่ยที่ได้มาจากการทดสอบโดยใช้ 9–point hedonic 
scale กับทดสอบชิมจ านวน 30 คน, ns no significant 

3.2 ปริมาณของแป้งข้าวกล้องงอกที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบ 
    จากการทดลองในการใช้แป้ง
ข้าวกล้องทดแทนแป้งสาลีในผลิตภณัฑ์สูตรพื้นฐานของขนม
ขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบในปริมาณร้อยละ 25, 50 และ 
75 ของปริมาณแป้งทั้งหมดในสูตร (สูตรที่ 1, 2 และ 3 
ตามล าดับ) จากนั้นท าการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส
กับผู้ทดสอบชิม ผลการทดลองดังภาพที่ 2 พบว่า การใช้
แป้งข้าวกล้องงอกในแต่ละระดับมีค่าคะแนนความชอบใน
คุณลักษณะสี กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัสไม่แตกต่างกัน 
อย่างไรก็ตามผู้บริโภคได้ให้ค่าคะแนนความชอบโดยรวมของ
ผลิตภณัฑ์ที่ใช้แป้งข้าวกล้องงอกสูตรที่  1 และ 2  (ใช้แป้ง
ข้าวกล้องงอกร้อยละ 25 และ 50 ของปริมาณแป้งทั้งหมด
ในสูตร) ไม่แตกต่างกัน โดยที่มีค่าคะแนนความชอบโดยรวม
มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้แป้งข้าวกล้องงอกสูตรที่  3  (ใช้แป้ง
ข้าวกล้องงอกร้อยละ 75 ของปริมาณแป้งทัง้หมดในสูตร) 
 
ภาพที่ 2  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยวชนิดแผ่นอบกรอบจากแป้งข้าวกล้องงอก 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ:  
สูตรที่ 1, 2 และ 3 สูตรที่มีการใช้แป้งข้าวกล้องงอกร้อยละ 
25, 50 และ 75 ของปริมาณแป้งทั้งหมดที่ใช้ในสูตร 
ตามล าดับ 

    สี             กลิน่         รสชาต ิ     เนือ้สัมผัส   ความชอบโดยรวม 

คะแนนความชอบ (คะแนน) 

คุณลักษณะ 

สูตรที่ 1              สูตรที ่2              สูตรที่ 3 
แ
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ค่าเฉลี่ยที่ได้มาจากการทดสอบโดยใช้ 9–point hedonic 
scale กับ  ผู้ทดสอบชิมจ านวน 30 คน 
          การใช้แป้งข้าวกล้องงอกร่วมกับแป้งสาลีใน
ผลิตภณัฑ์พวกขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบ จะมีผลต่อ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ทั้งสี กลิ่น รสชาติ
และเนื้อสัมผัสซึ่งจะเห็นได้จากค่าคะแนนความชอบของ
ผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลงเมื่อมีการใช้ปริมาณของแป้งข้าว
กล้องงอกในสูตรสูงกว่าแป้งสาลี ถึงแม้ว่าการเปรียบเทียบ
ทางสถิติจะไม่แตกต่างก็ตาม  ซึ่งข้าวกล้องงอกถูกน ามาใช้
ประโยชน์ท้ังขายในรูปแบบของข้าวเพื่อใช้น าไปหุง 
รับประทาน รวมถึงการใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
อาหารประเภทต่างๆ และมีการวางจ าหน่ายทางการค้า 
ได้แก่ เครื่องดื่มน้ าขา้วกล้องงอก ไอศกรีมที่มีส่วนผสมของ
ข้าวกล้องงอก โจ๊กจากข้าวกล้องงอก ผลิตภัณฑ์อาหารเช้า
จากข้าวกล้องงอก [6]  รวมถึงในงานวิจัยต่างๆ มีการน า
แป้งข้าวกล้องงอกมาใช้เป็นส่วนผสมหลัก  เสริมหรือน ามา
ทดแทนส่วนผสมในสูตรของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑไ์ส้
กรอกเปรี้ยวจากเนื้อโค [3]   ขาวกล้องงอกอบกรอบแทงรส
น้ าพริกเผา ขาวพองแบบแผนรสตมย า   กรอบเค็มแทงจาก
แป้งข้าวกล้องงอกรสพริกไทย [4] นอกจากนี้ในบาง
ผลิตภณัฑ์อาหารจะมีการน าข้าวกล้องงอกมาแปรรูปเป็น
แป้งหรือมีการใช้แป้งข้าวกล้องงอกร่วมกับแป้งสาลี ได้แก่ 
การใช้แป้งข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์มัฟฟิน พบว่า
อัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวกล้องงอกต่อแป้งสาลีใน
ผลิตภณัฑ์มัฟฟินเท่ากับ 50:50 ของปริมาณแป้งทั้งหมดใน
สูตร ซึ่งการเพิ่มปริมาณของแป้งข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์
มัฟฟิน ท าให้ผลิตภัณฑ์มสีีเข้มขึ้นเนื่องจากสีของแป้งข้าว
กล้องงอกที่เข้มกว่าแป้งสาลี เช่นเดียวกับในการทดลองนี้สี
ของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีการใช้แป้งข้าวกล้องงอกที่
ระดับสูงสุดคือร้อยละ 75 พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ไดม้ีสีน้ าตาล
เข้มและผู้บริโภคให้คะแนนความชอบด้านสีมีแนวโน้มต่ า
กว่าสูตรอื่นๆ นอกจากนี้การใช้แป้งข้าวกล้องงอกทดแทน
แป้งสาลีในผลิตภัณฑ์มัฟฟนิยังส่งผลต่อด้านเนื้อสัมผัส ซึ่ง
เป็นผลมาจากคุณสมบัติของแป้งข้าวกล้องงอกซึ่งเป็นแป้งที่
มีปริมาณ     อะมิโลสต่ ากว่าแป้งข้าวเจ้าทั่วไปและมี
ปริมาณโปรตีนต่ า แต่มีปริมาณใยอาหารสูงกว่าแป้งสาลี
ทั่วไป [9]   
  

3.3 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นกรอบจาก
แป้งข้าวกล้องงอกสูตรที่พัฒนาได้ 
1) คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบ
แผ่นกรอบจากแป้งข้าวกล้องงอกสูตรที่พัฒนาได้ 
         ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์   
ขนมขบเคี้ยวชนิดแผ่นอบกรอบจากแป้งข้าวกล้องงอกสูตรที่
พัฒนาได้ (ตารางที่ 3) พบว่า ผู้บริโภครับประทาน
ผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดแผ่นอบกรอบจากแป้งข้าวกล้อง
งอก 1 หน่วยบริโภคเท่ากับ 75 กรัม ประกอบด้วยพลังงาน 
342.04 กรัม โปรตีน 4.22 กรัม คาร์โบไฮเดรต 36.34 กรัม 
ไขมัน 20.60 กรัม ใยอาหาร 0.58 กรัม แคลเซียม 2.24 
มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 39.20 มิลลิกรัม เหล็ก 0.55 มิลลิกรัม 
 
ตารางที่ 3 คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ขนมขบ
เคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบจากข้าวกล้องงอก 

องค ์
ประกอบ 

คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑ์
ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบจาก

แป้งข้าวกล้องงอก 
      (/75 g 1 serving size) 

พลังงาน (kcal) 342.04  

โปรตีน (g)  4.22  

ไขมัน (g)  20.60  

คาร์โบไฮเดรต (g)  36.34  

ใยอาหาร (g)  0.58  

ฟอสฟอรัส (mg)  39.20  

แคลเซียม (mg)   2.24  

เหล็ก (mg)   0.55  

หมายเหตุ:  จากการค านวณตามข้อมูลของกองโภชนาการ. 
2544; Nutrition Data. 2010 
 
2) วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบจากข้าวกล้องงอก 
   ผลการทดสอบค่า aw ของขนมขบเคี้ยว
แผ่นกรอบจากแป้งข้าวกล้องงอกสูตรที่พัฒนาได้มีค่าเท่ากับ 
0.352  ส่วนผลการทดสอบค่าสีของขนมขบเคี้ยวแผ่นกรอบ
ที่ใช้แป้งข้าวกล้องงอกสูตรที่พัฒนาได้มีค่าเท่ากับ L* 52.28 
, a* 10.27 , b* 31.16  และค่าความกรอบจากการทดสอบ
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เนื้อสัมผัส (Texture analysis) โดยการทดสอบแบบกดทะลุ 
(Penetration test) ผลการทดสอบค่าความกรอบของขนม
ขบเคี้ยวแผ่นกรอบจากแป้งข้าวกล้องงอกสูตรที่พัฒนาได้มี
ค่าเท่ากับ 1.42 N 
 
3) การประเมินการยอมรับและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวกล้องงอก 
จากการท าแบบสอบถามเพื่อประเมินการยอมรับและความ
คิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้ง
ข้าวกล้องงอก โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษา 
เจ้าหน้าที่และอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมซึ่ง
แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 34  และเพศหญิงร้อยละ 66 โดย
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นสามอันดับแรกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
ว่าผลิตภัณฑม์ีความแปลกใหม่ ร้อยละ 31 เป็นผลิตภัณฑ์ที่
น่าสนใจ ร้อยละ 29 และเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับผู้บริโภค 
ร้อยละ 22 ทั้งนี้ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภณัฑ์ขนมขบ
เคี้ยวแบบแผ่นกรอบจากข้าวกล้องงอกสูตรที่พัฒนาได้ถึง
ร้อยละ 83 และผู้บริโภคได้ประเมินระดับความชอบในด้านสี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของ
ผลิตภณัฑ์สูตรที่พัฒนาได้ อยู่ในช่วงชอบเล็กน้อยจนถึงชอบ
ปานกลาง (6.9–7.8 คะแนน) โดยที่หากมีการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์นี้ในท้องตลาด ผู้บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้ถึงร้อย
ละ 78 อาจจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้ถึงร้อยละ 20 และไม่ซื้อ
ผลิตภณัฑ์นี้เพียงร้อยละ 2 ซึ่งราคาที่เหมาะสมในการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นกรอบจากข้าว
กล้องงอกสูตรที่พัฒนาได้ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 75 กรัม ควร
อยู่ในช่วง 30-35 บาท/กล่อง 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
สูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบ
กรอบจากแป้งข้าวกล้องงอก ประกอบด้วยแป้งสาลี 40 กรัม
, แป้งข้าวกล้องงอก 40 กรัม, เนยสดรสจืด 125กรัม, 
น้ าตาล ไอซิ่ง 120 กรัม, ไข่ขาว  120 กรัม, เกลือ 0.4 กรัม 
และกลิ่นวานิลลา 1 ช้อนชา ผลิตภัณฑ์ที่ได้มสีีน้ าตาล มี
กลิ่นหอมเนยและกลิ่นข้าวชัดขึ้น รสชาติค่อนข้างหวานมาก 
เนื้อสัมผัสแผ่นแป้งบางกรอบก าลังดี ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
แบบแผ่นอบกรอบจากแป้งข้าวกล้องงอกสูตรที่พัฒนาได้นี้มี
คุณค่าทางโภชนาการโดยก าหนดตามผู้บริโภครับประทาน 1 

หน่วยบริโภค ที่มีน้ าหนัก 75 กรัม ประกอบด้วย โปรตีน 
4.22 กรัม คาร์โบไฮเดรต 36.34 กรัม ไขมัน 20.60 กรัม 
เส้นใยอาหาร 0.58 กรัม แคลเซียม 2.24 มิลลิกรัม 
ฟอสฟอรัส 39.20 มิลลิกรัม เหล็ก 0.55 มิลลิกรัม พลังงาน
ทั้งหมด 342.04 กิโลแคลอรี่ ทั้งนี้ผู้บริโภคให้ความสนใจซื้อ
ผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบจากแป้งข้าวกล้อง
งอกมากที่สุดถึง      ร้อยละ 78  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรรมวิธีการผลิตเยลลี่สูตรมาตรฐาน 2) ศึกษาอัตราส่วนของน้ าสมุนไพรในเยลลี่สูตร
มาตรฐาน 3) ศึกษาอัตราส่วนของเยลลี่ต่อสาหร่ายพวงองุ่นในผลิตภัณฑ์  4)  ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของเยลลี่เสริม
สาหร่ายพวงองุ่น 5) ศึกษาการยอมรับทาง ประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่น 6) ศึกษา
ความคิดเห็นของ ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่น ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการทดลองสูตรมาตรฐาน 3 
สูตร สูตรที่ 2 ได้คะแนนทาง การประเมินทางประสาทสัมผัสคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.62 2) อัตราส่วนของน้ าสมุนไพรในเยลลี่ สูตร
มาตรฐาน 3 สูตร ได้คะแนนทางการประเมินทางประสาทสัมผัสคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.68 3) อัตราส่วนเยลลี่ต่อสาหร่ายพวงองุ่น 
จากการศึกษาพบว่าอัตราส่วนเยลลี่ต่อสาหร่ายพวงองุ่น 30:70 ได้รับการยอมรับมากที่สุด การประเมินทางประสาทสัมผัสใน
ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ ความชอบโดยรวม ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน 3.83 ± 0.69 3.92 ± 0.49 4.25 ± 0.60 และ
4.17 ± 0.69 ตามล าดับ 4) คุณค่าทางโภชนาการของเยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่นพบว่า 1 หน่วย บริโภค น้ าหนัก 40 กรัม จะ
ให้พลังงาน 214.61       กิโลแคลอรี่ และประกอบด้วย โปรตีน 4.74 กรัม คาร์โบไฮเดรต 49.11 กรัม ไขมัน 1.38 กรัม ใย
อาหาร 2 กรัม แคลเซียม 157.47 กรัม ฟอสฟอรัส 39.38 กรัม วิตามิน A 177.73 กรัม B1 0.03 กรัม B2 0.03 กรัม C 10.56 
กรัม E 0.01 กรัม 5) การยอมรับทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่นพบว่าการยอมรับด้าน  สี กลิ่น 
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.04 อยู่ในระดับดีมาก 6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริม
สาหร่ายพวงองุ่นพบว่าผู้บริโภคไม่รู้รู้จักประโยชน์ของสาหร่ายพวงองุ่น ร้อยละ 53  
ค าส าคัญ : ผลิตภัณฑ์เยลลี่  สาหร่ายพวงองุ่น 
 

Abstract 
The purpose of this research was: 1) study the production of standard formula jelly 2) study the ratio of herbal 
water in standard formula jelly 3 )  study the ratio of jelly to sea grapes in the product 4 )  study the nutritional 
value of the jelly added sea grapes 5 )  study the acceptance of The consumer's senses towards jelly products. 
6) study the opinions of Consumers with jelly products, The results of the research were as follows: 1) Results 
of the standard formula 3 formula2, obtained a score of sensory evaluation, with an average value of 4.62   2) 
The ratio of herbal water in 3 standard formula jelly obtained a score of sensory evaluation, with an average 
value of 4.68   3) The ratio of jelly to sea grapes, from the study, it was found that the ratio of jelly to sea grapes 
30 :70 was the most acceptant. Sensory evaluation in terms of color, smell, taste, texture and overall 
preference mean and deviation 3.83 ± 0.69 3.92 ± 0.49 4.25 ± 0.60 and 4.17 ± 0.69, respectively. 4) The 
nutritional value of jell added sea grapes, found that one serving unit was weight of 40 grams gives 214.61 
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kcal of energy and contains 4.74 grams of protein, 49.11 grams of carbohydrates. 1.38 grams of fat, dietary 
fiber 2 grams, calcium 157.47 grams, phosphorus 39.38 grams, vitamin A 177.73 grams, B1 0.03 grams B2 
0.03 grams C 10.56 grams E 0.01 grams 5) Sensory acceptance in the product of jelly, added sea grapes 
Taste, texture and overall preference Representing an average of 4.04 at a high level 6) Comments on the 
product of jelly, added grapes, It was found that 5 3  percent of consumers knew the benefits of the algae 
bunches. 
Keyword : Jelly products , Bunch of seaweed 

 
1. บทน า 
     เยลลี่ที่มีคุณภาพดีควรมีลักษณะเนื้อสัมผัสเนียน อ่อน
นุ่ม และลื่น เป็นประกาย มีความคงตัวดีเมื่อแกะออกจาก
ภาชนะ มีความไหวตัวมากแต่ไม่ไหลไปมา (เรวดี ธรรม
อุปกรณ์และคณะ. 2532) 
     น้ าสมุนไพรจึงเปรียบเสมือนยาที่ช่วยบ ารุงปกป้อง
รักษาสภาพร่างกายให้เกิดการสมดุลท าให้สุขภาพดี ทั้งยัง
ช่วยควบคุมไขมันในร่างกายท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากสารอาหารในน้ าสมุนไพรช่วยควบคุมระบบการ
ท างานของร่างกาย 
     สาหร่ายพวงองุ่นโดยน้ ามาเสริมในผลิตภัณฑ์ของ
อาหารว่างโดยที่จะน้ าสาหร่ายพวงองุ่นมาเสริมใน
ผลิตภัณฑ์เยลลี่สมุนไพร เพราะว่าสรรพคุณของสาหร่าย
พวง 
      องุ่นนั้นในด้านโภชนาการพบว่าเป็นพืชที่มีไฟเบอร์
อยู่ ในปริมาณมากที่ ช่วยให้ระบบการขับถ่ายได้ดีมี
แคลเซียม แม็กนิเซียม ไอโอดีน สังกะสี โพแทสเซียม
และเบต้าแคโรทีนที่มีประโยชน์ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย ดังนั้นจึงน าสาหร่ายพวงองุ่นมาเสริมในผลิตภัณฑ์
เยลลี่ ท าให้ช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารและมูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทเยลลี่สมุนไพรเสริมสาหร่าย
พวงองุ่นเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 
1) ศึกษากรรมวิธีการผลิตเยลลี่สูตรมาตรฐาน 2) ศึกษา
อัตราส่วนของน้ าสมุนไพรในเยลลี่สูตรมาตรฐาน 3) ศึกษา
อัตราส่วนของเยลลี่ต่อสาหร่ายพวงองุ่นในผลิตภัณฑ์  4)  
ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของเยลลี่เสริมสาหร่ายพวง
องุ่น 5) ศึกษาการยอมรับทาง ประสาทสัมผัสของผู้บรโิภค
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่น 6) ศึกษา

ความคิดเห็นของ ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริม
สาหร่ายพวงองุ่น 
 
2. วิธีด าเนินการศึกษา 
1. การศึกษาเยลลี่สูตรมาตรฐาน 
1.1 คัดเลือกเยลลีสู่ตรมาตรฐาน 
     การศึกษาสูตรเยลลี่ที่เหมาะสมในการผลิตเป็นอาหาร

ว่างจ านวน สูตร ศึกษาค้นคว้า 3  สูตร เยลลี่จากเอกสาร 

อินเตอร์เน็ต แหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วผลิตเปรียบเทียบแต่

ละสูตรและประเมินผลในด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส

และความชอบโดยรวม เพื่อคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมเพื่อ

ใช้เป็นสูตรมาตรฐานในการวิจัยต่อไป 

การเลือกสูตรเยลลี่พื้นฐานท่ีใช้ในการทดลอง 
สูตรที่ 1 
ส่วนประกอบ ปรมิาณการชั่งตวง 
1. น้ าเปล่า   ¾     ถ้วย 
2. น้ าตาลทรายขาว  3    ช้อนโต๊ะ 
3. เจลาติน   8 แผ่น 
ที่มา:https://www.pim.in.th/international-dessert-
and-bakery/ 1027- mango-jelly. 2560 
สูตรที่ 2 
ส่วนประกอบ ปรมิาณการชั่งตวง 
1. น้ าต้มสุก   300  กรัม 
2. น้ าตาลทราย   30  กรัม 
3. แผ่นเจลาติน   4  แผ่นใหญ ่
ที่มา:http://www.foodtravel.tv/recipe.aspx?viewi 
2560 
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สูตรที่ 3 
ส่วนประกอบ ปรมิาณการชั่งตวง 
1. น้ าเปล่า   500  กรัม 
2. น้ าตาลทราย   100  กรัม 
2. เจลาติน   8 แผ่นใหญ ่
ที่มา:
https://cooking.kapook.com/view 125845. html. 
2560   
 

1.2 การคัดเลือกสูตรเยลลี่สมุนไพรในการทดลองการเลอืก
สูตรเยลลี่สมุนไพรที่เหมาะสม ที่จะน ามาเพิ่มในเยลลี่ โดย
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วทดลองทั้ง 3 สูตร จากนั้นน ามา
ทดสอบการยอมรับ และประเมินผลในด้าน สี กลิ่น 
รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม เพื่อคัดเลือกสตูร
ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเยลลี่สมุนไพรในการวิจัยต่อไป 
 

การเลือกสูตรเยลลี่สมุนไพรที่ใช้ในการทดลอง 
สูตรที่ 1 
ส่วนประกอบ ปริมาณการชั่งตวง 
1. น้ าต้มสุก  300  กรัม 
2. แผ่นเจลาติน  4   แผ่นใหญ่ 
3. ตะไคร้   50   กรัม 
4. น้ าผึ้ง   56.4  กรัม 
5. น้ ามะนาว  30   กรัม 

สูตรที่ 2 
ส่วนประกอบ ปริมาณการชั่งตวง 
1. น้ าต้มสุก  300  กรัม 
2. แผ่นเจลาติน  4   แผ่นใหญ่ 
3. ตะไคร้   100  กรัม 
4. น้ าผึ้ง   112.8  กรัม 
5. น้ ามะนาว  40   กรัม 
สูตรที่ 3 
ส่วนประกอบ ปริมาณการชั่งตวง 
1. น้ าต้มสุก  300   กรัม 
2. แผ่นเจลาติน  4    แผ่นใหญ่ 
3. ตะไคร้   700   กรัม 
4. น้ าผึ้ง   75.2   กรัม 
5. น้ ามะนาว  20    กรัม 

2. ศึกษาขั้นตอนการผลิต 
 จาการทดลองได้ดัดแปลงสูตรการผลิตเยลลี่
เสริมสาหร่ายพวงองุ่นโดยมีองค์ประกอบและมีวิธีการ
เตรียมวัตถุดิบสรุปดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบในการผลิตอาหารว่างจากเยลลี่
เสริมสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อคัดเลือกสูตร 
(สูตรที่ 1) 

ส่วนประกอบ ปริมาณการชั่งตวง 
น้ าต้มสุก 
แผ่นเจลาติน 
ตะไคร้ 
น้ าผึ้ง 
มะนาว 
ส า ห ร่ า ย พ ว ง อ งุ่ น  5 
เปอร์เซ็นต์ 

300 
4 
100 
112.8 
40   
28    

กรัม 
แผ่นใหญ ่
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 

 
ตารางที่ 3.2 องค์ประกอบในการผลิตอาหารว่างจากเยล
ลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อคัดเลือกสูตร (สูตรที่ 2) 

ส่วนประกอบ ปริมาณการชั่งตวง 
น้ าต้มสุก 
แผ่นเจลาติน 
ตะไคร้ 
น้ าผึ้ง 
มะนาว 
ส า ห ร่ า ย พ ว ง อ งุ่ น  1 0 
เปอร์เซ็นต์ 

300 
4 
100 
112.8   
40 
56 

กรัม 
แผ่นใหญ ่
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 

 
ตารางที่ 3.3 องค์ประกอบในการผลิตอาหารว่างจากเยล
ลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อคัดเลือกสูตร 
(สูตรที่ 3) 
 

ส่วนประกอบ ปริมาณการชั่งตวง 
น้ าต้มสุก 
แผ่นเจลาติน 
ตะไคร้ 
น้ าผึ้ง 

300 
4 
100 
112.8 

กรัม 
แผ่นใหญ่ 
กรัม 
กรัม 



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-267- 

มะนาว 
ส า ห ร่ า ย พ ว ง อ งุ่ น  15 
เปอร์เซ็นต์ 

40 
84 

กรัม 
กรัม 

 

 
2.1 การเตรียมวัตถุดิบ 
     2.1.1 สาหร่ายพวงองุ่นน ามาท าความสะอาดและแช่
น้ าหลังจากนั้นน าไปพักให้สะเด็ดน้ า 
     2.1.2 ช่ังตวงวัตถุดิบตามสูตรส่วนผสม เครื่องปรุง 
แผ่นเยลลี่ 
2.2 การผสม 
     แช่แผ่นเจลาตินลงแช่ในน้ าเย็นจัดเพื่อให้แผ่นเจลาติน
อ่อนตัว ต้มน้ าเปล่าและตะไคร้จนเดือดจากนั้นน ามากรอง 
แล้วน าไปตั้งไฟใส่น้ าตาลทรายพออุ่นหรือให้เดือดเพียง
เล็กน้อยและยกลงจากเตา น าแผ่นเจลาตินที่แช่ไว้จนอ่อน
ตัวใส่ลงในหม้อคนให้ละลาย เติมน้ าผึ้งและน้ ามะนาวลงไป
คนจนละลายพักส่วนผสมให้เย็นลง 
     2.3 การแช่เย็น 
ตักส่วนผสมลงในพิมพ์หรือภาชนะที่ต้องการใส่สาหร่าย
พวงองุ่นตามอัตราส่วนที่ก าหนดแตกต่างกัน พักในตู้เย็น
ช่องแช่ปกติประมาณ 3-4 ช่ัวโมง เพื่อให้เยลลี่เซตตัว 
การศึกษาการยอมรับและความคิดเห็นของผลิตภัณฑ์ 
เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่น 
     ในการตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสผู้วิจัยได้
ศึกษาดังนี ้
1. การตรวจสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสเพื่อ
คัดเลือกสูตรเยลลี่มาตรฐานด้วยวิธี Pair - Comparision 
Test โดยมีการแปรค่าความหมายคะแนนเป็น 5 คะแนน 
โดยผู้เช่ียวชาญ ด้านอาหารจ านวน 3 ท่าน ในด้านสี กลิ่น 
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม คัดเลือกสูตรที่
มี 
คุณลักษณะที่ดีที่สุด เพียง 1 สูตร เพื่อไปใช้ในการ
ผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่น และน าไปประเมิน 
ด้วยวิธี Hedonic Scale Test ซึ่งมีการใช้คะแนนดังน้ี 
 5 หมายถึง ชอบมากที่สุด 
 4 หมายถึง ชอบมาก 
 3 หมายถึง ชอบปานกลาง 
 2 หมายถึง ชอบน้อย 

 1 หมายถึง ชอบน้อยที่สุด 
โดยมีการแปลความหมาย ดังน้ี 
 4.21 – 5.00 หมายถึง ชอบมากที่สุด 
 3.41 – 4.20 หมายถึง ชอบมาก 
 2.61 – 3.40 หมายถึง ชอบปานกลาง 
 1.81 – 2.80 หมายถึง ชอบน้อย 
 1.00 – 1.80 หมายถึง ชอบน้อยที่สุด 
2. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์เยลลี่
เสริมสาหร่ายพวงองุ่นโดยใช้วิธีแบบ Hedonic Scale 
Test (ไพโรจน์ วิริยจารี. 2545) เปรียบเทียบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่นด้านคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบ
โดยรวมโดยนักศึกษาช้ันปีที่  4 คณะวิทยาศาสตร์  
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์จ านวน 12 คน 
3. ประเมินการยอมรับและข้อคิดเห็นในผลิตภัณฑ์เยลลี่
เสริมสาหร่ายพวงองุ่นโดยใช้วิธีMultiple Comparison 
Test (ไพโรจน์ วิริยจารี. 2545) ด้านคุณภาพทางประสาท
สัมผัส สี กลิ่นรสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม 
โดยกลุ่มบุคคลทั่วไปจ านวน 30 คนที่พักอาศัยบริเวณ 
ซอยรัชดา 36 (เสือใหญ่) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1. ประชากร ประชากรกลุ่มบุคคลทั่วไปที่พักอาศัยใน 
ซอยรัชดา 36 (เสือใหญ่อุทิศ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
     2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มบุคคลทั่วไปท่ีพักอาศัยในซอย 
รัชดา 36 (เสือใหญ่อุทิศ) เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
จ านวน 30 คน โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling)เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
พิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่ม
ที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.1 แบบประเมินทางประสาทสัมผัส (Pair 
Comparision Test) 
 1.2 แบบประเมินทางประสาทสัมผัส (Hedonic Scale 
Test) 
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1.3 แบบประเมินการยอมรับของผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริม
สาหร่ายพวงองุ่นด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและ
ความชอบโดยรวม โดยบุคคลทั่วไปจ านวน 30 คน 

1.4 ตารางคุณค่าทางโภชนาการอาหาร 100 กรัม 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.1 สูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่าย
พวงองุ่น โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 2.2 อัตราส่วนที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริม
สาหร่ายพวงองุ่น โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) แ ล ะ ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  ( Standard 
Deviation) 
 2.3 แบบประเมินทางประสาทสัมผัส และการยอมรับ
ของผู้บริโภคกลุ่มบุคคลทั่วไป 
โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 
 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณค่าทางโภชนาการโดย
ใช้ตารางคุณค่าทางโภชนาการอาหาร 100 กรัม ใช้
ประกอบในการค านวณปริมาณสารอาหารและน้ าหนัก
ของเยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่นส าหรับปริมาณที่ผู้บริโภค
รับประทาน 
 

3.  ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
ผลการคัดเลือกสูตรมาตรฐานในการศึกษาค้นคว้าสูตรเยลลี่
มาตรฐานเปรียบเทียบทางประสาทสัมผัสของสูตรที่ 1 สูตร
ที่ 2 สูตรที่ 3 ได้ตามผลตารางที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.1 ลักษณะของเยลลี่ 

 

      จากตารางที่ 3.1 ผลการคัดเลือกสูตรมาตรฐาน 
ลักษณะที่ปรากฏและลักษณะทางประสาทสมัผสัของเยลลี่
ทั้ง 3 สูตร มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยสูตรที่ 1 
เนื้อเยลลี่มีสีเหลือง มีความยืดหยุ่นน้อย รสชาติหวาน มี
กลิ่นเจลาตินแรง สูตรที่ 2 เนื้อเยลลี่มีสีเหลอืงอ่อน มีความ
ยืดหยุ่นในลักษณะที่ดี รสชาติหวานเล็กน้อย มีกลิ่นเจ
ลาตินอ่อนๆ สูตรที่ 3 เนื้อเยลลี่มีสีค่อนข้างเป็นสีขาว มี
ความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก รสชาติหวานเล็กน้อย 
      ผลการประเมินทางประสาทสัมผสัขอผลิตภัณฑเ์ยลลี่
สูตรมาตรฐาน ด้านความชอบโดยรวม พบว่าสูตรที่ 2 
ได้รับคะแนนความชอบดา้นความชอบโดยรวมคา่เฉลีย่ 
4.64 อยู่ในเกณฑ์ชอบมากที่สุด พบว่า มีสีเหลืองอ่อน มี
รสหวานปานกลาง มีกลิ่นคาวน้อยที่สุด เนื้อสมัผสัมีความ
เหนียวและความยดืหยุ่น 
       การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเยลลี่
สูตรมาตรฐานทั้ง 3 สูตร โดยผู้ประเมินท่ีมีความเชี่ยวชาญ

จ านวน 3 คน พบว่าสูตรที่ 2 ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัส และความชอบโดยรวม มีค่าเฉลี่ยคือ 5 , 4.60 , 
4.30 , 4.66 , 4.66 ตามล าดับ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยในด้านสี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมมากกว่า 
สูตรที่ 1 คือ 4 , 3.60 , 4 , 3.33 , 4 ตามล าดับ และสูตร
ที่ 3 คือ 3.60 , 3.30 , 3.30 , 3.33 , 3.33 ตามล าดับ 
ผู้วิจัยจึงคัดเลือกสูตรที่ 2 จากการศึกษากรรมวิธีเป็นสูตร
มาตรฐาน ซึ่งจะน าไปท าการทดลองในขั้นตอนอ่ืนต่อไป 
 
 
ตารางที่ 3.2 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของเยลลี่
สูตรมาตรฐาน 

ล าดับ ลักษณะที่
ปรากฏ 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส 

สูตรที่ 
1 

เนื้อเยลลี่มีสี
เหลือง 

มีความยืดหยุ่นน้อย รสชาติ
หวาน มีกลิ่นเจลาตินแรง 

สูตรที่ 
2 

เนื้อเยลลี่มีสี
เหลืองอ่อน 

มีความยืดหยุ่นในลักษณะที่ดี 
รสชาติหวานเล็กน้อย 
มีกลิ่นเจลาตินอ่อนๆ 

สูตรที่ 
3 

เนื้อเยลลี่มีสสีี
ขาว 

มีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก 
รสชาติหวานเล็กน้อย 

คุณภาพ ประเมินของเยลลี่ทั้ง 3สูตร 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2     สูตรที่ 3 
ส ี 4 5 3.60 
กลิ่น 3.60 4.60 3.30 
รสชาต ิ 4.00 4.30 3.30 
เนื้อสัมผัส 3.33 4.66 3.33 
ความชอบ
โดยรวม 

4.00 4.66 3.33 

รวม 18.93 23.22 16.86 

ค่าเฉลี่ย 3.78 4.64 3.37 
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ผลการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของตะไคร้น้ าผ้ึง
มะนาวต่อเยลลี่สูตรมาตรฐาน 
 การประเมินการคัดเลือกสูตรเยลลี่สมุนไพรในการ
ทดลอง 3 สูตร โดยผู้เ ช่ียวชาญด้านอาหารสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ จ านวน 3 ท่าน ในการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของการคัดเลือกสูตรเยลลี่ทั้ง 
3 สูตร โดยผู้ประเมินที่มีความเช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
พบว่าสูตรที่  2 ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม มีค่าเฉลี่ยคือ 5 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 
ตามล าดับ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัส และความชอบโดยรวมมากกว่า สูตรที่ 3 คือ 4.3 , 
4 , 3.6 , 3.3 , 3.6 ตามล าดับและสูตรที่ 1 คือ 3.6 , 3.3 , 
3.6 , 3.6 , 4 ตามล าดับ ผู้วิจัยจึงคัดเลือกสูตรที่ 2 จาก
การศึกษากรรมวิธีเป็นสูตรมาตรฐาน ซึ่งจะน าไปท าการ
ทดลองในขั้นตอนอ่ืนต่อไป 
 

ตารางที่ 3.3 ผลของอัตราส่วนที่เหมาะสมของตะไคร้
น้ าผึ้งมะนาวต่อเยลลี่สูตรมาตรฐาน 

คุณภาพ ตะไคร้น้ าผึ้งมะนาวต่อเยลลี่ 
สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

ส ี 3.60 5.00 4.30 
กลิ่น 3.30 4.60 4.00 
รสชาติ 3.60 4.60 3.60 
เนื้อสัมผัส 3.60 4.60 3.30 
ความชอบ
โดยรวม 

4.00 4.60 3.60 

รวม 18.10 23.40 18.80 
ค่าเฉลี่ย 3.62 4.68 3.76 

 
ผลการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของการใช้เยลลี่ต่อ
สาหร่ายพวงองุ่น จากการทดลองสูตรเยลลี่เสริมสาหร่าย
พวงองุ่นได้ผลของลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
ตารางที่ 3.4 ผลของลักษณะเยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่น 

อัตราส่วน เยลลี่
ต่อสาหร่ายพวง
องุ่น 

ผลการศึกษา 

100 : 5 

1. ไม่มีกลิ่นคาวของสาหร่ายพวง
องุ่น  
2. เนื้อสัมผสันุ่มเล็กน้อย  
3. รสชาติเปรี้ยวมาก 

100 : 10 

1. ไม่มีกลิ่นคาวของสาหร่ายพวง
องุ่น  
2. เนื้อสัมผสันุ่มปานกลาง  
3. รสชาติเปรี้ยวหวานปานกลาง 

100 : 15 

1. ไม่มีกลิ่นคาวของสาหร่ายพวง
องุ่น  
2. เนื้อสัมผสันุ่มเป็นลักษณะที่ดี
ของเนื้อเยลลี่  
3. รสชาติเปรี้ยวหวานกลมกล่อม 

         ผลการศึกษาอัตราส่วนพบว่า ลักษณะที่ปรากฏ
และลักษณะทางประสาทสัมผัสของอัตราส่วนเยลลี่ต่อ
สาหร่ายพวงองุ่นทั้ง 3 ส่วน มีความแตกต่างกันเล็กน้อย 
โดยอัตราส่วน 100 : 5 ลักษณะที่ปรากฏคือไม่มีกลิ่นคาว
ของสาหร่ายพวงองุ่น เนื้อสัมผัสมีความนุ่มเล็กน้อย และ
รสชาติเปรี้ยวมาก อัตราส่วน 100 : 10 ลักษณะที่ปรากฏ
คือไม่มีกลิ่นคาวของสาหร่ายพวงองุ่น เนื้อสัมผัสมีความ
นุ่มปานกลาง และรสชาติ เปรี้ ยวหวานปานกลาง 
อัตราส่วน 100 : 15 ลักษณะที่ปรากฏคือไม่มีกลิ่นคาว
ของสาหร่ายพวงองุ่น เนื้อสัมผัสนุ่มเป็นลักษณะที่ดีของ
เนื้อเยลลี่ และรสชาติเปรี้ยวหวานกลมกล่อม 

ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของเยลลี่เสริม
สาหร่ายพวงองุ่นในอัตราส่วนต่างๆ  
     จากการผลิตเยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่น ระดับ
ต่างๆ น ามาประเมินทางประสาทสัมผัสโดย นักศึกษา
ช้ันปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
จ านวน 12 คน โดยใช้วิธี Hedonic Scale Test ด้านสี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม 
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ตารางที่ 3.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของ
จ านวนผู้ประเมินคา่ทางประสาทสมัผัสของเยลลี่เสริม
สาหร่ายพวงองุ่น 

เยลลี่ต่อ
สาหร่าย
พวงองุ่น 

สี กลิ่น รสชาต ิ เน้ือสัมผัส ความชอบ
โดยรวม 

�̅� ± S.D �̅� ± S.D �̅� ± S.D �̅� ± S.D �̅� ± S.D 

100 : 5 3.76±0.72 3.50±0.65 4.08±0.49 4.00±0.58 4.06±0.57 

100 : 10 3.67±0.72 3.75±0.83 4.00±1.08 4.08±0.49 4.13±0.80 

100 : 15 3.83±0.69 3.92±0.49 3.73±1.06 4.17±0.69 3.33±1.01 

 
     จากการได้ทดลองประสาทสัมผัสโดยวิธีการทดลอง
ความชอบ (Hedonic Scale Test) พบว่า เยลลี่สมุนไพร
ต่อสาหร่ายพวงองุ่นมีค่า เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน ดังนี้ อัตราส่วน 100:5 มีค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.76 ± 0.72 , 3.50 ± 0.65 , 4.08 
± 0.49 และ 4.00 ± 0.58 อัตราส่วน 100:10 มีค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.67 ± 1.03 , 3.75 ± 
0.83 , 4.00 ± 1.08 แ ล ะ  4.08 ± 0.49 อั ต ร าส่ วน 
100:15 มีค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.83 ± 
0.69 , 3.92 ± 0.49 , 3.73±1.06 แ ล ะ  4.17 ± 0.69 
ผู้บริโภคมีความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น
กลิ่น รสชาติ  เนื้อสัมผัส ปริมาณลักษณะของช้ิน 
ผลิตภัณฑ์ มีความเหมาะสมต่อการบริโภคของผู้บริโภค 
ในการศึกษาอัตราส่วนในผลิตภัณฑ์เยลลี่  สมุนไพร 
พบว่าอัตราส่วนเยลลี่ต่อสาหร่ายพวงองุ่นร้อยละ100 
:15 ผู้ประเมินให้การค่าคะแนนมากที่สุด 
 

ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เยลลี่
เสริมสาหร่ายพวงองุ่น  
      ผลการค านวณคุณค่าทางโภชนาการของเยลลี่เสริม
สาหร่ายพวงองุ่นพบว่าในการท าเยลลี่เสริมสาหร่ายพวง
องุ่นโดยใช้ตารางแสดงคุณค่าทาง โภชนาการ 100 กรัม 
ในการค านวณหาปริมาณหาสารอาหารและคุณค่าทาง
โภชนาการใน 1 หน่วย บริโภค เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จ
แล้ว 1 สูตร จะได้ปริมาณ 661.23 กรัม เมื่อน าใส่ในถ้วย
บรรจุภัณฑ์ จะได้จ านวน เยลลี่ 14 ถ้วย มีน้ าหนักช้ินละ 
46.2 กรัม ในอัตราส่วนผสม 1 สูตร จะได้รับโปรตีน 17.74 
กรัม คาร์โบไฮเดรต 145.32 กรัม ไขมัน 4.76 กรัม ใย
อาหาร 7.57 กรัม แคลเซียม 673.85 กรัม ฟอสฟอรัส 

171.48 กรัม วิตามิน A 468.92 กรัม B1 0.08 กรัม B2 
0.08 กรัม C 27.15 กรัม E 0.10 กรัม และจากการค านวณ
พบว่า 
  
 
 

ค่าปริมาณพลังงานที่ได้จากเยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่น
ใน 1 หน่วยบริโภค              
      ผู้บริโภครับประทานเยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่น 1 
หน่วยบริโภค ที่มีน้ าหนัก 46.2 กรัม ประกอบด้วย โปรตนี 
1.22 กรัม คาร์โบไฮเดรต 10.36 กรัม ไขมัน 0.33 กรัม ใย
อาหาร 0.26 กรัม แคลเซียม 48.12 กรัม ฟอสฟอรัส 
12.19 กรัม วิตามิน A 33.48 กรัม B1 0.004 กรัม B2 
0.004 กรัม C 1.93 กรัม E 0.007 กรัม พลังงาน 47.23 
กิโลแคลอรี่ ซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรบั
การน าไปเป็นอาหารว่างให้บุคคลทั่วไปและผู้รักสุขภาพได้
บริโภค 
 

ผลการประเมินความคิดเห็นและยอมรับผลิตภัณฑ์เยลลี่
เสริมสาหร่ายพวงองุ่น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้แบบสอบถาม 
 จ านวนผู้บริโภคทั่วไปในด้านเพศพบว่าประเมิน
ผู้บริโภคด้านเพศพบว่า เพศชาย จ านวน 11 คน ร้อยละ 
37 รองลงมาคือ เพศหญิง มีจ านวน 19 คน ร้อยละ 63 
ร้อยละจ านวนผู้บริโภคด้านอายุพบว่าจ านวนมากที่สุดมี
อายุในช่วง51 ปีขึ้นไป มีจ านวน 19 คน ร้อยละ 63 น้อย
ที่สุดคือช่วงอายุ 41-50 ปี มีจ านวน 11 คน ร้อยละ 37 
จ านวนผู้บริโภคทั่วไปด้านระดับการศึกษาพบว่าประเมินผ
ผู้บริโภคด้านระดับการศึกษาพบว่ามากที่สุดคือระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช.จ านวน 20 คน ร้อยละ 67 
น้อยที่สุด คือระดับการศึกษาอนุปริญญา/ ปวส.จ านวน 4 
คน ร้อยละ 13ร้อยละของจ านวนผู้บริโภคทั่วไปด้านอาชีพ 
จากผลการประเมินผลผู้บริโภคในด้านอาชีพ พบว่า มาก
ที่สุดคือ การท า อาชีพอื่น ๆ เช่น แม่บ้าน ค้าขาย งาน
รับจ้างทั่วไป จ านวน 17 คน ร้อยละ 57 น้อยที่สุดคือ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 6 คน ร้อยละ 20 จ านวน
ผู้บริโภคด้านการรับประทานอาหารว่าง พบว่าประเมินผล
ผู้บริ โภคด้านการเคยรับประทานอาหารว่าง พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนมาก เคยรับประทานอาหารว่าง จ านวน 30 
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คน ร้อยละ 100 จ านวนผู้บริโภคด้านการบริโภคบ่อย
เพียงใด ผลจากการ ประเมินผลผู้บริโภคด้านการบริโภค
บ่อยเพียงใด พบว่า มีการ บริโภคอยู่ในระดับนานๆ ครั้ง
มากที่สุด จ านวน 13 คน ร้อยละ 43 น้อยที่สุดคือ การ
บริโภคสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีจ านวน 3 คน ร้อยละ 10 
 

ตอนที่ 2 การประเมินทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์เยลลี่
เสริมสาหร่ายพวงองุ่น 50  
      ค่าเฉลี่ยของระดับความชอบในด้านสี กลิ่น รสชาติ 
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่าประเมินผลใน
ระดับความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ 
ความชอบโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านกลิ่น
และรสชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รองลงมา คือ ด้าน
ความชอบโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ด้านเนื้อสัมผัส
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านสีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เยลลี่สมุนไพรเสริม
สาหร่ายพวงองุ่น 
      ผลจากความคิดเห็นด้านการรู้จักประโยชน์ของ
สาหร่ายพวงองุ่น พบว่าร้อยละของความคิดเห็นด้านการ
รู้จักประโยชน์ของสาหร่ายพวง องุ่น พบว่า ผู้บริโภคมี
ความรู้จักประโยชน์ของสาหร่ายพวงองุ่น ระดับไม่รู้จักเลย
จ านวนมากที่สุด มี จ านวน 16 คน ร้อยละ 53 น้อยที่สุด
คือระดับ เล็กน้อย มีจ านวน 5 คน ร้อยละ 17 ความ
คิดเห็นด้านประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่าย
พวงองุ่น มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าผลิตภัณฑ์เยลลี่
ธรรมดาทั่วไป 
 ผลจากความคิดเห็นด้านประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
เยลลี่ เสริม สาหร่ายพวงองุ่น มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
มากกว่าผลิตภัณฑ์เยลลี่ธรรมดาทั่วไปพบว่า ผู้บริโภคตอบ
มีประโยชน์มากกว่า จ านวน 30 ร้อยละ 100 
      ผลจากความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่าย
พวงองุ่น อย่างไร พบว่า ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ มี
จ านวน 16 คน ร้อยละ 53 เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ มาก
ขึ้น มีจ านวน 9 คน ร้อยละ 30 ได้เยลลี่ที่มีรูปแบบใหม่ มี
จ านวน 3 คน ร้อยละ 10 เพิ่มทางเลือก ให้กับผู้บริโภค มี
จ านวน 2 คน ร้อยละ 7 
 

ตอนที่ 4 การยอมรับผลิตภัณฑ์เยลลี่ เสริมสาหร่าย    
พวงองุ่น  
      การประเมินประสาทสัมผัสท่านที่ชอบผลิตภัณฑ์เยล
ลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่นท่ีน าเสนอ พบว่าผู้บริโภคชอบปาน
กลาง มีจ านวน 17 คน ร้อยละ 57 และชอบมาก มีจ านวน 
13 คน ร้อยละ 43 ผลของความคิดเห็นด้านการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่น จากผลการประเมิน
ความคิดเห็นด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เยลลี่ เสริม
สาหร่าย พวงองุ่นพบว่า ผู้บริโภคมีความสนใจซื้อใน
ผลิตภัณฑ์เยลลี่สมุนไพรเสริมสาหร่ายพวงองุ่นมากท่ีสุด มี 
จ านวน 29 คน ร้อยละ 97 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ มีจ านวน 
1 คน ร้อยละ 3 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาสูตรมาตรฐานของเยลลี่ 
 พบว่าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยผลการ สรุป ดังนี้ สูตรที่ 1 
มีสีเนื้อเยลลี่มีสีเหลือง มีความยืดหยุ่นน้อย รสชาติหวาน 
มีกลิ่นเจลาตินแรง สูตรที่ 2 เนื้อเยลลี่มีสีเหลืองอ่อน มี
ความยืดหยุ่นในลักษณะที่ดี รสชาติหวานเล็กน้อย มีกลิ่น
เจลาตินอ่อนๆ สูตรที่ 3 เนื้อเยลลี่มีสีค่อนข้างเป็นสีขาว มี
ความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก รสชาติหวานเล็กน้อย ผลจาก 
การศึกษาสูตรมาตรฐานพบว่าผู้เช่ียวชาญให้การยอมรับ
สูตรที่ 2 จึงมีความเหมาะสมในการน ามาใช้ในการทดลอง  
 

2. ผลการศึกษาอัตราส่วนของน้ าสมุนไพรในสูตรเยลลี่
มาตรฐาน 
      สูตรเยลลี่มาตรฐาน พบว่าการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส โดผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยผลการ 
สรุป ดังนี้  สูตรที่  1 มีสีเหลือง เนื้อสัมผัสนุ่มเล็กน้อย 
รสชาติเปรี้ยวมาก สูตรที่ 2 มีสีเหลือง เนื้อสัมผัส นุ่มเป็น
ลักษณะที่ดีของเนื้อเยลลี่ รสชาติเปรี้ยวหวานกลมกล่อม 
สูตรที่ 3 มีสีเหลืองอ่อน เนื้อสัมผัสนุ่ม ปานกลาง รสชาติ
เปรี้ยวหวานปานกลาง ผลจากการศึกษาสูตรมาตรฐาน
พบว่าผู้ เ ช่ียวชาญให้การยอมรับสูตรที่  2 จึงมีความ
เหมาะสมในการน ามาใช้ในการทดลอง 
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3. ผลการควบคุมวิธีการผลิตผลการศึกษาอัตราส่วน
ของเยลลี่ต่อสาหร่ายพวงองุ่น  
         3.1 สูตรที่ 1 อัตราส่วนเยลลี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ต่อ 
สาหร่ายพวงองุ่น 5 เปอร์เซ็นต์ ได้ คะแนนในด้านกลิ่น 
3.76 ± 0.72 รสชาติ  3.50 ± 0.65 เนื้ อสัมผัส  4.08 ± 
0.49 และความชอบ โดยรวม 4.00 ± 0.58 ไม่มีกลิ่นคาว
ของสาหร่ายพวงองุ่น เนื้อสัมผัสนุ่มปานกลาง รสชาติ
เปรี้ยวหวานปานกลาง  
          3.2 สูตรที่ 2 อัตราส่วนเยลลี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ต่อ 
สาหร่ายพวงองุ่น 10 เปอร์เซ็นต์ ได้ คะแนนในด้านกลิ่น 
3.67 ± 1.03 รสชาติ  3.75 ± 0.83 เนื้ อสัมผัส  4.00 ± 
1.08 และความชอบ โดยรวม 4.08 ± 0.49 ไม่มีกลิ่นคาว
ของสาหร่ายพวงองุ่น เนื้อสัมผัสนุ่มเป็นลักษณะที่ดีของ
เนื้อเยลลี่ รสชาติเปรี้ยวหวานกลมกล่อม  
            3.3 สูตรที่ 3 อัตราส่วนเยลลี่ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ต่อ สาหร่ายพวงองุ่น 15 เปอร์เซ็นต์ ได้ คะแนนในด้าน
ก ลิ่ น  3.83 ± 0.69 ร ส ช า ติ  3.92 ± 0.49 เ นื้ อ สั ม ผั ส 
3.73±1.06 และความชอบ  โดยรวม 4.17 ± 0.69 มีสี
เหลืองอ่อน ไม่มีกลิ่นคาวของสาหร่ายพวงองุ่น รสชาติ
หวานปานกลาง เยลลี่มีความเหนี่ยวยืดหยุ่น และมีความ
เป็นเยลลี่มากที่สุด 
 

4. ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของเยลลี่เสริม
สาหร่ายพวงองุ่น  
           ผลคุณค่าทางโภชนาการด้านพลังงานโดย
ก าหนดการค านวณผู้บริโภคควรรับประทาน 1 หน่วย
บริโภค ที่มีน้ าหนัก 46.2 กรัม ประกอบด้วย โปรตีน 1.22 
กรัม คาร์โบไฮเดรต 10.36 กรัม ไขมัน 0.33 กรัม ใย
อาหาร 0.26 กรัม แคลเซียม 48.12 กรัม ฟอสฟอรัส 
12.19 กรัม วิตามิน A 33.48 กรัม B1 0.004 กรัม B2 
0.004 กรัม C 1.93 กรัม E 0.007 กรัม พลังงาน 47.23 
กิโลแคลอรี่  
5. ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่น โดยบุคคลทั่วไป  
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                   
5.1.1 ด้านเพศพบว่า เพศชาย ร้อยละ 3เพศหญิง ร้อยละ 
63  

5.1.2 ด้านอายุ พบว่า อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 37 อายุ 50 
ปีขึ้นไป ร้อยละ 63  
5.1.3 ด้านการศึกษามากที่สดุคือ มัธยมศึกษา/ปวช 

จ านวน20 คน ร้อยละ 67 น้อยที่สุดคืออนุปรญิญา/ปวส. 

4 คน ร้อยละ 13  

5.1.4 ด้านอาชีพ มากที่สุดคือ อาชีพอื่นๆ เช่น แม่บ้าน 
ค้าขาย งานรับจ้าง ทั่วไป จ านวน 17 คน ร้อยละ 57 น้อย
ที่สุดคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 6 คน ร้อยละ 20  
5.1.5 ด้านการเคยรับประทานผลิตภัณฑ์ขนมว่าง การ
บริโภคมากที่สุดอยู่ในระดับ นานๆ ครั้ง มีจ านวนคือ 13 
คน ร้อยละ 43 น้อยที่สุดคือ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีจ านวน
คือ 3 คน ร้อยละ 10  
5.2 การประเมินทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริม
สาหร่ายพวงองุ่น ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านกลิ่น
และรสชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รองลงมาคือ ด้าน
ความชอบโดยรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ด้านเนื้อสัมผัส
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านสีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80  
5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่น  
5.3.1 ด้านการรู้จักประโยชน์ของสาหร่ายพวงองุ่นพบว่า 
ผู้บริโภคมีความรู้จัก ประโยชน์ของสาหร่ายพวงองุ่น 
ระดับไม่รู้จักเลย มีจ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน 16 คน ร้อย
ละ 53 น้อย ที่สุดคือระดับ เล็กน้อย มีจ านวน 5 คน ร้อย
ละ 17  
5.3.2 ด้านประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวง
องุ่น มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าผลิตภัณฑ์เยลลี่
ธรรมดาทั่วไป ผู้บริโภคตอบมีประโยชน์มากกว่า จ านวน 
30 คน ร้อย ละ 100  
5.3.3 ด้านความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่าย
พวงองุ่นพบว่า ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ มีจ านวน 
16 คน ร้อยละ 53 เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น มี
จ านวน 9 คน ร้อยละ 30 ได้เยลลี่ที่มีรปูแบบใหม่ มีจ านวน 
3 คน ร้อยละ 10 เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค มี จ านวน 
2 คน ร้อยละ 7 5.4 การยอมรับผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริม
สาหร่ายพวงองุ่น  
5.4.1 ด้ านการประ เมินประสาทสัมผัสท่ านที่ ชอบ
ผลิตภัณฑ์เยลลี่สมุนไพรเสริม สาหร่ายพวงองุ่นที่น าเสนอ



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-273- 

พบว่าผู้บริโภคชอบปานกลาง มีจ านวน 17 คน ร้อยละ 57 
และชอบมาก มีจ านวน 13 คน ร้อยละ 43 
5.4.2 ด้านความคิดเห็นด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เยลลี่
เสริมสาหร่ายพวงองุ่น พบว่า ผู้บริโภคมีความสนใจซื้อใน
ผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่นมากที่สุด มีจ านวน 
29 คน ร้อยละ 97 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ มีจ านวน 1 คน 
ร้อยละ 3 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
          การด าเนินวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริม
สาหร่ายพวงองุ่นเพื่อบุคคลวัยท างาน และผู้ที่ต้อง
รับประทานอาหารที่เคี้ยวง่ายดีต่อระบบการย่อย เช่นใน
กลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งมีสมุนไพรที่ช่วยในการป้องกันโรคอีก
ด้วย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยจึงได้ศึกษาการท าเยลลี่ในสูตรมาตรฐาน โดยการ
เลือก 3 สูตรมา ประเมินลักษณะ ทางสี กลิ่น รสชาติ และ
เนื้อสัมผัส เพื่อเลือกเพียง 1 สูตร ที่ดีที่สูตรคือ สูตรที่ 3 มี
ลักษณะที่ปรากฏคือ มีเนื้อสัมผัสที่มีความเหนียวยืดหยุ่น 
รสชาติหวานปานกลาง ศึกษาอัตราส่วนน้ าสมุนไพรในเยล
ลี่สูตรมาตรฐานโดยน้ าสมุนไพรนั้นได้แก่ น้ าตะไคร้ น้ า
มะนาวและใช้น้ าผึ้ง เป็นสารให้ความหวานทดแทนการใช้
น้ าตาล แล้วคัดเลือกสูตรเยลลี่สมนุไพรที่ดีที่สดุคือสูตรที่ 2 
มี รสชาติหวานปานกลาง มีสีเหลืองอ่อน และหอมกลิ่น
ตะไคร้น้ าผึ้งมะนาว ได้รับการยอมรับเพื่อน ามา ศึกษาใน
ขั้นตอนการศึกษาอัตราส่วนในการเสริมสาหร่ายพวงองุ่น 
ในอัตราส่วนเยลลี่สมุนไพรต่อสาหร่ายพวงองุ่น 100:5 
100:10 และ 100:15 จากการศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสม
พบว่า อัตราส่วน เยลลี่สมุนไพร100 เปอร์เซ็นต์ ต่อ 
สาหร่ายพวงองุ่น 15 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการยอมรับจาก
กลุ่มตัวอย่าง  มีลักษณะที่ปรากฏมีกลิ่นหอมของน้ า
สมุนไพร มีสีเหลืองอ่อน รสชาติหวานปานกลางไม่มีกลิ่น
ของเจลาติน มีความเหนียวยืดหยุ่นเป็นลักษณะที่ดีของ
เยลลี่  
      เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่นใช้น้ าผึ้งในการให้ความ
หวานทดแทนการใช้น้ าตาล และยังมีไฟเบอร์จากสาหร่าย
พวงองุ่นที่ช่วยในเรื่องของการย่อยและระบบขับถ่าย ขับ
สารตกค้างในร่างกายท าให้ ล าไส้สะอาด จึงท าให้ร่างกาย
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะวิจัย  
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการปฏิบัติ  
   1.1 ผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่นสามารถวาง
ไว้ในอุณหภูมิห้องได้ไม่เกิน 1.20 ช่ัวโมง เพื่อการรักษา
คุณภาพของเยลลี่ควรไว้ในอุณหภูมิ 3-5 องศาเซลเซียส 
จะอยู่ได้นาน 3-5 วัน 2.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป  
   2.1 ศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวง
องุ่น ในรูปแบบเยลลี่พร้อม บริโภค 2.2 ศึกษากรรมวิธีการ
ผลิตเยลลี่ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อลดการใช้สาร
สังเคราะห์ 
กิตติกรรมประกาศ  
     ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม ท่ีสนับสนุนทุนการวิจัย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ ผลของการฝึกโดยโปรแกรมการฝึกด้วยน้ าหนักตัวที่เป็นแรงต้านที่มีผลต่อ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในการออกก าลงักายของผู้หญิงท่ีมีน้ าหนักเกินมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิงท่ีมีน้ าหนักเกนิ
มาตรฐาน ที่มีค่า BMI ระหว่าง 25.0 – 29.99 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (kg/m2) จ านวน 30 คน ได้มาด้วยวิธีการ              สุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ โปรแกรมการฝึกด้วยน้ าหนักตัวที่เป็นแรงต้าน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนาวิเคราะห์ (ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ตรวจสอบการกระจายข้อมูลด้วย
สถิติ  Shapiro-Wilk  Test และเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองด้วยสถิติ   Paired-Sample  t-test  
ผลการวิจัยพบว่า  การฝึกโดยโปรแกรมการฝึกด้วยน้ าหนักตัวท่ีเป็นแรงต้าน ก่อนและหลังการทดลอง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยมีค่าดัชนีมวลกาย ก่อนการฝึก 27.30 +1.44 หลังการฝึก 26.48 +1.38 น้ าหนักตัว ก่อน
การฝึก 69.6 +27.30 หลังการฝึก 67.49 +26.48  และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: แรงต้าน , สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ , น้ าหนักเกินมาตรฐาน 

Abstract 
The  objective  of  this  study  was  to  study  effects  of  body  weight training  on  health  related  physical  
fitness  of  overweight  woman.  The  samples were  women  overweight 30   people,  that  were  employed  
by  the  cluster  random  sampling  technique.  The  materials in  used  research  were   weight  training  
program  is  a  resistance.  For  women  who  are  overweight, they  apply  knowledge  in  sports  science 
to design a training program  and  health  fitness  test  for  overweight  women. The  data  analyzed  
statistics  were  used to describe  statistics,  data  normality  tested  by  W-Shapiro ilk  test  and  pre-post  
experimental  data  compared  by  Paired-Sample  t-test.  The research  results  were  found  that  the  
pre-post Effects  of  Body  Weight  Training   effect  to  the  change  of   physical  fitness   with a body 
mass index before training 27.30 +1.44 after training 26.48 +1.38, body weight before training 69.6 +27.30 
after training 67.49 +26  were  improved   and   differ  from  significant  (p<.05).    
 

Keywords: Resistant, Body Weight Training, Overweight women, Physical Fitness 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการของลูกค้า กรณีศึกษาร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด 
(Tailor Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

Factors Affecting Consumers’ Purchase Intention: A Case study of Tailor 
Made Shops in Muang District, Phitsanulok 

เบญจรี พูนวศินมงคล1  และ นลิน ีเหมาะประสิทธ์ิ2 

Benjaree Phoonwasinmongkhon1 and Nalinee Mohprasit2 
1 คณะบริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตร ์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร; Phoonwa.b@hotmail.com 

2 คณะบริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตร ์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร; nalineem@nu.ac.th 
 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความไว้วางใจ (Trust) ที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการของลูกค้าร้านตัด
ชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านตัดชุดแบบวัดตัว
ตัดจ านวน 400 คน โดยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงอนุมานได้แก่การวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความไว้วางใจ (Trust) ได้แก่ ความเมตตากรุณา 
(Benevolence) และ ความน่าเช่ือถือ (Creditability) มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการของลูกค้าร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยู่ร้อยละ 11.8 ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ดังนั้นผู้ประกอบการร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ควรให้ความส าคัญในการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจและเช่ือมั่นว่าจะได้รับ
สินค้าและการบริการที่ดี  

 
ค าส าคัญ: ร้านตัดชุดแบบวดัตัวตดั, ความไว้วางใจ, ความตั้งใจใช้บริการของลูกค้า 

 
Abstract 

 This research aims to study trust factor affecting customers’ purchasing intention of tailor made shops in 
Muang District, Phitsanulok. The samples are 400 tailor made shops’ customers. Data collection is obtained 
through questionnaires. The data were analyzed using inferential statistics which included multiple 
regression analysis. The result found that trust factor including benevolence and creditability affected the 
customers’ purchase intention of tailor made shops in Muang District, Phitsanulok at 11.8 percent at the 
statistical significance level of 0.05. Tailor made shops should focus on their services in order to build 
customers’ trust so that their customers gain confidence that they would get good products and services. 

 

Keywords: Tailor Made Shops, Trust, Purchase Intention  
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1. บทน า 
จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโต

และมีขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมต่อหลายจังหวัดในภาคเหนือ
ตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่จะสร้างโอกาสให้
เกิดการขยายตัวและการเติบโตของการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการภายในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 
2558) โดยในจังหวัดพิษณุโลกมีหน่วยงานราชการของทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอยู่เป็นจ านวนมากซึ่งแต่ละหน่วยงานมี
รูปแบบการแต่งกายเป็นแบบแผนเดียวกัน  

ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีลูกค้าจ านวนมากท่ีเลือกซื้อ
ชุดส าเร็จรูปเพื่อสวมใส่ แต่พบว่ายังมีกลุ่มลูกค้าอีก
มากมายที่มีความต้องการชุดที่พอดีกับขนาดรูปร่างของ
ตนและกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มยังชอบความเป็นส่วนตัวในการ
เลือกใช้บริการ(พิชญ์ กาไชยและรัตนาวดี โสมพันธ์ , 
2559)  ดังนั้นธุรกิจการตัดชุดแบบวัดตัวตัดในจังหวัด
พิษณุโลก จึงยังคงมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  ธุรกิจร้าน
ตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor Made)  เป็นธุรกิจบริการ ซึ่ง
มีความแตกต่างจากการขายสินค้า โดยธุรกิจการบริการจะ
มีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการใช้บริการของ
ผู้บริ โภค ซึ่ งการประกอบธุรกิจบริการให้ประสบ
ความส าเร็จได้ ต้องอาศัยการวางแผนและการก าหนดกล
ยุทธ์ของผู้ประกอบธุรกิจ  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยความไว้วางใจ (Trust) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ในการใช้บริการร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor Made) 
เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่จะน าไปใช้วางแผนการให้บริการ โดย
สามารถเลือกพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการในหัวข้อที่
ลูกค้าให้ความส าคัญ เพื่อให้การให้บริการของร้านตัดชุด
แบบวัดตัวตัด (Tailor Made) ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้ามากขึ้น 
 
2. วิธีด าเนินการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) แ ล ะ ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยเก็บแบบสอบถามกับลูกค้าที่ใช้บริการร้านตัดชุดแบบ

วัดตัวตัด (Tailor Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ลูกค้าที่ใช้บริการมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ประชากรแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน
ทั้ งสิ้น 400 คน แล้วน าข้อมูลจากแบบสอบถามมา
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค านวณหาค่าทาง
สถิติต่างๆ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้  

2.1. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
( Descriptive Statistic) เ พื่ อ แ จ ก แ จ ง ค ว า ม ถี่  
(Frequency) แสดงค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่ วน เบี่ ย ง เ บนมาตร ฐ าน  ( Standard 
Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

2.2. ท า ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อมู ล เ ชิ ง อนุ ม า น 
( Inferential Statistics Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ 
(Independent Variable) ได้แก่ ความไว้วางใจ (Trust) 
กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ความตั้งใจ
ในการใช้บริการของลูกค้า (Purchase Intention)  
 
3.ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
3.1 ก า รวิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลขอ ง ผู้ ตอบ
แบบสอบถาม  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 ตามล าดับ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาคือ 
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.7 ถัดมาคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จ านวน 78 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.5 ถัดมาคือเจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน10,001-25,000 บาท จ านวน 
161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 
25,001-40,000 บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.8 ถัดมามีรายได้ต่อเดือน 40,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 
65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 และมีรายได้น้อยกว่าหรือ
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เท่ากับ 10,000 1 บาท จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.8 ตามล าดับ 
 
3.2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับปัจจัยด้านความ
ไว้วางใจ 
 
ตารางที่  1 แสดงค่าความถี่  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแปลผล ของข้อมูลปัจจัยความไว้วางใจของ
ลูกค้า (n=400) 
 

ปัจจัยความไว้วางใจ 
รวม (n=400) 

�̅� S.D. แปล
ผล 

1.ด้านความน่าเชื่อถือ(X1) 4.27 0.66 มาก 
 -ร้านมีช่ือเสียง เป็นที่รู้จัก 4.25 0.65 มาก 
 -ร้านมีมาตรฐานในการตัด
เย็บ 

4.32 0.65 มาก 

 -ที่มาของวัตถุดิบ มาจาก
แหล่งที่น่าเช่ือถือได้ และมี
คุณภาพดี 

4.25 0.67 มาก 

2.ด้านความเมตตากรุณา
(X2) 

4.40 0.61 มาก 

 -ร้านมีความเข้าใจลูกค้า
แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้องการได้เป็นอย่างดี 

4.40 0.60 มาก 

 -ร้านมีความเสมอต้นเสมอ
ปลายในการให้บริการ 

4.38 0.63 มาก 

 -ร้านให้ค าแนะน าในการ
เ ลื อกแบบและ เนื้ อผ้ าที่
เหมาะสมกับรูปร่างของผู้
สวมใส่ 

4.42 0.60 มาก 

3.ด้านความซื่อสัตย์(X3) 4.37 0.64 มาก  
 -ร้านมีการคืนผ้าให้ลูกค้า 
กรณีผ้าเหลือ 

4.28 0.68 มาก 

-ร้านมีบริการปรับแก้ทรงให้ 
หากสวมใส่ไม่พอดีตัว โดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

4.39 0.65 มาก 

 -ร้านมีการก าหนดระดับ
ราคาชุดแต่ละแบบไว้อย่าง
ชัดเจน 

4.45 0.59 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า 

3.2.1 ผู้ ใ ช้บริการร้ านตัด ชุดแบบวัดตั วตัด 
(Tailor Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยโดยรวมเกี่ยวกับความไว้วางใจของ

ลูกค้าด้านความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (xˉ = 
4.27, S.D. = 0.66) เมื่ อพิ จารณาเป็นรายข้อ  พบว่ า
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับความไว้วางใจของ
ลูกค้าด้านความน่าเชื่อถือ  ในหัวข้อร้านมีมาตรฐานในการ
ตัดเย็บ  เป็นอันดับแรก โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก 

(xˉ  = 4.32,S.D = 0.65) รองลงมาคือ ร้านมีช่ือเสียง เป็น

ที่รู้จัก มีความคิดเห็นในระดับมาก (xˉ  = 4.25, S.D.= 
0.65) และที่มาของวัตถุดิบ มาจากแหล่งที่น่าเช่ือถือได้ 

และมีคุณภาพดี มีความคิดเห็นในระดับมาก (xˉ = 4.25, 
S.D.= 0.67) ตามล าดับ  

3.2.2 ผู้ ใ ช้บริการร้ านตัด ชุดแบบวัดตั วตัด 
(Tailor Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยโดยรวมเกี่ยวกับความไว้วางใจของ

ลูกค้าด้านความเมตตากรุณา อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (xˉ  
= 4.40, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับความไว้วางใจของ
ลูกค้าด้านความเมตตากรุณา  ในหัวข้อร้านให้ค าแนะน า
ในการเลือกแบบและเนื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างของผู้
สวมใส่  เป็นอันดับแรก โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก 

(xˉ  = 4.42,S.D = 0.60) รองลงมาคือ ร้านมีความเข้าใจ
ลูกค้าและตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี มีความ

คิดเห็นในระดับมาก (xˉ  = 4.40, S.D.= 0.60) และร้านมี
ความเสมอต้นเสมอปลายในการให้บริการ มีความคิดเห็น

ในระดับมาก (xˉ  = 4.38, S.D.= 0.63) ตามล าดับ  
3.2.3 ผู้ ใ ช้บริการร้ านตัด ชุดแบบวัดตั วตัด 

(Tailor Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยโดยรวมเกี่ยวกับความไว้วางใจของ

ลูกค้าด้านความความซื่อสัตย์ อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (xˉ  
= 4.37, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
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ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับความไว้วางใจของ
ลูกค้าด้านความซื่อสัตย์ ในหัวข้อร้านมีการก าหนดระดับ
ราคาชุดแต่ละแบบไว้อย่างชัดเจน  เป็นอันดับแรก โดยมี

ความคิด เห็นในระดับมาก ( xˉ  = 4.45,S.D = 0.59) 
รองลงมาคือ ร้านมีบริการปรับแก้ทรงให้ หากสวมใส่ไม่
พอดีตัว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มีความคิดเห็นใน

ระดับมาก (xˉ = 4.39, S.D.= 0.65) และร้านมีการคืนผ้า

ให้ลูกค้า กรณีผ้าเหลือ มีความคิดเห็นในระดับมาก (xˉ  = 
4.28, S.D.= 0.68) ตามล าดับ 
 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านความต้ังใจ
ในการใช้บริการของลูกค้า 
 
ตารางที่  2 แสดงค่าความถี่  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแปลผล ของข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า 
(n=400) 
 

ความต้ังใจในการใช้
บริการของลูกค้า 

รวม (n=400) 

�̅� S.D. แปลผล 

หากท่านต้องการใส่ชุด
สูท ชุดข้าราชการ หรือ
ชุดแบบฟอร์มต่ างๆ 
ท่านจะมาใช้บริการ
ร้านตัดชุดแบบวัดตัว
ตัด (Tailor Made) 

4.13 0.80 มาก 

แม้ว่าจะมีร้านจ าหน่าย
ชุดสูทส า เร็ จรูป ชุด
ข้ าราชการ หรือ ชุด
แบบฟอร์มต่างๆ ท่าน
ก็จะใช้บริการร้านตัด
ชุ ด แ บ บ วั ด ตั ว ตั ด 
(Tailor Made) 

 
4.00 

 
0.84 

 
มาก 

หากมีเพื่อนต้องการชุด
สูท ชุดข้าราชการ หรือ
ชุดแบบฟอร์มต่ างๆ 
ท่านจะแนะน าให้มาใช้
บริการร้านตัดชุดแบบ

 
4.11 

 
0.82 

 
มาก 

วั ด ตั ว ตั ด  ( Tailor 
Made) 
หากท่ า นมี แบบสู ท
แ ฟ ช่ั น ทั น ส มั ย ที่
ต้ อ ง ก า ร  ท่ า น จ ะ
กลับมาใช้บริการร้าน
ตัดสูทแห่งนี้อีก 

 
4.01 

 
0.86 

 
มาก 

หากท่านมีผ้าที่ช่ืนชอบ 
ท่านจะใช้บริการร้าน
ตัด ชุดแบบวัดตัวตัด 
(Tailor Made) โดยน า
ผ้ามาเอง 

 
4.10 

 
0.80 

 
มาก 

ห า ก ท่ า น มี ค ว า ม
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ด้ า น
รูปร่าง ท าให้ชุดสูท ชุด
ข้ าราชการ หรือ ชุด
แบบฟอร์มต่างๆ ชุด
เดิมใส่ไม่พอดีตัวแล้ว 
ท่านจะใช้บริการร้าน
ตัดชุดแบบ 

 
4.20 

 
0.81 

 
มาก 

 
 รวม  

 
4.09 

 
0.82 

 
มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ใช้บริการร้านตัดชุดแบบ

วัดตัวตัด (Tailor Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
มีระดับความตั้งใจในการใช้บริการเฉลี่ยโดยรวม อยู่ใน

เกณฑ์ระดับมาก (xˉ = 4.09, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับ
การใช้บริการของลูกค้า ในหัวข้อหากท่านมีความ
เปลี่ยนแปลงด้านรูปร่าง ท าให้ชุดสูท ชุดข้าราชการ หรือ
ชุดแบบฟอร์มต่างๆ ชุดเดิมใส่ไม่พอดีตัวแล้ว ท่านจะใช้
บริการร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor Made) ในการ
ปรับแก้ขนาดหรือตัดชุดใหม่ทดแทน  เป็นอันดับแรก โดย

มีความคิดเห็นในระดับมาก (xˉ = 4.20, S.D = 0.81) 
รองลงมาคือ หากท่านต้องการใส่ชุดสูท ชุดข้าราชการ 
หรือชุดแบบฟอร์มต่างๆ ท่านจะมาใช้บริการร้านตัดชุด
แบบวัดตัวตัด (Tailor Made) มีความคิดเห็นในระดับมาก 
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(xˉ = 4.13, S.D.= 0.80), หากมีเพื่อนต้องการชุดสูท ชุด
ข้าราชการ หรือชุดแบบฟอร์มต่างๆ ท่านจะแนะน าให้มา
ใช้บริการร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor Made) มีความ

คิดเห็นในระดับมาก (xˉ= 4.11, S.D.= 0.82) ,หากท่านมี
ผ้าที่ช่ืนชอบ ท่านจะใช้บริการร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด 
(Tailor Made) โดยน าผ้ามาเอง มีความคิดเห็นในระดับ

มาก (xˉ = 4.10, S.D.= 0.80), หากท่านมีแบบสูทแฟช่ัน
ทันสมัยที่ต้องการ ท่านจะกลับมาใช้บริการร้านตัดสูทแห่ง

นี้อีก มีความคิดเห็นในระดับมาก (xˉ = 4.01 , S.D.= 
0.86) และแม้ว่าจะมีร้านจ าหน่ายชุดสูทส าเร็จรูป ชุด
ข้าราชการ หรือชุดแบบฟอร์มต่างๆ ท่านก็จะใช้บริการ
ร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor Made) มีความคิดเห็นใน

ระดับมาก (xˉ = 4.00, S.D.= 0.84) ตามล าดับ 
 

3.4 การวิ เคราะห์ข้อมูล เชิ งอนุมาน ( Inferential 
Statistics Analysis) โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ สมการ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistic Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความไว้วางใจ (Trust) 
และความตั้งใจในการใช้บริการของลูกค้าร้านตัดชุดแบบ
วัดตัวตัด (Tailor Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
 
สมมติฐานของงานวิจัย 
H0 :  ความไว้วางใจ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ (Creditability) 
ความเมตตากรุณา(Benevolence) และความซื่อสัตย์
(Integrity)  ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการของ
ลูกค้าร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor Made) ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
H1 : ความไว้วางใจ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ (Creditability) 
ความเมตตากรุณา(Benevolence) และความซื่อสัตย์
(Integrity) ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการของลูกค้า
ร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor Made) ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณของความ
ไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าร้านตัด
ชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Stan
dardi
zed 

Coeff
icient

s 

 
t 

 
Sig. 

B Std. 
Error 

Beta   

(Constant) 1.877 .321  5.852 .000* 
ด้ า น ค ว า ม
น่ า เ ช่ื อ ถื อ
(X1) 

.228 .077 .181 2.947 .003* 

ด้ า น ค ว า ม
เมตตากรุณา
(X2) 

.269 .090 .197 2.975 .003* 

ด้ า น ค ว า ม
ซื่อสัตย์(X3) 

.013 .088 .010 .148 .883 

R = .343     R2 = .118      Adjusted R2 = .111 

*มีระดับนยัส าคญัทางสถิติที่ (α) ที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4 พบว่าความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการใช้
บริการของลูกค้าร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor Made) 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 คือความน่าเช่ือถือ (X1) และความเมตตา
กรุณา(X2) จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ส่วนความ
ซื่อสัตย์ (X3) มีค่า Sig.มากกว่า 0.05 จึงยอมรับ H0 และ
ปฏิเสธ H1 แสดงว่าความซื่อสัตย์ ไม่ส่งผลต่อการใช้
บริการของลูกค้าร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor Made) 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

สมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ไว้วางใจที่มีผลต่อการใช้บริการของลูกค้าร้านตัดชุดแบบ
วัดตัวตัด (Tailor Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ดังนี ้
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Y = 1.877+ (0.228)X1 + (0.269)X2 (1) 
สามารถแปลผลได้ดังนี้            
ความน่าเช่ือถือ (X1) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการใช้บริการของลูกค้าเพิ่มขึ้น 0.228 หน่วย เมื่อ
ก าหนดให้ความไว้วางใจอีก 2 ด้านคงที่  
ความเมตตากรุณา(X2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการใช้บริการของลูกค้าเพิ่มขึ้น 0.269 หน่วยเมื่อ
ก าหนดให้ความไว้วางใจอีก 2 ด้านคงที ่
ดังนั้นการศึกษาปัจจัยความไว้วางใจ (Trust) ซึ่งได้แก่ 
ความน่า เ ช่ือถือ  (Creditability) ความเมตตากรุณา
(Benevolence) และความซื่อสัตย์ (Integrity) ที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด 
(Tailor Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ใช้บริการของลูกค้าร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor 
Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มากที่สุดได้แก่ 
ค ว า ม เ มต ตาก รุณ า ( Benevolence) โ ด ย ลู กค้ า ให้
ความส าคัญกับการให้ค าแนะน าในการเลือกแบบและ
เนื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างของผู้สวมใส่ มาเป็นอันดับ
แรก ซึ่งสอดคล้องกับ มลฤดี วัฒนโชบล (2555) ที่ได้
ศึกษาเรื่องได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจ ความไว้วางใจ และส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อทองของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าผู้บริโภค
ใหค้วามส าคัญในเรื่องความเมตตากรุณาในหัวข้อการตอบ
ข้อซักถาม ให้ค าแนะน ามาเป็นอันดับแรก และปัจจัย
ความไว้วางใจ (Trust) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของ
ลูกค้าร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor Made) ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลกรองลงมาคือ ความน่าเช่ือถือ 
(Creditability)  โดยลูกค้ า ให้ความส าคัญกับการมี
มาตรฐานในการตัดเย็บ มาเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้อง
กับ อนัญญา อุทัยปรีดา (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่องความ
เช่ือมั่นในตราสินค้าและภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิด
สินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ กรณีศึกษา: ตราสินค้า 
COACH EST.1941 NEW YORK พบว่าด้านความไว้วางใจ
ในการใช้บริการของลูกค้า ลูกค้าให้ความส าคัญกับการมี
ภาพลักษณ์ด้านความสามารถในการผลิต มาตรฐานใน
การผลิต และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อสินค้า 

4.สรุปผลการศึกษา 
 ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับ
ความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด 
(Tailor Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ณ ระดับ
ความเช่ือมั่นที่ 95% พบว่าความไว้วางใจส่งผลต่อความ
ตั้งใจใช้บริการของลูกค้าร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor 
Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าปัจจัยความไว้วางใจด้าน
ความเมตตากรุณา และความน่าเช่ือถือ ส่งผลต่อความ
ตั้งใจใช้บริการของลูกค้าร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor 
Made) ในอ า เภอเมือง จั งหวัดพิษณุโลก มากที่สุด 
ตามล าดับ  
 ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor 
Made) ในอ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ดพิษณุ โ ลก  ควร ให้
ความส าคัญโดยการ สร้างความเมตตากรุณาให้ลูกค้า
สัมผัสได้ด้วยการท าความเข้าใจและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า  ให้บริการด้วยความเสมอต้นเสมอ
ปลาย ให้บริการแนะน าหรือให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างจริงใจ 
และให้บริการด้วยความซื่อสัตย์  รวมถึงสร้างความ
น่าเช่ือถือ ในด้านของที่มาและคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ใน
การตัดเย็บ มาตรฐานในการตัดเย็บ เพื่อเป็นการสร้าง
ช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ
และเช่ือมั่นว่าจะได้รับบริการที่ดีและสินค้าที่ดีจากทาง
ร้าน 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้ใช้บริการร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor Made) 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เท่านั้น ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปจึงควรขยายพื้นที่มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่
ละเอียดมากขึ้น ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้
สามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการของ
ลูกค้ากรณีศึกษาร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor Made) 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ละเอียดมากกว่าการ
วิจัยในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
ตั้งใจใช้บริการของลูกค้าร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor 
Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และควรเพิ่ม
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม เพื่อค้นหาข้อมูลที่
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เฉพาะเจาะจงท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการของร้านตัดชุด
แบบวัดตัวตัด (Tailor Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อที่จะน าไปพัฒนาและปรับปรุง ผลิตภัณฑ์
และบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
แท้จริง 

 
กิตติกรรมประกาศ  

วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการ
ของลูกค้า กรณีศึกษาร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor 
Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” ได้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุนจากบุคคล
หลายท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.นลินี เหมาะประสทิธิ์ 
ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ที่ได้เสียสละเวลา
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ข้อมูลประกอบการท าวิจัย พร้อม
ทั้งช่วยเหลือในทุกขั้นตอนการท าวิจัย และช้ีแนวทาง 
ข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของการท าวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรี
สุพรรณ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และดร.นันท
วัน เหลี่ยมปรีชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ค าแนะน า 
ปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร้องต่างๆ ขอขอบคุณ
ครอบครัวที่คอยให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ การ
เก็บแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ และคอยให้ก าลังใจอยู่
เสมอ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ลูกค้าที่ใช้บริการร้านตัดชุด
แบบวัดตัวตัด (Tailor Made) ในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล โดยการกรอกแบบสอบถาม 
จึงท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอบคุณ
เพื่อนๆที่คอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และให้การ
ช่วยเหลือจนการท างานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานธนาคารกรุงเทพ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารกรุงเทพที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคกลางสอง จ านวน 270 ตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ดัชนีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ( Weight average index ) โดยพิจารณาจากปัจจัยทางสังคม 
เศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสังคมมีผลตอ่การออมมากท่ีสุด ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยพบว่า ด้านวัตถุประสงค์
ในการออม จะค านึงถึงการออมเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินและเพื่อใช้จ่ายในยามชรา  ด้านผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออม ได้
ให้ความส าคัญในการตัดสินใจออมเงินจากค าบอกกล่าวของครอบครัว ส าหรับปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีผลต่อการออมมาก
เรียงล าดับได้ดังนี้ ด้านผลตอบแทนให้ความส าคัญกับรูปแบบของผลตอบแทน ด้านรายจ่าย ด้านรายได้ ด้านอัตราฐานภาษี  
ภาระหนี้สิน และระยะเวลาในการได้รับผลตอบแทน ตามล าดับ  
ค าส าคัญ: การออม, ปัจจัยดา้นสังคม, ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ 
 
Abstract 
This research study in the saving factors of Bangkok Bank’s Employees. Researcher collections data from 
270 sample who are working in the Second Central division and analyses by descriptive statistics method 
as weighted average index. Result of this study shows the social factors affected to the saving at  high level. 
After analysis found the first one is Saving objective, concern to saved money after retirement and 
emergency. The second is Family importance notice. In economic factors affected to the saving at high 
score sequence by Benefits from high return, Expenditure, Income, Tax base, liability and Pay back period.     

Keywords: Saving, Social factors affected, Economic factors affected
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1. บทน า 
การออมเงินเป็นเงินทุนที่ส าคัญต่อการลงทุนของ

ประเทศและเป็นหลักประกันทางการเงินท่ีท าให้ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต โดยผู้ที่มีรายได้จากการท างาน เป็นผู้
ที่มีแนวโน้มที่จะออมเงินเนื่องจากมีรายได้ประจ าจากการ
ท างาน  แต่จากข้อมูลการออมภาคครัวเรือนในปี พ.ศ. 
2558 พบว่ าหดตั วร้อยละ -1.1 เป็นผลจากรายได้
ครัวเรือนขยายตัวในอัตราที่น้อยกว่ารายจ่ายที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง [1] จากพฤติกรรมการบริ โภคของ
ครัวเรือนที่เปลี่ยนไป และสถานการณ์หนี้ภาคครัวเรือนท่ี
เร่งตัวขึ้นอย่างมาก มีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงขึ้น
จากร้อยละ 60.3 ในปี พ.ศ.2554 มาอยู่ที่ร้อยละ 81.2 ใน 
ปี พ.ศ. 2558 [2] ท าให้สถานการณ์การออมภาคครวัเรอืน
ของไทยมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าจะมีระบบการออมภาค
บังคับในรูปของประกันสังคม รวมถึงการออมภาคสมัครใจ
ในรูปของการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  แต่การออม
เงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้จัดตั้งมาเป็นเวลากว่า 
30 ปี มีสมาชิกเพียงประมาณ 3 ล้านคน หรือ 21.5%  
ของแรงงานในระบบ  [3]  ซึ่งแสดงถึงการไม่เห็นถึง
ความส าคัญของการออม จากปัญหาดังกล่าวส านัก
นโยบายการออมและการลงทุน ได้เสนอแนวทางการ
ส่งเสริมการออม เพื่อให้คนในสังคมเห็นถึงความส าคัญ
ของการบริหารการเงิน มีการออมและใช้จ่ายอย่าง
เพียงพอ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาหนี้สิน 

ธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน)  เป็นธนาคารที่มี
สาขาและพนักงานมากที่สุดในประเทศ เป็นกลุ่มบุคคลที่
เป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่  และได้ให้
ความส าคัญต่อการออมเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความ
มั่นคงในวิชาชีพลดลง เนื่องจากพฤติกรรมการใช้บริการ
ธนาคารและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป น ามาสู่ความสนใจใน
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานธนาคาร
พนักงานธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารช้ันน าใน
ประเทศและเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการออม เนื่องจากมี
ความมั่นคงทางด้านรายได้และสวัสดิการต่าง ๆ  สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มอื่นได้   
 
 
 

2.วิธีด าเนินการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของ

พนักงานธนาคารกรุงเทพ โดยสุ่มตัวอย่างพนักงาน
กรุงเทพที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคกลางสอง เนื่องจากเป็น
ภาคที่มีพนักงานมากที่สุด โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane ) [4]  เพื่อค านวณขนาดตัวอย่าง ได้
จ านวน 270 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม 
โดยท าการศึกษาทฤษฎี เนื้อหา เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการออม เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา เพื่อสร้าง
แบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามจากพนักงานธนาคาร
กรุ งเทพจ านวน 30 คนและน าไปทดสอบหาความ
เที่ ยงตรง (Validity) และความเ ช่ือมั่ น  (Reliability) 
หลังจากนั้นเก็บข้อมูลจากพนักงานกรุงเทพที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในภาคกลางสองจ านวน 270 คน ซึ่งแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการ
ออม ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ และน ามาวิเคราะห์ดว้ย
มูลดัชนี เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weight average index : 
WAI) โดยใช้สูตรค านวณ ดังน้ี (Miah, 1993) 

 

WAI  =  ∑
𝐹𝑖𝑊𝑖

𝑁
 [5] 

 

WAI  = ดัชนีถ่วงน้ าหนัก 
Fi  = ค่าความถี่ของระดับความส าคัญทั้ง 5 ระดับ 
Wi = ค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละระดับความส าคัญที่

ใช้ 
   ในการค านวณ 

N = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถน ามาแปลผลระดับ

ความส าคัญได้ตั้งแต่ 0 – 1 ดังนี ้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 0.81 – 1.00 ให้ความส าคัญมาก

ที่สุด  
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 0.61 – 0.80  ให้ความส าคัญมาก 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 0.41 – 0.60 ให้ความส าคัญปาน

กลาง  
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 0.21 – 0.40 ให้ความส าคัญน้อย 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 0.0 – 0.20  ให้ความส าคัญน้อย

ที่สุด  
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3.ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
จากการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 270 คน ใน

ส่วนของการให้ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออมของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ใช้ค่า Weighted 
Average Index ( WAI ) ในการวิเคราะห์ความส าคัญของ
ปัจจัยแต่ละปัจจัย คือปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.1 ปัจจัยด้านสังคม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการออม
ของพนักงานธนาคารกรุงเทพพบว่าภาพรวมของการให้
ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านสังคมอยู่ในระดับที่มาก ( 
WAI = 0.6730 ) ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยแล้วนั้น 
พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพมากที่สุดอันดับแรกคือ ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ใน
การออม โดยให้ความส าคัญมากที่สุดในเรื่องของออมเพื่อ
ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ( WAI = 0.8393 ) และรองลงมาคือ
ออมเพื่อใช้จ่ายในยามชรา (WAI = 0.8141) และออมเพื่อ
ใช้ในการจัดหาหลักประกันในชีวิต ( WAI = 0.7852 ) 
ปัจจัยด้านผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมคือครอบครัว 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมมาก (WAI = 0.7933)  
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารกรุงเทพ
ค านึงถึงปัจจัยด้านสังคมอยู่บนพื้นฐานของการเก็บไว้ใช้
จ่ายเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและเพื่อความมั่นใจในอนาคต  และ
ในส่วนของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจออมมากโดยเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณา ,อินเตอร์เน็ต ,โทรทัศน์ 
และสิ่งพิมพ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมมาก (WAI = 
0.7015) มีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 : ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านสังคมทีม่ีผล
ต่อการออมของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยด้านสังคม WAI 

1.ด้านวัตถุประสงค์ในการออม  

 - ออมเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 0.8393 

  

ปัจจัยด้านสังคม WAI 

 - ออมเพื่อใช้จ่ายในยามชรา 0.8141 

 - ออมเพื่อใช้ในการจัดหาหลักประกันในชีวิต 0.7852 

 - ออมเพื่อผลตอบแทนจากออม 0.7430 

 - ออมเพื่อเป็นทุนในการประกอบธุรกิจ 0.6844 

- ออมเพื่อกิจกรรมอื่นๆ เช่น แต่งงาน ท่องเที่ยวฯ 0.6719 

ผลรวมด้านวัตถุประสงค์ในการออม 0.7563 

2.ด้านผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออม  

 -ครอบครัว 0.7933 

 - เพื่อน 0.6000 

 - เจ้าหน้าท่ีของสถาบันการเงินท่ีท่านออมเงิน 0.5978 

 - เจ้าหน้าท่ีรัฐ /นโยบายส่งเสริมการออมของรัฐ 0.5504 

ผลรวมด้านผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออม 0.6354 

3.ด้านการส่งเสริมการตลาด  

 - จัดกิจกรรมกระตุ้นการออมโดยการออกบูธ 0.5874 

 - เจ้าหน้าท่ีจากสถาบันการเงินมาเยี่ยมที่บ้าน 0.5593 

 - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณา  0.7015 

 - มีการแจกของรางวัล  0.6607 

ผลรวมด้านการส่งเสริมการตลาด 0.6272 

ผลรวมปัจจัยด้านสังคม 0.6730 
ที่มา :จากการส ารวจ 

3.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจโดยรวมมีผล

ต่อการออมของพนักงานธนาคารกรุงเทพมาก ( WAI 
=0.7221 ) โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทั้ง 6 ปัจจัยแล้ว
นั้น พบว่าพนักงานธนาคารกรุงเทพได้ให้ความส าคัญใน
ระดับมากทั้ง 6 ปัจจัย ดังนี้ ด้านอัตราผลตอบจากการ
ออม( WAI = 0.7704 )  ทั้งในรูปแบบของผลตอบแทน
จากการออมและปริมาณของผลตอบแทนจากการออม  
ด้านรายจ่าย (WAI = 0.7435) รายจ่ายของผู้ออมและการ
วางแผนการใช้จ่ายของผู้ออมจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ออมมากท่ีสุด ด้านรายได้ (WAI = 0.7289)  ด้านอัตราเงิน
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เฟ้อและฐานภาษี (WAI = 0.7059)  ด้านระยะเวลาที่จะ
ได้รับผลตอบแทน  (WAI = 0.7035) ด้านภาระหนี้สิน 
(WAI = 0.6804)   

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคาร
กรุงเทพค านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจอยู่บนพื้นฐานของ
ผลตอบแทน ซึ่งปัจจัยด้านรายได้และรายจ่าย ภาระหนีส้นิ 
ฐานภาษี มีความส าคัญมากต่อการตัดสินใจออมเงินเพื่อไว้
ใช้ในอนาคต   
 
ตารางที่ 1 : ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ี
มีผลต่อการออมของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ WAI 

1.ด้านรายได้  

 - ระดับรายได้ของท่าน 0.7481 

 - ระดับรายได้ของครอบครัว 0.7096 

ผลรวมด้านรายได้ 0.7289 

2.ด้านรายจ่าย  

 - รายจ่ายของท่าน 0.7600 

 -  รายจ่ายของครอบครัว 0.7185 

 - การวางแผนการใช้จ่ายของท่าน 0.7519 

ผลรวมด้านรายจ่าย 0.7435 

3.ด้านภาระหนี้สิน  

 - หนี้สินของท่าน 0.7059 

 -หนี้สินของครอบครัว 0.6548 

ผลรวมด้านภาระหนี้สิน 0.6804 

4.ด้านระยะเวลาในการได้รับผลตอบแทน  

 - จ่ายผลตอบแทนทุกเดือน 0.7170 

 - จ่ายผลตอบแทนทุกป ี 0.7296 

 - จ่ายผลตอบแทนนานกว่า 1 ปี 0.6637 
ผลรวมด้านระยะเวลาในการได้รับ
ผลตอบแทน 0.7035 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ WAI 

5.ด้านอัตราเงินเฟ้อและฐานภาษ ี  

 - อัตราเงินเฟ้อ 0.6941 

 - อัตราฐานภาษ ี 0.7178 

ผลรวมด้านอัตราเงินเฟ้อและฐานภาษ ี 0.7059 

6.ด้านอัตราผลตอบแทน  
 - ความมากน้อยของผลตอนแทน 0.7681 

 - รูปแบบของผลตอบแทน  0.7726 

ผลรวมด้านอัตราผลตอบแทน 0.7704 

ผลรวมปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 0.7221 
ที่มา :จากการส ารวจ 
 
4.สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านสังคมพบว่าพนักงานธนาคารกรุงเทพได้ให้
ความส าคัญกับเรื่องของวัตถุประสงค์ในการออม โดยมี
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินและยาม
ชราภาพ ซึ่ งผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินคือ
ครอบครัว และการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลให้มีการออม
เงินมากที่สุดคือการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณา
อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิกุล ปัญญา ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการ
ออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของเจ้าหน้าที่การตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ผู้ออมมี
วัตถุประสงค์เพื่อไว้ใช้ยามชราภาพ [6]   ดังนั้นเพื่อท าให้
คนในสังคมเห็นความส าคัญของการออมจึงควรส่งเสริม
การออมโดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณา และมุ่งเน้นให้
เห็นถึงประโยชน์ในการออมไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินและ
ยามชรา 

ปั จจั ยด้ าน เศรษฐกิ จที่ มี ผ ลต่ อก ารออม ได้ ใ ห้
ความส าคัญในด้านของผลตอบแทน การวางแผนการใช้
จ่าย รายได้ ภาระหนี้สิน อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ   ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล [7]  นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรด้านอัตราภาษีซึ่งส่งผลต่อการออม
ในระดับมาก ดังนั้นธนาคารควรรณรงค์ให้พนักงานมีความ
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สนใจในการออม โดยการเสนอผลตอบแทนที่เหมาะสม
หลากหลายรูปแบบ ค านึงถึงอัตราฐานภาษี และเน้นให้
พนักงานมีการวางแผนการใช้จ่ายเพื่อไว้ใช้จ่ายในยาม
เกษียณมากขึ้น ท้ังนี้ยังเป็นการขยายฐานเงินฝากให้กับ
ธนาคารอีกด้วย 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ 
ผู้เขียนต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี  พุ่มพิญโญ ที่ได้
กรุณาให้คาปรึกษาแนวทางการศึกษาและหลักการวิจัย
รวมทั้งแนวทางแก้ไขต่าง ๆ ขอขอบพระคุณผู้ที่สนับสนุน
ด้านข้อมูลในการวิจัยทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลา เพื่อให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท าการวิจัย ขอบพระคุณ คุณ
พ่อ คุณแม่ ครอบครัว ที่ให้ก าลังใจเสมอมา และขอบคุณ
เพื่อนๆร่วมรุ่นเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ รุ่นที่ 24 ที่แนะน า บอก
กล่าวข่าวสาร สนับสนุนและช่วยเหลือเป็นอย่างดี สุดท้าย
นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ต่อไปไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการ
ใดผู้เขียนต้องขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์ในบริเวณแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของชุมชนลาวเวียง         
บ้านเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนภายใต้บริบทวัฒนธรรม ความเช่ือ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการออกแบบพื้นท่ีอย่างมีส่วนร่วมโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การส ารวจภาคสนาม การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อยของกลุ่มตัวแทนชุมชน และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานทางวัฒนธรรมชุมชน ซึ่ง
ผลการวิจัยได้พัฒนาภูมิทัศน์อย่างเป็นรูปธรรมในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน 4 แห่ง ได้แก่ บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ แนวรั้วไม้ไผ่รอบ
ต้นมะขาม 100 ปี วิหารรอยพระพุทธบาท และบ้านโบราณชุมชนลาวเวียง ตลอดทั้งส่งเสริมให้มีการสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน
จากรุ่นสู่รุ่นผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนอย่างแท้จริง 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน, การพัฒนาภูมิทัศน์, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ชุมชนลาวเวียง 
Abstract 
This research aims to propose a guideline for landscape development of Lao Wiang Community’s cultural 
learning resources in Baan Neon Kham, Neon Kham District, Chai Nat Province in order to enhance the potentials 
of community-based tourism under the context of culture, beliefs and local wisdom through participatory area 
design. In this regard, the qualitative study was employed via field survey, in-depth interviews, focus group 
discussions with community representatives and cultural evidence-based data collection. Research outcomes 
included substantial landscape development of 4 cultural learning resources comprising chapel over the well, 
bamboo fence around a 100-year-old tamarind tree, Buddha's footprint temple and Lao Wiang ancient house as 
well as promotion of cross-generational cultural inheritance with knowledge sharing process that would truly 
sustain community-based cultural tourism. 

Keywords: Community Participation, Landscape Development, Cultural Tourism, Lao Wiang Community
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ปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ในการใช้บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
กรณีศึกษา : ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ 

Factors Affecting the Frequency of Using the Krungthai Credit Card : 

The Case Study of Customers at Krungthai Bank , Nana Nua Branch 

ลลิตา พูลสวสัดิ์1 , สณัหะ เหมวนชิ2 

1 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; lalita.pu@ku.th 

2 อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; fecoshh@ku.ac.th 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ในการใช้บัตรเครดิตของ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ จ านวน 407 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ผล

การศึกษาสถิติเชิงพรรณนาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ปี มีสถานภาพสมรส และมีอาชีพเป็น

พนักงานเอกชน จ านวนปีท่ีศึกษาอยู่ที่ 16 - 20 ปี มีรายได้ต่อเดือน เฉลี่ย 15,000 - 30,000 บาท จ านวนครั้งท่ีใช้บัตรเครดิต

เฉลี่ยต่อเดือน 1-5 ครั้ง กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างใช้บัตรเครดิตมากที่สุดคือช าระค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนที่ใช้

จ่ายผ่านบัตรเครดิตอยู่ที่  3,000 - 5,000 บาท ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ ในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใน

ทางบวก ได้แก่ เพศ รายได้ ค่าใช้จ่าย ช่องทางการจัดจ าหน่าย กิจกรรม ความสนใจ และปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ในการใช้จ่าย

ผ่านบัตรเครดิตในทางลบ ได้แก่ อาชีพ ราคา ลักษณะผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมทางการตลาด ความคิดเห็น (R2 = 0.7147) จากผล

การศึกษาเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะที่ส าคัญคือ ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าตลาดบน จัดโปรโมช่ันสินค้าในหมวดแฟช่ัน 

หมวดความสวยความงาม และหมวดสุขภาพ ออกแบบบัตรเครดิตให้มีความทันสมัย และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลายๆ

ช่องทาง 

ค าส าคัญ :  บัตรเครดิต, ผู้ถือบัตร, ผู้ออกบัตร 

Abstract 

The purpose of this study factors affecting the frequency of using the Krungthai Credit Card .The sample of 

this study consisted of 407 persons for quantitative research.  The data (by questionnaire)  were  collected 

from the survey of 407 people.  . Results found the following demographical characteristics of credit card 

holder behavior :  the majority of samples were female , aged from 21 to 30 ,marital status, Most  worked 

as employees at private companies.  The number of years of study is 16 - 20 years , with an average income 

of from  15,000 to 30,000 bath per month , and used it once to five times per month.  The most purchases 

were of food and beverage.  The average  monthly spending per credit card was from  3,000 to 5,000  

bath. The results showed that the most important factors affecting the frequency of using the Krungthai 

Credit Card affects positively in credit card frequency using are sex, income, payment,  place , activity, 
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interest and researcher found affects negative in credit card frequency using are occupation ,  product , 

price,  , promotion , opinion (R2 = 0.7147)From the results of the study to lead to an important suggestion is 

to expand the customer base to the top level customers Promotion of fashion products, beauty and health, 

modern credit card design And have a lot of publicity information 

Keywords : credit card, card holder, card issuer  

1. บทน า 

ปัจจุบันพบว่าจ านวนบัตรเครดิตและปริมาณการใช้บัตร

เครดิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบัตรเครดิตเป็นที่นิยมใช้

อย่ า งแพร่หลายไม่ ว่ าจะเป็นกลุ่ มคนที่ เป็นนักธุ รกิจ 

ข้าราชการ พนักงานเอกชนและประชาชนท่ัวไป ดังนั้นจึงเป็น

การสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจบัตรเครดิต  

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจ านวนบัตรเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องแต่ก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากการที่

สถาบันการเงินชะลอการอนุมัติบัตรเครดิตเพื่อดูแลคุณภาพ

สินเช่ือ อีกทั้ง บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้มี

เป้าหมายยอดบัตรเครดิตในปี พ.ศ. 2561 อยู่ท่ี  280,000 ใบ 

จากสิ้นปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 270,000 ใบ ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่

ร้อยละ 15  จากสิ้นปี พ.ศ.2560 อยู่ที่ร้อยละ 10 ดังนั้นทาง

บริษัทจึงได้มีการท าการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดการใช้และ

ยอดขายบัตรเครดิตโดยเน้นท าการตลาดตอบแทนลูกค้าใน

หลายรูปแบบเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและใช้บัตร

เครดิตอย่างต่อเนื่อง [4] ดังนั้น บริษัท บัตรเครดิตกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) จึงจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความถีใ่น

การใช้บัตรเครดิต เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

ของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน

ราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด นอกจากปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง

การตลาดแล้ว การการแบ่งส่วนตลาดเพื่อจัดกลุ่มลูกค้าก็เป็น

สิ่งที่ส าคัญ ซึ่งนิยมใช้ปัจจัยทางประชากรศาสตร์  

 

และปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตในการจัดกลุ่ม ดังนั้น

ทางบริษัทจึงจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยเหล่านี้ เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้ตั้งไว้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความถี่ในการใช้บัตรเครดิต

ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

1.3.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อความถี่ในการบัตร

เครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ของลูกค้า

ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ 

1.3.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความถี่ใน

การบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของ

ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ 

1.3.3 ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อความถี่ในการ

บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้า

ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ 

1.4 การทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและค้นคว้าแนวคิด

ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา  ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการ

สืบค้นข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

แนวคิดทางด้านประชากรศาสตร์   ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

ประชากรศาสตร์ ( Demographic)  ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ซึ่งได้รับความนิยม

ในการแบ่งกลุ่มตลาดและจัดกลุ่มลูกค้าซึ่ง ตัวแปรด้าน
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ประชากรศาสตร์มีความชัดเจน ง่าย สะดวกในการจัดกลุ่ม 

ดังนี ้

เพศ (Sex)  เพศเป็นตัวบอกความต้องการของผู้บริโภคที่

ต่างกันได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเพศหญิงและเพศชายมี

ค่านิยมที่แตกต่างกัน 

อายุ (Age) สามารถก าหนดกลุ่มผู้บริโภคได้จากอายุ เพื่อ

ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุ

ต่างกันจะมีความต้องการที่ต่างกัน 

สถานภาพ (Marital Status) ประเภทของสถานภาพจะมีผล

ต่อการตัดสินใจของบุคคล เนื่องจากวิธีคิดทัศนคติ ความ

จ าเป็น แนวทางการตัดสินใจแตกต่างกัน  

อีกทั้ง ศานติ  ถาวรสุวรรณ อ้างอิงใน [6] ยังพบว่า

สถานภาพสมรสที่ต่างกันส่งผลต่อการใช้บัตรเครดิตแตกต่าง

กัน 

รายได้ การศึกษา และอาชีพ ( Income Education and 

Occupation) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์รายได้อย่าง

เดียว อาจจะไม่เหมาะสมต่อการศึกษาตลาด รายได้จะเป็น

ตัวช้ีวัดการมีหรือไม่มีความสามารถในการซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภค ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในการเลือกซื้อสินค้าและ

บริการอาจมาจาก อาชีพ การศึกษา เป็นต้น 

แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

หมายถึงตัวแปรทางการตลาด บริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนอง

ความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมามี 4 สว่น ดังนี้ [1] 

1.ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง มีรูปแบบ ลักษณะคุณภาพ 

และคุณสมบัติอื่น ๆ ตรงตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย     

2.ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่บุคคลจ่ายส าหรับสิ่งที่ได้มา

เพื่อให้ได้สินค้าและบริการ นักการตลาดต้องตัดสินใจตั้งราคา

และปรับปรุงราคาเพื่อดึงดูดใจลูกค้า  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ( Place) หมายถึง เส้นทางที่สินค้า

หรือบริการและการเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการเคลื่อนย้าย

จากผู้ผลิตไปสู่ผู้ซื้อผู้บริโภค 

อีกทั้ง ตรีทิพ  บุญแย้ม อ้างอิงใน [3] ยังพบว่า 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ต่างกันส่งผลต่อการใช้

บัตรเครดิตแตกต่างกัน 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมที่

ส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการการซื้อ และการใช้

ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง  

อีกทั้ง จุฑามาศ  กิจจรัส อ้างอิงใน [2] ยังพบว่า

กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในการส่งเสริมการตลาดในเรื่อง

ส่วนลดที่ได้รับจากร้านค้าที่ร่วมรายการ การมีคะแนนสะสม

ผ่านบัตรเพื่อแลกของรางวัลมากที่สุด และยังพบว่าปัจจัย

ด้านการส่งเสริมการตลาดที่ต่างกันส่งผลตอ่การใช้บัตรเครดติ

แตกต่างกัน 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  (Lifestyle) 

ปัจจุบันนิยมใ ช้การแบ่ งส่ วนตลาดตามหลัก

จิตวิทยามากขึ้น Plumme อ้างอิงใน [7] โดยมุ่งเน้นศึกษา

เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ (Activities) ความสนใจ (Interest) 

และความคิดเห็น (Opinions) ดังนั้นแนวคิดรูปแบบการ

ด าเนินชีวิตเป็นหลักหนึ่งในการแบ่งส่วนแบ่งตลาดตามหลัก

จิตวิทยาและสามารถช่วยให้เข้าใจถึ งความแตกต่างส่วน

บุคคลของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
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ตัวแปรอิสระ 

ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ : เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได ้
ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาด : ผลิตภัณฑ์ ราคา ชอ่ง
ทางการจัดจ าหน่าย การสื่อสารทางการตลาด 
ปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวติ : กจิกรรม ความสนใจ ความ
คิดเห็น 
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดติ : การใช้จา่ยผ่านบัตรเครดิต  

 

 

 

 

ตัวแปรตาม           

ความถี่ในการใช้บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนอื 

                                            

 

1.5 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วิธีด าเนินการศึกษา 

2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยนี้จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ 

แบบสอบถาม (Questionnaire)  จ านวน 407 ตัวอย่าง โดย

เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 3 ธันวาคม – 28 ธันวาคม 2561 

2.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นกลุ่มลูกค้าธนาคารกรุงไทย 

สาขานานา เหนือ  ผู้ วิ จั ยจะท าการสุ่ มตั วอย่ า งแบบ

เฉพาะเจาะจง และได้ก าหนดกลุ่ มตัวอย่างจากสูตร                 

ยามาเน่ อ้างอิงใน [8] ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมคือ 

384.16 คนหรือ 385 คน ผู้ท าวิจัยจะเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างประมาณ 407 ชุด เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึ้นจากกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลได้ไมค่รบถ้วนสมบูรณ ์โดย

ที่กลุ่มตัวอย่าง 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

วิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ในการ

พรรนณาข้อมูล และใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานและ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรในปัจจัยต่าง ๆที่ส่งผลต่อความถี่ใน

การใช้บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของ

ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ 

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

3.1 ผลการวิจัย 

  จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 407 คน พบว่าส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ปี มีสถานภาพสมรสและมี

อาชีพเป็นพนักงานเอกชน จ านวนปีที่ศึกษาอยู่ที่ 16 - 20 ปี 

มีรายได้เฉลี่ย 15,000 - 30,000 บาท จ านวนครั้งที่ใช้บัตร

เครดิตเฉลี่ยต่อเดือน 1-5 ครั้ง กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างใช้บัตร

มากที่สุดคือช าระค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน

ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอยู่ท่ี  3,000 - 5,000 บาท 

 3.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้

การวิ เคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear 

Regression)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-294- 

ตารางที่ 1: ผลการทดสอบทางสถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ

ความถี่ในการใช้บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ 

  Model No. 
 1 2 

Dependent Variable lfrequency lfrequency 
Independent 
Variable 

    

age 0.0025379  
 (0.0022376)  

education 0.0019137  
 (0.0095851)  

linc 0.0691959*** 0.0875132*** 
 (0.0254671) (0.0247024) 
lpayment 0.0675339*** 0.0735622*** 
 (0.0188963) (0.0186841) 
female 0.1818176)*** 0.1869974*** 
 (0.0393504 (0.0383085) 
sta2 0.2010507*** 0.2072719*** 
 (0.0360813) (0.0337989) 
sta3 0.0849853 0.090375* 
 (0.0586847) (0.0542592) 
occu4 -0.617837*** -0.6020735)*** 
 (0.0769606) (0.0764276 
product1 -0.1566437*** -0.161745*** 
 (0.0503626) (0.0489557) 
price1 -0.2452146*** -0.2502778*** 
 (0.0348933) (0.0343922) 
place3 0.1889437*** 0.1930503*** 
  (0.0508928) (0.0506021) 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1: ผลการทดสอบทางสถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ

ความถี่ในการใช้บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ (ต่อ) 

  Model No. 
 1 2 

Dependent Variable lfrequency lfrequency 
Independent 
Variable 

    

act2 0.1559517*** 0.1492673** 
 (0.0601331) (0.0599079) 
int1 0.2845725*** 0.2915015*** 
 (0.0641377) (0.0640293) 
pro3 -0.0996151** -0.1001233** 
 (0.0492045) (0.0492568) 
int2 0.1412621** 0.1399091)** 
 (0.0682546) (0.0670817 
opi1 -0.1387664*** -0.1461646*** 
 (0.0437763) (0.0434217) 
opi3 -0.1856163*** -0.1868199)*** 
 (0.0480499) (0.0487404 
opi4 -0.2028823*** -0.2048561)*** 
 (0.0490073) (0.0489192 
_cons -0.183279 -0.31203 
 (0.3789696) (0.3121272) 

R-squared 0.7159 0.7147 
Observations 407 407 

 

หมายเหตุ : ***แสดงถึงมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดับความ

เชื่อมั่นร้อยละ 99, ** แสดงถึงมีนัยส าคัญทางสถติิ ณ ระดับ

ความเชื่อมั่นร้อยละ 95, * แสดงถึงมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ 

ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90,  ไมไ่ด้รวมผลตัวแปรที่ไม่มี

นัยส าคญัทางสถิติ ไว้เนื่องจากเนื้อที่มีจ ากัด แต่ในการ

วิเคราะหไ์ดร้ันตัวแปรเหล่านั้นด้วย 

ที่มา : จากการค านวณ 
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 จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Linear Regression) โดยใช้ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่มีผล

กับความถี่ในการใช้บัตรเครดิตว่ามีความสามารถพยากรณ์ตัว

แปรตาม คือ ความถี่ในการใช้บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ พบว่า

ปัจจัยด้านต่าง ๆ 18 ปัจจัยสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และปัจจัยทั้ง 18 ปัจจัยสามารถ

อธิบายค่าความแปรปรวนของความถี่ในการใช้บัตรเครดิต 

บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ร้อยละ  71.47 (R-

squared =  0.7147) ซึ่ งอธิบายว่า 18 ปัจจัยนี้สามารถ

อธิบายความถี่ในการใช้ บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) ได้ ร้อยละ 71.47 อีกร้อยละ 28.53 เกิดจาก

ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ 

3.2 อภิปรายผล  

 พบว่าตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้

บัตรเครดิตมากที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพรับจ้าง 

(Occu4) ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพรับจ้างมี

ความถี่ในการใช้บัตรเครดิตเฉลี่ยน้อยกว่าเจ้าของกิจการหรือ

ธุรกิจส่วนตัว (ฐาน) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าอาชีพรับจ้างจะมี

รายได้และก าลังซื้อน้อยกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจ

ส่วนตัว สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลรัตน์ หิรัญรัตน์ อ้างอิง

ใน [5] ที่พบว่าอาชีพที่มีรายได้สูงจะมีความถี่ในการใช้บัตร

เครดิตที่สูง ล าดับรองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสนใจใน

เรื่องการสะสมคะแนนจากบัตรเครดิต ( Int1) พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้จะมีความถี่ในการใช้บัตร

เครดิตเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสนใจในเรื่องข้อดี

ข้อเสียของการใช้บัตรเครดิต (ฐาน) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มที่

ให้ความสนใจในเรื่องข้อดีข้อเสียของการใช้บัตรเครดิต จะมี

ความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากกว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น 

และ ตัวแปรอื่น ๆที่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้บัตร

เครดิต ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ทราบกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ของบัตรเครดิตแต่ละธนาคารเสมอ (Act4) กลุ่มตัวอย่างที่

เลือกใช้บัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Price1) กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส (Sta2) กลุ่มตัวอย่างที่มีความ

คิดเห็นว่าการใช้บัตรเครดิตสามารถผ่อนจ่ายสินค้าในอัตรา

ดอกเบี้ย 0% ได้ (Opi4) กลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้บัตรเครดิต

เพราะมีศูนย์บริการ Call Center ที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่าง

ถูกต้องและรวดเร็ว (Place3) เพศ (Female)  กลุ่มตัวอย่าง

ที่การเลือกใช้บัตรเครดิตเพราะการใช้บัตรเครดิตมีความ

สะดวกสบายในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (Opi3) กลุ่มตัวอย่าง

ที่เลือกใช้บัตรเครดิตเพราะสะดวกและรวดเร็วแค่แตะบัตรที่

หน้าเครื่องอ่านบัตร Pay wave ก็สามารถช าระเงินได้ทันที 

(Product1) ตามล าดับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่

ประกอบอาชีพรับจ้างส่งผลต่อความถี่ในการใช้บัตรเครดิต

มากที่สุด 

4. สรุปผลการศึกษา  

 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 407 คน พบว่าส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ปี มีสถานภาพสมรสและมี

อาชีพเป็นพนักงานเอกชน จ านวนปีที่ศึกษาอยู่ที่ 16 - 20 ปี 

มีรายได้เฉลี่ย 15,000 - 30,000 บาท จ านวนครั้งที่ใช้บัตร

เครดิตเฉลี่ยต่อเดือน 1-5 ครั้ง กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างใช้บัตร

มากที่สุดคือช าระค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน

ที่ ใ ช้จ่ ายผ่ านบัตรเครดิตอยู่ที่   3 ,000 -  5 ,000 บาท

 จากผลการวิจัยสรุปว่าโดยภาพรวมพบว่าพตัวแปรอิสระ

ที่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้บัตรเครดิตมากที่สุดคือ

กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพรับจ้าง (Occu4) ซึ่งพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่ประกอบอาชีพรับจ้างมีความถี่ในการใช้บัตรเครดิต

เฉลี่ยน้อยกว่าเจ้าของกิจการหรือธุรกิจส่วนตัว (ฐาน) ล าดับ

รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสนใจในเรื่องการสะสม

คะแนนจากบัตรเครดิต (Int1) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ให้ความ

สนใจในเรื่องนี้จะมีความถี่ในการใช้บัตรเครดิตเฉลี่ยมากกว่า

กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสนใจในเรื่องข้อดีข้อเสียของการใช้

บัตรเครดิต (ฐาน) 

4.1.ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 

1. ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าตลาดบน เช่น เจ้าของ

กิจการ/ธุรกิจส่วนตัว  ผู้บริหาร  เป็นต้น 
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2.จัดโปรโมชั่นเกี่ยวกับครอบครัว เช่น การผ่อนช าระค่าเทอม

ในอัตราดอกเบี้ย 0 % ส่วนลดสวนสนุก ส่วนลดอุปกรณ์การ

เรียน เป็นต้น  

3.ผู้ประกอบการควรจัดโปรโมช่ันสินค้าในหมวดแฟช่ัน หมวด

ความสวยความงาม และหมวดสุขภาพ เป็นต้น 

4. ควรออกแบบรูปลักษณ์ของบัตรให้มีความสวยงามมีความ

ทันสมัย สามารถแสดงถึงตัวตนของผู้ถือบัตรได้  เช่น บัตร

เครดิตส าหรับนักธุรกิจหรือผู้บริหารควรมีความหรูหรา บัตร

เครดิตส าหรับวัยรุ่นควรมีความทันสมัย เป็นต้น 

5. ผู้ประกอบการควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลายๆช่อง

ทางผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นช่องทางที่กลุ่มลูกค้าสามารถ

เข้าถึงได้รวดเร็ว เช่น การท า VDO ที่เข้าใจง่ายเนื้อหาตรงกับ

ความรู้สึก ตรงกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มลูกค้า   

เป็นต้น 
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การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์โคนมในประเทศไทย 

An Analysis of Operational Efficiency of Dairy Cooperatives in Thailand 

จุฑาทิพย์  หมื่นแก้ว 
Juthathip  Muenkaew  

สาขาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง ; Jutartip.fit@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วัดและประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานทางเทคนิค ของสหกรณ์โคนมในประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 โดยใช้วิธีวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล (data envelopment analysis--DEA) เพื่อค านวณหาค่า
ประสิทธิภาพทางด้านผลผลิต โดยใช้รายได้ทั้งสิ้นเป็นตัววัดผลผลิต (output) และใช้ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หนี้สินทั้งสิ้น และทุนของ
สหกรณ์เป็นตัวแทนของปัจจัยการผลิต (inputs) ผลการศึกษาพบว่า ภายใต้การวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานรวม (overall 
technical efficiency) สหกรณ์โคนมที่ศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนประสิทธิภาพทั้ง 5 ปี อยู่ในระดับสูงมาก เท่ากับ 0.972 โดยมี
กลุ่มสหกรณ์ขนาดใหญ่เป็นสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการด าเนินงานรวมติดต่อกันมากที่สุด ได้แก่ DMU 55 และ DMU 65 ส าหรับ
สหกรณ์โคนมแห่งที่ยังขาดประสิทธิภาพตลอดช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 มีค่าคะแนนประสิทธิภาพอยู่ในช่วงระหว่าง 0.816-0.902 
ซึ่งสหกรณ์โคนมแต่ละแห่งสามารถเพิ่มระดับความมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจขึ้นได้ ด้วยการปรับปรุงการใช้ปัจจัยการผลิต 
หรือเพิ่มจ านวนผลผลิตตามแนวทางการใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของสหกรณ์โคนมต้นแบบใช้ในการอ้างอิง โดยในปี พ.ศ. 2560 
พบว่า มีสหกรณ์ที่ควรปรับปรุงจ านวนการใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมทั้งสิ้น 53 แห่ง กลุ่มสหกรณ์
ขนาดใหญ่มาก 15 แห่ง กลุ่มสหกรณ์ขนาดใหญ่ 37 แห่ง และกลุ่มสหกรณ์ขนาดกลางอีก 1 แห่ง 

ค าส าคัญ: วิธีวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล, ประสิทธิภาพการด าเนินงานทางเทคนิคของสหกรณ์โคนม 
 
Abstract 

The objective of this was to measure and evaluate the technical performance of dairy cooperatives in Thailand 
during 2013 and 2017 by using data envelopment analysis (DEA) in order to determine the output-oriented 
technical efficiency. In this study, total income was used as an output. Total expenses, total liabilities and 
the cooperative capital were used as inputs. The results of this study indicated that for the five-year study 
period, the mean score of overall technical efficiency of the sample dairy cooperatives was 0.972, which at 
very high level. This implied that the efficiency of the sample was at a very high level for all five years. 
Large cooperatives with the most overall technical efficiency included DMU 55 and DMU 65. The dairy 
cooperatives that were still inefficient throughout the year 2013 -2017 had the mean score of overall technical 
efficiency of between 0.816-0.902.  Each dairy cooperative can increase its business efficiency by improving 
inputs or increasing output according to the inputs and output guidelines as the reference. In 2017, there 
were 53 cooperatives that should improve the amount of inputs and output used to meet an optimal level. 
Of all, there were 15 very large cooperatives, 37 large cooperatives, and 1 medium-sized cooperative.  

Keywords: DEA, Dairy Farm Efficiency. 
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การศึกษาเปรียบเทียบการรับบทบาทในเกม MOBA กับรูปแบบภาวะผู้น า  
นายชยาภพ ภูมิเหล่าแจ้ง1  

Chayapop Poomlaojaeng 1 
1 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; chayapop18909@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการรับบทบาทต่าง ๆ ในเกม MOBA กบัรูปแบบของภาวะผู้น า ใช้การวิจัย
แบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เล่นเกม MOBA ที่ชื่อ League of Legends จ านวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ด าเนนิตามแผนการทดลองแบบวัดก่อนหลัง (Pretest – Posttest Design) โดยสิ่งทดลองที่กลุ่มทดลองที่ 1 
ได้รับคือการให้เล่นเกมในบทบาทที่ตนเองไม่ถนัด และสิ่งทดลองท่ีกลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับคือการไม่อนุญาตให้เล่นเกม
ประเภท MOBA ทุกเกม และกลุม่ควบคุมให้เล่นเกมตามปกติ ใช้เวลาทดลองทั้งหมด 21 วัน ตัวแปรหลักที่มุ่งศึกษาคือ 1) 
บทบาทในเกม MOBA 2) รูปแบบภาวะผู้น า โดยเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบประเมินรูปแบบภาวะผู้น า ผลการวิจัยพบว่า 1) 
การรับบทบาทในเกม MOBA สง่ผลต่อภาวะผู้น าแบบรวมอ านาจและประชาธิปไตย 2) การงดให้เล่นเกมไม่มีผลต่อภาวะ
ผู้น าในทุกรูปแบบ 3) ไม่มีบทบาทใดในเกมส่งผลต่อภาวะผู้น าแบบเสรีนิยม ข้อเสนอแนะในการน าไปประยุกต์ใช้ ปัจเจก
บุคคลหรือองค์การสามารถน าเกม MOBA เป็นเคร่ืองมือทางเลือกในการพัฒนาภาวะผู้น าได้ แต่ต้องพิจารณาน า
องค์ประกอบส าคัญที่ก าหนดไว้ในแผนการทดลองมาใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม เช่น ความสม่ าเสมอในการเล่น การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เป็นต้น เพ่ือประสิทธิภาพที่ดีในการพัฒนา 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบภาวะผู้น า, เกม MOBA, การรับบทบาทในเกม  
 
Abstract 
The objective of this comparative study was aimed to examine the game player’s game role in the 
multiplayer online battle arena games (MOBA) and leadership styles. It is an experimental research. The 
sample included a total of thirty game players of MOBA in the “League of Legends”. The sample was 
divided into two groups: the treatment group and the control group. Methodologically, pretest-posttest 
design was manipulated. The treatment group 1 was given the game role in which they are likely unskilled 
in and the treatment group 2 was banned on MOBA gameplay. The control group was given to play MOBA 
games normally. The experimental period was 21 days. In this study, the main variables included 1) MOBA 
game roles and 2) leadership styles. The Leadership Styles Checklist was used to evaluate leadership 
styles.   The results showed that 1) the game roles in MOBA affected the autocratic and democratic 
leadership, 2) ceasing from gameplay had not affected any leadership styles, and 3) no game roles had 
affected the laisserz-faire leadership style. The suggestions for application: The individuals or organizations 
can adopt the MOBA games as an alternative tool for leadership development. However, the key elements 
required in the experimental plan should be taken into account as well as appropriate shared use, for 
instances, regularity on gameplay and interpersonal communication for optimizing leadership 
development. 

Keywords: Leadership style, MOBA, Game Role 
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1. บทน า 
 ภาวะผู้น า เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายทั้งในแวดวง
วิชาการและองค์การต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จาก การส ารวจบริษัทจด
ทะเบียนที่อยู่ใน Fortune 500 ได้เลือกให้การพัฒนาภาวะผู้น าเป็น
ประเด็นที่มีความส าคัญสูงที่สุด [1] และบทความทางวิชาการ
เกี่ยวกับ ภาวะผู้น า ที่ ได้ รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Harvard 
Business Review นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2555 มีจ านวนทั้งสิ้น 
32 ช้ิน หากพิจารณาจากความถี่ในการจัดพิมพ์วารสารจ านวน 10 
ฉบับต่อปี พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว จะมีบทความวิชาการที่เกี่ยวกับภาวะ
ผู้น า ซึ่งได้รับการตีพิมพ ์ไม่น้อยกว่า 1 ช้ินต่อ 1 ฉบับ [2] 
 การพัฒนาภาวะผู้น าในแบบดั้งเดิมที่เป็นการฝึกฝนภายใน
ห้องเรียนหรือห้องฝึกอบรมเป็นหลักนั้น ได้ถูกท้าทายว่าไม่ใช่การ
พัฒนาภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งในเทคนิคที่จะช่วยในการ
เรียนรู้ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพคือการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Action Learning) [3] และในปัจจุบัน มีเกมคอมพิวเตอร์ประเภท
หนึ่ งที่ ก าลั งได้ รับความนิยมที่ เรียกว่ าเกมประเภท  MOBA 
(Multiplayer Online Battle Arena) ซึ่งเป็นเกมกลยุทธ์ (Strategy 
Game) ประเภทหนึ่ง โดยเป็นเกมที่มีรูปแบบการเล่นมีความ
คล้ายคลึงกับการฝึกฝนการพัฒนาภาวะผู้น าที่ให้ปฏิบัติจากการ
จ าลองสถานการณ์หรือเหตุการณ์สมมติ จึงเกิดเป็นค าถามวิจัยที่ว่า 
การรับบทบาทที่ต่างกันในเกม MOBA ส่งผลต่อรูปแบบภาวะผู้น า
อย่างไร ซึ่ง จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าใน
ประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับผลของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์กับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเช่น ความร่วมมือในการท างาน [4] และ
การพัฒนาความคิดเช่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ [5] ส่วนในเรื่องที่
เกี่ยวกับภาวะผู้น ากับเกม MOBA พบว่า มีเพียงการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยวาเซดะ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อหาความสัมพันธ์
ของการเล่นเกม MOBA กับภาวะผู้น า [6] ทางผู้วิจัยเห็นว่าจุดนี้ยัง
เป็นโอกาสและช่องว่างในการแสวงหาความรู้ จึงเป็นท่ีมาของการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับบทบาทต่าง ๆ ในเกม MOBA กับ
รูปแบบของภาวะผู้น า 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเล่นเกม MOBA 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาวะผู้น า โดยการพัฒนาภาวะผู้น าใน
ความหมายของการศึกษาฉบับนี้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น
ของระดับภาวะผู้น า เช่น จากระดับผู้น าแบบประชาธิปไตยปาน
กลางเป็นระดับผู้น าแบบประชาธิปไตยสูง หรือการเปลี่ยนจากผู้น า
ที่มีรูปแบบรวมอ านาจเป็นหลักไปสู่การเป็นรูปแบบภาวะผู้แบบ
ประชาธิปไตยเป็นหลัก เป็นต้น 

 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา จึงประกอบด้วยแนวคิด
เกี่ยวกับภาวะผู้น า ซึ่งในการวิจัยเลือกใช้แนวคิดภาวะผู้น าเชิง
พฤติกรรมของ Kurt Lewin และแนวคิดเกี่ยวกับเกมประเภท 
MOBA ซึ่งมุ่งศึกษาบทบาทที่ได้รับในเกม (Game Role) โดยเกมที่
ผู้วิจัยสนใจน ามาศึกษา คือเกมช่ือ League of Legends เนื่องจาก
เป็นเกมคอมพิวเตอร์กลุ่ม MOBA ที่มีจ านวนผู้เล่นมากท่ีสุดในโลก 
[7]  และมีการเปิดให้บริการในประเทศไทยในรูปแบบภาษาไทย 
 แนวคิดภาวะผู้น าของ Kurt Lewin [8] ประกอบด้วย 
 1) ผู้น าแบบรวมอ านาจ (Autocratic Leadership) คือผู้น าที่
มักตัดสินใจโดยยึดเป้าหมายหรือความต้องการของตัวเองเป็นหลัก 
เน้นการคุมอ านาจไว้กับตนเองตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ พร้อมทั้ง
ออกค าสั่งให้ผู้อื่นท าตาม และคอยควบคุมการท างานอย่างใกล้ชิด 
 2) ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) คือ ผู้น า
ที่ใช้การกระจายอ านาจให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับฟัง
ความคิดเห็นของส่วนรวม โดยสนับสนุนการเปิดโอกาสให้การแสดง
ความเห็นของสมาชิก มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง และมีการก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน 
 3) ผู้น าแบบเสรีนิยม (Lisserz-Faire Leadership) คือ ผู้น าที่ให้
อิสระอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจแก่สมาชิก โดยที่ตนไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยว แต่ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและให้การช่วยเหลือท่ีจ าเป็น ท า
ให้ไม่มีการก าหนดเป้าหมายที่แน่นอน 
 แนวคิดเกี่ยวกับกับเกม MOBA [9] แบ่งอธิบายเป็น 2 ส่วน ส่วน
แรกคือ พื้นฐานการเล่นเกม MOBA มีสาระส าคัญดังนี ้
 1) แนวคิดหลักของเกม MOBA คือ การเล่นโดยมีผู้เล่นหลายคน
ในระบบออนไลน์ จึงมีลักษณะเป็นเกมออนไลน์คือต้องเช่ือมต่อ
ระบบอินเทอร์เน็ตในการเล่นเสมอ 
 2) การแข่งขันเป็นในรูปแบบทีม แบ่งเป็น 2 ฝ่าย โดยปกติจะ
แบ่งเป็นทีมละ 5 คน  
 3) สมาชิกแต่ละคนจะท าการเลือกตัวละครที่ใช้ได้ 1 ตัว ซึ่งตัว
ละครในเกมแต่ละตัว จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน 
 4) การแข่งขันในแผนที่เสมือนจริงที่แบ่งฝั่งชัดเจน โดยปกติจะมี 
3 เส้นทางหลัก (Lane) และพื้นที่โดยรอบเรียกว่าป่า 
 5) เป้าหมายการเอาชนะของเกมการแข่งขันคือ ท้ัง  2 ทีม
จะต้องหายุทธวิธีต่อสู้ เพื่อท าลายฐานที่มั่นฝ่ายตรงข้าม ซึ่งโดยเฉลี่ย
ใช้ระยะเวลาในการเล่นประมาณ 30 – 45 นาท ี
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ภาพที่ 1 รูปแบบแผนที่ท่ัวไปของเกมแนว MOBA 

ที่มา : Wikipedia.  (2013).  
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplayer_online_battle_arena 

 ส่วนต่อมา คือบทบาทที่ได้รับภายในเกม ประกอบด้วย  
 1) ฝ่ายสร้างความเสียหาย (Carry Role) คือ ตัวละครที่มี
ความสามารถในการต่อสู้สูง มักได้รับการให้ความส าคัญ และประจ า
อยู่ในเส้นทางหลัก 
 2) ฝ่ายสนับสนุน (Support Role) คือตัวละครที่มีความสามารถ
ในการสนับสนุนแก่ทีม โดยรวมจะไม่มีความสามารถในการต่อสู้หรื
อน าเกมโดยตรง 
 3) ฝ่ายลอบโจมตี (Ganker Role) คือ บทบาทที่ไม่ได้อยู่ในการ
ประจ าเส้นทางหลัก โดยจะอยู่ ในพื้นที่ป่า มีหน้าที่ในการเก็บ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่ป่า และคอยออกจากพื้นที่ป่าเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมท าการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม 

 

ภาพที่ 2 เกม MOBA ช่ือ League of Legends 
ที่มา : การีนาประเทศไทย. (2558).  

http://www.playlol.in.th/guides/newplayerguide 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า
และเกม MOBA ท าให้ผู้วิจัยเห็นความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบของ
ภาวะผู้น า (Leadership Style) กับบทบาทที่ได้รับในเกม (Game 
Role) 3 รูปแบบ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบรวม
อ านาจกับการรับบทบาทฝ่ายสร้างความเสียหาย ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้น าแบบประชาธิปไตยกับการรับบทบาทฝ่ายสนับสนุน 
และความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าแบบเสรีนิยมกับฝ่ายลอบโจมตี 
รายละเอียดดังตารางที่ 1, 2 และ 3  

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการเช่ือมโยงบทบาทฝ่ายสร้างความ
เสียหายกับภาวะผู้น าแบบรวมอ านาจ 

ลักษณะเด่น
ผู้น าแบบรวม

อ านาจ 

บทบาทฝ่ายสร้างความเสียหายท่ีสอดคล้อง 

1. รวมอ านาจไว้ที่ตน
เป็นหลัก 

มีภารกิจหลักคือพัฒนาความเก่งกาจในบทบาท
ตนเองให้ได้มากที่สุดทั้งจากทรัพยากรที่หามา
ด้วยตนเองและจากเพื่อนร่วมทีม จึงมักเป็น
บทบาทที่ได้ครอบครองทรัพยากรส่วนใหญ่ในทีม 

2. ไม่ไว้วางใจสมาชิก
ในทีม 

เป็นบทบาทที่มีอิทธิพลสูงต่อผลแพ้ชนะของเกม 
จึงต้องยึดถือตนเองเป็นหลัก  

3. มักคอยสั่งการและ
ให้ผู้อื่นท าตาม 

มีลักษณะตัวละครที่เปราะบางหรือสามารถเปิด
ปะทะการต่อสู้ได้ บทบาทดังกล่าวจึงสามารถเป็น
ผู้น าในการต่อสู้ แต่ต้องมีสมาชิกคอยช่วยเหลือ
อยู่เสมอ 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการเช่ือมโยงบทบาทฝ่ายสนับสนุนกับภาวะ
ผู้น าแบบประชาธิปไตย 

ลักษณะเด่นผู้น า
แบบ

ประชาธิปไตย 

บทบาทฝ่ายสนับสนุนท่ีสอดคล้อง 

1. กระจายอ านาจให้
เพื่อนร่วมทีม 

มีทรัพยากรในครอบครองน้อย และต้องใช้
ทรัพยากรที่หามาได้ น ามาใช้เพื่อสนับสนุนทีม
เป็นหลัก 

2. ไว้วางใจสมาชิกใน
ทีม 

เป็นบทบาทที่มีอิทธิพลต่ าต่อผลแพ้ชนะของทีม 
เพราะสร้างความเสียหายได้ต่ า ภารกิจส าคัญ
ต่าง ๆ จึงต้องใว้ใจให้สมาชิกในทีมท าเป็นหลัก  

3 .  เ น้ น ก า ร พู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนกับทีม 

ต้องสนับสนุนทีมที่มีความต้องการที่หลายหลาย
ตามสถานการณ์ของเกม จึงต้องสื่อสารกับเพื่อน
ร่วมทีมอยู่เสมอ 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการเช่ือมโยงบทบาทฝ่ายลอบโจมตีกับ
ภาวะผู้น าแบบเสรีนิยม 

ลักษณะเด่น
ผู้น าแบบเสรี

นิยม 

บทบาทฝ่ายลอบโจมตีท่ีสอดคล้อง 

1. ให้อิสระแก่สมาชิก
เต็มที่ 

มีทรัพยากรในครอบครองปานกลางและใช้เพื่อ
ตัวเองเป็นหลักมีความเป็นอิสระต่อสมาชิกสูง
เพราะอยู่ในพื้นที่ป่า   

2. ไม่มีการก าหนด
เป้าหมายชัดเจน 

มีบทบาทผสมอย่างครึ่ง ๆ กลาง ๆ ทั้งในมุมการ
น าทีมและการสนับสนุน ท าให้ไม่มีความชัดเจน
ในภารกิจของตน 

3 .  ช่ ว ย เ หลื อ ต า ม
สมควรหรือเมื่ อ ถูก
ร้องขอ 

เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ป่า ซึ่งไม่ได้ประจ าในเส้นทาง
หลัก การสื่อสารกับทีมมักท าเมื่อออกมาลอบ
โจมตี ซึ่งเกิดข้ึนไม่บ่อยครั้ง 
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2. วิธีด าเนินการศึกษา 
 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ คือผู้ที่มีประสบการณ์ท างาน
ในองค์การอย่างน้อย 2 ปี อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 - 30 ปี และมี
ประสบการณ์ในการเล่นเกม League of Legends ในระดับ 30 
(Level 30)  โดยลักษณะประชากรข้างต้นท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถ
ทราบจ านวนประชากรทั้งหมดที่แน่นอนได้ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ท าโดยประกาศรับสมัครผู้ถูกทดลอง (Recruitment) ผ่านช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกม League of Legends 
ผลการคัดเลือกได้กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการทดลองอย่างสมบูรณ์ 30 
คน ประกอบด้วย กลุ่มทดลองที่ 1 จ านวน10 คน กลุ่มทดลองที่ 2 
จ านวน 10 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 10 คน  
 2.2 แผนการทดลอง 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
รูปแบบการวิจัยในลักษณะเป็นแบบศึกษา 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม วัด 2 ครั้ง ด าเนินแบบ
แผนการทดลองแบบวัดก่อนวัดหลังไม่สุ่ม (Pretest –Posttest 
Nonramized Design)  ดังนี ้
      E1   O1   X1   O2 
      E2   O1   X2   O2 
      C     O1    -    O2 
เมื่อ 
 O1 แทน การวัดรูปแบบภาวะผู้น าก่อนการทดลอง 
 O2 แทนการวัดรูปแบบภาวะผู้น าหลังการทดลอง 
 X1 แทน การให้เล่นเกมตามบทบาทที่ก าหนดในแผนการทดลอง 
(เล่นในบทบาทที่ตนไม่ถนัด) 
 X2 แทน การไม่อนุญาตให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ประเภท MOBA 
ทุกเกมในช่วงของการทดลอง 
  -    แทน การเล่นเกมตามปกติ 
 E1 แทน กลุ่มทดลองที่ 1  
 E2 แทน กลุ่มทดลองที่ 2 
 C    แทน กลุ่มควบคุม 
2.3 ขั้นตอนในการด าเนินการทดลอง 
 2.3.1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
 2.3.2 ทบทวนวิธีการและหลักการเล่นเกม League of Legends 
กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการเล่นเกม
ให้เป็นไปตามแผนการทดลองที่สร้างขึ้น 

 2.3.3  ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretesting) ในเรื่อง
รูปแบบภาวะผู้น าโดยใช้แบบประเมินกับท้ังกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม โดยท าผ่านระบบออนไลน์  
 2.3.4 ให้กลุ่มทดลอง ปฏิบัติตามแบบแผนการทดลองที่ก าหนด
ไว้ ประกอบด้วย การให้เล่นในแผนที่มาตรฐานของเกม การไม่
อนุญาตให้เล่นกับระบบคอมพิวเตอร์ และการบังคับให้มีการ
ตดิต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม  
 2.3.5  ก าหนดระยะเวลาทดลอง 21 วัน และเล่นไม่เกิน 2 
ช่ัวโมงต่อวัน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอาการติดเกม 
 2.3.6 หลังจากการทดลองจบลง ท าการทดสอบหลังการทดลอง 
(Postesting) ในเรื่องรูปแบบภาวะผู้น าโดยใช้แบบประเมินกับท้ัง
กลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม 
 2.3.7 ท าการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง ที่พบว่ามีการพัฒนา
รูปแบบของภาวะผู้น าที่เปลี่ยนไปหลังจากการทดลอง โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่สร้างขึ้น เพื่อยืนยันความเที่ยงตรงของการ
ทดลองและตรวจสอบปัจจัยหรือตัวแปรอื่นที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการ
ทดลอง 
 2.3.8 ท าการทดลองซ้ า +หากพบข้อผิดพลาดจากการทดลอง 
(Follow-up Experiment) 
 2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.4.1 แบบประเมินภาวะผู้น า 
  เป็นการประเมินรูปแบบภาวะผู้น าตามแนวคิดของ Kurt 
Lewin โดยผู้วิจัยใช้แบบวัดของ Northouse [10] โดยท าการแปล
เป็นฉบับภาษาไทย ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 18 ข้อ เป็นแบบ
มาตราส่วน 5 ระดับ จากมากที่สุดคือ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(Strongly Agree) และน้อยที่สุดคือ 1 = ไม่ เห็นด้วยอย่ างยิ่ ง 
(Strongly Disagree) โดยวิธีการประเมินจะเป็นการประเมินตัวเอง 
และสามารถแปลผลออกมาได้เป็นภาวะผู้น า 3 แบบ ได้แก่ ผู้น า
แบบรวมอ านาจ ผู้น าแบบประชาธิปไตย และผู้น าแบบเสรีนิยม 
  2.4.5 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
  การสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้ าง (Semi-Structure 
Interview) เพื่อยืนยันความเที่ยงตรงของการทดลองและตรวจสอบ
ว่ามีปัจจัยหรือตัวแปรอื่นใดหรือไม่ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทดลอง 
ที่อาจท าให้ค้นพบค าอธิบายเพิ่มเติม หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
ประกอบด้วยค าถามหลัก 6 ข้อ 
 2.5 เทคนิคและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
  2.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
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  ส่วนของสถิติเชิงพรรณนา เพื่อการอธิบายข้อมูลส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (Personal Data) ได้แก่ การหาค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าเฉลี่ย(Mean) ร้อยละ(Percentage)) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในส่วนของสถิติเชิง
อนุมานใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Paired sample t-test 
และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
หากพบความแตกต่าง จะใช้ค่าสถิติของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ทดสอบ
หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ต่อไป 
  2.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยมุ่งเน้น
ในประเด็นเรื่องหลักการตรวจสอบความตรงของการทดลอง 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
 3.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 30 คน พบว่าทั้งหมดหรือร้อย
ละ 100 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 25.60 ปี ประสบการณ์ในการ
ท างานเฉลี่ย 3.13 ปี มีลักษณะการประกอบอาชีพที่แตกต่าง
หลากหลายมาจากทั้งในภาครัฐและเอกชน ในด้านเพศท่ีเป็นเพศ
ชายทั้ งหมด สามารถอภิปรายได้ ว่ า เกิดจากลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่ผู้เล่นเกมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานส ารวจของ Quantic Foundry ที่ท าการศึกษา ประเภทของเกม
ที่ผู้เล่นเกมเพศหญิงมีความช่ืนชอบ ผลการศึกษาพบว่า มีผู้หญิง
เพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ช่ืนชอบเกมประเภท MOBA [11] 
 3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าก่อนและหลังการ
ทดลองของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 
ท าการเปรียบค่าเฉลี่ย Paired-Samples T Test  พบค่าความ
แตกต่างในกลุ่มทดลองที่ 1 ส าหรับผู้ที่ได้รับให้เล่นในบทบาทฝ่าย
สร้างความเสียหายกับภาวะผู้น าแบบรวมอ านาจ โดยผู้ได้รับบทบาท
ฝ่ายสร้างความเสียหายก่อนการทดลองมีระดับภาวะผู้น าแบบรวม
อ านาจในระดับปานกลาง หลังการทดลองมีระดับภาวะผู้น าแบบ
รวมอ านาจในระดับสูง รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 4 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการประเมินค่าภาวะผู้น าแบบรวมอ านาจ 
ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองที่ 1 ส าหรับผู้ได้รับ
บทบาทฝ่ายสร้างความเสียหาย 

การประเมิน
ระดับภาวะผู้น า

รวมอ านาจ 

กลุ่มทดลองที่ 1 ท่ีได้รับบทบาทฝา่ย
สร้างความเสียหาย   n = 3 และ p = 

.015 

ค่าเฉลี่ย  (S.D.) ระดับ 

ก่อนการทดลอง 17.333 1.52753 ปานกลาง 
หลังการทดลอง 25.333 1.15470 สูง 

ทางด้านผู้ที่ ได้รับบทบาทฝ่ายสนับสนุนกับภาวะผู้น าแบบ
ประชาธิปไตย พบว่าก่อนการทดลอง ผู้ที่ได้รับบทบาทให้เล่น
ต าแหน่งสนับสนุนมีระดับภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยอยู่ระดับ
ปานกลาง หลังการทดลองมีระดับภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยใน
ระดับสูง รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการประเมินค่าภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย 
ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองที่ 1 ส าหรับผู้ได้รับ
บทบาทฝ่ายสนับสนุน 

การประเมิน
ระดับภาวะผู้น า
ประชาธิปไตย 

กลุ่มทดลองที่ 1 ที่ได้รับบทบาทฝา่ย
สนับสนุน   n = 3 และ p = .040 

ค่าเฉลี่ย  (S.D.) ระดับ 

ก่อนการทดลอง 15.667 3.055 ปานกลาง 
หลังการทดลอง 27.333 1.154 สูงมาก 

ในส่วนของการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าก่อนและหลังการ
ทดลองของกลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกัน 

3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองที่ 
1 กับภาวะผู้น า 

ใช้การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ
ค่าสถิติของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ทดสอบหาความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยรายคู่ พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 ในทุก
บทบาทที่ได้รับกับภาวะผู้น าแบบรวมอ านาจ และพบในบทบาทฝ่าย
สนับสนุนกับภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย (รายละเอียดแสดงตาม
ตารางที่ 6 และ 7) ซึ่งผลดังกล่าวสามารถอภิปรายได้ว่า มีความ
สอดคล้องกันกับงานวิจัยของ Nuangjumnong และ Mitomo ที่
พบว่า การรับบทบาทฝ่ายสร้างความเสียหายมีความสัมพันธ์กับ
รูปแบบภาวะผู้น าแบบรวมอ านาจ และการรับบทบาทฝ่ายสนับสนุน
มีความสัมพันธ์กับรูปแบบภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย 
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ตารางที่ 6  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลอง  ที่ 1 
กับภาวะผู้น าแบบรวมอ านาจ 

กลุ่มทดลองที่ 1 

F = 24.812 
Sig = .001 

ระดับภาวะผู้น าแบบรวมอ านาจ 

จ านวน ค่าเฉลี่ย (S.D.) 

สร้างความ
เสียหาย 

3 26.33 1.154 

สนับสนุน 3 16.66 1.527 

ลอบโจมต ี 4 21.75 1.707 

รวม 10 21.30 3.802 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลอง  ที่ 1 กับ
ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย 

กลุ่มทดลองที่ 1 

F = 6.435 
Sig = .026 

ระดับภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย 

จ านวน ค่าเฉลี่ย (S.D.) 

สร้างความ
เสียหาย 

3 21.333 2.081 

สนับสนุน 3 27.333 1.154 

ลอบโจมต ี 4 21.75 2.986 

รวม 10 23.30 1.900 

 
4. สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาที่ส าคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้ 1) การรับบทบาทให้
เล่นฝ่ายสร้างความเสียหายส่งผลต่อภาวะผู้น าแบบรวมอ านาจ 2) 
การรับบทบาทให้ เล่นฝ่ายสนับสนุนส่งผลต่อภาวะผู้น าแบบ
ประชาธิปไตย 3) การรับบทบาทให้เล่นฝ่ายลอบโจมตีไม่ส่งผลต่อ
ภาวะผู้น าในทุกรูปแบบ 4) การงดให้ เล่นเกมไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภาวะผู้น าในทุกรูปแบบ 5) ไม่มีบทบาทใดในเกมที่มีผล
ต่อภาวะผู้น าแบบเสรีนิยม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต มีดังนี้ 1) ควรเพิ่มความ
หลากหลายของลักษณะประชากรในการวิจัย เช่น การศึกษาในเพศ
หญิง 2) ควรท าวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อแสวงหาปัจจัยอื่น ๆ 
หรือค าอธิบายเชิงลึกเพิ่มเติม 3) ถึงแม้ในการออกแบบแผนการวิจัย
จะมีการควบคุมเวลาในการทดลอง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
อาการติดเกม (Gaming Disorder)  แต่ก็ควรเพิ่มการทดสอบเรื่อง
อาการติดเกมเข้าไปในแผนการทดลอง เพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้นว่า 
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอันมาจากจาก
การทดลอง โดยควรวัดทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจบการทดลอง 
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การศึกษาความเป็นไปไดข้องการท าธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์ 

Feasibility study of agro-tourism business of ethnic groups 

 

ปิยะ บุญพิทักษ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

wchuabbon@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของการท าธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยกลุ่มตัวอย่างคือสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองสลาบ หรือมีการท าการเกษตรในระบบอินทรีย์บนท่ีสูง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเชื้อสายเป็น
กลุ่มชาติพันธ์ุที่ท าการเกษตรแบบอินทรีย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จ านวน 22 คน พบว่า 1) ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์
บริการในการท่องเที่ยวเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์มีความคิดเห็นทางด้านความพร้อมและข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่ 2) ปัจจัย
องค์ประกอบของการตลาดจูงใจนักท่องเที่ยว และ 3) ปัจจัยทางด้านทัศนคติของผู้เข้าร่วมธุรกิจที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่าผู้ให้บริการที่มีอาชีพ รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน และมีโรคประจ าตัว
ต่างกัน มีทัศนคติต่อต่อการตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรแตกต่างกัน (P≤0.05) 
ค าส าคัญ: การศึกษาความเป็นไปได้  ,ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร , กลุม่ชาติพันธุ ์

Abstract 

Feasibility study of the agro- tourism business of ethnic groups.  The sample group is members of Nong salap 

organic community enterprise group or having agriculture in an organic system on high ground, Omkoi district, 

Chiang mai province.  The sample group used in this study was 22 peoples.  The result of the research found 

that 1)  The readiness and physical data of the area, 2)  The marketing factors and attracting tourists, and 3) 

have opinions about the attitude factors of business participants affecting the participation in community 

tourism activities are very high. The general data such as occupancy, monthly income, and congenital disease 

marking factors affected toward attitudes towards decision making to participate in agro- tourism business 

(P≤0.05). 

Keywords: Feasibility, agro-tourism business, ethnic groups
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ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 

อดิเทพ ครุฑธามาศ 
Adithep Kruttarmas 

สาขาการตลาด  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
Adithep.k@chandra.ac.th 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนท่ีภาคใต้ของประเทศ
ไทย โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 20 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการมีส่วนร่วมในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัย พบว่า จุดแข็ง มีสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนที่โดดเด่น  มีทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่สวยงานและอุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง และเส้นทางการ
คมนาคมมีความสะดวก จุดอ่อน มีงบประมาณส าหรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจ ากัด บุคลากรในชุมชนยังขาดความรู้และ
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ยังไม่มีการท าการตลาดส าหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเท่าทีควร กิจกรรมการท่องเที่ยวไม่หลากหลาย 
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้น้อย มีการเปลี่ยนแปลงผู้น าชุมชนบ่อย และความขัดแย้งของคนบางกลุ่มในชุมชน โอกาส มี
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของรัฐบาลที่ให้เป็นวาระแห่งชาติ กระแสการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นที่นิยม มี
เครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการเข้ามาร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว อุปสรรค ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 
ผลกระทบจากการเกิดขึ้นของภัยธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ ฤดูกาลของพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนตกชุกและความไม่
มั่นคงทางการเมือง 
ค าส าคัญ: สภาพแวดล้อม, การจดัการเชิงกลยุทธ์, การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
Abstract 
     The purpose of this research was to study the internal and external environment of tourism by 
communities in southern Thailand. By qualitative research The population and the sample group used in 
the study were those who were involved in tourism by the communities that attended the workshop, 
totaling 20 people. Collect data by participating in workshops and in-depth interviews. The results of the 
research found that strengths have attractions in prominent communities. Have natural resources that are 
beautiful, functional and plentiful There are various cultural traditions. People in the community are strong. 
And transportation routes are convenient, weakness, have budget for tourism development, limited People 
in the community still lack knowledge and are mostly elderly. There is no marketing for tourism by the 
community as it should be. Not many tourism activities Applying less technology Frequently changing 
community leaders and the conflict of some groups in the community, the opportunity to have a policy to 
promote tourism by the community of the government as a national agenda The trend of tourism by 
communities is popular. There is a network of cooperation from external organizations to participate in 
tourism development. Obstacles include economic slowdown. The impact of the occurrence of natural 
disasters both inside and outside the country. The season of the southern region with heavy rain and political 
instability.  

Keywords: environment, strategic management, community-based tourism 
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การสื่อสารแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของประชาชน 
ในกรุงเทพมหานคร 

Communication of the Sufficiency Economy in Diary Life of People  

in Bangkok  

วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ 

Worawudh  Phakdiburut 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฎัจันทรเกษม: e-mail: worawudh@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการสื่อสารแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย

พบว่า 1) การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ความรู้  ทัศนคติ และการ

ประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง 2) การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงของประชาชนพบว่า มีความแตกต่างกันตามระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) 

การเปิดรับข่าวสารของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 4) การเปิดรับข่าวสารของประชาชน

ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อเศรษฐกิจพอเพียง 5) การเปิดรับข่าวสารของประชาชน มีความสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้แนว

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าส าคัญ: การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

Abstract  

This research aims to study communication of the sufficiency economy in diary life of people in Bangkok. 

The results of the study were as follows: 1)  Media Exposure of People in Bangkok was at the moderate 

level. Their knowledge, attitude and application of sufficiency economy in Diary Life of People in Bangkok 

were also at the moderate level. 2) Media Exposure of most samples was significantly different at .01 level 

among those with different education, career and income levels. 3)  Media Exposure of most samples was 

not correlated to knowledge of sufficiency economy. 4) Media exposure of most samples was not correlated 

to attitude of sufficiency economy. 5)  Media exposure of most samples was positively correlated to 

application of sufficiency economy in diary life. 

Keywords: Communication, Sufficiency Economy 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีลักษณะ
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งเก็บข้อมูลกับประชากรที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ านวน 129 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต
บัณฑิต และด้านการวิจัย 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ด้านการ
ผลิตบัณฑิต และการวิจัยต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่าเพศชาย  และ 3) ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีประเภทแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัยต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยผู้บริหารคณะ และบุคลากรมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บัณฑิตและผู้ปกครอง โดยผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเสนอแนะให้มีการจัดประชุมโดยแยกประเภทเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่แท้จริง 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การบรหิารตามยุทธศาสตร,์ คณะวิทยาการจดัการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 
 
Abstract 
This research aims to study 1) the satisfaction level of stakeholders towards the strategic management of 
faculty of Management Sciences Chandrakasem Rajabhat University and 2) compare satisfaction of 
stakeholders based on the individual factors. This is survey research which collected data from population 
that are 300 stakeholders of of faculty of management science Chandrakasem Rajabhat University. The 
research instrument was questionnaire. The statistically analyzed by frequency, percentage, means, standard 
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deviation, t-test, one-way analysis of variance and multiple comparison. The study found that 1) the 
stakeholders have satisfaction on preservation of arts and culture strategy was at high level, followed by 
management strategy, academic service strategy, producing graduates strategy and research strategy 2) the 
stakeholders have differ in gender were statistically different in level of satisfaction on producing graduates 
and research strategies at 0.05 level of significance by woman had more satisfied than man and 3) the 
stakeholders have differ in type were statistically different in level of satisfaction on producing graduates 
and research strategies at 0.05 level of significance by the faculty administrators and personnel had more 
satisfied than graduate user and parents, by stakeholders suggesting to organize meetings by classifying in 
order to obtain true qualitative information. 
 

Keywords: Satisfaction, Stakeholders, Strategic management, Faculty of Management Sciences, 
Chandrakasem    
                Rajabhat University 
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กลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการพลิกผันทางดิจิทัลของธุรกิจ 
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

Human Resource Management Strategy for supporting Digital Disruption of 
Business in Tourism Industry 

ชลธิชา ทิพย์ประทุม 
Chonticha Tippratum 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม; aj.chonticha@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทฤษฎีฐานรากเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
รองรับการพลิกผันทางดิจิทัลของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยการหาข้อสรุปเชิงทฤษฎีจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ท่องเที่ยวข้ามชาติ จ านวน 6 คน ซึ่งใช้การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสังเกต การจดบันทึก และการทบทวนวรรณกรรม ผลการวิจัย พบว่า 1) บริษัทต้องผสมผสานรูปแบบการท างานของ
พนักงานระหว่างการเป็นองค์การเสมือนจริงและองค์การแบบมีชีวิตอยู่ 2) บริษัทต้องลดขนาดองค์การลง โดยพิจารณาจาก
จ านวนพนักงานที่มีความจ าเป็นกับงานเท่านั้น และโยกย้ายพนักงานไปปฏิบัติงานในประเทศที่เหมาะสม 3) บริษัทต้องจัด
แผนกงานโดยแบ่งโครงสร้างออกเป็นส่วนขับเคลื่อนงานหลักแบบข้ามสายงาน และส่วนงานสนับสนุนแบบปกติ 4) บริษัทต้อง
สร้างการมีเอกภาพในการสั่งการ โดยผู้บริหารสูงสุดจะมีเอกภาพในการสั่งการไปยังหัวหน้าหน่วยธุรกิจ และผู้อ านวยการด้าน
ต่าง ๆ โดยตรง และ 5) บริษัทต้องก าหนดความเชี่ยวชาญในงานส่วนงานทัพหน้าไว้อย่างชัดเจน ซึ่งต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสมและชาญฉลาด และที่ส าคัญต้องเป็นคนพ้ืนเมือง ตลอดจนท าลายกรอบด้านเพศในการสรรหาพนักงานเข้ามา
ปฏิบัติงาน  
 

ค าส าคัญ: ทฤษฎีฐานราก, กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การพลิกผันทางดจิิทัล 
 
Abstract 
This research is qualitative research, aim to create grounded theory about human resource management 
strategy for supporting digital disruption of of business in tourism industry. By finding the theoretical 
conclusions from 6 executive directors by purposive sampling, and data collected by in-depth interview, 
observation, note taking and literature review. The result found that the company; 1) combines the work 
style of employees. Between  virtual and organic organizations; 2) downsizing organization by considering 
only headcount that necessary for the job, and transfer some employees to work in appropriate country; 
3) departmental by divide the main drive on cross functional team and normal supporting team; 4) 
creating the unity of command by CEO can direct command to head of business units and all director and 
5) specify work specialization in part of main drive by evidently, which can be applied technology by 
appropriately and intelligently, especially must be native people as well as breaking the gender frame in 
recruiting employees into the workplace. 
 

Keywords: grounded theory, human resource management strategy, digital disruption 
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

Approaches to Cultural tourism Development in Muang District, Uthaithani Province. 
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1คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร; sukanya.wongchar@gmail.com 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  2. เพื่อศึกษาปัญหา 
อุปสรรคของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี การศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิควิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกใน
ส่วนของประชากรและกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่บุคลากรของรัฐและองค์การภาคเอกชน 
ผลการศึกษาพบว่า 1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญได้แก่ วัดสังกัสรัต
นคีรี (วัดเขาสะแกกรัง), วัดจันทาราม (วัดท่าซุง), วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์), แม่น้ าสะแกกรัง วิถีชีวิตชาวแพลุ่มแม่น้ าสะแก
กรัง, แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เกาะเทโพ, กิจกรรมถนนคนเดินตรอกโรงยา คงความเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนเห็นถึงวิถีชีวิตของ
คนในท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถธ ารงรักษาความดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี 2. ปัญหาและอุปสรรคของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุทัยธานี เกิดจากการเศรษฐกิจเติบโตอย่างช้าๆ เนื่องจากรายได้ในชุมชนน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ไม่ได้
รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในการสร้างจุดสนใจ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายและจริงจัง ขาด
การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ลุ่ม อยู่ติดแม่น้ าสายหลักๆ มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ คนรุ่นใหม่ไม่มาสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น 3. แนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี พัฒนาให้เป็นเมืองที่รักษาความเป็นมรดกของท้องถิ่นไว้ 
ส่งเสริมงานประเพณีที่ขึ้นช่ือของแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นเอกลักษณ์ของอ าเภอจนถึงจังหวัดเพื่อสร้างจุดสนใจ ช่วยกันสร้าง
วัฒนธรรมที่มีอยู่แต่เดิมให้มีความโดนเด่นเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายเข้าถึง
ง่ายโดยการร่วมมือท้ังภาครัฐองค์การภาคเอกชนและคนในท้องถิ่น ส่งเสริมสินค้า OTOP เป็นสินค้าหลักเพื่อเป็นการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่สมบูรณ์และยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธาน ี
 
Abstract 
The objective of this research were 1. To study the cultural tourist attractions in Capital District,  Uthai Thani 

Province; 2. To study the problems and obstacles of cultural tourism in Capital District, Uthai Thani Province; 

and 3. To find ways to develop cultural tourism in Capital District, Uthai Thani Province. This research is a 

qualitative research by using in-depth interview techniques from the population and the sample groups 

from the study government personnel and private organizations. 
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The result of the study showed that 1. The important cultural tourist attractions in Capital District, Uthai 

Thani Province are Sangkas Ratanakiri Temple  (Khao Sakae Krang Temple), Chantaram Temple (Tha Sung 

Temple), Uposatharam Temple (Wat Bot), Sakae Krang River, the way of life of the raft people in the Sakae 

Krang River Basin, Koh Te Pho Natural Attractions, and walking street activities in the Rong Ya alley which is 

unique that reflect the way of life of local people. It can maintain the original well. 2. The problems and 

obstacles of cultural tourism in Capital District, Uthai Thani Province are caused by economic slow growth 

because people in the community have low income. It is a secondary city attraction.  They are not 

supported by relevant agencies in helping to create a point of interest.  They do not have a variety of public 

relations. They lack support from relevant agencies, both public and private, in the term of providing the 

right knowledge in using technology.  Most areas are lowland areas adjacent to the main river. This area is 

vulnerable to natural disasters.  The new generation does not inherit the local culture. 3. In the term of 

the ways to develop cultural tourism in Capital District, Uthai Thani Province, this city will be developed to 

be a city that maintains local heritage.  It promotes the tradition of famous tourist attractions to be unique 

in the district and province in order to create a point of interest. We must help each other to create a 

culture that has existed to be outstanding and desired by tourists. Increase the public relations channels 

to be more widespread and easily accessible by cooperating both government and private organizations 

and local people. Promote OTOP products to be the main product for cultural tourism that is complete 

and sustainable. 

Keyword: Cultural tourism, Muang District, Uthaithani Province. 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้ามามี
บทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย การส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์อันสวยงาม การรักษา
ขนมธรรมเนียม ประเพณีของแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ
ไทยและในปี2561 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ก าหนดให้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋
อย่างยั่ งยืน เพื่อเป็นการเน้นย้ า ให้การท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่ เกื้ อหนุนในส่วนของเศรษฐกิจ สั งคม 
วัฒนธรรม ความมั่นคง รวมไปถึงการต่างประเทศ ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเพ่ือ
น าไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตบน
พื้นฐานของความเป็นไทยโดยน ารายได้สู่ประชาชนทุกภาค
ส่วนอย่างยั่งยืน[1] 

จังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่งในส่วนการรักษาและด ารงไว้ซึ่ง

สภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่นแต่ทั้งนี้ยังไม่มีการส่งเสริมหรือ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักเท่าที่ควรท าให้
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการวิจัยในเรื่องแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมภายในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เพื่อให้ได้ผลของการศึกษาเป็นแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีน าไปสู่
การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 2.เพื่อ
ศึกษาปัญหา อุปสรรคของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อ า เภอเมือง จั งหวัดอุทัยธานี  3. เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ
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เจาะจงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่บุคลากรของรัฐและองค์การภาคเอกชนจ านวน 19 
ราย โดยสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยว[2]แนวคิด
เรื่องการจัดการการท่องเที่ยว[3] แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม[4] แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนา[5] 
แนวคิดเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก[6] เป็นต้น 
ทั้งนี้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นเกิดจากความสนใจการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแต่ละถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้ จะก่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาให้เจริญงอกงาม วิถีชีวิตและพฤติกรรมแต่ยังคงความ
เป็นเอกลักษณ์หรือคงรูปแบบเดิม และคนในชุมชนสร้างขึ้น
ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน 
2. วิธีด าเนินการศึกษา 
 งานวิ จั ย ในครั้ งนี้ เ ป็ นการวิ จั ย เ ชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผู้ วิ จั ย เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 คือ การเก็บรวมรวมข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นตลอดจนถึงการคมนาคมขนส่ง 
และการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี ขั้นตอนที่ 2 คือ การเก็บข้อมูลโดยการลง
พื้นที่จริง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1. การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐและเอกชน โดยการ
จัดท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อของอนุญาตในการนัดหมายเข้าสัมภาษณ์จดบันทึกข้อมูล
และบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ ซึ่ ง เนื้อหาการ
สัมภาษณ์จะครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ที่ ระบุอยู่ ใน
เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 2. การสัมภาษณ์แบบไม่เปน็
ทางการ ส าหรับประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวภายในพื้นที่ส ารวจ โดยเน้นการพูดคุย
โดยไม่ต้องมีการเตรียมการมากนักเพียงแต่เตรียมจุดประสงค์
ของการสัมภาษณ์และค าถามไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ซึ่งเนื้อหา
การสัมภาษณ์จะครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ระบุอยู่ใน
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกตามสถานที่
ท่องเที่ยวดังต่อไปนี้ วัดสังกัสรัตนคีรี (วัดเขาสะแกกรัง) และ 
เขาสะแกกรัง ที่อยู่ : ต าบล บ้านน้ าซึม อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ที่อยู่ : ต าบล บ้าน
น้ าซึม อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี วัดอุโปสถาราม 

(วัดโบสถ์) ที่อยู่ : ต าบล สะแกกรัง อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี  แม่น้ าสะแกกรัง วิถีชีวิตชาวแพลุ่มแม่น้ า
สะแกกรัง ที่อยู่ : ต าบล สะแกกรัง อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เกาะเทโพ ที่อยู่ : 
ต าบล เกาะเทโพ อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
กิจกรรมถนนคนเดินตรอกโรงยา ที่อยู่ : ต าบล อุทัยใหม่ 
อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  ผู้วิจัยได้ใช้การ
สัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีบุคลากร
ของรัฐ องค์การภาคเอกชน ประชาชนในท้องถิ่น และ
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะถูก
น ามาเช่ือมโยงเพื่อวิเคราะห์ ประมวลผลว่ามีความสอดคล้อง
หรื อมี ค วามขั ดแย้ งกั นทั้ งภ ายในและภายนอกของ
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ ถ้ามีข้อมูลใดที่มีการขัดแย้งกันทาง
ผู้วิจัยจะด าเนินการสัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงประเด็นดังกล่าว 
เพื่อให้ได้ถึงความถูกต้องของข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด และน ามา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน (SWOT) 
โดยข้อค าถามหลัก คือ 1. ความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมภายในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
     1.1 แหล่งท่องเที่ยวภายในอ าเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธาน ี
     1.2 สภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมภายใน
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีความแตกต่างจากแหล่ง
ท่องเที่ยวของสถานท่ีอื่นอย่างไร 
     1.3 ความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  
     1.4 ความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
     1.5 การประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในอ าเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการท่องเที่ยวภายใน
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เป็นอย่างไร 
 3. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาพัฒนาการ
ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายในอ าเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธาน ี
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รายละเอียดจากบทสัมภาษณ์ 
ดังปรากฏบทสัมภาษณ์ตามประเด็นความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่บุคลากรของรัฐต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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ภายในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 1. แหล่งท่องเที่ยว
ภายในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี พบว่า ภายในอ าเภอ
เมืองมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายตั้งแต่ สถานท่ีท่องเที่ยวที่
เป็นโบราณสถาน อาทิเช่น วัดท่าซุง วัดโบสถ์ วัดสังกัสรัต
นคีรี แต่ละสถานท่ียังคงความเป็นเอกลักษณ์ของสถานท่ีนัน้ๆ 
ไว้อย่างไม่เสื่อมคลาย ทั้งที่สถานที่ต่างๆได้มีการบูรณะ
ซ่อมแซมแต่ก็ยังคงความงดงามไว้เหมือนเดิม สถานที่
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ประเพณี
ตักบาตรเทโว ของวัดสังกัสรัตนคีรี ที่มีช่ือเสียงเป็นอย่างมาก
ของจังหวัด สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติที่สะท้อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนหรือคนในท้องถิ่น อาทิ
เช่น ตลาดริมน้ ายามเช้า เส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว
ธรรมชาติต าบลเกาะเทโพ ถนนคนเดินยามเย็นตรอกโรงยา 
อีกทั้งยังมีการพัฒนาหมู่บ้านต่างๆ ให้เข้าร่วมโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย 2. สภาพแหล่งท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรมภายในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีความ
แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวของสถานที่อื่นอย่างไร พบว่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีความแตกต่างจากแหล่ง
ท่องเที่ยวของสถานที่อื่น คือ มีเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง 
โดยมีความลงตัวของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีเช่ืองเสียง
ติดตลาดไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆ วิถีชีวิตชาวแพริมแม่น้ าสะแก
กรัง กิจกรรมธรรมเนียมประเพณีก็ติดตลาด นอกจากนี้
สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้กรุงเทพ การคมนาคมสะดวกเป็นที่
สนใจของนักท่องเที่ยวที่จะสนใจเมืองรอง เน้นการพักผ่อน
หรือการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นๆ วิถีชีวิตของคน
ในพื้นที่เป็นส าคัญ 3. ความสะดวกสบายในการเดินทาง
ท่องเที่ยว พบว่า การคมนาคมไม่มีปัญหา การเดินทางสะดวก 
ถนนหนทางดี แต่ถ้าเป็นรถสาธารณะจะน้อย ในตลาดส่วน
ใหญ่เป็นรถสองแถว รถรับจ้างไม่ค่อยมี แต่โดยรวมด้านการ
บริการเพียงพอส าหรับเขตอ าเภอเมือง ต าบลใกล้เคียง และ
การบริการที่ เป็นกันเองส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความ
ประทับใจ นอกจากนี้รีสอร์ทต่างๆ ที่ราคาไม่สูงจ านวนมาก 
สะอาด และมีความเป็นกันเองในการบริการ 4. ความร่วมมือ
ของชุมชนท้องถิ่นต่อแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ใช้ประชาชนเป็น
ตัวขับเคลื่อน โดยต้องการที่จะธ ารงความเป็นวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนและเอกลักษณ์ของอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีไว้ 
และได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากภาครัฐที่จัดตั้ง

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี[7] เพื่อให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพิ่มรายได้และส่งเสริมอาชีพ ที่ส่งผลได้
ชัดเจนคือ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีได้ขึ้นช่ือว่าเป็นเมือง
ที่คนในชุมชนมีความเป็นกันเองต่อนักท่องเที่ยว ท าให้
ภาพลักษณ์โดยรวมของจังหวัดอุทัยธานีมีการประชาสัมพันธ์
ไปอย่างแพร่หลาย และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอ าเภอของ
จังหวัดอุทัยธานีมีความหลากหลายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
อีกด้วย 5. การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ภายในอ าเมือง จังหวัดอุทัยธานี พบว่า ในขณะนี้
เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลเป็นส่วนใหญ่ เพราะ
สมัยนี้เทคโนโลยีผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ได้ใช้ต้นทุนสูงและ
สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถ
อธิบายถึงความลงตัวของแหล่งท่องเที่ยวแบบหลากหลาย ซึ่ง
ตรงนี้เป็นมนต์เสน่ห์ตัวหนึ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว
อุทัยธานีเพิ่มขึ้นๆ และยังมีการเข้าร่วมโครงการต่างๆในการ
ประชาสัมพันธ์มากขึ้น เช่น การออกบูทเกี่ยวกับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเมืองรอง หรือของดีของอ าเภอเมือง อุทัยธานี 
เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์อีกด้วย 6. ปัญหาและ
อุปสรรคในการท่องเที่ยวภายในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
เป็นอย่างไรพบว่า เป็นเมืองรองหรือเป็นเมืองปิดยังไม่มีคน
รู้จักเท่าไหร่ และทั้งบางคนไม่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึง
การขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและชัดเจน 
คนในชุมชนยังคงความเป็นธรรมชาติท าให้ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ อีกทั้งสภาพพื้นที่
ของอ าเภอเมืองอุทัยธานี ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มน้ า ติดกับแม่น้ า
สายหลักเป็นส าคัญ บางต าบลเป็นเกาะท าให้ฤดูฝนมีโอกาศ
อย่างมากที่น้ าท่วม ท าให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ภายในอ าเภอเมือง  7. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
พบว่า ต้องการให้อ าเภอเมืองอุทัยธานีเป็นเมืองที่รักษาความ
เป็นมรดกของตัวเองไว้ ยังคงความเป็นดั้งเดิมของตนเองไว้ 
ไม่ต้องการความทันสมัยแต่ก็ไม่ล้าหลัง และพยายามจะ
พัฒนาเป็นการท่องเที่ยวที่คงทนหรือยั่งยืนเพื่อคงความเป็น
เอกลักษณ์ของเมืองอุทัยไว้อย่างสมบูรณ์ 
         ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รายละเอียดจากบทสัมภาษณ์ ดัง
ปรากฏบทสัมภาษณ์ตามประเด็นความคิดเห็นของกลุ่ม
องค์การภาคเอกชนต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใน
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อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 1. แหล่งท่องเที่ยวภายใน
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธาน ีพบว่า แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่
จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวัด เน้นการคงความเป็น
เอกลักษณ์ที่ยังคงเดิม ทั้งที่มีการบูรณะซ่อมแซม อาทิ 
วัดสังกัตรัตนคีรี, วัดอุโบสถาราม แหล่งท่องเที่ยวที่เน้นวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เช่น ตลาดเช้าริมแม่น้ าสะแกกรงั 
เรือนแพของคนในชุมชนที่อยู่ริมน้ า ถนนคนเดินตรอกโรงยา 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ต าบลเกาะเทโพ ที่เริ่มมีการ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ส่งผลให้ เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายสามารถตอบ
โจทย์ของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม ผู้สูงอายุ ครอบครัว 
หรือแม้แต่วัยรุ่น 2. สภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม
ภายในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีความแตกต่างจาก
แหล่งท่องเที่ยวของสถานที่อื่นอย่างไร พบว่าแต่ละแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น มีความเป็นเอกลักษณ์ที่น ามาเป็นจุดเด่นๆ ของ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างลงตัว และการดึงจุดเด่นนั้นๆออกมาท า
ให้เมืองนี้ เกิดมนต์เสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร ใครได้ลองมาสัมผัส
แล้วก็ต้องกลับมาอีก บางแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ชูความเป็น
สมัยใหม่ที่จับต้องได้ แต่เน้นไปในด้านการท าอย่างไรให้แหล่ง
ท่องเที่ยวของนั้นๆ ยังคงเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น
โดยไม่ท าลายสิ่งที่มีอยู่มากที่สุด นั้นเองท าให้แหล่งท่องเที่ยว
ในอ าเภอเมืองอุทัยธานี แตกต่างจากที่อื่นอย่างสิ้นเชิง 3. 
ความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวภายในอ าเภอ
เมือง จังหวัดอุทัยธานี พบว่าครอบคลุมตั้งแต่ การเดินทาง 
การบริการ ที่พัก ร้านอาหาร ความใส่ใจของชุมชน ซึ่งมัน
อาจจะไม่ได้ดีไปทั้งหมด แต่ก็สามารถเห็นภาพชัดได้ว่าคนใน
ชุมชนต้องการที่จะดูแลหรือบริการให้นักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวได้มีความรู้สึกประทับใจต่อการท่องเที่ยว
ในครั้งนี้ ถนนหนทาง ร้านอาหาร อาจจะซับซ้อนแต่ก็ไม่ยาก
ที่จะเดินทางหรือกล่าวได้ว่า ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่ท าให้
ส่งผลให้เกิดความไม่ประทับใจ อาจจะส่งผลดีให้นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสกับคนในชุมชนมากขึ้น 4. ความร่วมมือของชุมชน
ท้องถิ่นต่อแหล่งท่องเที่ยวภายในอ าเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี พบว่าชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมค่อนข้างดี อาจจะ
ขาดความรู้ความเข้าใจ แต่ถือเป็นมนต์เสน่ห์หรือเป็นจุดขาย
ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาร่วม
ปลูกฝังให้คนในชุมชนได้มีโอกาศแสดงความคิดเห็นว่าจะช่วย

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อย่างไรให้สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ในระยะยาว 5. การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถงึ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายในอ าเมือง จังหวัด
อุทัยธานี พบว่ามีค่อนข้างน้อย แต่ก็ดีขึ้นมากกว่าสมัยก่อน 
และยังมีการพยายามประสัมพันธ์ให้มากขึ้นโดนการรวมตัว
ของหน่วยงานหลายภาคส่วนตลอดจนคนในชุมชนเอง โดย
เน้นการใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวพลักดัน เนื่องจากสื่อชนิดนี้
เข้าถึงได้ง่าย หน่วยงานต่างๆสามารถจัดท าได้ แต่ก็ยังคงการ
ประชาสัมพันธ์แบบเดิมคือ การท าป้ายประกาศต่างๆ เพื่อ
เจาะกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต  6. ปัญหาและ
อุปสรรคในการท่องเที่ยวภายในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
เป็นอย่างไรพบว่าการประชาสัมพันธ์ที่ ไม่ต่อเนื่องของ
หน่วยงานต่างๆ การแยกกันบริหารจัดการที่ไม่ได้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันส่งผลต่อภาพรวม ผู้ประกอบการจากหลายๆ 
ภาคส่วนยังไม่ได้มีความคิดไปในทางเดียวกัน แต่เนื่องด้วยตัว
อ าเภอเมือง อุทัยธานีมีความเป็นเอกลักษณ์และคนในชุมชน
รวมถึงผู้ประกอบการเองมีเป้าหมายเดียวกันจึงท าให้สามารถ
ท ามาแก้ไขจุดบกพร่องตรงนี้ได้ 7. ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายในอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี พบว่าควรรักษาขนบธรรมเนียบประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ของอ าเภอเมืองไว้ อบรมบุคลากรทุกๆ ภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้า ที่พัก เจ้าหน้าที่ที่ให้
ข้อมูล ค านึงถึงความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวเป็น
ส าคัญ ปรับปรุงดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงานแต่คงความ
เอกลักษณ์ไว้คงเดิม อีกทั้งยังต้องการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยกันพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่สวยงามและยั่งยืน 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รายละเอียดจากบทสัมภาษณ์ 
ดังปรากฏบทสัมภาษณ์ตามประเด็นความคิดเห็นของกลุ่ม
กลุ่มประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมภายในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 1. แหล่ง
ท่องเที่ยวภายในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี พบว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นวัฒนธรรมของอ าเภอเช่น วัด ชุมชนเมืองเก่า 
แพริมน้ า และสินค้า OTOP ต่างๆ ที่สะท้อนความเป็น
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใคร และแหล่งท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นที่นิยมส าหรับนักท่องเที่ยว 2. สภาพแหล่งท่องเที่ยว
ด้านวัฒนธรรมภายในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีความ
แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวของสถานที่อื่น อย่างไร พบว่า
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แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงรักษา
ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่น้ันๆ สะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่ยังคงปฎิบัติกันมายาวนานอีกทั้งแต่
ละสถานท่ียังมีเรื่องเล่า มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร 3. ความ
สะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวภายในอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี พบว่าการคมนาคมมีการปรับปรุงให้
สะดวกสบายขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการ
บริการของผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านขายของฝาก หรือ
ที่พัก เพื่อท่ีจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับ อีกทั้งส่วน
ใหญ่ผู้ประกอบการเป็นคนในชุมชนท าให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยว
เป็นอย่างดีและสามารถแนะน าแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย 4. 
ความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นต่อแหล่งท่องเที่ยวภายใน
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี พบว่าความร่วมมือของชุมชน
ท้องถิ่นต่อแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างดี  มีการร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐเพื่อจะพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยว สินค้า 
OTOP เป็นที่รู้จักของนักเที่ยวมากขึ้น เพื่อต่อยอดให้เกิด
ความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว 5. การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของอ าเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี พบว่ามีหลากหลายช่องทางเป็นไม่เป็นท่ีแพร่หลาย 
เนื่องจากมีสิ่งน่าสนใจน้อย ปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยแผ่นพับ และสื่อ
ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนี้ 6.ปัญหาและ
อุปสรรคในการท่องเที่ยวภายในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
เป็นอย่างไร พบว่าความไม่หลากหลายและจริงจังในการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอ
เมือง ส่งผลให้ไม่เป็นที่รู้จักของคนในประเทศ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวจ านวนน้อยและไม่มีจุดที่เด่นชัด นอกจากนี้ยังมี
อุปสรรคจากภัยธรรมชาติด้วย 7. ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายในอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี พบว่าต้องการหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชนให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งเสริมแนวทางการประชาสัมพันธ์ท า
อย่างไรให้คนรู้จักจังหวัดอุทัยธานี เพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยว
ไม่ให้มองข้ามจังหวัดเล็กๆ เพราะเมื่อมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น
ส่งผลให้รายได้ของคนในชุมชนเพิ่มมากข้ึนด้วย 
4. สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภ า ย ใน  ( SWOT) [8] พบ ว่ า  จุ ด แ ข็ ง  ( Strengths) คื อ 

เอกลักษณ์ของวัด และชุมชนเมืองเก่า ที่บ่งบอกถึงประวัติ
ความเป็นมาของจังหวัดอุทัยธานี มีวัฒนธรรมของแต่ละ
อ าเภอที่เป็นเอกลักษณ์และท าให้คนรู้จักจังหวัดอุทัยธานี อีก
ทั้ง คือ ความสงบ ร่มรื่นของต้นไม้ มาพักผ่อนหย่อนใจ มี
ความปลอดภัย ค่าครองชีพถูก ค่ารถไม่แพง ของกินไม่แพง 
จุดอ่อน (Weaknesses) คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางต่ างๆ ไม่มีการวางแผนการท่องเที่ ยวให้กับ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี ไม่ว่าจะเป็น
ป้ายแนะน า หรือแผ่นพับ อีกทั้งยังเป็นเมืองรองที่ยังไม่ค่อยมี
คนรู้จักว่ามีที่เที่ยวที่นิยมตรงไหน นอกจากนี้ขาดสิ่งอ านวย
สะดวกต่ า ง  ๆ  ให้ กับนักท่อง เที่ ย วด้ วย  ส่ วนโอกาส 
(Opportunities) คือ  สามารถเดินทางได้ง่าย ใช้เวลาจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 3 ชม ถนนสะดวกสบาย อีกทั้งยังมี
ท่องเที่ยวท่ีเป็นรูปแบบเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยในแต่
ละต าบลหรือชุมชนก็จะมีสิ่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม 
นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์มากขึ้นกว่า
แต่ก่อนมาก ท าให้คนเริ่มสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยว และ
อุปสรรค (Threats) คือ ขาดการช่วยเหลือและสนับสนุนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายในจังหวัดอุทัยธานี นอกจากน้ีก็ไม่มี
การประชาสัมพันธ์ จึงท าให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ยังไม่มีการ
วางแผนการท่องเที่ยวได้ดีเท่าท่ีควรจะเป็น  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
            1. ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจการท่องเที่ยวท่ีสร้าง
รายได้ให้ประเทศในแต่ละปีเป็นอันดับที่หนึ่ง โดยถ้ารัฐบาล
หรือคนในท้องถิ่นช่วยกันสร้างวัฒนธรรมที่มีอยู่แต่เดิมให้มี
ความโดดเด่นก็จะท าให้เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะ
เดินทางมาท่องเที่ยว ในจังหวัด อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
ได้ไม่ยาก  
            2. จากการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของ
ท้องถิ่นในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เล็งเห็นได้ว่า 
วัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานีมีประวัติความเป็นมาที่มาช้า
นาน ซึ่งสามารถสร้างให้เป็นเด่นได้ไม่ยาก ในการดึงดู
นักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์
โปรโมทให้เป็นที่รู้จัก 
เอกสารอ้างอิง 
[1] ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า   
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บทคัดย่อ 

 การสร้างแบรนด์กระตุ้นในกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งกุญแจส าคัญและมีบทบาทต่อการสร้างแบรนด์
กาแฟ สีที่เลือกใช้จะให้อารมณ์และแนวคิดที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ชุดสีที่ส่งผลต่อการสร้างแรงจดจ าและแรงกระตุ้น
ในกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ประเภทกาแฟ ในบริบทธุรกิจศึกษากาแฟทั้งไทยและต่างประเทศ และน าเสนอชุดสีส าหรับผลติภณัฑ์
กาแฟที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิเคราะห์และพัฒนาชุดสี โดยพิจารณาจาก เทรนด์สีในปี 2019 สีที่นิยมที่ควรใช้
กับแบรนด์กาแฟ ศึกษาชุดสีโดยการน าแบรนด์กาแฟไทยและต่างประเทศมาถอดโค้ดสีเพื่อวิเคราะห์ใน ปัจจัยได้แก่ รสชาติ 
บรรยากาศ ภาพลักษณ์ผู้บริโภค อารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคเพื่อให้ได้ตัวแปรส าคัญ ผลสรุปของการศึกษา พบว่า การ
เลือกใช้ ชุดสีในการออกแบบโลโก้แบรนด์กาแฟส่วนใหญ่มักเลือกใช้ชุดสีที่หลากหลายและใช้สัญลักษณ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภค 
หากแต่ แบรนด์ส่วนน้อยใช้สีโทนเดียวในการออกแบบนั้นให้ความส าคัญกับสีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ชุดส,ี กระบวนการตดัสินใจซื้อ, แบรนด์กาแฟไทยและต่างประเทศ  
Abstract 
Branding can of course influence the buying decision process of products and services. Therefore it’s natural 
that colour can be considered as one of the key and more important aspects of coffee branding, the colours 
chosen will evoke different emotions and concepts. The objective of this study was to analyse the colour 
combinations that can create brand recognition in consumers and motive customers to consume certain 
products in the coffee category in both the domestic and international context. Secondly to also offer an 
optimum colour scheme for coffee products that can positively influence the buying decision process. In 
this study, the researchers used the framework of ‘action research’.  This was the methodology used as the 
guidelines for analysing and developing colour combinations by considering the colour trends of 2019 i.e. 
the popular colours that should be used with coffee brands. The researchers studied the colour scheme 
by analysing coffee brands, both brands in the domestic and International context to decode the colour 
scheme. They analysed factors such as taste, atmosphere, consumer image, emotions of the consumers in 
order to obtain the relevant variables. The results of the study found that when choosing the colour scheme 
for the logo’s design, most coffee brands used a variety of colour combinations and used symbols to attract 
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consumers’ attention. Relatively few brands use a single colour scheme in their design to focus on the 
colours that affect the purchase decision. 
 
Keywords: Analysis of Colour combination, Decision making process, A coffee brands, both brands in the 
domestic and Internationa 
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1.บทน า 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์กาแฟเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความ
สนใจจากผู้ประกอบการตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่ 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสภาพ
สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ท่ีมีแนวโน้มการแข่งขัน
ของการเกิดธุรกิจใหม่ๆ กาแฟบางประเภทมีการแข่งขันที่
เข้มข้น เนื่องจากไม่ได้เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มลูกค้ามาก่อน ซึ่ง
ต่างจากกาแฟบางประเภทที่เป็นที่รู้จักและมีฐานลูกค้า
รับรอง ท าให้ปัจจุบันผู้ประกอบการหันมาให้ความส าคัญ
ต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ให้เหมาะสม
กลมกลืนในส่วนของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความ
จดจ าและแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจ อีกทั้งยังเป็นการ
แสดงออกถึงบุคลิกภาพเฉพาะตัวของสินค้าและบริการที่
สามารถสื่อสารได้ถึงบุคลิกและลักษณะขององค์กร 
 [1] แบรนด์สามารถสื่อได้ถึงบุคลิกลักษณะขององค์กร 
เป้าหมาย หลักการ ภาระกิจขององค์กรที่ต้องท า และ
ข้อความที่องค์กรต้องการสื่อถึงผู้บริโภค และแม้กระทั่ง
จ าเป็นต้องมีเอกลักษณ์ มีจุดเด่นที่ แตกต่างจากแบรนด์
คู่แข่ง [2] โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สัญลักษณ์สินค้านั้นมี
ความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ โดยขึ้นอยู่กับผู้บริโภค
ว่าจะเกิดความรู้สึกอย่างไรต่อสินค้า มีการรับรู้และมี
ประสบการณ์อย่างไรต่อสินค้าหรือบริการ เพราะผู้บริโภค
ย่อมมีความรู้สึกต่อสัญลักษณ์สินค้าเดียวกันในมุมมองที่
แตกต่างกัน สัญลักษณ์สินค้าจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ อีกทั้งการเลือกสี
ของโลโก้ที่มีความเหมาะสมสามารถเพิ่มการรับรู้และ
เข้าใจถึงแบรนด์ได้มากถึง 73% อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการ
จดจ าแบรนด์ของผู้บริโภคได้เพิ่มสูงขึ้นอีก 80% การ
เลือกใช้สีเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญเพราะเกี่ยวเนื่อง
กับเรื่องของอารมณ์ และเหตุผล ทั้งสองเรื่องนี้จะส่งผลไป
ถึงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ที่จะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า ดังนั้นการเลือกใช้สี จ าต้อง
ผ่านกระบวนการคิดทับซ้อนหลายขั้นตอน เพื่อสร้างแบ
รนด์เพื่อให้ผลออกมาครอบครองใจกลุ่มผู้บริโภคให้มาก
ที่สุด [3]  
 สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้สีส าหรับแบรนด์
ขององค์กร ไม่ว่าจะ ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ อิทธิพลของ

สี ต่อการสร้างแบรนด์ จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกุญแจส าคัญ 
และมีบทบาทต่อการสร้างแบรนด์ สีที่เลือกใช้แต่ละสีให้
อารมณ์ ให้แนวคิดที่แตกต่างกันออกไป สามารถก าหนด
กลุ่มเป้าหมายขององค์กรและสินค้าได้ นอกจากนี้ สียังมี
ความส าคัญในเรื่องการ ผลิตสื่อทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
การผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การออกแบบเว็บไซต์ 
เฟซบุ๊ค และ สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ขององค์กร เพื่อ
สื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างองค์กรกับผู้บรโิภค หรือสินค้า
กับ ผู้บริโภค จนอาจน าไปสู่การสร้างยอดขายได้อย่าง
มหาศาล ดังนั้นสีจึงจ าเป็นมากและเป็นเรื่องที่ ต้องรู้ว่าสี
ไหนท่ีเหมาะกับองค์กร [4]    
 การสร้างแบนรด์ (Brand) เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ได้รับ
ความนิยมในกลุ่มบริษัทและองค์กรณ์ต่าง ๆ เพราะ
เปรียบเสมือนตัวแทนหรือลักษณะที่บ่งบอกให้ผู้บริโภคได้
ทราบทันทีว่าเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชนิดใด และที่
ส าคัญอย่างยิ่ง แบรนด์นั้นจะต้องมีลักษณะสอดคล้องกับ
ลักษณะนิสัยของผู้บริโภค ดังนั้น การใช้ “สี” จึงเป็นอีก
หนึ่งองค์ประกอบส าคัญที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้
พบเห็นและช่วยเพิ่มคุณค่าของโลโก้ด้วยเช่นกัน  
 ที่กล่าวมาข้างต้น อิทธิพลของสีต่อการสร้างแบรนด์ 
ตลอดจนสร้างแรงกระตุ้นในกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินค้า จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งกุญแจส าคัญและมีบทบาทต่อ
การสร้างแบรนด์ สีที่เลือกใช้แต่ละสีจะให้อารมณ์และ
แนวคิดที่แตกต่างกันออกไป สีนั้นสามารถก าหนด
กลุ่มเป้าหมายขององค์กรและสินค้าได้ โดยมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยดังนี ้
 1.เพื่อศึกษาวิเคราะห์ชุดสีที่ส่งผลต่อการสร้างแรง
จดจ าและแรงกระตุ้นในกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ประเภท
กาแฟ ในบริบทธุรกิจศึกษากาแฟท้ังไทยและต่างประเทศ 

2.น าเสนอชุดสีส าหรับผลิตภัณฑ์กาแฟที่สามารถสร้าง
แรงกระตุ้นในกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 
2. วิธีด าเนินการศึกษา 

ในการวิเคราะห์และพัฒนาชุดสี เพื่อสร้างแรงกระตุ้น
ในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟนี้ได้ใช้กรอบ
แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
เป็นวิธีการแสวงหาความรู้  ความจริงโดยการน าเอา
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการหาข้อมูล 
ข้อเท็จจริง หรือเป็นการสรุปที่ต้องการ โดยขั้นตอนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการมีลักษณะเช่นเดียวกับกระบวนการวิจัย
ประเภทอื่นๆ โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ คือ เริ่มต้นด้วยการ
วางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล ซึ่ง
งานวิจัยนี้ผู้ วิจัยจะน ากรอบการท างานของ Action 
Research มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
วิ เคราะห์และน า เสนอชุดสี  ที่ สร้ างแรงกระตุ้ น ใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟ โดยสามารถ
จ าแนกออกเป็น 4 ระยะ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์และพัฒนาตาม
กระบวนการ Action Research 

 
 ระยะที่  1 การวางแผน (Planning) เป็นการ
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติเอาไว้ก่อนล่วงหน้า โดยจะ
ศึกษารายละเอียดของปัญหาและประเด็นทางการวิจัย 
เป็นการศึกษาค้นคว้าเอกสาร หลักการและทฤษฎี พร้อม
ทั้ง    หาหลักการของการออกแบบสัญลักษณ์ที่มีบทบาท
ต่อการสร้างแบรนด์สินค้า พร้อมท้ังอิทธิพลชองสีเพื่อสร้าง
แรงกระตุ้นในกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้วิจัยได้น า
หลักกระบวนการตัดสินใจ (Decision making process) 

มาใช้เพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการเลือกบริโภคแบรนด์
ธุรกิจกาแฟ  
 ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection) 
เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสีที่อยู่ในแบรนด์
สินค้ากาแฟของไทยและต่างประเทศ ความหมายของสีที่มี
ผลต่อความรู้สึกของมนุษย์ [5] เทรนด์สีที่ก าลังจะมา 
Color trend 2019 เพื่อสร้างชุดสีส าเร็จที่ควรจะเป็นกับ
ธุรกิจกาแฟไทยและต่างประเทศ 
 ระยะที่  3 การปฏิ บั ติ ก า ร  (Action) ท าการ
วิเคราะห์ทางด้านเนื้อหาและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยน ามาวิเคราะห์ เช่น แบรนด์กาแฟ การวิเคราะห์ชุดสี 
ในประเด็นของ อารมณ์ของตัวสี ที่สะท้อนให้เห็นถึง
บุคลิกภาพของ แบรนด์ วิเคราะห์ในส่วนของกลุ่มผู้บริโภค
ที่นิยมบริโภค แบรนด์แต่ละประเภท มีลักษณะสะท้อนถึง
รายรับของผู้บริโภคจริงอย่างไร น าไปสู่ศึกษาร่วมกับเท
รนด์ของสีที่ก าลังจะมาในฤดูกาลต่าง ๆ ก่อนท่ีจะน าข้อมูล
ทั้งหมดมาตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงเพื่อยืนยันหา
ข้อสรุปของชุดสี น าไปสู่การใช้ในระยะต่อไป 
 ระยะที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflection) การ
สะท้อนกลับในงานวิจัยนี้ยังไม่เกิดผล เพราะยังไม่ถึงขั้น
การประเมินต่อความรู้สึก หากแต่จะน าชุดสีที่ได้นี้มาปรับ
ใช้ และท าการประเมินด้านความรู้สึกทางการตลาด เพื่อ
น าไปใช้ในงานวิจัยถัดไป 
3.ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

ในหัวข้อนี้จะเป็นการรายงานผลการศึกษาการ
วิ เคราะห์และพัฒนาชุดสี  เพื่อสร้างแรงกระตุ้น ใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟ จากข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าเอกสาร หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
(Content Analysis) ก่อนที่จะน าไปอภิปรายผลต่อไป
พบว่า พฤติกรรมการซื้อก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า 
ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ คือ 1.การ
เลือกผลิตภัณฑ์ (Product choice) 2.การเลือกตราสินค้า 
(Brand choice) 3.การเลือกผู้ขาย (Dealer choice) 4.
การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) 5.การเลือก
ปริมาณการซื้อ (Purchase amount) ซึ่งกระบวนการการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นก็เกิดขึ้นได้จากรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของค่านิยมส่วน
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บุคคล บุคลิกภาพ และปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคม เช่น 
วัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย ชนช้ันในสังคม กลุ่มอ้างอิง 
และครอบครัว นอกจากนี้กิจกรรม ความสนใจและความ
คิดเห็นเป็นอีก 3 ปัจจัยที่มีส่วนในการก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตและส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของแต่ละ
บุคคล อีกทั้ง “สี” ก็เป็นเหตุผลหลักที่ ช่วยสร้างแรง
กระตุ้นในกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า จึงพบว่า การ
เลือกใช้สีในโลโก้ พบว่า 33% ใช้สีน้ าเงิน, 29% ใช้สีแดง, 
28% ใช้สีด าหรือสีเทา และ 13% ใช้สีเหลืองหรือทอง แต่
ส่วนใหญ่ 95% จะเลือกใช้สีแค่ 1-2 สีเท่านั้น มีเพียง 5% 
ที่ ใ ช้มากกว่ า  2 สี  นอกจากนี้  41%  [6] เลือกใ ช้แค่
ตัวหนังสืออย่างเดียว Simon Bonello 2013 ได้ส ารวจ
ข้อมูลสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือสีฟ้า 
ในขณะที่สีที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดคือ สีเทา แต่ผลการ
ส ารวจกลับพบว่า สีเทาเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
ในการออกแบบโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจในรูปแบบ
ของการร่วมทุนกัน (Corporate Business) ส่วนการ
ออกแบบโลโก้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงก็ไม่จ าเป็นท่ี
จะต้องใช้สีชมพูในการน าเสนอเสมอไป เนื่องจากผล
ส ารวจพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่กลับช่ืนชอบสีฟ้ามากที่สุด
และตามมาด้วยสีม่วงเป็นอันดับ 2 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท า 

การจ าแนก     แบรนด์กาแฟของไทยและต่างประเทศ 
พร้อมท้ังถอดชุดสีของแต่ละแบรนด์ออกมาได้ โดยขั้นตอน
การถอดชุดสีแบรนด์กาแฟไทย สรุปได้ว่า ผู้วิจัยได้ศึกษา
แบรนด์กาแฟไทย 3    แบรนด์และถอดชุดสีออกจากโลโก้
ของแต่ละแบรนด์ได้ ดังนี้ 1. Café Amazone ถอดชุด
โค้ดสี ได้ทั้ งหมดจ านวน 6 โค้ดสี  พร้อมช่ือสี  ได้แก่  
#0 E4 C2 1  Zuccini, #F6B911 Selective Yellow, 
#84A642 Sushi, #EB1C24 Alizalin, #000000 Black, 
#FFFFFF White 2. True Coffee ถอดชุดโค้ดสีได้ทั้งหมด
จ านวน 3 โค้ดสี พร้อมช่ือสี ได้แก่ #D61F25 Fire Engine 
Red, #181619 Blackcurrant, #FFFCF4 Floral White 
และ 3. Black Canyon ถอดชุดโค้ดสีได้ทั้งหมดจ านวน 6 
โค้ดสี พร้อมช่ือสี ได้แก่  #AD353B Guardsman Red, 
#FDF002 Yellow, #FFF6D3 China Lvory, #FA2C2C 
Red Orange, #010101 Black, #FFFFFF White โดยมี
รายละเอียดของสีในภาพที่ 2 ดังนี ้

 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการถอดชุดสีแบรนด์กาแฟไทย 
 
 ด้านการถอดชุดสีแบรนด์กาแฟต่างประเทศสรปุได้
ว่า ผู้วิจัยได้ศึกษาแบรนด์กาแฟต่างประเทศ 3 แบรนด์
และถอดชุดสีออกจากโลโก้ของแต่ละแบรนด์ได้ ดังนี้                          
1. Starbucks ถอดชุดโค้ดสีได้ทั้งหมดจ านวน 2 โค้ดสี 
พร้อมช่ือสี  ได้แก่  #007147 Watercourse, #FCFEFB 
Panache 2. Tom N Tom Coffee ถอด ชุ ด โ ค้ ด สี ไ ด้
ทั้งหมดจ านวน 3 โค้ดสี พร้อมช่ือสีได้แก่#852F29 Burnt 
Umber, #20713D Camarone, #FEFFFF Azure และ 
3. Mc Café ถอดชุดโค้ดสีได้ทั้ งหมดจ านวน 3 โค้ดสี  
พ ร้ อ ม ช่ื อ สี  ไ ด้ แ ก่  #641C00 Baker’s Chocolate, 
#E2BB9E Pancho, #FFFFFF White โดยมีรายละเอียด
ของสีในภาพที่ 3 ดังนี ้
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการถอดชุดสีแบรนด์กาแฟ
ต่างประเทศ 

  
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้วิ เคราะห์ประเภทอารมณ์ของโทนสี

หลักๆ จากกระบวนการถอดชุดสีจากแบรนด์กาแฟไทย
และต่างประเทศออกมาได้ ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึงกลุ่มสีที่
นิยมใช้ในอาหารและเครื่องดื่มก่อน คือ สีแดงจะช่วยเพิ่ม
ความรู้สึกกระตุ้นการตอบสนองต่าง ๆ ในร่างกายให้แก่
ผู้บริโภคช่วยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสีแดงเป็นสีที่ช่วยเพิ่ม
อัตราการเต้นของหัวใจ ท าให้หายใจเร็วข้ึนอีกด้วย, สีเขียว
จะแสดงให้เห็นถึงความสดช่ืน การมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้การ
เลือกใช้สีเขียวก็ยังต้องค านึงถึงเฉดสีอีกด้วย เพราะยังมีสี
เขียวเข้ม ที่แสดงถึงความสมบูรณ์ มั่งคั่ง และสีเขียวอ่อนท่ี
แสดงถึงความเงียบสงบ, สีเหลืองคือสีของดวงอาทิตย์ เพิ่ม
ความรู้สึกแก่ผู้บริโภคถึงความหวังและการมองโลกในแง่ดี 
ส่วนกลุ่มสีที่ยั งก้ ากึ่ ง ในการน ามาใช้ในอาหารและ
เครื่องดื่ม ได้แก่ สีส้มจะเต็มไปด้วยความสว่าง ก่อให้เกิด
พลังงานที่ดี เพิ่มความตื่นเต้นและความกล้าหาญให้แก่

ผู้บริโภคมากขึ้น, สีน้ าตาลจะแสดงให้เห็นถึงความเป็น
ธรรมชาติ มีความเรียบง่ายแต่คงทน , สีด าจะแสดงให้
ผู้บริโภครู้สึกถึงความคลาสสิก ความหรูหรา เป็นอมตะ
และลึกลับ และสีขาวเป็นสีที่ดูแล้วเกิดความรู้สึกสะอาด 
บริสุทธ์ิ และดูเบา โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการบริโภค
กาแฟของแบรนด์ไทยและต่างประเทศจะแสดงใน ตาราง
ที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการบริโภคกาแฟแบ
รนด์ไทยและต่างประเทศ [7] 

 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญ
ในด้านราคามากเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ก าหนดราคาควรเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ อีกทั้ง
การแจ้งรายการสินค้าให้ทราบก่อนตัดสินใจซื้อผู้บริโภคก็
ให้ความส าคัญรองลงมาจากการก าหนดราคา การเลือก
ท าเลที่ตั้งของร้านกาแฟที่สะดวกต่อการซื้อ ใกล้ที่พัก ที่
ท างานหรือที่เรียน บรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นสว่นตวั 
รูปแบบการจัดตกแต่งร้านมีความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งผู้บริโภคจะให้ความส าคัญเป็นอันดับสุดทา้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค
ผลิตภัณฑ์กาแฟทั้งไทยและต่างประเทศไม่ต่างกัน ในขณะ
ที่ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟแตกต่างกัน เนื่องจาก
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันจะมี
แนวทางการด าเนินชีวิต แนวคิด รูปแบบ และความ
คาดหวังแตกต่างกันออกไป คนท่ีมีการศึกษาสูงยิ่งชอบดื่ม
กาแฟ เพราะผู้บริโภคจะยิ่งมีระดับการยอมรับวัฒนธรรม
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ตะวันตกได้มาก โดยเฉพาะคนที่เคยไปศึกษาต่างประเทศ 
เพราะการได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมการกินดื่มและการ
ใช้ชีวิตของชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่จะชอบดื่มชา กาแฟ
เป็นประจ า นอกจากนี้คนที่มีการศึกษาสูงก็มีโอกาส
ท างานที่ดี และมี รายได้สู งขึ้น  ดั งนั้นจึ งค่อนข้ า งมี
ความสามารถในการบริ โภคและมีอุปสงค์ต่อกาแฟ
ค่อนข้างมากตามไปด้วย โดยระดับการศึกษาปริญญาโท
หรือสูงกว่า และอาชีพอื่น ๆ เช่น อาชีพอิสระ นักเรียน 
นักศึกษา หมอ ตัวแทนประกัน เป็นต้น จะมีการตัดสินใจ
ใช้บริการและบริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟต่างประเทศสูงสุด 
โดยการอภิปรายผลการศึกษาดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 4 การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) 
 

 จากภาพที่ 4 อธิบายถึงขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่ง
จะเริ่มจากการน าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์สีในปี 2019 
สีที่นิยมที่ควรใช้กับแบรนด์กาแฟ จากนั้นศึกษาชุดสีโดย
การน าแบรนด์กาแฟไทยและต่างประเทศมาถอดโค้ดสีเพือ่
วิเคราะห์ในเรื่องของสีที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ และศึกษาความต้องการของ
ผู้บริโภคในด้านรสชาติ บรรยากาศ และภาพลักษณ์ของ
ผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์กาแฟไทยและต่างประเทศ  

 
 

ภาพที่ 5 การเลือกชุดสีในการออกแบบโลโก ้
 

จากภาพที่ 5 น าไปสู่การพยากรณ์ชุดสีที่ควรจะ
เป็นในธุรกิจกาแฟ พบว่า การเลือกใช้ชุดสีในการออกแบบ  
โลโก้ พบว่า 33% ใช้สีน้ าเงิน, 29% ใช้สีแดง, 28% ใช้สีด า
หรือสีเทา และ 13% ใช้สีเหลืองหรือทอง แต่ส่วนใหญ่ 
95% จะเลือกใช้สีแค่ 1-2 สีเท่านั้น มีเพียง 5% ที่ใ ช้
มากกว่า 2 สี นอกจากนี้ 41% เลือกใช้แค่ตัวหนังสืออย่าง
เดียว โดยสีฟ้าได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับ  1 
ในขณะที่สีเทา ได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด แต่ผลการส ารวจ
กลับพบว่า สีเทาเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการ
ออกแบบโลโก้ อีกทั้งสีโทนเย็นจะถูกน ามาใช้ในการ
ออกแบบโลโก้แบรนด์มากกว่ากลุ่มสีโทนร้อน 

 
ตารางที่ 2 การส ารวจราคาของแบรนด์กาแฟไทยและ
ต่างประเทศ 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า จากการส ารวจราคาของ      

แบรนด์กาแฟไทยและต่างประเทศ ราคาเริ่มต้นจากถูกไป
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จนถึงราคาแพง ส าหรับแบรนด์ที่มีราคาแพงนั้นได้เน้นการ
ใช้รูปทรงออกแบบโลโก้ที่เรียบง่าย โดยราคากลางมักมีการ
ออกแบบโลโก้แบบทันสมัยและมีความหรูหรา ในส่วนของ
แบรนด์กาแฟราคาถูกนั้น จะให้ความส าคัญกับการใช้สีใน
การดึงดูดผู้บริโภค  
4.สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์และพัฒนาชุดสี ที่สร้างแรงกระตุ้น
ในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟไทยและ
ต่างประเทศสรุปได้ว่า แบรนด์กาแฟส่วนใหญ่มักเลือกใช้
ชุดสีที่หลากหลายและใช้สัญลักษณ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภค 
หากแต่  แบรนด์ส่วนน้อยใช้สีโทนเดียวในการออกแบบ
นั้นให้ความส าคัญกับสีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ และจาก
การศึกษาชุดสีที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้ยังไม่เกิดผล 
เพราะยังไม่ถึงขั้นการประเมินทดสอบต่อความรู้สึกของ
ผู้บริโภค หากแต่จะน าชุดสีที่ได้จากการศึกษานี้มาปรับใช้ 
และท าการประเมินด้านความรู้สึกทางการตลาด เพื่อ
น าไปใช้ในงานวิจัยถัดไป 
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เนื่องด้วยในปัจจุบัน กิจการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีคู่แข่งขันเป็นจ านวนมาก และปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่    ท าให้
กิจการของไปรษณีย์ไทยนั้นต่อสู้กับคู่แข่งได้ คือเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ ทางผู้วิจัยจึงต้องการน าทฤษฎีของคุณลักษณะของ
งาน 5 ด้าน และทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ มาเป็นหลักเพื่อทดสอบว่าคุณลักษณะของงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพ        การ
ให้บริการหรือไม่ โดยเน้นทดสอบในส่วนของงานให้บริการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งให้ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝากของ
ที่ท าการไปรษณีย์นั้นๆ เป็นตัวแทนทดสอบเกี่ยวกับคุณลกัษณะของงาน จ านวน 130 คน และผู้ใช้บริการ ณ ที่ท าการไปรษณยี์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ละ 6 คน แบ่งเป็น ชาย 3 คน และหญิง 3 คน ทดสอบเกี่ยวคุณภาพการให้บริการ โดยด าเนินการทดสอบ
เฉพาะไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 130 ที่ท าการ มีทั้งที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 และไม่เป็น      ท่ีท าการ
ที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 หลังจากนั้นจึงหาความสัมพันธ์ว่าคุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่รับฝากมีอิทธิพลต่อคุณภาพการ
ให้บริการแก่ลูกค้าโดยใช้วิธี regression ซึ่งผลจากกการทดสอบปรากฏว่า คุณลักษณะของงานทั้ง 5 ด้าน มีเพียงบางด้าน
เท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ และการที่ที่ท าการไปรษณีย์แห่งนั้นจะเป็นที่ท าการไปรษณีย์ที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 
หรือไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 ไม่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการแต่อย่างใด โดยผู้วิจัยที่จะน าเรื่องนี้ไปศึกษาวิจัยต่อ อาจจะวิจัย   
ในส่วนงานส่งต่อ และ น าจ่าย เพื่อให้เกิดผลที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึนในโอกาสต่อไป 
 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะของงาน,การรับฝาก,ยุคไปรษณีย์ 4.0,ท่ีท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0,ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0   
 
Abstract 

Due to the present The business of Thai Post Company Limited has a lot of competitors. And one 
of the important factors that make the Thai postal business struggle with competitors Is about human 
resources The researcher therefore wanted to apply the theory of 5 aspects of job characteristics and 
service quality theory. Mainly to test whether the job characteristics influence service quality or not. By 
focusing on the test of the counter deposit service Which allows the supervisor / head of the department 
of the post office to be a test representative about the job characteristics of 130 people and users at the 
post office Each post office has 6 people, divided into 3 men and 3 women. Test on service quality. By 
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testing only the post office branches in Bangkok, the number of 130 offices, there are both post office 4.0 
and not a post office 4.0. The features of all 5 aspects are only influencing the quality of service. And the 
post office will be a post office that is 4.0 or not a postal 4.0 does not affect the quality of service in any 
way By the researcher who will continue to conduct this research May research in the forwarding and pay-
for-work section to produce more clear results on the next occasion. 
 
Keywords: job characteristics, Postage deposit, postage era 4.0, post office 4.0, office that is not a post 4.0 
 
 
1. บทน า  

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

ในยุค 4.0 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการแข่งขันอย่าง
มาก  ธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ก็เช่นเดียวกัน 
เนื่องจาก ในปัจจุบันก็มีธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งที่เป็นของ
หน่วยงานเอกชนซึ่ ง เป็นคู่ แข่ งขันที่ส าคัญของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด       เกิดขึ้นมาหลายราย ท าให้บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ต้องเร่งพัฒนาแนวทางและกลยุทธ์ใหม่ 
เพื่อให้สามารถต่อสู้ และทัดเทียมกับคู่แข่งขันได้ แต่สิ่งที่
ส าคัญที่สุดส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด เพื่อให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้นอกจากกลยุทธ์ใหม่ๆ
แล้ว สิ่งนั้นก็คือเรื่องของทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของ
ประสิทธิภาพการท างานของมนุษย์ 

ส าหรับในเรื่องของประสิทธิภาพในการท างานของแต่ละ
บุคคลนั้นจะแตกต่างกันออกไป แม้จะมีความสามารถที่             
เท่าเทียมกันหรือมีสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันก็ตาม  สิ่งหนึ่ง
ที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการบริการที่แสดงต่อผู้ใช้บริการ 
คือ คุณลักษณะของงานที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ
ของตัวเจ้าหน้าท่ีให้บริการ ตามที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
ที่ได้ก าหนดไว้ โดยลักษณะของงานนั้นจะท าให้พนักงานมี
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น และสามารถท างานได้
อย่างมีความสุขและน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทฤษฎี
คุณลักษณะของงาน(Job Characteristics Theory) ซึ่งเป็น
ทฤษฎี ข อ ง  J.Richard Hackman แ ล ะ  G.R. Oldham 
(1980) นั้น กล่าวว่าส่วนใหญ่สิ่งที่ควบคุมการจูงใจไม่ใช่ตัว
บุคคล แต่เป็นสภาพแวดล้อม       ที่ปฏิบัติงาน การให้งาน
และสร้างสถานที่ท างานให้เหมาะสม สามารถส่งเสริม
แรงจูงใจในบุคคลได้ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่  

1) ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (Skill Variety)  
2) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (The unity of 

the work ) 
3) ความส าคัญของงาน (Task Significance)  
4) ความมีอิสรภาพ (Autonomy)  
5) การป้อนกลับ/ผลสะท้อนกลับจากงาน (Feedback) 
หากพนักงานรับฝากคนใดมีคุณลักษณะของงาน ตาม 5 

ด้ านนี้ แล้ ว  ก็จะท า ให้ เกิดคุณภาพการให้บ ริการที่ ดี  
นอกจากนี้ยังท าให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีผู้มาใช้
บริการเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงท าให้
ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของ
งานท่ีเจ้าหน้าท่ีรับฝากหน้าเคาน์เตอร์ในยุคไปรษณีย์ 4.0 ซึ่ง
ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ โดยศึกษาตามปัจจัยคุณลักษณะ
ของงาน 5 ด้าน (Job-Characteristics) เพื่อท าให้เจ้าหน้าที่
บริการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจของตนเอง  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการยุคไปรษณีย์ 4.0 ของที่ท าการไปรษณีย์สาขา
ในเขตกรุงเทพมหานครของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 
1.3 สมมุติฐานการวิจัย 

สมมุติฐานที่ 1:  คุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่รับ
ฝากมีผลต่อคุณภาพการให้บริการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์ 

สมมุติฐานที่ 2 : ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 กับ ที่ท า
การที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0  มีผลต่อคุณภาพการให้บริการรับ
ฝาก หน้าเคาน์เตอร์  
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1.4 ขอบเขตส าหรับการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การศึ กษา ในครั้ งนี้ เ ป็ น งานวิ จั ย ใน เ ชิ งปริ มาณ 
(Quantitative Research) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ
คุณลักษณะของงานท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการยุคไปรษณีย์ 
4.0 ของที่ท าการไปรษณีย์ สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 
บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ ากัด ทั้งนี้คุณลักษณะของงาน 
แบ่งเป็น 5 ด้าน ตามทฤษฎีคุณลักษณะของงาน (Hackman 
and Oldham, 1980)  

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 การศึกษานี้ เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของที่ท าการ
ไปรษณี ย์ ส าขา  ทั้ งหมดจ านวน  130  สาขาใน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี ้

1. ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก : เก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานรับฝาก ซึ่งแบ่งเป็น 2 
ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 คุณลักษณะของงานต่อไปนี้ : มี
ความส าคัญต่องานของ "เจ้าหน้าที่รับฝาก" มากน้อยเพียงใด 
และ ประเด็นท่ี 2 ในภาพรวม "เจ้าหน้าท่ีรับฝากในหน่วยงาน
ของท่าน" มีคุณลักษณะของงานในข้อ/ด้านดังกล่าวมากน้อย
เพียงใด                             

2. ผู้ใช้บริการ : เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการ จากการไปใช้บริการ ณ ที่ท าการไปรษณีย์สาขา
นั้นๆ  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ค าถามเกี่ยวกับการวัด
คุณภาพการให้บริการ  9 ข้อที่ ตั้ งขึ้ นจากทฤษฎีของ 
parasuraman  
 หลังจากท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูจากทั้ง 2 ส่วนเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ก็น ามาหาความสัมพันธ์โดยใช้วิธี regression 
ต่อไป             

1.4.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
ก า ร ศึ ก ษ า ใ นค รั้ ง นี้  ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เ กี่ ย วกั บ

คุณลักษณะของงานและคุณภาพการให้บริการของที่ท าการ
ไปรษณีย์สาขา  ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

 

                                                           
1 NEW CA POS เป็นระบบรับฝากรูปแบบใหม่ให้บริการส าหรับ

ลูกค้ารายใหญ ่และลูกคา้รายย่อยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถ

1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา โดยท าการเก็บ

ข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชากรและตัวอย่างระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 เพื่อน าข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน มาใช้
เป็นแนวทางแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
ให้ดียิ่งข้ึน 

1.5.2 ผลการศึกษาในครั้งนี้  สามารถน าไปให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและวินัย(ทว.) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัดเพื่อใช้ส าหรับก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา
ลักษณะหน้าที่และศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีรับฝากต่อไป  
1.6 นิยามปฏิบัติการ 

1.6.1 คุณลักษณะของงาน(Job Characteristics) 
หมายถึ ง  กลุ่ ม ขอ งคุณสมบั ติ ง าน ในมิ ติ ต่ า งๆ ( Job 
Dimensions) จ านวน 5 มิติ ได้แก่  1)ความเช่ียวชาญที่
หลากหลาย (Skill Variety) 2) ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน
ของงาน (The unity of the work ) 3) ความส าคัญของงาน 
(Task Significance) 4) ความมีอิสรภาพ (Autonomy) และ 
5) การป้อนกลับ (Feedback)    

1.6.2 การรับฝาก หมายถึง การรับฝากสิ่งของส่งทาง
ไปรษณีย์ ซึ่งได้แก่ ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ Logispost 
และไปรษณีย์ด่วนพิเศษ จากผู้ฝากส่งเข้าสู่ไปรษณีย์ แล้วส่ง
มอบผู้ที่ เกี่ยวข้องกับระบบงานไปรษณีย์ ในส่วนอื่นๆ
ด าเนินการต่อไป เพื่อให้สิ่งของที่ฝากส่งนี้ส่งถึงผู้รับปลายทาง
ตามจ่าหน้าของผู้ฝากส่ง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดยผู้ฝากส่งต้องช าระค่าไปรษณียากร/ค่าบริการด่วนพิเศษ 
ตามอัตราที่ ปณท ก าหนด 

1.6.3 ยุคไปรษณีย์ 4.0  หมายถึง การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับระบบงานในทุกกระบวนการ 
ได้แก่ กระบวนการรับฝาก คัดแยก ส่งต่อ และน าจ่าย เพื่อให้
การท างานมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานที่เข้มข้นมากขึ้น 
โดยในงานวิจัยช้ินนี้ ยุคไปรษณีย์ 4.0 คือการน าระบบ New 
CA POS1  มาใช้ในระบบงาน  รับฝาก เพื่ อ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการให้มากข้ึน 

เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้ารายใหญ่ กบั ปณท ในการเตรียมฝากส่ง

ล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ต (Pre-load) และ ปณท สามารน าข้อมูลตั้ง
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1.6.4 ที่ท าการไปรษณีย์ที่ ไม่ เป็นไปรษณีย์  4.0 
หมายถึง ที่ท าการไปรษณีย์ที่ยังใช้ระบบ CAPOS ระบบเก่า 
มาใช้ในการให้บริการรับฝากแก่ผู้ใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์  

1.6.5 ที่ท าการไปรษณีย์ที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 หมายถึง 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใช้ระบบ New CAPOS ซึ่งเป็นระบบการ
ให้บริการรับฝากแก่ผู้ใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ใหม่ล่าสุด ที่ 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้น ามาเริ่มใช้ เมื่อกลางปี 2560  

 
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีผล

ต่อคุณภาพการให้บริการ ยุคไปรษณีย์ 4.0 ของที่ท าการ

ไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยย่อ 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ได้มีการจัดตั้ง 
“การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)” ตามพระราชบัญญัติ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 โดยรับมอบกิจการ
ด้านปฏิบัติการทั้งหมด รวมถึงการให้บริการไปรษณีย์จาก
กรมไปรษณีย์โทรเลขมาด าเนินการ โดยมีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้ แปรสภาพ กสท.  ตามแผนแม่บทพัฒนากิจการ
โทรคมนาคม และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2542 แยกกิจการเป็น 2 บริษัท คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจด
ทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2546  
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท.) ยังคงสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตั้งอยู่ที่ อาคารส านักงานใหญ่ ปณท. ถนนแจ้ง
วัฒนะ โดยปฏิรูปภาพลักษณ์ใหม่ ปรับปรุงบริการและการ
ให้บริการไปรษณีย์แก่ประชาชนทั่วไปและพัฒนาการ
ให้บริการเชิงธุรกิจ เพื่อให้ ปณท. ก้าวไกล ทันสมัย ช่วย

                                                           
ต้นจากลูกค้าไปใช้ในขั้นตอนการรับฝาก การส่งต่อ การเตรียมการน า

จ่ายและการน าจ่ายได้ โดยลดการท างานที่ซับซ้อนบางขั้นตอนลง ที่

ท าการกลางและที่ท าการปลายทางทราบจ านวนของปริมาณงาน

ล่วงหน้า ซ่ึงจะท าใหว้างแผนบริหารจัดการกับปริมาณงานได้อย่าง

ยกระดับคุณภาพชีวิต   และเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดไป 
  
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณลกัษณะของงาน 

2.2.1 ทฤษฎีคุณลักษณะของงาน 
 Hackman and Oldham ( 1 9 8 0 )  ก ล่ า ว ว่ า 
คุณลักษณะของงาน คือ การรับรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติอยู่ว่าเป็นงานที่มีทักษะที่หลากหลายเหมาะสม
กับความรู้และความสามารถเป็นงานที่มีความส าคัญ มี
คุณค่า มีการร่วมแรง   ร่วมใจช่วยกันปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จ 
           คุณลักษณะของงาน จะแสดงถึง มิติของงาน 5 มิติ 

ซึ่ งน าไปสู่ภาวะทางจิตใจ (Psychological States) ที่มี

ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ และความพึงพอใจในงาน ดัง

แผนภาพท่ี 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองคุณลักษณะของงาน (Job 

Characteristics Model) 
ที่มา : Hackman and Oldham, 1980, p.79 
Hackman and Oldham (1980) ได้แบ่งคุณลักษณะ

ของงาน (Core Job Dimension) ซึ่งประกอบด้วย มิติ 5 
ด้าน คือ 

1) ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (Skill Variety) 
หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่ง ผู้ปฏิบัติงานได้ท ากิจกรรมที่    
แตกต่างกัน และจ าเป็นต้องใช้ทักษะ ความช านาญ และ
ความสามารถหลายๆอย่างในอันท่ีจะปฏิบัติให้เป็นผล 

เหมาะสม โดย NEW CA POS เป็นระบบที่ไปรษณีย์น ามาใช้ เพื่อ

รองรับการก้าวสู่ยุคไปรษณีย์ 4.0 
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2) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (The unity 
of the work ) หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งผู้ปฏิบัติงาน   
แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานนั้นๆ ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเสร็จสิน้
กระบวนการและบังเกิดผลงานให้เห็นชัดเจน 

3 )  ค ว า มส า คัญข อ ง ง าน  ( Task Significance) 
หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งผลของงานมีผลกระทบต่อ
ชีวิต        ความเป็นอยู่ของบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลใน
องค์กรหรือนอกองค์กรก็ได้ 

4 )  ค ว า ม มี อิ ส ร ภ า พ  ( Autonomy) ห ม า ย ถึ ง 
คุณลักษณะของงานซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระที่จะ
ใช้วิจารณญาณก าหนดตารางการท างาน และกระบวนการ
ท างานด้วยตนเอง 

5 )  ก า ร ป้ อ น ก ลั บ / ผ ล ส ะ ท้ อ น ก ลั บ จ า ก ง า น 
(Feedback)หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งสามารถแสดง
ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงผลสะท้อน หรือผลลัพธ์ที่ชัดเจน
โดยตรงจากงานท่ีได้ปฏิบัติไปแล้วว่ามีประสิทธิผลหรือไม่  

 
2.2.2 ทฤษฎีเกี่ ยวกับการประ เมินคุณภาพการ

ให้บริการ 
         Parasuraman and Berry ( 1 985 )  ไ ด้ ก ล่ า ว

เกี่ยวกับคุณภาพว่าคุณภาพขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้บริโภค ที่
เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังในบริการกับ
สิ่งที่ผู้ใช้บริการได้รับจริง โดยการบริการที่มีคุณภาพนั้นมา
จากผู้ใช้บริการได้รับบริการตามที่คาดหวังไว้  

  จากนิยามและความหมายข้างต้น สามารถกล่าว
ได้ว่า คุณภาพคือได้รับบริการที่ดีเลิศตามที่ผู้ใช้บริการ
คาดหวัง หรือ คุณภาพมาจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
นั่นเอง 

 
ที่มา : Parasuraman A., Zeithaml V.A., and L.L. Berry 
(1985), “A conceptual model of service quality and 

its implications for future research,” Journal of 
Marketing, 49 (Fall 1985): 44. 
 
จากภาพประกอบพบว่า จะมีช่องว่าง (Gap) ที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนต่างๆ ท้ังหมด 5 ประการ คือ 
ช่องว่างที่  1  ช่องว่างของข้อมูลการตลาด (Gap 1-
positioning gap) คือ ช่องว่ า งที่ เ กิ ดขึ้ นระหว่ างความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการ 
ช่องว่างที่  2 ช่องว่างของมาตรฐานที่ก าหนด (Gap 2-
specification gap) เ ป็ น ช่ อ ง ว่ า ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ร ะ ห ว่ า ง
ข้อก าหนดและมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
ช่องว่างที่ 3 ช่องว่างของการให้บริการ (Gap 3-Delivery 
gap) เป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการระหว่างข้อก าหนด
และมาตรฐานต่ า งๆ  เ กี่ ย วกั บคุณภาพการบริ การ 
ช่ อ ง ว่ า ง ที่  4 ช่ อ ง ว่ า ง ข อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร   ( Gap 4-
Communication gap) คือ ช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ให้
บริการ ให้บริการจริงแก่ผู้ใช้บริการและการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการในเรื่องของการบริการ 
ช่องว่างที่  5 ช่องว่างด้านคุณภาพการบริการ (Gap 5-
perception gap) เป็นความแตกต่างระหว่างการรับรู้
ภายในของผู้ใช้บริการและความคาดหวังของการบริการ 
 
กรอบแนวคิด : การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของคุณลักษณะของ
งานที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการยุคไปรษณีย์ 4.0 ของที่
ท าการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด” มีกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัยดังนี้ 
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3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
 ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
( Quantitative Research) โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ส า ร ว จตั ว อย่ า ง 
Sample survey)   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
หน่วยวิ เคราะห์  คือ  ที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคุณลักษณะของงาน 5 ด้าน ที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการรับฝากทางด้านไปรษณีย์ โดยใช้การ
สอบถามจากผู้ควบคุมการรับฝาก/หัวหน้าแผนกรับฝาก ซึ่ง
มีจ านวนท้ังสิ้น 130 สาขา 130 คน  
3.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นผลจาก
ให้บริการของเจ้าหน้าที่รับฝาก โดยจะวัดจากการสอบถาม
ผู้รับบริการที่ท าการไปรษณีย์ละ 6 คน แบ่งเป็นชาย 3 คน 
และหญิง 3 คน (โดยใช้แผนการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบโควตา        
(Quota  sampling) ของที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร 
3.2 การส ารวจและการเลือกตัวอย่างในการส ารวจ 
ขั้นที่ 1 หน่วยตัวอย่าง :ที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวนท้ังสิ้น 130 สาขา  
ขั้นที่ 2 ผู้ให้ข้อมูล(ประชากรเป้าหมาย) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 
   1. ผู้ควบคุมการรับฝาก/หัวหน้าแผนกรับฝาก 
ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 130 สาขา 130 คน โดยท าการสอบถาม

โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของคุณลักษณะของงาน 5 
ด้าน ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการรับฝากทางด้านไปรษณีย์ 
  2. ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไปรษณีย์ตามสาขา
ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แผนการสุ่มเลือก
ตัวอย่างแบบโควตา ( Quota  sampling ) ที่ท าการละ 6 
คน แบ่งเป็น ชาย 3 คน และ หญิง 3 คน หลังจากนั้น
ด าเนินการท าการสอบถามข้อมูลที่ต้องขึ้นตามทฤษฎีของ 
Parasuraman 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือ
จากผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝากของที่ท าการ
ไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด จ านวน 130 คนและผู้ใช้บริการจ านวน 780 คน รวม
ทั้งสิ้น 910 คน 
 2. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ และคัด
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
 3. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบไปลงรหัสและบันทึกข้อมูลลง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นจึงประมวลผลข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยใช้วิธีการของ 
regression เพื่อทดสอบสมมุติฐานว่าเป็นจริงหรือไม่ 
 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

ภาพกรอบแนวคิดส าหรบัการวิจัย 

 

ลักษณะของที่ท าการไปรษณีย ์

- ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 (ระบบ New CAPOS) 

- ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 (ระบบ Old CAPOS) 

คุณลักษณะของงาน 

(Job-Characteristics) 

-ความหลากหลายทางทักษะ 

-ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับงาน 

-ความส าคญัของงาน 

-ความมีอิสระของการตดัสินใจในงาน 

-ผลสะท้อนกลับจากงาน 

คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 

- รับบริการได้ง่าย สะดวกสบาย 

- สื่อสารกับผู้บริการอย่างเข้าใจและรับฟังผู้ใช้บริการ 

- ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

- มีความช านาญ รูล้ึก รู้จริง เกี่ยวกับการรับฝากทุกประเภท 

- พร้อมให้การช่วยเหลือในยามที่ เกิดปัญหา 

- บริการด้วยความสภุาพทั้งท่าทีและวาจา 

- มีความเอื้อเฟื้อ บริการด้วยความเต็มใจ 

- มีความน่าเช่ือถือ บริการได้อย่างถูกต้อง 

- ที่ท าการฯมีอุปกรณ์และสถานท่ีที่เหมาะสม 
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ด้าน ด้านของคุณลักษณะของงาน 

constant ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 X2 

ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการได้ง่ายและสะดวก 4.037** 

(0.479) 

-0.043 

(0.173) 

-0.026 

(0.177) 

-0.065 

(0.147) 

0.112 

(0.138) 

-0.006 

(0.136) 

0.019 

(0.141) 

เจ้าหน้าท่ีรับฝากสามารถสื่อสารให้ผู้บริการเข้าใจขั้นตอน

บริการและเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี 

3.610** 

(0.273) 

-0.054 

(0.098) 

-0.025 

(0.101) 

-0.099 

(0.084) 

0.097 

(0.079) 

0.122 

(0.078) 

0.009 

(0.080) 

เจ้าหน้าท่ีรับฝากรับฟังข้อเสนอแนะและตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างด ี

3.579** 

(0.345) 

-0.256* 

(0.124) 

0.044 

(0.127) 

-0.055 

(0.106) 

0.122 

(0.099) 

0.134 

(0.098) 

0.007 

(0.102) 

เจ้าหน้าท่ีรับฝากมีความช านาญ รูล้ึก รู้จริง เกี่ยวกับการ

ให้บริการรับฝากทุกประเภท 

3.623** 

(0.269) 

-0.154 

(0.097) 

0.073  

(0.099) 

-0.090 

(0.083) 

0.082 

(0.077) 

0.086 

(0.076) 

-0.020 

(0.079) 

เจ้าหน้าท่ีรับฝากสามารถช่วยเหลอื แก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย 

และไขข้อข้องใจให้กับผู้บริการไดอ้ย่างดี 

3.419** 

(0.319) 

-0.246* 

(0.115) 

0.202 

(0.118) 

-0.070 

(0.098) 

0.001 

(0.092) 

0.180* 

(0.091) 

0.011 

(0.094) 

เจ้าหน้าท่ีรับฝากให้บริการด้วยความสุภาพท้ังท่าทีและวาจา 3.426** 

(0.355) 

-0.236 

(0.128) 

0.191 

(0.131) 

-0.027 

(0.109) 

0.157 

(0.102) 

-0.031 

(0.101) 

-0.024 

(0.105) 

เจ้าหน้าท่ีรับฝากมีความเอื้อเฟื้อ และให้บริการด้วยความเต็มใจ 3.444** 

(0.364) 

-0.256 

(0.131) 

0.212 

(0.135) 

-0.084 

(0.112) 

0.112 

(0.105) 

0.074 

(0.1047) 

-0.021 

(0.107) 

เจ้าหน้าท่ีรับฝากมีความน่าเชื่อถือและให้บริการได้อย่างถูกต้อง 3.983** 

(0.315) 

-0.166 

(0.113) 

0.067 

(0.116) 

-0.089 

(0.097) 

0.082 

(0.091) 

0.083 

(0.090) 

-0.081 

(0.093) 

ที่ท าการไปรษณีย์มีอุปกรณ์และสถานท่ีที่เหมาะสม 4.061** 

(0.341) 

0.013 

(0.123) 

-0.052 

(0.126) 

-0.179 

(0.105) 

0.150 

(0.098) 

0.003 

(0.097) 

0.098 

0.100 

หมายเหตุ :  

คุณลักษณะของงานด้านที่ 1 คือ ความเชีย่วชาญที่หลากหลาย (skill 

variety), คุณลักษณะของงานด้านที่ 2 คือ ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั

ของงาน (The Unity of the work) คุณลกัษณะของงานด้านท่ี 3 คือ 

ความส าคัญของงาน (Task Significant), คณุลักษณะของงานด้านท่ี 4 คือ 

ความมีอสิรภาพหรอืความมีอสิรภาพในการท างาน (Freedom for work), 

คุณลักษณะของงานด้านที่ 5 คือ การป้อนกลับ ผลสะท้อนกลับจากงาน 

(feedback), X2 คือ dummy variable ไม่เป็นทีท่ าการไปรษณีย์ 4.0 

แทนด้วย 0 (ใช้ระบบ CAPOS) และ เป็นทีท่ าการไปรษณีย์ 4.0 แทนด้วย 1(

ใช้ระบบ New CAPOS)    

จากตารางข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า คุณลักษณะของานที่มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการมีดังต่อไปนี้ 

1. คุณลักษณะของงานในด้านที่  1 (ความเช่ียวชาญที่

หลากหลาย (skill variety)) มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจใน

ด้านที่ 3 (ความส าคัญของงาน (Task Significant))อย่างมี

นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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2. คุณลักษณะของงานในด้านที่  1 (ความเช่ียวชาญที่

หลากหลาย (skill variety)) และด้านที่ 5 (การป้อนกลับ 

ผลสะท้อนกลับจากงาน (feedback)) มีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจของผู้รับบริการในด้านที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 

0.05 

3. คุณลักษณะของงานในด้านที่เหลือ คือ คุณลักษณะของ

งานด้านที่ 2 (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (The 

Unity of the work)) และ คุณลักษณะของงานด้านที่ 4 

(ความมีอิสรภาพหรือความมีอิสรภาพในการท างาน 

(Freedom for work))  ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

4. การเป็นที่ท าการไปรษณีย์ 4.0 (การใช้ระบบ New 

CAPOS) หรือ การไม่เป็นที่ท าการไปรษณีย์ 4.0 (การใช้

ระบบ CAPOS เก่า) ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการแต่อย่างใด 

5. สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 จากการส ารวจเพื่อหาความสัมพันธ์ว่าคุณลักษณะของ

งานของเจ้าหน้าที่รับฝากมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ

แก่ลูกค้าหรือไม่ในยุคไปรษณีย์ 4.0 หรือไม่เป็นไปรษณีย์ 

4.0 โดยใช้ regression ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 

1. การที่เจ้าเหน้าที่รับฝากมีความเช่ียวชาญที่หลากหลาย มี

ความรอบรู้และเข้าใจในทุกบริการต่างๆเป็นอย่างดี   ย่อม

ส่งผลให้เจ้าหน้าที่รับฝากเห็นความส าคัญต่องานท่ีตนเองได้

ปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายตามไปด้วย 

2. การที่เจ้าเหน้าที่รับฝากมีความเช่ียวชาญที่หลากหลาย มี

ความรอบรู้และเข้าใจในทุกบริการต่างๆเป็นอย่างดี  

ประกอบกับการรู้จักรับฟังข้อเสนอแนะ หรือผลสะท้อนกลบั

จากผู้ใช้บริการ เพื่อมาปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ 

เป็นเจ้าหน้าที่ รับฝากให้ดีขึ้นอยู่ เสมอ ย่อมส่งผลต่อ

ความรู้ สึ กของผู้ ใ ช้บริการในการให้ความช่วยเหลือ 

ค าแนะน า การแก้ปัญหา  และสามารถไขข้อข้องใจกับ

ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ยิ่งเจ้าหน้าที่บริการรับฝากให้การ

ช่วยเหลือผู้ใช้บริการดีขึ้นเท่าไหร่       ยิ่งส่งต่อความรู้สึกท่ี

ดีๆในจิตใจของผู้ใช้บริการยิ่งข้ึนเท่านั้น 

 3. การที่ เจ้าหน้าที่รับฝากมีความเป็นอันหนึ่ งอัน

เดียวกับงานที่ปฏิบัติ คือมองภาพรวม/ความคิดรวบยอด

ของงานที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด หรือเจ้าหน้าที่รับฝากจะได้รับ

อิสรภาพหรือไม่ได้รับอิสรภาพในการท างานหรือไม่ ย่อมไม่

ส่งผลต่อความ     พึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อาจ

เป็นเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะเจ้าหนา้ที่

รับฝากแต่ละคนเพียงเท่านั้นก็เป็นได้ 

      4. การเป็นที่ท าการไปรษณีย์ที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 (คือ

ใช้ระบบ New CAPOS) หรือ ที่ท าการไปรษณีย์ที่ ไม่เป็น

ไปรษณีย์ 4.0 (คือใช้ CAPOS ระบบเก่า) ย่อมไม่มีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด การบริการจะดี

ไม่ดี ขึ้นอยู่ที่ตัวของเจ้าหน้าที่ให้บริการรับฝากว่ามีใจรักใน

การให้บริการมากน้อยเพียงใด 

6. ข้อเสนอแนะ 

         ส าหรับผู้วิจัยท่านใดที่จะน าเรื่องนี้ไปศึกษาวิจัยใน

โอกาสต่อไป ทางผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางให้ท่าน ท าการ

วิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีผลต่อ

คุณภาพการให้บริการทางด้านไปรษณยี์ในอีก 2 ส่วนท่ีเหลอื 

ได้แก่ ส่วนของการให้บริการส่งต่อ และการให้บริการน าจา่ย 

เพื่อหาค าตอบว่า คุณลักษณะของานส่งต่อและคุณลักษณะ

ของงาน    น าจ่ายมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ

ไปรษณีย์ในยุคไปรษณีย์ 4.0 หรือไม่ และคุณลักษณะของ

งานส่วนใดระหว่าง      ส่วนการรับฝาก ส่งต่อ และน าจ่าย 

ที่เป็นแก่นแท้ท่ีมีอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการที่แท้จริง 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มายิ่งขึ้น 

คณะกรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเพ็ญ 

ธีรวรรณวิวัฒน์ และ                        ผู้ช่วยศาตราจารย์ 

ดร. ปรีชา วิจิตรธรรมรส ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลา

ตรวจสอบและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์

ฉบับน้ี จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้  

           ขอขอบคุณผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก 

และผู้ใช้บริการแต่ละที่ท าการฯ ที่ให้ร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม สุดท้ายนี้ผู้ วิจิยหวังเป็นอย่างยิ่ งว่า

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่ บริษัท ไปรษณีย์

ไทย จ ากัด เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมและพัฒนาการ

ให้บริการชองเจ้าหน้าที่รับฝากของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด ให้มีคุณภาพสูงสุด  และน าไปสู่การสร้างความ

ได้เปรียบในทางการแข่งขันต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ รวมทั้งเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษา

ที่มีต่อการเรียนรายวิชาการสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ าแนกตามคุณลักษณะ

ของนักศึกษาประชากรและกลุ่มที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการสื่อสารการตลาด ประจ าภาค

การศึกษา 2/2561 ภาคในเวลาและภาคนอกเวลา จ านวน 83 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ ONE WAY ANOVAและเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ผล

การศึกษาพบว่า ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาการสื่อสารการตลาด ในภาพรวมมีความคาดหวังในระดับ

มากที่สุด ซึ่งความคาดหวังในเรื่องน าความรู้จากการสื่อสารการตลาดไปต่อยอดในเรื่องการตลาด มากที่สุด  ด้านของการรับรู้

ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาการสื่อสารการตลาด พบว่า ในภาพรวมมีการรับรู้ในระดับมากที่สุด ซึ่งนักศึกษามีการ

รับรู้ในความส าคัญของวิชาการสื่อสารการตลาดกับ คุณธรรมจริยธรรมของผู้สอน มากที่สุดเท่าๆกัน   ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาการสื่อสารการตลาด จ าแนกตามคุณลักษณะของ

นักศึกษาท้ังเพศอายุ  ภาคเรียน  กลุ่มที่เรียนไม่แตกต่างกัน และผลการทดสอบสมมติฐานการรับรู ้พบว่า นักศึกษาภาคในเวลา

และนักศึกษาภาคนอกเวลาและนักศึกษาที่เรียนกลุ่มต่างกันมีการรับรู้ต่อการเรียนรายวิชาการสื่อสารการตลาดแตกต่างกัน ที่

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05   

ค าส าคัญ: ความคาดหวัง, การรับรู้, การสื่อสารการตลาด 

 
Abstract 

The purposes of this research are to study expectations and perceptions ,including comparing expectations 
and perceptions of students towards the Marketing Communication course, faculty of Management Science 
ChandrakasemRajabhat University classified by students characteristics, population and research group are 
students enrolling in Marketing Communication andthe sample are 83 students enrollment on academic 
year 2/2561 both regular andafter hours class. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and ONE WAY ANOVA as wall as comparing the different pairs 
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with LSD method. The results found that expectations of students towards studying Marketing 
Communications are at the highest level in overall. In term of extended knowledge from Marketing 
Communications is at the highest level. The overall of perception on the Marketing Communications course 
is at the highest level and students perceived on the importance of Marketing Communication and moral 
ethics of teachers at same level. The hypothesis test found that expectations of students towards studying 
in the Marketing Communication course classified by students' characteristics of gender, age group, 
semester,learning sessions are not different. In addition, perception hypotheses test found that regular 
students and after hours students in different learning sessions have different perception on Marketing 
Communications course at the statistical significance level of .05 

Keywords: Expectations, Perceptions, Marketing Communications 
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ปัจจัยในการฝึกอบรมที่มีต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงานในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี(HSIL) จังหวัดสระบุร ี

Training Factors On Training Effectiveness In Hemaraj Saraburi Industrial 
Area (Hsil) Saraburi Province 

กนกกาญจน์ ดีแปง1,ภัทรพล ชุ่มม2ี 
1 สาขาวิชาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ; 

kanokkarn1402@hotmail.com 
2คณะวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ; 

Atta9899@hotmail.com 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช
สระบุรี )HSIL (จังหวัดสระบุรี  2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลการฝกึอบรมของพนักงาน
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี )HSIL  (จังหวัดสระบุรี  3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส าคัญในการฝึกอบรมที่มี
ผลต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี )HSIL  (จังหวัดสระบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี )HSIL  (ดจังหวั
สระบุรี จ านวน389 คน โดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับค่าความเช่ือมั่น 0.95 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-testการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความสัมพันธ์แบบเพียร์สันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ36- 40 ปีมีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมี
ประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 1 ปีเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการและมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10 , 000 บาท มีปัจจัยที่
ส าคัญในการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและประสิทธิผลการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช
สระบุรี  ) HSIL  (จังหวัดสระบุรี  พบว่า เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งงานในปัจจุบัน และรายไดต้อ่
เดือน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี 
)HSIL  (จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกันผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส าคัญในการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี )HSIL  (จังหวัดสระบุรี 
พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรมด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านวิทยากรฝึกอบรมด้านอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและ
ด้านสถานที่โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงานในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี)HSIL (จังหวัดสระบุรี  

 
ค าส าคัญ:ปัจจัยที่ส าคญัในการฝึกอบรม, ประสิทธิผลการฝึกอบรม 
 
ABSTRACT 
The objective of this study is to 1) to study individual’s factor of employees in Hemaraj Saraburi 
Industrial Land (HSIL), Saraburi province 2) to study the different individual’s factors affecting the 

mailto:9899@hotmail.com
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effectiveness of the training process of the employees in Hemaraj Saraburi Industrial Land (HSIL), 
Saraburi Province 3) to study the important factors related to training that affect the effectiveness of 
training of employees in 3) to study the important factors in training that affect the effectiveness of 
training of employees in Hemaraj Saraburi Industrial Estate (HSIL), Saraburi Province. The research in 
this study were 389 employees by Taro Yamane’s formula whichapplied at the confidence level of 
0.95. The statistical tools used in this research consist of questionnaires. The statistical variables and 
approaches consist of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test score, one-way 
analysis of variance, and Pearson Product Moment Correlation withthe statistical significance level at 
0.05.The result of the research found that the individual factors of most participants are male, aged 
36-40 years old with educational background lower than Bachelor’s degree and also have working 
experience of less than 1 year. Most of them work as an operational level employee and having 
monthly income below 10,000 baht. The important factors in overall training at the highest level 
and overall training effectiveness at a high level.The analysis result of individual’s factors affecting 
the effectiveness of employees training in the Hemaraj Saraburi Industrial Land (HSIL), Saraburi 
Province, were found that gender, education, and working experience, as well as the current position 
and monthly income, are the factors that affect the training effectiveness of employees in Hemaraj 
Saraburi Industrial Land (HSIL), Saraburi Province at an indifferent level. The analysis result of the 
relationship between the important factors and the effectiveness of the employees training in the 
Hemaraj Saraburi Industrial Land (HSIL), Saraburi Province are found that the lecturer, equipment and 
the location are all generally related to each other in the same direction withthe effectiveness of 
the training of the employees, who are working in Hemaraj Saraburi Industrial Land (HSIL), Saraburi 
Province.  
Keywords: Important factors related to the training, effectiveness 
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1.  บทน า 
นิคมอุตสาหกรรมถือเป็นกลไกของภาครัฐในการ
ส่งเสริมภาคการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศสู ง ขึ้ น  โ ด ย เ ฉพาะ เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี )HSIL (จังหวัดสระบุรี เป็น
ที่ตั้งของโรงงานลูกค้า 86 รายมีแรงงานช่างเทคนิค
จ านวนมากจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย
ที่มีช่ือเสียง ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เช่น เครื่องจักรกลประเภทหุ่นยนต์เข้ามาแทน
การใช้แรงงานคนแต่หากสามารถพัฒนายกระดับทักษะ
แรงงานคนให้สูงขึ้นเพื่อท างานร่วมกับเครื่องจักรกล
และมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้น ธุรกิจต่าง ๆ 
ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี 
)HSIL(จังหวัดสระบุรี จึงจ าเป็นต้องปรับตัวและพัฒนา
ขีดความสามารถต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน โดยเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร ใ ห้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง 

“ปัจจัย ในการฝึกอบรมที่มี ต่อประสิทธิผลการ
ก ง า น ใน เ ขต ป ร ะ ก อบ ก า รฝึ ก อบ ร ม ขอ งพนั

อุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ) HSIL(จังหวัด สระบุรี ”
ผลการศึกษาจะน ามาเป็นแนวทางให้แก่องค์กรในการ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ ก า ร ว า ง แ ผ น เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ความก้าวหน้า ในสายอาชีพของพนักงาน ให้มี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในเขต
ป ร ะ ก อบ ก า ร อุ ต ส า ห กร รม เห มร า ชส ระบุ รี  
)HSIL (จังหวัด สระบุรี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงานในปัจจุบันและ
รายได้ต่อเดือน 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงานในเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี )HSIL  (จังหวัดสระบุรี แตกต่าง
กัน  
3.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส าคัญในการฝึกอบรมที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงานในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี )HSIL  (จังหวัดสระบุรี  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
1.ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกตา่งกันมผีลต่อประสิทธิผลการ
ฝึกอบรมที่แตกต่างกัน   
2.ปัจจัยที่ส าคญัในการฝึกอบรมทีม่ีความสมัพันธ์กับ
ประสิทธิผลการฝึกอบรม 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
ปัจจัยที่ส าคัญในการฝึกอบรมWexley&Latham, 1991 
และชูชัย สมิทธิไกร )255 1) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการฝึกอบรมว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการที่มี
ส่วนส าคัญในการท าให้การฝึกอบรมประสบความส าเร็จ 
ได้แก่ 
1.เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม )Training officer  (เป็นบุคคลที่
ท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานฝ ึกอบรม โดยมี
ความสามารถในการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม
ของพนักงาน การพัฒนาหลักสูตร และการประเมินผล
การฝึกอบรมเป็นผู้มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์สูง 
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม )Trainee  (เป็นผู้ที่มีความต้องการ
การฝึกอบรมและมีความพร้อมในการจะรับความรู้ใหม่ ๆ 
3.วิทยากรฝึกอบรม )Guest speaker  (เป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญยิ่ ง โดยจะต้ องมี คุณสมบัติ ด้ านความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายมี
ทัศนคติที่ดีต่องานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีเทคนิค
วิธีการถ่ายทอดความรู้และการจัดกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 
4.อุปกรณ์ในการฝึกอบรม )Training facilities (เป็นสิ่ง

ประกอบส าคัญที่จะท าให้การฝึกอบรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ การเตรียมอุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพียงท้ัง

สภาพห้องฝึกอบรม  
แสงสว่าง โต๊ะ เก้าอี้ บรรยากาศโดยรวม ที่เอื้ออ านวยให้
เกิดความสนใจในการฝึกอบรมนั้น 
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5.งบประมาณในการจัดฝึกอบรม )Training budget( ใน
การจัดฝึกอบรมควรตระหนักถึงงบประมาณที่ใช้ใน
การฝึกอบรม เช่น อุปกรณ์ เอกสารต่าง ๆค่าตอบแทน
ผู้บรรยายเป็นต้น 
6.สถานท่ี )Place  (สถานท่ีใช้ในการอบรม ถ้าเป็นห้อง
บรรยายหรือท ากิจกรรมในห้องจะต้องเป็นห้องที่
สามารถเก็บเสียงได้เป็นอย่างดี ส่วนสถานท่ีภายนอก 
เช่น สนาม จะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัย ความ

ร่มรื่น เพราะสถานที่ก็เป็นตัวแปรส าคัญในการท าให้
การฝึกอบรมนั้นประสบความส าเร็จได้ 
ประสิทธิผลการฝึกอบรม )Effectiveness of Training) 
Niazi and Scholar  ) 2011) กล่าวว่า ประสิทธิผลของการ
ฝึกอบรมเป็นการพัฒนาทักษะและการเพิ่มพูนความรู้
และประสิทธิภาพของการท างานในเรื่องหนึ่งเรื่องใด 
ประกอบด้วย 
1.ความรวดเร็ ว ในการตอบสนองของผู้ รับการ
ฝึ ก อบ ร ม  ) Rapidly of Trainee’s Reaction) คื อ
ความเข้าใจในเรื่องบางเรื่องหรือสิ่งบางสิ่ง ซึ่งรวมไป
ถึงความสามารถในการน าสิ่งนั้นไปใช้เพื่อเป้าหมาย
บางประการ 
2.ก า ร พัฒน า ทั ก ษะ  ) Skill Improvement) คื อ
ความสามารถในการท างานได้อย่าง คล่องแคล่ว 
ว่องไวรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย าและความช านาญใน
การปฏิบัติจนเป็นที่เช่ือถือและยอมรับ 
3.การเพิ่มพูนความรู้  )Knowledge increasingly) 
คือความช านาญในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้
เป็นผลส าเร็จได้ดียิ่งกว่าผู้มีโอกาสเท่า ๆ กันจากการ
ปฏิบัติงานเช่นความเข้าใจในกระบวนการทางด้านต่างๆ 
ความสามารถในการน าไปประยุกต์ใช้การรับรู้และ
วิเคราะห์ การจัดการกับงานที่หลากหลายรูปแบบ การ
จดจ าและการแก้ไขปัญหา 
4. ประสิทธิภาพของการท างาน )Accomplishment 
of Work)คือ ผลของการท างานที่ให้ผลผลิต )Out 
Put) ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข้า 
)InPut) 

หรือหมายถึงกระบวนของการท างานที่มีความง่าย นั่น
หมายถึ ง  การท างานที่ประหยัดทรัพยากร )Man, 
Material, Money, and Method - 4 Ms) และเวลา 

 
2.วิธีด าเนินการศึกษา 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นพนักงานที่ท างานอยู่ใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี )HSIL (

จังหวัดสระบุรีจ านวน 13,396 คน)ข้อมูลจากนิคม
อุตสาหกรรมเหมราช ,2561(กลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ ทา

โร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 389 คน  
2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
2.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน และรายได้ต่อเดือนปัจจัยที่ส าคัญ
ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย ด้านเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม
ด้านผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ด้านวิทยากรฝึกอบรม ด้าน
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ด้านงบประมาณในการฝึกอบรม และ
ด้านสถานที ่
2.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  ประสิทธิผลการฝึกอบรม 
ประกอบด้วย ความรวดเร็วในการตอบสนองของผู้รับการ
ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการเพิ่มพูนความรู้  และ
ประสิทธิภาพของการท างาน 
2.3 เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม มี4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงานในปัจจุบัน และ
รายได้ต่อเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ ญในการฝึกอบรมที่มีผลต่อเกี่ยวกับปัจจัยที่ส าคั2
ประสิทธิผลการฝึกอบรม 
ส่วนท่ี 3 เกี่ยวกับประสิทธิผลการฝึกอบรม 
ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการฝึกอบรม 
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
2.4.1 ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนเุคราะห ์
2.4.2 ประสานงานกับฝ่ายบุคคลของโรงงานที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการเข้าไปเก็บแบบสอบถาม 
2.4.3 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง 
2.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
2.5.1 สถิติพรรณนาโดยหาค่าความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.5.2การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ค่า t-test ความแปรปรวนทาง
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เดียว )One-Way Analysis of Variance)และการทดสอบ
ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

 
3.ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

3.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงาน
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 53.5 มีอายุ 36 - 40 
ปีคิดเป็นร้อยละ มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา22.4
ตรีคิดเป็นร้อยละ มีประสบการณ์ท างานต่ ากว่า63.2 

1 ปีเป็นร้อยละ เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการคิด40.6
เป็นร้อยละ และมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่ า67.6 

10, 000 บาทคิดเป็นร้อยละ 61.2  
3.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส าคัญในการฝึกอบรมอยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าด้านงบประมาณในการจัดฝึกอบรมอยู่
ใน 

ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.26รองลงมาคือ ด้าน
สถานท่ีและด้านเจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ

4.25ด้านอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และด้าน
วิทยากรฝึกอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68ตามล าดับ 
3.3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการฝึกอบรมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านการเพิ่มพูนความรู้  อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22รองลงมาคือ ด้านประสิทธิภาพของการท างาน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13ด้านการพัฒนาทักษะค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
.00และด้านความรวดเร็วในการตอบสนองของผู้รับการ
อบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ตามล าดับ 
     3.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงานในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี )HSIL  (จังหวัด
สระบุรี จ าแนกตามเพศไม่แตกต่างกัน Sig. = 0.78 อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้
 
 

 
ตารางที่ 1ผลการวิเคราะห์ปจัจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงานในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบรุี )HSIL (จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามเพศ 

 
*Sig .< 0.05

3.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมจ าแนกตาม ระดับ
การศึกษา Sig. = 0.42ประสบการณ์ท างาน Sig. = 0.93 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน Sig. = 0.77 

และรายได้ต่อเดือนSig. = 0.66 ไม่แตกต่างกันส่วน
ด้านอายุที่แตกต่างกัน Sig. = 0.00* อย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้

 
ตารางที่ 2ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงานในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี )HSIL  (จังหวัดสระบุรี จ าแนกตาม อายุ ระ ดับการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน ต าแหน่งงานในปัจจุบัน และรายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนกังานในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี )HSIL) 

จังหวัดสระบุรี 
t Sig 

จ านวน     
ชาย 208 4.72 

0.07 0.78 
หญิง 181 4.73 
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*Sig. < 0.05 

 
 
 

3.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่ส าคัญในการฝกึอบรม
ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการฝึกอบรมของ
พนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช
สระบุรี )HSIL  (จังหวัดสระบุรีได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่
จัดการฝึกอบรม Sig. = 0.00*ด้านผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม Sig. = 0.00* ด้านวิทยากรฝึกอบรม Sig. 
= 0.00* ด้ านอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม  Sig. = 
0.00* และด้ านสถานที่  Sig. = 0.00* อย่ า งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
โดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.10
แสดงว่าปัจจัยที่ส าคัญในการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการฝึกอบรม แต่พบว่า
ด้านงบประมาณในการจัดฝึกอบรม Sig. = 0.16 ที่ไม่
มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมดังแสดงใน
ตารางที่ 3 ดังนี ้
 

 
ตารางที่ 3ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส าคัญในการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ฝึกอบรมของพนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี )HSIL  (จังหวัดสระบุรี  

ปัจจัยท่ีส าคัญในการฝึกอบรม r Sig. ล าดับ 
1 . ด้านเจ้าหน้าที่จดัการฝึกอบรม 0.47 0.00* 1 

2 . ด้านผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 0.33 0.00* 4 

3 . ด้านวิทยากรฝึกอบรม 0.15 0.00* 5 
4 . ด้านอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 0.35 0.00* 3 
5 . ด้านงบประมาณในการจดัฝึกอบรม 0.07 0.16 6 
6 . ด้านสถานท่ี 0.37 0.00* 2 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05

3.7 อภิปรายผลการวิจัย 
3.7.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความค ิดเห ็น
เกี ่ยวกับระดับปัจจัยที ่ส าคัญในการฝึกอบรมอยู ่ใน
ระดับมากที ่ส ุด โดยเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้าน

งบประมาณในการจัดฝึกอบรม ด้านสถานที ่ ด ้าน
เจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรม ด้านอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม และด้านวิทยากรฝึกอบรม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [2] ได้ศึกษาเรื่อง การหา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน   F Sig 
อาย ุ 389 3.9708 3.52 0.00* 
ระดับการศึกษา 389 3.9667 0.87 0.42 
ประสบการณ์ท างาน 389 3.9703 0.14 0.93 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 389 3.9712 0.38 0.77 
รายได้ต่อเดือน 389 3.9970 0.54 0.66 
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ปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา  :บริษัท สุธานี 
จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน
อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยความมั่นคงในการท างานที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัย
ค่าจ้างและค่าตอบแทนอยู่ในระดับน้อย ปัจจัยการยอมรับ
นับถืออยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยลักษณะของงานที่อยู่
ในระดับน้อย ปัจจัยการติดต่อสื่อสารความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นอยู่ในระดับปานกลางและปัจจัยการฝึกอบรม
การพัฒนาอยู่ในระดับนัยส าคัญน้อย 
          3.7.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 
โดยให้ความส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านการ
เพิ่มพูนความรู้ ด้านประสิทธิภาพของการท างาน ด้าน
การพัฒนาทักษะและด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง
ของผู้รับการอบรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ [4] ได้
ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง ก า ร พัฒน า แ ละ ฝึ ก อบ รม ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพของพนักงาน กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเขต 1 ) ภาคกลาง  (จังหวัดพระนครศ รีอยุธยา 
พบว่า พนักงานให้ความส าคัญด้านข้อมูลประสบการณ์
การพัฒนาและฝึกอบรมเฉพาะด้านอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ การสอนงานและการปฐมนิเทศ ข้อมูล
ทัศนคติในการพัฒนาการฝึกอบรม พบว่า พนักงานมี
ประสิทธิภาพทั ้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของงาน 
ด้านเวลา ด้านวิธีการ อยู่ในระดับดีขึ้นกว่าเดิม 
3.7.3 ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยที่ ส าคัญในการ
ฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการฝึกอบรมของ
พนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบรุี 
)HSIL  (จังหวัดสระบุรี  ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่จัดการ
ฝึกอบรมด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านวิทยากรฝึกอบรม
ด้านอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและด้านสถานที่อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ มีความสัมพันธ์0.05 ในทิศทาง
เดียวกันกับประสิทธิผลการฝึกอบรม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ [3] ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงาน
กรุงไทยต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายทรัพยากร
บุคคลธนาคารกรุงไทย ศึกษาเฉพาะสายงานทรัพยากร
บุคคลและบรรษัทภิบาล ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็น

ของพนักงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และด้านการหา  
ความจ าเป็นของการอบรมและพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.18 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน 
จ าแนกตาม เพศ อายุงาน ต าแหน่งงานและรายได้ พบว่า 
พน ัก งานที ่ม ีเพศต ่า งก ัน  ม ีค วามค ิด เห ็นต ่อการ
ฝึกอบรมและพัฒนาไม่แตกต่างกัน ยกเว้น อายุงาน 
ต าแหน่งงานและรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ฝึกอบรมและพัฒนาแตกต่างกันทุกด้านทั้งในภาพรวม
และรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05  
 
4. สรุปผลการศึกษา  
4.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี ้
4.1.1 จากการศึกษาปัจจัยที่ส าคัญในการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยพนักงานให้ความส าคัญ ด้าน
งบประมาณในการจัดฝึกอบรมมากท่ีสุด ดังนั้น ควรระบุ
งบประมาณในการอบรมแต่ละครั้งให้ชัดเจน รองลงมา 
ได้แก่  ด้านสถานที่ควรจัดอบรมนอกสถานที่ ให้กับ
พนักงาน ด้านเจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรม ควรให้
ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมของ
พนักงานแต่ละบุคคล ด้านอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
ควรจัดให้มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถเห็นภาพที่
ชัดเจนขึ้นด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรให้ความส าคัญกับ
พนักงานที่ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและด้านวิทยากรฝึกอบรมควรพิจารณาเลือก
วิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร 
          4.1.2 จากการศึกษาประสิทธิผลการฝึกอบรม
พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยพนักงานให้ความส าคัญด้าน
การเพิ่มพูนความรู้มากที่สุดดังนั้น ควรจัดหลักสูตรกา
ฝึกอบรมให้กับพนักงานให้ตรงกับหน้าที่การปฏิบัติงาน
ในปัจจุบัน ด้านประสิทธิภาพของการท างาน ควรมีการ
ประเมินและติดตามผลหลังการฝึกอบรมด้านการพัฒนา
ทักษะควรจะจัดการอบรมให้ตรงตามความต้องการของ
พนักงานเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มากขึ้นจาก
ที่เป็นอยู่ และด้านความรวดเร็วในการตอบสนองของ
ผู ้ร ับการอบรมควร เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานที่ เป็น
ข้อผิดพลาดที่ส าคัญไว้ เพื่อให้พนักงานปรับปรุงตนเอง
เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด 
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4.1.3 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการฝึกอบรม ผลวิจัยพบว่า เพศ ระดับ
การศึกษาประสบการณ์ท างานต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อประสิทธิผลการฝึกอบรม 
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรให้ความส าคัญในการฝึกอบรม
กับพนักงานในทุกระดับเพื่อพัฒนาการท างานส่วนอายุท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ26 -30 ปีมีผลต่อประสิทธิผลการ
ฝึกอบรม น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป 
ดังนั้น ควรส่งเสริมพนักงานที่มีอายุ 26 -30 ปี ให้ได้รับ
การฝึกอบรมที่ตรงตามความต้องการของพนักงาน 
4.1.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ส าคัญในการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ฝึกอบรมผลวิจัยพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรมมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการฝึกอบรมเป็นล าดับแรก 
รองลงมาคือ ด้านสถานที่ ด้านอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
และด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้านวิทยากรฝึกอบรม 
ตามล าดับ ดังนั้นควรให้มีการประเมินศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรมให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ส่วน
ด้านงบประมาณในการจัดฝึกอบรมไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิผลการฝึกอบรมควรมีการจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับหลักสูตรที่จะอบรมในแต่ละครั้งให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
          4.2.1 ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบปัจจัยในการบริหาร
และน ามาบูรณาการในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 
          4.2.2 ควรท าการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการ
ประเมินสภาพการท างานปัญหาและอุปสรรคของบุคลากร
เฉพาะแต่ละหน่วยงาน เพื่อวัดผลการฝึกอบรมให้เหมาะสม
กับการปฏิบัตงิาน 
          4.2.3 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
ข้อมูลในเชิงลึก เช่น มีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พนักงาน 
ที่มีส่วนร่วมในการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
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 บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเงินกลับภูมิล าเนาของแรงงานต่างด้าว              ที่
เข้ามาท างานในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ ในจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 
412 คน โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ , ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
และทดสอบสมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน ด้วยวิธีการสมการถดถอยแบบพหุคูณ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 21 -30 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดชั้นประถมศึกษา (5 ปี) จ านวนปีท่ีท างานในไทย 1 
– 10 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 5,000 – 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 3,000 – 6,000 บาท  ส่วนใหญ่มีปริมาณเงิน
ส่งกลับเฉลี่ยต่อครั้งเท่ากับ 3,001 – 6,000 บาท และมีความถี่ในการส่งเงินกลับเฉลี่ย 12 ครั้งต่อปี      
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลในทางบวกต่อปริมาณการส่งเงินกลับภูมิล าเนา ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนบุตรที่
ฝากครอบครัวที่เมียนมาร์ดูแล รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และปัจจัยที่มีผลในทางลบต่อปริมาณการส่งเงินกลับ
ภูมิล าเนา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ต่อเดือน และแรงจูงใจในการส่งเงินกลับ ขณะที่ปัจจัยที่มีผลในทางบวกต่อความถี่ในการสง่เงิน
กลับภูมิล าเนา ได้แก่ อายุ จ านวนสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และปัจจัยที่มีผลในทางลบต่อความถี่ในการส่ง
เงินกลับภูมิล าเนา ได้แก่ ระดับการศึกษาสูงสุด  

 

 ค าส าคัญ: การส่งเงินกลับ, แรงงานต่างด้าว 
 

 Abstract 
The purpose of this study is factors affecting home remittance behavior of migrant workers in Thailand. The 
sample of this study consisted of Myanmar migrant workers in Samutsakorn 4 1 2  persons for quantitative 
research. The data (by questionnaire) were collected from the survey of 412 people that analyzed by 
descriptive statistics (frequency, percentage and mean) and testing hypothesis by inferential statistics 
(multiple linear regression methods). Regarding to the result, the factor has much affect to male which are 
age is between 21 – 30 years, marital status, a number year of education is 5 years, a number of years 
working in Thailand between 1 -10 years. The average monthly income and expense are between 5,000 – 
10,000 baht and 3,000 – 6,000 baht. In addition, Most of the sample has an average amount of home 
remittance is between 3,001 – 6000 baht per time and the frequency is  12 time per year. 
The results showed that the most important factors affecting the amount of home remittance affects 
positively are age, average income per month, the number of children who cared by their families in 
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Myanmar, average family income per month and affect negatively are average expense per month, possible 
motives for home remittance while the most important factors affecting the frequency of home remittance 
affects positively are age, the number of unemployed in family and affect negatively are education level. 

 

 Keywords: home remittance, migrant worker 
 

1. บทน า 
       ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของแรงงานจาก
ประเทศต้นทางไปยังประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ี
สูงกว่า เพื่อแสวงหาค่าจ้างและโอกาสในการท างานที่ดีขึ้น 
ในกรณีของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัว 
และอ านาจซื้อของประชาชน สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างลาว เมียนมาร์และกัมพูชา อีกทั้งกิจกรรมส่วนใหญ่
ของไทยเป็นการผลิตเพื่อส่งออก จึงมีความจ าเป็นต้อง
พึ่งพาแรงงานไร้ฝีมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวไร้
ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเข้ามาในประเทศไทย
จ านวนมากตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
แรงงานไร้ฝีมือสัญชาติเมียนมาร์ และหากเปรียบเทียบเป็น
รายพื้นที่จังหวัดแล้วพบว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่มี
แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์เข้ามาท างานอยู่จ านวนมาก
เป็นอับดับ 2 ของประเทศ 
       ทั้งนี้การย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวมักมีการส่งรายได้
กลับไปให้ครอบครัวในภูมิล าเนาเดิมของตน ซึ่งในทางทฤษฎี
การส่งเงินของแรงงานเกิดจากแรงจูงใจที่เป็นไปได้ 4 รูปแบบ
ขอ ง  Rapoport and Docquier (2006) แ บ่ ง อ อก เป็ น 
แรงจูงใจมาจากความเห็นอกเห็น ผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
การประกันความเสี่ยง และการลงทุน ซึ่งที่ผ่านมาการวิจัย
เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการหา
ค าตอบเกี่ยวกับสาเหตุการย้ายถิ่นเข้ามาท างานในประเทศ
ไทย รวมถึงอธิบายความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าว        แต่
ประเด็นเกี่ยวกับการส่งเงินกลับภูมิล าเนานั้นยังไม่ถูกหยิบ
ยกขึ้นมาศึกษาเท่าท่ีควร งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเงินกลับภูมิล าเนาของแรงงานต่าง
ด้าวชาวเมียนมาร์ ในจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากคนกลุ่มนี้
ถือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
พื้ นที่  และ เพื่ อ เป็นการสนับสนุนการวิ เ คราะห์ทา ง

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยปรากฎการณ์เงินทุนไหลออกนอก
ประเทศที่เกิดจากการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานต่าง
ด้าวในประเทศไทย 

 

1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
       เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเงินกลับ
ภูมิล าเนาของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ ในจังหวัด
สมุทรสาคร 
 

1.2 สมมติฐานของการศึกษา 
       ปัจจัยแวดล้อมของแรงงานด้านเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนปีท่ีท างานในไทย รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน จ านวนบุตรที่ฝากครอบครัวที่ เมียนมาร์ดูแล 
บุคคลที่เป็นหัวหน้าครอบครัว จ านวนสมาชิกคนอื่นใน
ครอบครัวที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครอบครัว เป็นปัจจัยที่ส่งผลทางบวกกับปริมาณการส่งเงิน
กลับเฉลี่ยต่อครั้งและความถี่ในการส่งเงินกลับเฉลี่ยต่อปี 
ขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และจ านวนสมาชิกคนอ่ืนใน
ครอบครัวที่หารายได้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลทางลบ ด้าน
แรงจูงใจในการส่งเงินกลับ แรงงานที่มีแรงจูงใจจาก
ความเห็นอกเห็นใจ ผลประโยชน์ต่างตอบแทน และการ
ลงทุน จะมีปริมาณการส่งเงินกลับภูมิล าเนาเฉลี่ยต่อครั้ง
และความถี่ในการส่งเงินกลับเฉลี่ยต่อปี มากกว่า แรงจูงใจ
จากการประกันความเสี่ยง 
 
1.3 ทบทวนวรรณกรรม 
       จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถน ามาใช้ก าหนด
ปัจจัยและทิศทางที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเ งินกลับ
ภูมิล าเนาของแรงงานต่างด้าว โดยทฤษฎีการบริโภคในวงจร
ชีวิต, ทฤษฎีโครงสร้างค่าจ้าง, แนวคิดแรงจูงใจในการส่งเงิน
กลับ, แนวคิดพฤติกรรมการออมของครัวเรือน และงานวิจัย
ข อ ง  Funkhouser (1992), de la Cruz (1995), Osaki 
(1999), Calvès (2006), สุทธิพร บุญมาก (2556 ) และ
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ศศิวุฑฒิ์  วงษ์มณฑา (2560) พบว่า ปัจจัยเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อายุงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย จ านวนบุตร 
ความเป็นหัวหน้าครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่หา
รายได้ จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รายได้
ของครอบครัว และแรงจูงใจในการส่งเงินกลับ เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการส่งเงินกลับภูมิล าเนาของแรงงานต่างด้าว
ชาวเมียนมาร์ ในจังหวัดสมุทรสาคร  

 

2. วิธีด าเนินการศึกษา 
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
       งานวิจัยนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเงินกลับภูมิล าเนา
ของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ ในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
       ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ กษา เป็ นกลุ่ ม แร ง งาน             
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มที่
เหมาะสมคือ 399.21 คน หรือ 400 คน ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมลู
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 412 ชุด เพื่อป้องกันความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์  
 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   
       วิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ในการ
พรรณนาข้อมูล และใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง
พ หุ คู ณ  (Multiple Linear Regression) เ พื่ อ ท ด ส อ บ
สมมติฐานและความสัมพันธ์ของตัวแปรในปัจจัยต่างๆที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการส่งเงินกลับภูมิล าเนาของแรงงานต่างด้าว
ชาวเมียนมาร์ ในจังหวัดสมุทรสาคร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
       จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 412 คน พบว่า             
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ระดับ
การศึกษาสูงสุดช้ันประถมศึกษา (5 ปี) สถานภาพสมรส 
ร ะยะ เ วล าท า ง าน ใน ไทย  1 – 10 ปี  มี ร า ย ไ ด้ เ ฉลี่ ย             
5,000 – 10,000 บาทต่อ เดื อน ขณะที่ ค่ า ใ ช้จ่ าย เฉลี่ ย                
3,000 – 6,000 บาทต่อเดือน ไม่มีบุตรที่ฝากครอบครัว              
ที่เมียนมาร์ดูแล และไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัว มีสมาชิก 
คนอื่นในครอบครัวที่หารายได้ 2 คน สมาชิกอื่นในครอบครัว
ที่อยู่ ในภาวะพึ่งพิง 2 คน และมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ย 
30,001 – 40,000 บาทต่อเดือน    
       การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น ในรูปแบบของการ
วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis – MRA)  
       จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) โดยใ ช้ตั วแปรอิสระคือ  ปั จจั ยที่ มี ผลต่อ
พฤติกรรมการส่งเงินกลับ ว่ามีความสามารถพยากรณ์          
ตัวแปรตาม คือ ปริมาณการส่งเงินเฉลี่ยต่อครั้ง และความถี่
ในการส่งเงินเฉลี่ยต่อปีของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์              
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ พบว่าปัจจัยด้านต่างๆ            
8 ปัจจัยสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของปริมาณการ
ส่งเงินกลับเฉลี่ยต่อครั้ง ได้ร้อยละ 74.39 (R-squared = 
0.7439) ซึ่งอธิบายว่า 8 ปัจจัยนี้สามารถอธิบายปริมาณการ
ส่งเงินกลับเฉลี่ยต่อครั้งได้ร้อยละ 74.39 อีกร้อยละ 25.61 
เกิดจากปัจจัยด้านอื่นๆ ขณะที่ปัจจัยด้านต่างๆ 3 ปัจจัย
สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของความถี่ในการส่งเงิน
กลับเฉลี่ยต่อปี ได้ร้อยละ 26.62 (R-squared = 0.2662)  
ซึ่งอธิบายว่า 3 ปัจจัยนี้สามารถอธิบายความถี่ในการส่งเงิน
กลับเฉลี่ยต่อปีได้ร้อยละ 26.62 อีกร้อยละ 73.38 เกิดจาก
ปัจจัยด้านอ่ืนๆ แสดงให้เห็นดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางสถิติวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณการส่งเงินกลับเฉลี่ยต่อคร้ังและความถี่ ในการส่งเงิน
กลับเฉลี่ยต่อปี ของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ ในจังหวัดสมุทรสาคร 
 Model No. 
ตัวแปรตาม 1 2 3 4 
ตัวแปรต้น lamount lamount lfrequency lfrequency 

Gender -0.228219 - -0.0022679 - 

Age 0.009546*** 0.0093847*** 0.0092295*** 0.0088883*** 

Edu2 0.0364597 - -0.0385848* -0.0346156* 

Edu3 -0.0232303 - 0.0096926 0.0183562 

Edu4 0.0063406 - -0.054573 -0.0463498 

Status 0.0133026 - -0.0383504 - 

lincome 1.018934*** 1.025405*** 0.0696768 0.0744681 

lexpense -0.3663139*** -0.3674269*** 0.018936 - 
Exp 0.0001077 - -0.0004815 - 

Child 0.0485334** 0.0562004*** 0.0153173 - 
Stathost 0.0339432 0.0388502 -0.0023947 - 

Other1 0.0035677 - -0.0030643 - 

Other2 0.0061209 - 0.0218984 0.0209294* 

Houseinc 0.2457229*** 0.2576825*** -0.0040592 - 

Incent1 -0.0557318* -0.0521674* 0.0122879  

Incent2 -0.1366368*** -0.1284768*** -0.0051192  

Incent4 -0.0969819*** -0.0984314*** 0.0149559  

R-squared  0.7439  0.2662 

Observations  412  412 

หมายเหตุ : ***แสดงถึงนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99, **แสดงถึงนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95, *แสดงถึงนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 (ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอได้จากผู้เขียน) 
 
       พิจารณา (Model No.2) หลังจากตัดตัวแปร เพศ 
(Gender) ระดับการศึกษาสูงสุด (Edu) สถานภาพ (Status) 
จ านวนปีที่ท างานในไทย (Exp) บุคคลอื่นในครอบครัวที่หา
รายได้ (Other1) และบุคคลอื่นในครอบครัวที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง (Other2) ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการส่งเงิน
กลับจะพบว่าตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงิน

ส่งกลับภูมิล าเนาเฉลี่ยต่อครั้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
       จากผลการศึกษา ปัจจัยด้านอายุ (Age) พบว่า อายุ

เพิ่มขึ้น 1 ปี จะส่งผลให้มีปริมาณเงินส่งกลับภูมิล าเนาเฉลี่ย

ต่อครั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.94 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงที่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการบริโภค            
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ใ น ว ง จ ร ชี วิ ต (Life Cycle Theory of Consumption)                

ที่กล่าวว่าเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นจะมีรายได้สูงกว่าการ

บริโภค ท าให้สามารถส่งเงินกลับภูมิล าเนาได้มากขึ้นตามไป

ด้วย ปัจจัยรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Income) พบว่า เมื่อ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณเงิน

ส่งกลับภูมิล าเนาเฉลี่ยต่อครั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.03 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงที่ สอดคล้อง

กับแนวคิดแรงจูงใจในการส่งเงินกลับจากความเห็นอกเห็นใจ 

ซึ่งกล่าวว่าเมื่อรายได้ของแรงงานเพิ่มขึ้น 1 บาท จะท าให้เงิน

ส่งกลับเพิ่มขึ้นในจ านวนเท่าๆกัน ปัจจัยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ

เดือน (Expense) พบว่า เมื่อค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณเงินส่งกลับภูมิล าเนาเฉลี่ยต่อ

ครั้งลดลงร้อยละ 0.37 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดย

ที่ตัวแปรอื่นๆคงที่ สอดคล้องกับทฤษฎีการบริโภคในวงจร

ชีวิต ซึ่งกล่าวว่าระดับค่าใช้จ่ายในการบริโภคมีความสัมพันธ์

ทางลบกับปริมาณ การออมของแรงงาน โดยหากแรงงานมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจะมีความสามารถในการส่งเงินกลับลดลง

ตามไปด้วย จ านวนบุตรที่ฝากครอบครัวที่เมียนมาร์ดูแล 

(Child) พบว่า จ านวนบุตรที่ฝากครอบครัวที่เมียนมาร์ดูแล

เพิ่มขึ้น 1 คน ส่งผลให้ปริมาณเงินส่งกลับภูมิล าเนาเฉลี่ยต่อ

ครั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.62 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงที่ สอดคล้องกับแนวคิดแรงจูงใจในการ

ส่งเงินกลับจากผลประโยชน์ต่างตอบแทน ซึ่งกล่าวว่า เงิน

ส่งกลับของแรงงานย้ายถิ่นจะเพิ่มขึ้นตามจ านวนบุตรหลาน

หรือทรัพย์สินที่ฝากให้ครัวเรือนช่วยดูแล รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนของครัวเรือน (Houseinc) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนของครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณเงิน

ส่งกลับภูมิล าเนาเฉลี่ยต่อครั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.26 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงที่ สอดคล้อง

กับแนวคิดแรงจูงใจในการส่งเงินกลับจากผลประโยชน์ต่าง

ตอบแทน  ซึ่งกล่าวว่าเงินส่งกลับจะเพิ่มขึ้นตามรายได้ของ

ครัวเรือนที่ได้รับเงิน เพราะเมื่อครัวเรือนมีรายได้สูงขึ้นการ

ช่วยดูแลทรัพย์สินของแรงงานจะมีค่าเสียโอกาสมาก               

เงินส่งกลับที่ต้องให้กับครัวเรือนจึงต้องปรับเพิ่มขึ้นตาม            

ไปด้วย ปัจจัยแรงจูงใจในการส่งเงินกลับภูมิล าเนาจาก

ความเห็นอกเห็นใจ (Incent1) พบว่ามีปริมาณเงินส่งกลับ

ภูมิล าเนาเฉลี่ยต่อครั้ง น้อยกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจในการส่งเงิน

กลับภูมิล าเนาจากการประกันความเสี่ยง (ฐาน) ร้อยละ 5.22 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงที่ 

ปั จจั ยแรงจู ง ใจ ในการส่ ง เ งิ นกลั บภู มิ ล า เน าจ าก

ผลประโยชน์ต่างตอบแทน (Incent2) พบว่ามีปริมาณเงิน

ส่งกลับภูมิล าเนาเฉลี่ยต่อครั้ง น้อยกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจในการ

ส่งเงินกลับภูมิล าเนาจากการประกันความเสี่ยง (ฐาน)            

ร้อยละ 12.85 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่

ตัวแปรอื่นๆคงที่ แรงจูงใจในการส่งเงินกลับภูมิล าเนาจาก

การลงทุน (Incent4) พบว่ามีปริมาณเงินส่งกลับภูมิล าเนา

เฉลี่ยต่อครั้ง น้อยกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจในการส่งเงินกลับ

ภูมิล าเนาจากการประกันความเสี่ยง (ฐาน) ร้อยละ 9.84 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงท่ี  

       พิจารณา (Model No.4) หลังจากตัดตัวแปร เพศ 
(gender) สถานภาพ (status) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 
(expense) จ านวนปีที่ท างานในไทย (exp) จ านวนบุตรที่
ฝากครอบครัวที่เมียนมาร์ดูแล (child) บุคคลที่เป็นหัวหน้า
ครอบครัว (stathost) บุคคลอื่นในครอบครัวที่หารายได้ 
(other1) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน (houseinc) 

และแรงจูงใจในการส่งเงินกลับภูมิล าเนา (incent) ที่ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความถี่ในการส่งเ งินกลับจะพบว่าตัวแปร
อิสระที่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการส่งเงินกลับภูมิล าเนา
เฉลี่ยต่อปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสามารถอธิบายได้ ดังนี้  
       จากผลการศึกษา ปัจจัยด้านอายุ (Age) พบว่า อายุ
เพิ่มขึ้น 1 ปี จะส่งผลให้ความถี่ในการส่งเงินกลับภูมิล าเนา
เฉลี่ยต่อครั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.01 โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงที่ สอดคล้องกับทฤษฎีการบริโภค
ใน ว ง จ ร ชี วิ ต (Life Cycle Theory of Consumption) ที่
กล่าวว่าเมื่อบุคคลมีอายุมากข้ึนจะมีรายได้สูงกว่าการบริโภค 
ท าให้สามารถส่งเงินกลับภูมิล าเนาได้มากขึ้นตามไปด้วย 
ปัจจัยผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดชั้นประถมศึกษา (Edu2) 
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พบว่า มีความถี่ส่งกลับภูมิล าเนาเฉลี่ยต่อปี น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้
ศึกษา (ฐาน) ร้อยละ 3.46 อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 
0.10 โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงที่  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Funkhouser (1992) ที่พบว่า ถึงแม้แรงงานท่ีมีการศึกษาสูง
จะมีจ านวนครั้งในการส่งเงินกลับต่อปี น้อยกว่าแรงงานที่มี
การศึกษาต่ ากว่า แต่การส่งเงินกลับแต่ละครั้งจะมีจ านวน
มากกว่า ปัจจัยบุคคลอื่นในครอบครัวที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
(Other2) พบว่าจ านวนบุคคลอื่นในครอบครัวที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงเพิ่มขึ้น 1 คน ส่งผลให้ความถี่ ในการส่งเงินกลับ

ภูมิล าเนาเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.01 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ 0.10 โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงที่ สอดคล้องกับแนวคิด
พฤติกรรมการออมของครัวเรือน จากตัวแปรด้านการพึ่งพิง
ซึ่งกล่าวว่า จ านวนผู้พึ่งพิงเป็นภาระแก่ครัวเรือนต้องให้การ
อุปการะเลี้ยงดู ท าให้รายจ่ายของครัวเรือนเพิ่มขึ้น หรือ
ในทางตรงกันข้ามบุคคลในวัยท างานมีความโน้มเอียงที่จะ
ออมสูงหรือส่งเงินเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งเงินกลับเฉลี่ยต่อครั้ง 

สมมตฐิาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์   
อาย ุ   
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน   
ปัจจัยโครงสร้างและความสัมพันธ์ในครอบครัว   
จ านวนบุตรที่ฝากครอบครัวที่เมียนมาร์ดูแล   
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน   
แรงจูงใจในการส่งเงินกลับ   

ตารางที่ 5 สรุปผลสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ในการส่งเงินกลับเฉลี่ยต่อปี 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์   
อาย ุ   
ระดับการศึกษาสูงสุด   
ปัจจัยโครงสร้างและความสัมพันธ์ในครอบครัว   
จ านวนสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง   
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4. สรุปผลการศึกษา 
       ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยด้านอายุ รายได้ 
ค่าใ ช้จ่าย จ านวนบุตร รายได้ของครอบครัว และ
วัตถุประสงค์ในการส่งเงินกลับของแรงงานต่างด้าว              
เป็นปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กับปริมาณเ งินส่งกลับ 
ขณะเดียวกันในแง่ของความถี่ในการส่งเงินกลับ พบว่า
แรงงานเกือบทั้งหมดยังเลือกส่งเงินกลับด้วยวิธีนอกระบบ
โดยผ่านนายหน้า ดังนั้นภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควร 
 
เข้าไปสนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวส่งเงินกลับผ่านระบบท่ี
เป็นทางการมากขึ้น โดยการเข้าไปประชาสัมพันธ์ อบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากการส่งเงิน
กลับประเทศผ่านระบบที่ เป็นทางการ โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีรายได้สูง
เนื่องจากมีประสบการณ์ท างานมาเป็นเวลานาน มีภาระ
ค่าใช้จ่ายน้อย มีบุตรที่ฝากให้ครอบครัวที่ภูมิล าเนาดูแล มี
บุคคลในครอบครัวท างาน         หลายคนหรือมีรายได้
ของครอบครัวสูง รวมถึงมีวัตถุประสงค์ในการส่งเงินกลับ
เพื่อการประกันความเสี่ยงในครอบครัว เนื่องจาก คนกลุ่ม
นี้มีปริมาณเงินส่งกลับโดยเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานกลุ่มอื่น 
นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาวิธีการโอนเงินกลับประเทศ
เฉพาะระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ควบคูไ่ป
ด้วย เพื่อช่วยให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าถึงบริการทาง
การเงินได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะส่งผลให้
ตัวแรงงานเองสามารถมั่นใจได้ว่า ระบบการส่งเงินมี
มาตรฐานและความปลอดภัยสูง มีการคิดค่าธรรมเนียมที่
เป็นธรรม และเงินที่ส่งกลับจะถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน 
และสถาบันการเงินหรือธนาคารที่ให้บริการก็จะมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมการให้บริการ นอกจากนี้ส่วน
ของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลที่มี
คุณภาพไปใช้ค านวณตัวเลขทางเศรษฐกิจที่แท้จริงได้ อัน
จะน าไปสู่การประเมินผลทางเศรษฐกิจและการด าเนิน
นโยบายมหภาคที่มีประสิทธิภาพ  
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พฤติกรรมการเลือกซื้อทีอ่ยู่อาศัยประเภทคอนโดมีเนียมของชาวกรุงเทพมหานคร 
ในย่านสุขุมวิท  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมีเนียม
ของชาวกรุงเทพมหานคร ในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการตลาดและเศรษฐกิจ ใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนวัยท างานอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปที่เป็นผู้ซื้อและอาศัยอยู่ในคอนโดมีเนียมบริเวณ
โดยรอบถนนสุขุมวิทไม่เกิน 500 เมตร จ านวน 384 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบโควตา โดยแบ่งเป็นถนนสุขุมวิทตอนต้น 
ตอนกลาง และตอนปลาย กลุ่มละ 128 ตัวอย่าง จากนั้นสุ่มแบบบังเอิญเก็บข้อมูลให้ได้ครบตามจ านวนท่ีต้องการ สถิติที่ใช้เพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ ได้แก่ สถิตเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน ประกอบด้วย การทดสอบด้วย Pearson’s Chi-Square ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
คอนโดมีเนียมด้านต่าง ๆ มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะส่วนบุคคล โดยเฉพาะด้านอาชีพและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อ
เดือน และมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยด้านการตลาดและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านราคาและเศรษฐกิจมหภาค ดังนั้น 
ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมีเนียมควรพิจารณาพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจซื้อ และงบประมาณในการซื้อคอนโดมีเนียมของผู้บริโภค ก่อนตัดสินใจลงทุน 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย1, คอนโดมีเนยีม2, สุขมุวิท3 

 
Abstract 
This study aims to investigate and compare consumers’ behaviour in purchasing condominiums of Bangkok 
people in Sukhumvit area classified by personal factors and marketing and economic factors. A questionnaire 
was used to collect data and 384 samples collected was people who purchased and live in condominiums 
located less than 500 meters from Sukhumvit Road. The sampling method was Quota sampling separating 
the sample into 3 groups i.e. people living in the beginning, the middle, and the end of Sukhumvit Road 
and then using accidental sampling. The statistics employed to study were descriptive statistics consisting 
of frequency, percentage, mean, and standard deviation while inferential statistics comprised Pearson Chi-
Square. The results revealed that the consumers’ behaviour in purchasing condominiums was different 
among the personal factors especially careers and monthly income of family, similarly, among the marketing 
and economic factors especially prices and macroeconomy. It was recommended that condominium 
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entreprenuers should consider consumers’ objectives of purchasing condominiums and purchasing budgets 
before making a decision to investment.   

Keywords: real estate purchasing behaviour1, condominium2, Sukhumvit3 
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ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

The Marketing Communication Mix And Brand Equity Affecting Buying 
Dietary Supplement In Amphoe Muang, Tak.  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่
เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดย
การแจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.0 อายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพ โสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 33.8  รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
34.8 ผลการศึกษาพบว่า (1) ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก ได้แก่ ปัจจัยด้านการขายโดยพนักงาน และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย โดยที่ปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยสามารถ
อธิบายการมีผลต่อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ได้ร้อยละ 52.8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (2) คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ได้แก่  
การตระหนักรู้ชื่อตราสินค้า ซึ่งสามารถอธิบายการมีผลต่อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ได้ร้อย
ละ 55.0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาด, คุณค่าตราสินค้า, การตัดสินใจซื้อ 
 
Abstract 
The purposes of this study were to The marketing communication Mix and Brand equity effecting buying 
dietary supplement in amphoe muang, Tak. The objective is The marketing communication and Brand equity 
effecting buying dietary supplement in amphoe muang, Tak.  The Sampling is over 20 years old consumers 
in amphoe muang, Tak who have bought healthy supplement products, 400 samples. The instrument in this 
research was questionnaire. The data is analyzed using descriptive statistics and inferential statistics including 
multiple regression analysis.  The results show that most respondents are female, representing 56 percent, 
aged 20 - 30 years, single, bachelor’s degree and were employees of private companies, representing 33.8 
percent and had salary between 10,001 –  20,000 baht, representing 34. 8 percent.  The results show that 
The marketing communication effecting buying dietary supplement in amphoe muang, Tak including two 
factors namely Personal selling and Sale promotion. These two factors affect buying dietary supplement in 
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amphoe muang, Tak.  of 52.8 percent, with statistical significance at 0.05 level.  And Brand equity effecting 
buying dietary supplement in amphoe muang, Tak including one factors.  This is Brand Awareness.  Affect 
buying dietary supplement in amphoe muang, Tak. of 55.0 percent, with statistical significance at 0.05 level. 
Keywords: The Marketing Communication Mix, Brand Equity, Affecting Buying  
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1. บทน า 
สังคมไทยในปัจจุบัน ประชาชนมีการด าเนินชีวิตที่เร่ง

รีบ มีข้อจ ากัดทางด้านเวลา ท าให้ละเลยในการดูแล

สุขภาพจนอาจเกิดปัญหาด้านสุขภาพขึ้นได้ จากปัญหา

ด้านสุขภาพท าให้มีหลายคนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น 

โดยเฉพาพการดูแลและบ ารุงร่างกายโดยทางเลือกหนึงที่

ได้รับความนิยม คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีในการ

แบ่งกลุ่มการดูแล ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบ ารุงสมอง บ ารุง

สายตา อาการอ่อนเพลีย และด้านควมสวยความงาม เป็น

ต้น ท าให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นธุรกิจที่มีการ

เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง (สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์, 2560) เกิด

การแข่งขันทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย ซึ่ง

ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องค านึงถึง คุณภาพ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการเข้าถึงการรับรู้ของผู้บริโภค ซึ่ง

การสื่อสารการตลาด เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการ

ขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานขาย และ

การตลาดทางตรง เป็นสื่อที่มีอิทธิพลและสามารถเข้าถึง

ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี (ภัสส์ธีมา วิกรัยชยากูร,2559)  

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ คุณค่าตราสินค้า 

(Brand Equity) ซึ่งประกอบด้วย การตระหนักรู้ช่ือตรา

สินค้าด้านคุณภาพที่รับรู้ได้ , ด้านการเช่ือมโยงกับตรา

สินค้า, ด้านความภักดีต่อตราสินค้า, และความได้เปรียบ

ในการแข่งขันการตลาด(จรัชยา วิจิตรและชุติมาวดี ทอง

จีน, 2561)  ในประเทศไทยมีเขตชายแดนติดต่อกับ

ประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพื้นในของ

จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่ตั้งของชายแดนและมีมูลค่าการค้า

ชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่จังหวัดตากเป็น

พื้นที่ค้าขายและการท่องเที่ยวชายแดน เป็นพื้นตั้งอยู่

ปลายแนวเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ มีโครงข่ายการคมนาคม

ทางบกที่สนับสนุนการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า เป็น

แหล่งผลิตทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดด

เด่นเฉพาะตัว ท าให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ใน

ด้านผลิตภัณฑ์ของจังหวัดตาก ปี 2553 พบว่า ประชากรมี

รายได้ เฉลี่ยต่อหัว  82,997 บาท เป็นอันดับ 4 ของ

ภาคเหนือ และเป็นอันดับที่ 35 ของประเทศ แต่กลับพบ

ปัญหาด้านสาธารณสุข เกิดปัญหาด้านความไม่เพียงพอ

และความไม่ทั่วถึง ของการให้บริการด้านสาธารณสุขและ

ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจาก

พฤติกรรมด้านการบริโภคและการด ารงชีวิต (ส านักงาน

จังหวัดตาก,  2557)  

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ จากปัญหา

ด้านการบริโภค อันเนื่องมาจากการละเลยในเรื่องการดูแล

สุขภาพ จากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับ

มารรฐานและมีคุณภาพที่ดีและเหมาะสมกับประชาชนใน

จังหวัดตาก ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้าน

ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดและคุณค่าตราสินค้า 

เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางแก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ

เกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะสามารถใช้ในการ

ประกอบการตัดสินใจที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

ในขณะที่ผู้ประกอบการใช้ต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่งในการ

เข้าถึงการรับรู้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นๆได้และเพื่อเป็น

แนวทางที่น าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอาหารเสริมต่อไป 

วัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาส่วนประสม

ทางการสื่อสารการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก  

สมมติฐานในงานวิจัยนี้ คือ (1) ส่วนประสมทางการ

สื่อสารการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก (2) คุณค่าตรา

สินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (1) ด้านส่วนประสมทางการ

สื่อสารการตลาด มีการศึกษาโดย สวงค์ เศวตวัฒนา 

(2559) พบว่า ปัจจัยทางการตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานีให้ความส าคัญ ในด้าน

การส่งเสริมการตลาด เป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการให้
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ส่วนลดพิเศษ การให้ของแถม หรือการบริการหลังการขาย 

ซึ่งรวมไปถึงการจัดร้านจ าหน่ายอาหารเสริมโดยเฉพาะ 

จ าหน่ายระบบขายตรง  จ าหน่ายในรายการวิทยุ โทรทัศน์ 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภัทรญาณ์ บุญนาค(2558) 

ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบส่วนประสมทางการตลาดและคุณคา่

ตราสินค้ามีต่อความภักดีต่อตราสินค้า ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาด การรู้จักตราสินค้า 

ความคุ้นเคยต่อตราสินค้า ส่งผลทางตรงและทางอ้อม

ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเสริมอาหารประเภท

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งผู้ประกอบควรเร่ง

สร้างการรู้จักตราสินค้าให้กลุ่มลูกค้าเดิม เพื่อเสริมสร้าง

การจดจ าและการได้ยินช่ือตราสินค้าให้มากขึ้น และยังมี

การศึกษาโดย รักษเ์กียรติ จิรันธร, ณรงค์ศักดิ์, สิงห์ไพบูลย์

พร, ภัทราภรณ์ เงาดุลยวัต, ศิวพร มงคลสุขและศรีวิมล 

มหัทธโนบล (2550) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

ในเขตอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยพบว่า ปัจจัย

ทางด้านช่องทางการส่งเสริมการขายอยู่ในระดับเห็นด้วย

ปานกลาง โดยโฆษณาที่มีแพทย์หรือเภสัชกรเป็นผู้รับรอง

จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด 

(2) ด้านคุณค่าตราสินค้า มีการศึกษาโดย ณัฐยา ใจจูน 

(2557) ได้ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้

คุณค่าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในด้านปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ ได้แก่ ช่ือตราสินค้าและ

ประเทศผู้ผลิตสินค้านั้นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและยังมี

การศึกษาของ สุดารักษ์ วงษ์เจริญ(2557) ได้ศึกษาเรื่อง

คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร Blackmore พบว่า ด้านการรับรู้คุณภาพ

ส่งผลต่อความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร 

Blackmore ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร Blackmore มีข้อมูลฉลากอาหาร โดยเฉพาะวัน/

เดือน/ปี หมดอายุระบุชัดเจน รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการ

เ ช่ือมโยงตราสินค้า ผู้บริ โภคเช่ือว่าการรับประทาน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmore ท าให้รู้สึกสุขภาพดี

และร่างกายแข็งแรงข้ึน 

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. วิธีด าเนินการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ ประชากรทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่
เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดตัวอย่างที่ระดับ ความเช่ือมั่นร้อย
ละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±5 
(Cochran, 1977) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 385 คน และเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
อีก  

ปัจจัยส่วนประสมทางการสื่อสาร

การตลาด  

Kotler (1997) 

-ปัจจัยด้านการโฆษณา  

-ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 

-ปัจจัยด้านการขายโดยพนักงาน  

-ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย  

-ปัจจัยด้านการตลาดทางตรง 

 
คุณค่าตราสินค้า  
Brand Equity Aaker (1991) 

-การตระหนักรู้ช่ือตราสินค้า 

-คุณภาพที่รับรู้ได้  

-การเช่ือมโยงกับตราสินคา้  

-ความภักดีต่อตราสินค้า  

-ความไดเ้ปรียบในการแข่นขัน
การตลาด 

 

การ

ตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร

ในเขต

อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก 
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15 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 400 คน 
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้น าไป
เก็บข้อมูลตามร้านขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยใช้การ
คัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะผู้ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากการสอบถามของผู้ท าการวิจัยก่อน จนได้
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) 
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรเบื้องต้นของผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถาม (2) ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการสื่อสาร
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ของผู้บริโภค (3) ข้อมูลด้านคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค  
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของผู้บริโภค 
การวิเคราะห์ข้อมูล (1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) เพื่อแจกแจง
ความถี่ (Frequency) แสดงค่าร้อยละ (Percentage) หา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
(2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics 
Analysis) ใช้สถิติ Multiple Regression ในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาด
อาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
ผลการศึกษาวิจัย 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 224 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.0 เพศชาย จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.0 ส่วนใหญ่อายุ 20-30 ปี จ านวน 273 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 283 คน  
คิดเป็นร้อยละ 70.7 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีจ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 ประกอบอาชีพรับ
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.7 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 
บาท จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 : ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดมี
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
สมมติฐานที่ 2 : คุณค่าตราสินค้ามีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก   
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางสถิติโดยอาศัยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Analysis) 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละคู่  
ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เกิน
ค่า 0.80 (Berry and Feldman, 1985 ) ซึ่งถือว่ามี
ความสัมพันธ์กันต่ า หรือไม่มีความสัมพันธ์ ดังนั้นตัวแปร
อิสระทุกตัวสามารถน ามาวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ
ได้ โดยจากการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระในงานวิจัยนี้พบว่า  
มีตัวแปรที่มีค่ามากกว่า 0.80 คือ คุณภาพที่รับรู้ได้(X7)  
การเช่ือมโยงกับตราสินค้า(X8) ความภักดีต่อตราสินค้า(X9) 
และความได้เปรียบในการแข่งขันการตลาด(X10) เท่ากับ 
0.820 , 0.806 และ 0.821 ตามล าดับ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงไม่น า
ตัวแปรเหล่านี้มาวิเคราะห์สมการต่อไป 
 
สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   
ในการหาความสัมพันธ์ โดยพิจารณาค่าตามสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 : ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการสื่อสาร
การตลาดมีต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ณ ระดับความเช่ือมั่น
ที่ 95% พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
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ตารางที่1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ส่วนประสมทางการสื่อสาร
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

 Coefficientsa    
 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 

 
t 

 
Sig. 

B Std. 
Error 

Be 
ta 

  

(Constant) 1.135 .136  8.338 .000* 
ปัจจัยด้านการ
โฆษณา(X1) 

.076 .046 .090 1.654 .099 

ปัจจัยด้านประชา
สัม 
พันธ์(X2) 

.021 .057 .024 .364 .716 

ปัจจัยด้านการ
ขายโดยพนักงาน
(X3) 

.514 .054 .533 9.609 .000* 

 Coefficientsa    
 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 

 
t 

 
Sig. 

B Std. 
Error 

Be 
ta 

  

(Constant) 1.135 .136  8.338 .000* 
ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการขาย 
(X4) 

.198 .056 .216 3.563 .000* 

ปัจจัยด้าน
การตลาดทางตรง
(X5) 

-.078 .044 -.0 
93 

-1. 
790 

.074 

R = .727a       R2 = .528      Adjusted R2 = .522 
SE(est) = .539 F  = 87.294   Sig. = .000b  

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ (α) ที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ตากในภาพรวม ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการสื่อสาร
การตลาด โดยพิจารณาจากค่า sig. ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
คือ ปัจจัยด้านการขายโดยพนักงาน (X3) และ ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการขาย(X4) โดยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร อยู่ที่ 52.8% สามารถน ามาเขียนเป็น
สมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก(Y)ได้ดังนี้ 
Y= 1.135 + (0.514)X3 + (0.198)X4 

จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 สามารถอภิปรายได้ 
ดังนี ้
(1) ปัจจัยด้านการขายโดยพนักงาน(X3)  
(ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาด) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะ
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดตาก เพิ่มขึ้น 0.514 หน่วย  
เมื่อก าหนดให้ปัจจัยด้านอื่นๆ คงที่  
(2) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย(X4)  
(ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาด) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะ
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก เพิ่มขึ้น 0.198 หน่วย เมื่อ
ก าหนดให้ปัจจัยด้านอื่นๆ คงที่  
สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression 
Analysis)   
ในการหาความสัมพันธ์ โดยพิจารณาค่าตามสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 2 คุณค่าตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก 
ในการใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์
สมการถดถอยแบบพหุคูณ ในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณค่าตราสินค้ามีต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางที่2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Simple 
Regression Analysis) คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อกา
ตัดสินใจ 
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

 Coefficienta    
 
 
Model 

Unstandardiz
ed 
Coefficients 

Sta
nda
rdiz
ed 
Coe
ffici
ents 

 
t 

 
Sig. 

B Std. 
Erro
r 

Be 
ta 

  

(Constant) 1.204 .124  9.738 .000* 
การตระหนัก
รู้ชื่อตรา
สินค้า(X6) 

.073 .032 .742 22.65 .000* 

R = .742a       R2 = .550      Adjusted R2 = .549 
SE(est) = .523 F  = 489.982   Sig. = .000b  

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ (α) ที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ตากในภาพรวม ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ชื่อตราสินค้า(X6) 
โดยพิจารณาจากค่า sig. ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อยู่ที่ 55.0% 
สามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก(Y) ได้ดังนี้ 
         Y= 1.204 + (0.703)X6 
จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 สามารถอภิปรายได้ 
ดังนี ้
ปัจจัยด้านการตระหนักรู้ชื่อตราสินค้า(X6) (คุณค่าตรา
สินค้า) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก เพิ่มขึ้น 0.703 หน่วย เมื่อก าหนดให้ปัจจัยด้านอื่นๆ 
คงที่  
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
(1) ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก  
พบวา่ ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตอ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก โดยเมื่อวิเคราะห์พบว่า ส่วนประสมทางการ
สื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารในเขตอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้แก่ ด้านการ
ขายโดยพนักงาน และ ด้านการส่งเสริมการขาย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 ด้านการขายโดยพนักงาน เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่
ยังเช่ือมั่นกับการได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญหรือผู้มี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีผลต่อการซื้อ, 
พนักงานขายมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เป็นอย่างดีมีผลต่อการซื้อ รวมไปถึงการมีพนักงาน
กระตือรือร้นและให้บริการรวดเร็วมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อารุณี วงศ์พุ่ม 
และธนกร น้อยทองเล็ก (2559) เรื่อง การรับรู้คุณค่าและ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค ในอ าเภอเมืองล าปาง 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่อิทธิพลมากที่สุด 
คือ การพิจารณาซื้อตามค าแนะน าและการให้ข้อมูลของ
ผู้ขายที่จะส่งผลช่วยสนับสนุนในด้านการส่งเสริมการตลาด
ได้ และรองลงมา คือ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และ
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ โดยแสดงให้เห็นว่า การ
สื่อสารการตลาดมีความส าคัญมากต่อผู้ประกอบธุรกิจ 
เพราะต่อให้ธุรกิจมีผลิตภัณฑ์ที่ดี การบริการที่ดี ราคาที่
เหมาะสม สถานที่จัดจ าหน่ายดี จะสามารถเป็นเครื่องมือที่
ท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี โดยต้องสื่อสารไป
ในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่อง จนผู้บริโภครู้จัก รับรู้และ
นึกถึงผลิตภัณฑ์นั้น 
ด้านการส่งเสริมการขาย เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญต่อการจัดรายการส่วนลดเพิ่มความน่าสนใจใน
การซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเมื่อต้องการซื้อผลิตภัณฑ์
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เสริมอาหารจะสนใจเมื่อมีการจัดโปรโมช่ัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สวงค์ เศวตวัฒนา (2559) เรื่องปัจจัย
การตลาดอาหารเสริมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
พบว่า ระดับความส าคัญของปัจจัยการตลาดผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวดัปทุมธานีให้ความส าคัญ
ล าดับแรกคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 
โดยเฉพาะในการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับสมัครสมาชิก และ
ของแถมเมื่อซื้ออาหารเสริมตามที่ก าหนด ผู้ให้การบริการ
หลังการขาย เช่น การจัดอบรมและให้ค าปรึกษาปัญหา
สุขภาพ การลดราคาในช่วงแนะน าหรือเทศกาลต่างๆ และ
จับรางวัล,ชิงโชค, แจกทอง เที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น ที่
สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านอื่นๆ ของผู้บริโภคได้
เป็นอย่างดี และซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รักษ์เกียรติ 
จิรันธร, ณรงค์ศักดิ์, สิงห์ไพบูลย์พร, ภัทราภรณ์ เงาดุลยวัต, 
ศิวพร มงคลสุข, และศรีวิมล มหัทธโนบล (2550) เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 
โดยพบว่า ปัจจัยทางด้านช่องทางการส่งเสริมการขายอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยโฆษณาทีม่ีแพทย์หรือเภสัชกร
เป็นผู้รับรองจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด อาจเกิด
ความมั่นใจ ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและไม่ก่ออันตราย
ต่อร่างกาย การแจกของแถม และการลดราคาของ
ผลิตภณัฑ์ ไม่ไดม้ีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า 
 (2) คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่า คุณค่า
ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใน
เขตอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยเมื่อวิเคราะห์พบว่า 
คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ชื่อตราสินค้า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
ด้านการตระหนักรู้ชื่อตราสินค้า พบว่า ผู้บริโภคซื้อ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารโดยจะเลือกซื้อตราสินค้าที่ทานอยู่
เป็นประจ าเป็นอันดับแรก โดยพบว่าผู้บริโภคจะนึกถึงช่ือ
ตราสินค้าเป็นอันดับแรกเมื้อต้องการซื้อ และสามารถจดจ า
ตราสินค้าผลิตภณัฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อได้ เพียงเห็นบรรจุภัณฑ์ 
ลักษณะผลิตภณัฑ์เสริมอาหารก็สามารถทราบถึงตราสินค้า 
ที่ตนซื้อได้ สอดคล้องกับการศึกษาของงานวิจัยของ  

ณัฐยา ใจจูน (2557) เรื่องภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้
คุณค่าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม อาหารของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในด้านปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ ได้แก่ ช่ือตราสินค้าและ
ประเทศผู้ผลิตสินค้านั้นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ที่เนื่องมาจาก
การสร้างภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับแบรนด์จนสามารถเป็นช่ือ
ตราสินค้าที่อยู่ในความทรงจ าที่น าไปใช้ในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ภัทรญาณ์ บุญนาค (2558) พบว่า การรู้จักตราสินค้า 
ส่งผลทางตรงและทางอ้อมกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพในประเทศไทยผู้ประกอบสามารถสร้างการรู้จักตรา
สินค้าให้กลุ่มลูกค้าเดิม เพื่อเสริมสร้างการจดจ าและการได้
ยินช่ือตราสินค้าให้มากขึ้น จะท าให้เกิดการรู้จักของตรา
สินค้าของคนทั่วไป และยังช่วยความคุ้นเคยในตราสินค้า
นั้นๆอีกด้วย 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดและคุณค่าตราสินค้ามีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% 
พบว่า ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดและคุณค่าตรา
สินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 โดยพบว่า ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก ได้แก่ ปัจจัยด้านการขายโดยพนักงาน และ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ส าหรับคุณค่าตราสินค้าทีม่ี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก คือ การตระหนักรู้ชื่อตราสินค้า  
ดังนั้นหากผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยนี้ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มช่องทาง
ส าหรับผู้ที่ต้องการรักษาและดูแลสุขภาพ รวมถึงเป็น
แนวทางและสามารถน าผลที่ได้ไปปรับใช้กับการสื่อสาร
การตลาดเพื่อตอบสนองถึงความต้องการของผู้บริโภคและ
เพื่อประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจของตนเองในที่สุดได้ 
ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
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1. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ส่วนประสมทางการสื่อสาร
การตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอาจมีตัวแปรอื่นๆที่ยังไม่ครอบคลุมตัว
แปรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังนั้น
อาจจะมีการศึกษาในเรื่องตัวแปรที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในด้านอื่นๆต่อไป 
2. การศึกษาส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดและ
คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตากนี้ ใช้เครื่องมือเชิง
ปริมาณ ซึ่งอาจจะมีการศึกษาที่ใช้เครื่องมือทางเชิงคุณ
ภาพรวมด้วย เพื่อการได้ข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 
1. ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งใจที่จะศึกษาค้นคว้าเรื่อง
ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก ซึ่งพบว่า ส่วนประสมทางการสื่อสาร
การตลาด ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ได้แก่ ปัจจัยด้านการขายโดย
พนักงาน และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ส าหรับ
คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก คือ การตระหนักรู้ชื่อ
ตราสินค้า ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากปัจจัยที่ศึกษา
ในงานวิจัยครั้งนี้ที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร เช่น ตัวแปรด้านทัศนคติ ความเช่ือและค่านิยม เป็น
ต้น ดังนั้นหากมีผู้วิจัยท่านอื่นที่สนใจและด าเนินการศึกษา
ต่อในอนาตค ควรมีการพิจารณาถึงตัวแปรเหล่านี้ท่ีอาจมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อที่จะสามารถ
เป็นข้อมูลหรือแนวทางต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารได้อย่างถูกต้องและตรงความต้องการ
ของผู้บริโภคมากที่สุด 
2. การศึกษานี้เป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก โดยหากผู้ที่สนใจที่จะศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
อาจมีการเพิ่มเติมโดยขยายกลุ่มตัวอย่าง หรือจังหวัดอื่นๆ 
เพื่อเป็นการเปรียบเทียบและยืนยันผลการศึกษาที่ถึง
ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดและ
คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารของผูบ้ริโภคในพื้นที่ที่ท าการศึกษามากที่สุด 

3. ส าหรับการวิจัยต่อไป ผู้วิจัยเห็นควรว่า ควรมีการท าวิจัย
เชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการท าวิจัยเชิงปริมาณ เช่น การ
สัมภาษณ์ผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า คุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารที่ต้องการโดยตรง เป็นต้น เพื่อให้ได้
ผลการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าที่ถูกต้องและตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น 
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การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ศึกษาการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวม และเปรียบเทียบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของกลุ่ม ด าเนินการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 500 ชุด โดยส ารวจกลุ่มคนวัยท างาน ใช้วิธีการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ (Frequency) สถิติเชิง
พรรณา (Descriptive Statistic) และวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การ วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และสถิติ
วิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis: RA) ซึ่งทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 31 ปีขึ้นไป อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 
20,000-30,000บาท รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท มีระดับการศึกษาอยู่ที่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สถานภาพ
โสด ด้านพฤติกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญที่ความต้องการความส าเร็จในชีวิตและในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการ
ความเสี่ยงท่ีมากเกินไป โดยเลือกลงทุนผ่านทองกองทุนรวมและมีความถี่ปีละ1ครั้ง ด้านทัศนคติใหค้วามส าคัญกับผลตอบแทน
และความเสี่ยง ด้านความรู้ความ เข้าใจมีความสนใจและมีความรู้ทางการเงิน อยู่ในระดับดี  ผลการวิจัยพบว่า นักลงทุนใน
กองทุนรวมส่วนใหญ๋ให้ความสนใจกับกองทุนรวม เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคารลดลง ส่วนใหญ่น าเงินทุนที่เหลือจาก
การใช้ในชีวิตประจ าวันมาลงทุนจึงต้องการลงทุนทีละน้อยๆแต่ลงทุนในระยะยาวก่อนการลงทุนได้ท าการหาข้อมูลเบื้องต้น
จากแหล่งข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนและติดตามข่าวสารมาในระยะเวลาหนึ่งส่วนใหญ่มักไปสอบถามข้อมูลที่สาขาที่
ให้บริการและให้ความส าคัญกับสารสนเทศ กระบวนการน าเสนอ  

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม , การตดัสนิใจ , ลงทุน , กองทุนรวม  

ABSTRACT 

This independent study aims to study factors influencing investment behavior, purchase decisions and the 
comparison of purchase decision making for mutual fund of Office workers in Bangkok, the sample was 
residents working in the area. The researcher conducted the study by 500 questionnaires. The statistics 
used for data analysis are frequency, descriptive statistic. ANOVA and Regression analysis are used for testing 
hypothesis at the 0.05 level of significance. 
The result shows that the majority of simple group is female whose age is more than 31 years old. Most 
of simple group works in private company whose income is between 20,000-30,000 baht per month and 
lower 10,000 baht. The education level is undergraduate degree or equivalent and single. For investment 
behavior, the respondents want to have a successful life, but not too risky which they decide to invest in 
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mutual fund once a year. For attitude aspect, they highlight on return on investment and risk and for 
knowledge aspect, possess a good level of understand and knowledge as well as financial status. 
 
Keywords: Behavior, Decision, Investment, Mutual Funds.  
 

1. บทน า 

รู ปแบบการออม เ งินและการลงทุนของ

ประชาชนในปัจจุบันได้พัฒนาจากอดีตไปมากและมีความ

ซับซ้อนมากขึ้น โดย ประชาชนได้ให้ความสนใจในการน า

เงินไปลงทุนในเครื่องมือทางการเงินอื่น นอกเหนือจาก

การ น าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ในสถานการณ์ที่

อัตราดอกเบี้ยต่ าลงและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้น และนัก

ลงทุนรายย่อยมีข้อจ ากัดมากมายที่ท าให้ไม่สามารถลงทุน

ในตลาดหลักทรัพย์โดยตรงได้ เนื่องจากนักลงทุน ต้อง

อาศัยข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจต้องอาศัยการ

วิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นย า นอกจากน้ันการตัดสินใจจะต้อง

รวด เ ร็ ว  การล งทุ น  จึ งจะมี ประสิทธิ ภาพและให้

ผลตอบแทนตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ แต่ในความ

เป็นจริงแล้วกลับพบว่า นักลงทุนรายย่อยในประเทศ ไทย

ส่วนใหญ่มีทุนทรัพย์จ านวนจ ากัด ไม่มีประสบการณ์ ขาด

ความรู้ความช านาญในการลงทุน ไม่มี เวลาจะศึกษา

ค้นคว้าและติดตามข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูก

จังหวะ ท าให้เกิดการขาดทุนจากการลงทุน (ธนัยวงศ์ กีรติ

วานิชย์และภัสรา ชวาลกร.2547) 

 ประชาชนที่มีเงินออม จึงพยายามหาทางเลือก

ที่จะสร้างผลตอบแทนสูงสุด โดยการน าเงินออมไปลงทุน

ในกิจกรรมอื่นๆ  นอกจากนี้สถาบันการเงินต่างๆ ได้เสนอ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลาย รูปแบบ เพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น การออก

กองทุนรวมประเภทต่างๆ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักลงทุน

ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเลือกลงทุนผ่านกองทุนได้ 

การลงทุนเพื่อการออมผ่านกองทุนรวมเป็นที่รู้จักกันอย่าง

แพร่หลาย เนื่องจากประชาชนเริ่มเข้าใจถึงประโยชน์ของ

การลงทุนผ่านตัวแทนท่ีเป็นมืออาชีพ ซึ่งสามารถลดความ

เสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง 

ในสภาวะการแข่งขันของภาคธุรกิจการจัดการ

กองทุนนั้นมีเพิ่มมากขึ้น บริษัทจัดการกองทุนต่างๆจึงต้อง

สร้างกลยุทธ์ด้านการลงทุนและวิธีการต่างๆเพื่อรับมือกับ

ความต้องการที่แตกต่างกันออกไปของนักลงทุนรายย่อย 

ทั้งในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ด้านทัศนคติต่อการลงทุน ด้าน

ความรู้ความเข้าใจ  ส่งผลให้บริษัทจัดการหลักทรัพย์

กองทุนรวม เกิดปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์ว่าจะ

ตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้อย่างไร ด้วยเหตุผล

ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้

ได้ข้อมูลสารสนเทศในการใช้เป็นแนวทางในการก าหนด

กลยุทธ์ของบริษัทจัดการกองทุน  

 
2.วิธีการด าเนินการศึกษา 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ได้ท าการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากร

คือกลุ่มวัยท างานที่ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ

ง่าย (Simple Random Sampling)  และเนื่องจากไม่

ทราบจ านวนตัวเลขของประชากรที่ ดังนั้นขนาดตัวอย่าง

สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ 

W.G. Cochran โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์

บัญชา, 2549) 

 



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-366- 

ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเขตพื้นที่ โดย

ผู้ท าการวิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรคือกลุ่มวัย

ท างานที่ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึง

เลือกศึกษาย่านชุมชนเมือง คือ ย่านที่มีประชากร

อาศัยอยู่หนาแน่น มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

ที่หลากหลาย รวมทั้งมีการคมนาคมทั้งรถไฟฟ้า BTS, 

MRT และทางด่วน ที่สามารถแบ่งออกเป็น 4 ท าเลห

ลักดังนี้ ท าเลแนวรถไฟฟ้า,ย่านวงแหวนรอบนอกฝั่ง

ตะวันออก , ย่านวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก และ

ย่านพื้นที่จังหวัดรอบนอกกรุงเทพหรือปริมนฑล  

(ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. 

กระทรวงมหาดไทย) 

ขั้นตอนที่ 2 ท าการสุ่มตัวอยางแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยการสุ่มคัดเลือกตัวแทน

กลุ่ม กลุ่มละ 1 เขต โดยดูจากเขตที่มีจ านวน

ประชากรสูงที่สุดในกลุ่ม 

1.ท าเลแนวรถไฟฟ้า จ านวนประชากรสูงที่สุดคือ สี

ลม และสาทร จ านวน 200,374คน 

2.รอบนอกฝั่งตะวันออก จ านวนประชากรสูงที่สุดคือ 

สุขุมวิท จ านวน 193,828 คน  

3.รอบนอกฝั่งตะวันตก จ านวนประชากรสูงที่สุดคือ 

ปิ่นเกล้า-ตลิ่งชัน-พระราม 7 จ านวน 192,413 คน  

4.พื้นที่จั งหวัดรอบนอกกรุงเทพหรือปริมณฑล 

จ านวนประชากรสูงที่สุดคือ เขตปทุมธานีจ านวน 

148,392 คน  

ขั้นตอนที่ 3 ท าการสุ่มตัวอยางแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยการจับสลาก เพื่อโอกาส

ให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีโอกาสเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยให้ได้กลุ่มตัวอย่าง เขตละ 125 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย

ได้ ใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วยค าถามปิดแบบมี

ตัวเลือก  ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมต่อการ

ลงทุนในกองทุนรวม เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านทัศนะคติต่อการลงทุนใน

กองทุนรวม จ านวน 7 ข้อ  

ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ทาง

การเงิน จ านวน 9 ข้อ 

ส่วนที่ 4 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม  จ านวน 14 

ข้อ 

การหาค่าความเชื่อมั่นและความเท่ียงตรง 

ผลการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อค าถาม

ในแต่ละหัวข้อ ผู้วิจัยได้ท าการน าแบบสอบถาม

ที่แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษามา

ด าเนินการทดสอบ (Pre-test) ซึ่งเป็นประชาชน

วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 

คน จากนั้นน าไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค

ร อ น แ บ็ ค อั ล ฟ่ า  ( Cronbach’s Alpha 

Coefficient) พบว่า ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.927 

ถือได้ว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีความเช่ือมั่น

พอที่จะน าไปใช้ได้   

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติทางสังคมศาสตร์

แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี ้

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมต่อการ

ลงทุนในกองทุนรวม  ใช้วิธีการวิเคราะห์การแจกแจง

ความถี่  (Frequency) และแสดงหาค่ า ร้ อยละ

(Percentage) 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านทัศนะคติ ใช้สถิติเชิงพรรณา 

( Descriptive Statistic) ไ ด้ แ ก่  ก า ร ห า ค่ า เ ฉลี่ ย

( Mean) แ ล ะ ก า ร ห า ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น 
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(Standard Deviation)โดยข้อค าถามมาตรวัดค่า 5 

ระดับ เพื่อน ามาวิเคราะห์ก าหนดระดับความส าคัญ

เป็นคะแนน จากนั้นวิ เคราะห์ค่ าค ะแนนของ

แบบสอบถาม โดยใช้ เกณฑ์ในการแปลความหมาย

ของค่าเฉลี่ย ดังน้ี (นายวันชัย ค าเจริญ.2545 : 77)  

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1-1.8 ถื อ ว่ า มี ร ะ ดั บ

ความคิดเห็นในระดับที่น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.8-2.6 ถื อ ว่ า มี ร ะ ดั บ

ความคิดเห็นในระดับที่น้อย 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61-3.4 ถื อ ว่ า มี ร ะ ดั บ

ความคิดเห็นในระดับที่ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41-4.2 ถื อ ว่ า มี ร ะ ดั บ

ความคิดเห็นในระดับที่มาก 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21-5 ถื อ ว่ า มี ร ะ ดั บ

ความคิดเห็นในระดับที่มากท่ีสุด 

 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ทางการเงิน ใช้

สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การ

หาค่าเฉลี่ย(Mean) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

ส่วนท่ี4ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมใช้สถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive Statistic) ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย

(Mean) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation)โดยข้อค าถามมาตรวัดค่า 5 

ระดับ เพื่อน ามาวิเคราะห์ก าหนดระดับความส าคัญ

เป็นคะแนน ดังนี ้    

ส าคัญมากที่สุด =    5      คะแนน 

ส าคัญมาก  =    4      คะแนน 

ส าคัญปานกลาง=    3      คะแนน 

ส าคัญน้อย  =    2      คะแนน 

ส าคัญน้อยทีสุ่ด=    1      คะแนน 

จากนั้นวิเคราะห์ค่าคะแนนของแบบสอบถามโดยใช้

เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (นาย

วันชัย ค าเจริญ.2545 : 77)  

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1-1.8 ถื อ ว่ า มี ร ะ ดั บ

ความคิดเห็นในระดับที่น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.8-2.6 ถื อ ว่ า มี ร ะ ดั บ

ความคิดเห็นในระดับที่น้อย 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61-3.4 ถื อ ว่ า มี ร ะ ดั บ

ความคิดเห็นในระดับที่ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41-4.2 ถื อ ว่ า มี ร ะ ดั บ

ความคิดเห็นในระดับที่มาก 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21-5 ถื อ ว่ า มี ร ะ ดั บ

ความคิดเห็นในระดับที่มากท่ีสุด 

 

ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานใช้

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ได้แก่ t-

test, F-test และสถิติวิเคราะห์ถดถอย (Regression 

Analysis : RA) เพื่อท าการทดสอบสมมติฐานของ

กลุ่มตัวอย่าง 

 

กรอบแนวความคิด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน

ในกองทุนรวมของนักลงทุน 

 2.เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 

 3.เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมของกลุ่มคนท างาน 

สมมติฐานของงานวจิัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันมีการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนที่แตกต่างกัน 

2. ทัศนคติต่อการลงทุนในกองทุนรวมแตกตา่งกัน มีการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนที่แตกต่างกัน 

3. ความรู้ทางการเงินท่ีแตกตา่งกันส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกัน 

4. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีแ่ตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมแตกต่าง

กัน 

 

3.ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

ผู้วิจัยท าการวเิคราะห์ข้อมูลโดยวธิีการทางสถิติตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย น าเสนอผลวิเคราะหไ์ว้ 5 

ส่วน ดังต่อไปนี ้

ส่วนท่ี1ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤตกิรรมต่อการ

ลงทุนในกองทุนรวม   

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านทัศนะคต ิ

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ทาง

การเงิน  

ส่วนท่ี4 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มผีลต่อ

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม    

ส่วนท่ี5 ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ใช้การวิเคราะหค์วามแปรปรวน  

 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมต่อการ

ลงทุนในกองทุนรวม   

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง 51.2% เพศ

ชาย 48.8% มีอายุมากกว่า 31 ปีขึ้นไป 60% ต่ ากว่า 

30 ปี 40% สถานภาพโสด 58.2% มีระดับการศึกษา

อยู่ที่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 58.2% อาชีพส่วน

ใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 67.4% มีรายได้เฉลีย่ 

20,000-30,000บาท 87.8% รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 48.6% ส่วนใหญ่นักลงทุนใน

กองทุนรวมในกลุ่มวัยท างาน มีความถี่ในการลงทุน 

จ านวนปีละ 1 ครั้ง 69.2% ลงทุนผ่านทางธนาคาร

หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ 56.6% 

 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านทัศนคติ 

ผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการลงทุนในกองทุนรวม 

นักลงทุนในกองทุนรวมมีทัศนคติที่ดีต่อการลงทุน

รวม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด หาก

เมื่ อพิ จ า รณา เป็ นร ายด้ าน  คื อ  ทัศนคติ ด้ าน

ผลตอบแทน พบว่า ปัจจัยที่นักลงทุนกลุ่มวัยท างาน

เห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมมาก

ที่สุดคือ ได้รับราคาต่อหน่วยลงทุนในอนาคตสูงขึ้น 

และมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลมากกว่ารูปแบบ

อื่น ทัศนคติด้านภาษี พบว่า ปัจจัยที่นักลงทุนกลุ่มวัย

ท างานเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมมากที่สุดคือ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล

ทางด้านภาษี ทัศนคติด้านความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยที่

นักลงทุนกลุ่มวัยท างานเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมมากที่สุดคือ มีการกระจายการ

ลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง มีความมั่นคงและ

น่าเชื่อถือ ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานทัศนคติต่อการลงทุนในกองทุนรวม 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การ

แปลง

ค่า 

ทัศนคติด้าน

ผลตอบแทน 

4.48 0.46 มาก

ที่สุด 

ทัศนคติด้าน

ภาษี 

4.42 0.55 มาก

ที่สุด 

ทัศนคติด้าน

ความเสีย่ง 

4.38 0.58 มาก

ที่สุด 

รวม 4.43 0.53 มาก

ที่สุด 

 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ทางการเงิน  

ผลการวิเคราะห์ความรู้ทางการเงินผู้วิจัยได้ท าการ

วิเคราะห์ความรู้ทางการเงินโดยก าหนดระดับความรู้

ความเข้ า ใจ เพื่ อแปรผลคะแนนในแต่ละช่วง 

ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยตั้งแต่  

0.00-3.00 มีระดับความคิดเห็นในระดับที่น้อย 

3.00-6.00มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

6.00-9.0 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 

นักลงทุนในกองทุนรวมมีความรู้ทางการเงินต่อการลงทุน

รวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังท่ีแสดงในตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานความรู้ทางการเงิน 

 ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความรู้ทางการเงิน 7.14 0.49 มาก 

 

ส่วนที่  4 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม    

 ผลการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดต่อการลงทุนใน

กองทุนรวมนักลงทุน พบว่าให้ความส าคัญกับปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มากที่สุด หากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรกมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.51 

ด้านน าเสนอ มีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยที่ 4.51ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.50 และ ด้าน

ราคา  มีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดโดยมคี่าเฉลีย่

ที่ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.61 ดังที่แสดงใน

ตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานปจัจัยส่วนผสมทางการตลาด 

 ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานใช้ 

 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน  

 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกัน พบว่า ด้านอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

รายจ่ายต่อเดือน และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผล

ต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของกลุ่มคนท างาน ใน

เขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ดังท่ีแสดงไว้ในตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1 ตารางสมมติฐานท่ี 1 แสดงปัจจัยส่วนบุคคล

ในด้านอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5.1 ตารางสมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลใน

ด้านระดับการศึกษา 

 

 ตารางที่ 5.1 ตารางสมมติฐานท่ี 1 ด้านรายได้และ

รายจ่าย 

ส่วนประสมทาง

การตลาด 

ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การแปลง

ค่า 

1.ด้านผลติภณัฑ ์ 4.56 0.51 มากที่สุด 

2. ด้านราคา 4.48 0.61 มากที่สุด 

3.ด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย 

4.32 0.72 มากที่สุด 

4.ด้านส่งเสริม

การตลาด 

4.44 0.56 มากที่สุด 

5.ด้านบุคคลากร

หรือพนักงาน 

4.47 0.53 มากที่สุด 

6.ด้านการ

น าเสนอ 

4.51 0.50 มากที่สุด 

7.ด้าน

กระบวนการ 

4.47 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.58 มากที่สุด 

ระดับ

การศึกษา 

 

N 

 

Mea

n 

 

Std. 

Deviation 

f 

 

Sig. 

 

ต่ ากว่า

ปริญญาตร ี

20 4.10 0.92 5.74 0.00 

ปริญญาตรี 

หรือ

เทียบเท่า 

291 4.40 0.69 
  

ปริญญาโท 

หรือ

เทียบเท่า 

179 4.59 0.46 
  

ปริญญาโท

ขึ้นไป 

10 4.40 0.00 
  

Total 500 4.45 0.63 
  

อายุ N Mean Std. 

Deviation 

f Sig. 

น้อยกว่า 

30 ปี 

199 4.48 0.62 3.76 0.01 

31 ปีขึ้น

ไป 

301 4.43 0.63     

Total 500 4.46 0.63     
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*นัยส าคัญทีร่ะดับ 0.05 

สมมมติฐานที่ 2 ทัศนคติต่อการลงทุนในกองทุนรวม

แตกต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนที่แตกต่าง 

พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติของนักลงทุนกลุ่มช่วงวัยท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุน คิดเป็น 68.6% และสามารถอธิบายการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมได้ 47% นอกจากนี้ยังพบว่า

ปัจจัยด้านทัศนคิของนักลงทุนกลุ่มช่วงวัยท างานในเขต

กรุ ง เทพมหานคร  ซึ่ งประกอบด้ วย  ทัศนคติด้ าน

ผลตอบแทน และทัศนคติด้านความเสี่ยง มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจลงทุนในหุ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.00 ดังท่ีแสดงไว้ในตารางที่ 5.2 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5.2 ตารางสมมติฐานที่ 2 ทัศนคติต่อการลงทุน

ในกองทุนรวม 

ทัศนคต ิ
  

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

  0.64 0.21 3.1 0.00 
ด้าน
ผลตอบแทน 

0.43 0.06 7.25 0.00 

ด้านภาษ ี -0.08 0.05 -1.78 0.08 
ด้านความ
เสี่ยง 

0.51 0.04 11.79 0.00 

R=0.686 
R 
Square=0.47 

Adjusted R 
Square 
=0.47 

*นัยส าคัญทีร่ะดับ 0.05 

สมมมติฐานที่ 3 ความรู้ทางการเงินที่แตกต่างกัน

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวม 

แตกต่างกัน 

รายได้ N Mean Std. 

Deviation 

f Sig. 

ต่ ากว่า 

20,000 

บาท 

31 4.71 0.3 35.37 0.00 

20,001 – 

30,000 

บาท 

439 4.49 0.61     

40,000 

บาทขึ้นไป 

30 3.6 0.41     

Total 500 4.45 0.63     

รายจ่าย N Mean Std. 

Deviation 

f Sig.  

ต่ ากว่า 

10,000 

บาท 

243 4.28 0.72 19.52 0.00  

10,001 

– 

20,000 

บาท 

60 4.7 0.23      

20,001 

– 

30,000 

บาท 

197 4.59 0.53      

Total 500 4.45 0.63      
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พบว่าปัจจัยด้านความรู้ทางการเงินของนักลงทุนกลุ่ม

ช่วงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุน คิดเป็น 35.8% และ

สามารถอธิบายการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมได้ 

12.8% นอกจากน้ียังพบว่าความรู้ทางการเงินของนัก

ลงทุนกลุ่มช่วงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในหุ้นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ดังที่แสดงไว้ใน

ตารางที่ 5.3 

 

ตารางที่ 5.3 สมมมติฐานท่ี 3 ความรู้ทางการเงิน 

ความรู้ทาง
การเงิน 

    
t Sig. 

Beta 
Std.  
Error 

(Const
ant) 

  0.15 
 .15
0 

38.1 0.00 

ความรู้ทาง
การเงิน 

-
0.35
8 

0.1
07 

-8.546 0.00 

R=0.358 
R 
Square=0.
128 

Adjusted R Square 
=0.126 

*นัยส าคัญทีร่ะดับ 0.05 

สมมมติฐานที่ 4 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่แตกต่าง

กันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมแตกต่างกัน 

พบว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของนักลงทุนกลุ่ม

ช่วงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจลงทุนในกองทุน คิดเป็น 80% และสามารถ

อธิบายการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมได้ 64% 

นอกจากน้ียังพบว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของนัก

ลงทุนกลุ่มช่วงวัยท างานในเขตกรงุเทพมหานคร มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในหุ้นอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.00 ดังท่ีแสดงไว้ในตารางที่ 5.4 

 ตารางที่ 5.4 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

 

*นัยสาคัญทีร่ะดับ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการลงทุนใน

กองทุนรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุมากกว่า 31 ปีขึ้นไป อาชีพส่วนใหญ่เป็น

พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 20,000-30,000บาท 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท มีระดับ

การศึกษาอยู่ที่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สถานะภาพโสด 

ด้านพฤติกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญที่ความ

ต้องการความส าเร็จในชีวิตและในขณะเดียวกันก็ไม่

ต้องการความเสี่ยงที่มากเกินไป โดยเลือกลงทุนผ่านทอง

กองทุนรวมและมีความถี่ปีละ 1 ครั้ง ด้านทัศนคติให้

ความส าคัญกับผลตอบแทนและความเสี่ยง ด้านความรู้

Model 
  

t Sig. 
Beta 

Std. 
Error 

(Constant) 0.32 0.18 1.81 0.07 
4.1ด้านผลติภณัฑ ์ 0.18 0.06 3.04 0.00 
4.2ด้านราคา
ค่าธรรมเนียม 

0.13 0.05 2.66 0.01 

4.3ด้านช่องทาง -0.06 0.05 -1.26 0.21 
4.4ด้านส่งเสริม
การตลาด 

0.29 0.08 3.57 0.00 

4.5 ด้านการบริการ 0.03 0.08 0.39 0.70 
4.6ด้านลักษณะกาพ
ภาพของพนักงาน 

-0.04 0.07 -0.64 0.52 

4.7ด้านกระบวนการ
น าเสนอสารสนเทศ 

0.41 0.07 5.97 0.00 

R=0.8 
R 

Square=0.64 

Adjust
ed R 

Square 
=0.64 
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ความ เข้าใจมีความสนใจและมีความรู้ทางการเงิน อยู่ใน

ระดับดี  

ผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการลงทุนในกองทุนรวมพบว่า

มีทัศนคติที่ดีต่อการลงทุนรวม โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด หากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ทัศนคติ

ด้านผลตอบแทน พบว่า ปัจจัยที่นักลงทุนกลุ่มวัยท างาน

เห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมมากที่สุด

คือ ได้รับราคาต่อหน่วยลงทุนในอนาคตสูงขึ้น และมี

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลมากกว่ารูปแบบอื่น ทัศนคติ

ด้านภาษี พบว่า ปัจจัยที่นักลงทุนกลุ่มวัยท างานเห็นว่ามี

ผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมมากที่สุดคือ ได้รับ

การสนับสนุนจากภาครัฐบาลทางด้านภาษี ทัศนคติด้าน

ความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยที่นักลงทุนกลุ่มวัยท างานเห็นว่ามี

ผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมมากที่สุดคือ มีการ

กระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง มีความมั่นคง

และน่าเช่ือถือ ผลการวิเคราะห์ความรู้ทางการเงิน พบว่า

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความรู้ทางการเงินนักลงทุนใน

กองทุนรวมมีความรู้ทางการเงินต่อการลงทุนรวม โดยรวม

อยู่ในระดับมาก  

ผลการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดต่อการลงทุนใน

กองทุนรวมนักลงทุน พบว่าให้ความส าคัญกับปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มากที่สุด หากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรกมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก

ที่สุด ด้านการน าเสนอ และ ด้านราคา  มีระดับความ

คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

 

อภิปรายผล  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผล

ต่ อการตั ดสิ น ใจล งทุน ในกองทุนรวม ใน เ ขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า  

ด้านเพศ-เพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวม ไม่แตกต่างกัน 

ด้านอายุ -อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวม แตกต่างกัน 

ด้านสถานภาพ – สถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ไม่แตกต่างกัน 

ด้านระดับการศึกษา - ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 

ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม แตกต่าง

กัน 

ด้านอาชีพ – อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม แตกต่างกัน 

ด้านรายได้ต่อเดือน - รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน 

ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม แตกต่าง

กัน 

ด้านรายจ่ายต่อเดือน - รายจ่ายต่อเดือน ส่งผลต่อ

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม แตกต่างกัน 

 

o จากสมมติฐานที่ 1 พบว่า ทั้ง อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน ของกลุ่ม

ประชากรในวัยท างานที่เก็บแบบสอบถามที่แตกต่าง

กัน  ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่

แตกต่างกันของกลุ่มนักลงทุนในกองทุนรวมที่มีอายุ

มากกว่า 31 ปีขึ้นไป อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 20,000-30,000บาท 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท มีระดับ

การศึกษาอยู่ที่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สถานะภาพ

โสด นอกจากนี้ผลการศึกษางานวิจัยของ อรรถเดช 

เทพชัยธนะวงศ์(2558) พบว่า อายุมากมีความมั่นคง

ในอาชีพมากข้ึนความรับผิดชอบมากขึ้น มองเห็นค่าใช้

ใจในยามเกษียรมากขึ้น ย่อมสามารถรับความเสี่ยง

จากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินน้อยลง  และ

อายุมากขึ้นย่อมต้องการความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น 

และชุติมา เจริญจิตร์ (2548) พบว่า ปัจจัยพื้นฐานการ

ด ารงชีวิตของนักลงทุนแต่ล่ะรายส่งผลต่อการกระท า

ในหลายๆการกระท าต่อมา นักลงทุนโดยมากมักท า
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การออมเงินเพื่อการลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายใน

ส่วนท่ีจ าเป็น 

สมมมติฐานที่ 2 ทัศนคติต่อการลงทุนในกองทุนรวม

แตกต่างกัน มกีารตัดสินใจลงทุนในกองทุนที่แตกต่างกัน 

พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติของนักลงทุนกลุ่มช่วงวัยท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุน คิดเป็น 68.6% และสามารถอธิบายการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมได้ 47% 

ทัศนคติด้านผลตอบแทนและด้านความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม เนื่ องจาก

ผ ล ต อบ แทน เป็ นปั จ จั ยหลั ก แ ละส า คั ญที่ ผู้ ต อบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด ถือว่าเป็นรายได้อีก

ทางนึงเพื่อใช้ในการด ารงชีพในปัจจุบัน 

ซึ่งสอดคล้องวิจัยด้าน ทัศนคติสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี

พื้นฐานพฤติกรรมมนุษย์ของ วีระพันธ์ แก้วรัตน์ (2553 : 

15) ที่กล่าวไว้ว่า ทัศนคติ เป็นตัวก าหนดขนาดของ

พฤติกรรม เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการรับรู้  

บุคลิกภาพ และการจูงใจ ทัศนคติเป็นความรู้สึกทั้งทั้งใน

ทางบวกและในทางลบ เป็นภาวะจิต ใจของการ

เตรียมพร้อมที่ จะ เรี ยนรู้ และถูกปรับตั วให้ เ ข้ ากับ

สภาพแวดล้อมโดยประสบการณ์ที่ ใ ช้อิทธิพลที่มี

ลักษณะเฉพาะต่อการตอบสนองของบุคคลไปสู่บุคคล 

สิ่งของ และสถานการณ์ของแต่ละบุคคลท าให้ทัศนคติมี

ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมโดย

ทัศนคติที่มีความคิดในเชิงบวก มองโลกในแง่ดีเมื่อเผชิญ

กับปัญหาเป็นทัศนคติที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวม 

สมมมติฐานที ่3 ความรู้ทางการเงินท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

แตกต่างกันพบว่าปัจจัยด้านความรู้ทางการเงินของนัก

ลงทุนกลุ่มช่วงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุน คิดเป็น 

35.8%และสามารถอธิบายการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมได้ 12.8% นอกจากนี้ยังพบว่าความรู้ทางการเงินของ

นักลงทุนกลุ่มช่วงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.00 

ด้านความรู้ความเข้าใจการรับรู้มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อขายของนักลงทุน หนึ่งในนั้นคือ ปัจจัย

ด้านความรู้ซึ่งหมายถึงการมีความรู้และความเข้าใจ

ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นเหตุที่สามารถน าไปใช้ในการ

ประกอบการตัดสินใจซื้อหรือขายซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดทฤษฎีการรับรู้และกระบวนการรับรู้  ศิริ

โสภาคย์ บูรพาเดชะ (2529 : 93-97) การรับรู้ คือ 

กระบวนการแปลหรือตีความต่อสิ่งเร้าข่าวสารที่ผ่าน

อวัยวะรับสัมผัสทั้งหลาย เข้าไปยังสมองในรูปของ

ไฟฟ้าและเคมี สมองซึ่งเป็นคลังเก็บข้อมูลมหาศาลจะ

ตีความสิ่ ง เ ร้ าหรื อข่ าวสารนั้ น โดยอาศั ย การ

เทียบเคียงกับข้อมูลที่เคยสะสมไว้ก่อน หรือท่ีเรียกว่า

ประสบการณ์เดิมการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จึง

เป็นการรับรู้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวม 

สมมมติฐานที่4 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่

แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกัน 

พบว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของนักลงทุนกลุ่ม

ช่วงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุน คิดเป็น 80% และ

สามารถอธิบายการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมได้ 

64% นอกจากนี้ ยั งพบว่ าปั จจั ยส่ วนผสมทาง

การตลาดของนักลงทุนกลุ่มช่วงวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ลงทุนในหุ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 

ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุน

กองทุน ประเภทกองทุนของกลุ่มคนท างานในเขต

กรุงเทพ จากการวิเคราะห์ค่า T-Test ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
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0.00 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลที่ ได้มีค่า  Sig.  จึง

ย อม รั บ  ส ม ม ติ ฐ าน  ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ตภัณฑ์ มี

ความสัมพันธ์ เ ชิงงบวก กับการตัดสินใจลงทุน 

กองทุนประเภทกองทุนของกลุ่มคนท างานในเขต

กรุงเทพ เนื่องจากกองทุนรวมเป็นผลิตภัณฑ์ทาง

การเงินที่มีความเสี่ยงน้อย แต่ได้รับผลตอบแทนที่ดี 

จึงเป็นแรงจูงใจที่ดึงดูดกลุ่มคนท างาน การลงทุนใน

กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนที่ต่ า และมีเอกสาร

ยืนยันหน่วยลงทุนชัดเจน รวมถึงบางกองทุนมี

นโยบายจ่ายปันผลต่อเนื่อง ในปัจจุบันนักลงทุนยัง

สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือรวมถึงรายการซื้อขาย

ผ่านระบบออนไลน์ จึงได้รับสะดวกรวดเร็ว ซึ่งผล

ของงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถเดช 

เทพชัยธนะวงศ์ (2558) 

ด้านราคาค่าธรรมเนียม มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจลงทุนเลือกกองทุนของกลุ่มคนท างานในเขต

กรุงเทพ จากการวิเคราะห์ค่า T-Test มีค่า Sig. 

เนื่องจากมีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 

ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน เนื่องจากหากได้ก าไรจาก

การลงทุนมาจ านวนหนึ่งและมีค่าธรรมเนียมที่ถูก

เรียกเก็บเป็นจ านวนมากเกินความจ าเป็นจะส่งผลให้

ได้ก าไรน้อยลงเช่นกัน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ กับการ

ตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมของกลุ่มวัยท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ปัจจัยด้านส่งเสริม

การตลาด เช่น โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือผ่ าน

ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้นักลงทุนรับรู้และเกิดความ

สนใจกับกองทุนเปิดใหม่ รวมถึง การจัดอบรมและ

สัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนล้วนส่งผลให้นักลงทุน มี

ข้อมูล ซึ่ง การท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาด ดังกล่าว

ก็มีค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการ ซึ่งต้นทุนกิจกรรม

เหล่านั้นล้วนตามมาซึ่งค่าใช้จ่ายมากมาย แต่ใน

ขณะเดียวกันหากจัดกิจกรรมหรือมีรายการส่งเสริม

การขายมากเกินความจ าเป็น นั้นจะส่งผลต่อความ

น่าเช่ือถือของกองทุน เพราะแสดงถึงความไม่เป็นที่

นิยมของกองทุนนั้น จึงต้องการมีท ากิจกรรมดังกล่าว

มากเกินไป อาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมส่งเสริม

การทีถู่กมองว่าสูงเกินความจ าเป็น  

ด้านกระบวนการและการน าเสนอสารสนเทศมี 

อิทธิพลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุน

ประเภทกองทุนของกลุ่มคนท างานใน เขตกรุงเทพ 

เนื่องจาก กระบวนการส่งรายการซื้อขายรวมถึง

ช่องทางในการ ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วโดยไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน รวมทั้งในเรื่องการขอเอกสารกองทุน จนถึง

การออกหนังสือยืนยันหน่วยลงทุน กระทั่งการ

ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนรวดเร็ว จะ

ส่งผลต่อ การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน เนื่องด้วย

นักลงทุนให้ความส าคัญกับการท าธุรกรรมได้รวดเร็ว 

สะดวก และไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการซื้อขายหน่วย

ลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของอิสรีย์ จุลจิรา

ภรณ์ (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุนใน

ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้าน

กระบวนการให้บริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

บริษัท หลักทรัพย์ในระดับมากโดยกลุ่มตัวอย่างให้

ความส าคัญด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

1) ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ที่นักลงทุนส่วน

ใหญ่ เลื อกลงทุน ในกองทุนรวม เมื่ อ อั ต ร า

ผลตอบแทนจากเงินฝากในธนาคารลดลง นัก

ลงทุนในกองทุนรวมต้องการอัตราดอกเบี้ยที่สูง

กว่า และยังสามารถปกป้องเงินลงทุนการลงทุน

ในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อยนั้น  และ

ต้องการปกป้องมูลค่าของเงินไม่ให้มีค่าลดลง
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เนื่องจากเงินเฟ้อ จึงท าการลงทุนในกองทุนรวม

แทนการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีอัตรา

ดอกเบี้ยที่ต่ า จนไม่สามารถชดเชยความเสี่ยงใน

เรื่องอัตราเงินเฟ้อได้ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์

จั ด ก า รกองทุ น ร วมควรมี ก า ร รั บประกั น

ผลตอบแทนขั้นต่ าที่จะได้รับการจากการลงทุน

ในกองทุนรวมว่าได้มากกว่าอัตราดอกเบี้ย เงิน

ฝากในอัตราเท่าใดและอาจท าการปกป้องเงินต้น

ที่ใช้ในการลงทุน เพื่อจูงใจนักลงทุน  

2) ผลกา ร วิ จั ยพบว่ า  นั ก ล งทุ นส่ วน ใหญ่ ให้

ความส าคัญกับกระบวนการน าเสนอ ทางบริษัท

จัดการกองทุนควรให้ความส าคัญกับการน าเสนอ

ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุน

ในกองทุนรวมให้มากที่สุด โดยนักลงทุนยังคง

ต้องการทราบรายละเอียดจากการอธิบายของ

พนักงานตัวแทนจ าหน่ายที่มีความรู้มากกว่าการ

หาข้อมูลเอง  

3) จากปัจจั ยทางด้ านประชากรศาสตร์ และ

พฤติกรรม กลุ่มคนช่วงวัยท างานส่วนใหญ่มัก

ออมเงินจากเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายประจ าวัน 

จึงต้องการออมเงินทีละน้อยแต่ออมเงินในระยะ

ยาวมากกว่า และในขณะเดียวกันหากได้รับเงิน

พิเศษ เช่น โบนัสประจ าปี ก็จะมีการลงทุน

เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี บริษัทจัดการหลักทรัพย์จึง

ควรออกผลิตภัณฑ์และโฆษณาประชาสัมพันธ์

ในช่วงก่อนปลายปี เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่

หาข้อมูลก่อนท่ีจะท าการตัดสินใจเลือกลงทุน 

4) 4.จากปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้

เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับการส่งเสริมการให้

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม 

และเป็นแนวทางในการให้ความรู้แบบสมบูรณ์

แบบให้ แก่นักลงทุนรายใหม่ที่เริ่มสนใจเข้ามา

ลงทุน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนนักลงทุนรุ่นใหม่

ให้กับตลาดทุนของประเทศต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1) งานวิจัยข้างต้นได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือก

ลงทุนของกลุ่มคนในเขตกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน 

ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมถึง ประชาชนที่ท างานใน

ต่างจังหวัด อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ของงานวิจัย

ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มความต้องการ และการ

ตัดสินใจของกลุ่มคนในเขตกรุงเทพมหานคร 

หากมีการวิจัย ในครั้ งหน้ าควรส ารวจกลุ่ม

ประชากรในต่างจังหวัดเช่นกัน 

2) ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาพฤติกรรม

การลงทุนในกองทุนรวมและปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมในเชิงลึก คือ 

การศึ กษา เป็นรายกองทุนแต่ ละประ เภท 

เนื่องจากกองทุนรวมแบ่งได้เป็นหลายประเภท 

แต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกัน จึงควร

ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมแต่ละ

ประเภท และศึกษาปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมแต่ละประเภท 

3) ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาพฤติกรรม

ในการลงทุนที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเป็นรายด้าน เพื่อให้ทราบถึงแต่ละ

ด้านที่นักลงทุนให้ความส าคัญมากที่สุดก่อนการ

ตัดสินใจลงทุน ได้แก่  ด้ านแรงจู ง ใจ ด้ าน

วัตถุประสงค์การลงทุน และด้านการรับรู้ ข้อมูล

ข่าวสาร  

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จลุล่วง 

เนื่องจากความอนุเคราะห์ ของ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์
พรวรรณ นันทแพศย์ ที่ได้สละเวลาในการให้ค าปรึกษา 
และให้ข้อแนะน าต่างๆเป็นอย่ างดี  รวมถึ ง  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัยที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ และแนะแนวทางในการวิจัย จึงส่งผลให้
งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
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การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ 

Investigation of Personal Factor Affects Organic Product Consumer Attitude  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลต่อทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเปลี่ยน

พฤติกรรมสู่การปลูกพืชเพื่อบริโภคในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  55.75 มีอายุระหว่าง 31-40  ปี 

คิดเป็นร้อยละ 55 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.5 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ ร้อยละ 75.5 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 45.5 สถานภาพสมรส ร้อยละ 52.5 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5-8 คน คิด

เป็นร้อยละ 50 ซึ่งอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพการสมรส และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน จัดเป็น

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคที่มีทัศนคติมากที่สุดด้านการให้ความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพของตนเองและคนใน

ครอบครัว และการตัดสินใจเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การปลูกพืชเพื่อบริโภคในครัวเรือน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ค าส าคัญ : สินค้าอินทรีย์, ปัจจัยส่วนบุคคล, เกษตรอินทรีย์ 

Abstract 

The study of personal factors on the attitudes of 400 consumers in Bangkok who influenced the decision 

to change their behavior to grow crops for household consumption was mostly female representing 55.75%, 

aged between 31-40 years old 55%, with a bachelor's degree 58.5 %, with private business occupation / 

business owners 75.5%, average monthly income more than 40,000 baht 45.5%, marriage status 52.5%, the 

number of members in the household is 5-8 people 50% which the age, education level, occupation, 

income per month, marital status and number of household members are the personal factors that 

influence consumers with the most attitudes towards the importance of caring for their own health and 

family members and the decision to change behavior to grow crops for household consumption at the 

statistical significance level of 0.05. 

 
Keywords: Organic products, personal factors, organic farming 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาการลงทุนแบบเน้นคุณค่า เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการลงทุนแบบ
เติบโต จากการศึกษาข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีผลตอบแทนที่น้อยกว่า
ตลาดหลักทรัพย์และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2551 ถึง มิถุนายน 
2561 เป็นระยะเวลา 10 ปี พบว่าทั้งสองอุตสาหกรรมมีผลตอบแทนของการลงทุนเน้นคุณค่าและการลงทุนแบบเติบโต ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนท่ีดีกว่าผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ แต่เมื่อมาเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนการลงทุนเน้นคุณค่าและการ
ลงทุนแบบเติบโต โดยใช้ P/BV การลงทุนเน้นคุณค่ามีผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนแบบเติบโต แต่ถ้าใช้ P/E มีผลตรงกันข้าม โดย
ที่การลงทุนแบบเติบโตมีผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนเน้นคุณค่าในอุตสาหกรรมบริการ ในส่วนอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
ไม่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อวัดผลโดย Sharpe ratio พบว่าการลงทุนเน้นคุณค่ามีผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนแบบเติบโต และ
ท าการเปรียบเทียบพอร์ตโฟลิโอของทั้งสองอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นพบว่าพอร์ตโฟลิโอที่สร้างจาก P/BV ที่ต่ า ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
พอร์ตโฟลิโออื่นๆ ท่ีท าการศึกษา  
แบบจ าลอง CAPM และ แบบจ าลอง 3 ปัจจัย ของ Fama and French ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน
ของพอร์ตโฟลิโอทีส่ร้างขึ้นกับปัจจัยทางความเสี่ยงได้ แบบจ าลอง 3 ปัจจัย ของ Fama and French ที่ใช้ปัจจัยของโลกอาจจะไม่
เหมาะสมที่จะอธิบายพอร์ตโฟลิโอที่สร้างจากข้อมูลที่มาจากตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยได้  
ค าส าคัญ: อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง หุ้นคุณค่า หุ้นเติบโต  แบบจ าลอง CAPM แบบจ าลองสามปัจจัย 
 
Abstract 
This research studies value investing comparing to the returns of Stock Exchange of Thailand and growth 
investing. The data is from the consumer product and service industries, which has lower return and higher 
return than the Stock Exchange of Thailand respectively. From July 2008 to June 2018, it found that the 
returns of both industries using value and growth strategy, yield higher returns than the stock exchange. 
However, value portfolio performs better than the growth portfolio using P/B ratio. In contrast, using P/E 
ratio, growth portfolio performs better than value portfolio in the service industry, but the difference is not 
significant in the consumer product industry. When applying Sharpe ratio, it found that the value investing 
has higher investment return than the growth investing. Portfolio of lower P/BV ratio created has highest 
returns than the other portfolios. 



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-380- 

CAPM model and the Fama and French 3  factor model, cannot explain the relationship between the 
investment returns of portfolios and the risk factors. However, the Fama and French 3 factor model based 
on global factors might not be appropriate in explaining portfolios constructed using Thai stock market data. 
 
Keywords: Rate of return, Risk, Value Investing, Growth Investing, CAPM, Fama and French Three Factor 
Model  



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-381- 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Determinant Factors of Saving in Provident Fund of Employers in Private 
Company 
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 บทคัดย่อ  
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงาน

บริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 404 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ร้อยละ ความถี่ และค่าเฉลี่ย สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบ
สมติฐานโดยวิธีสมการถดถอยเชิงพหุคูณ โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่
ในช่วง 31-40 ปี สถานภาพโสด จ านวนปีการศึกษาอยู่ในช่วง 17-19 ปี มีรายได้ส่วนใหญ่ 35,001-55,000 บาท และค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 มีอัตราเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุน 10% จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ผลต่อการออมเงินใน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชน ได้แก่ อายุ สถานภาพ จ านวนบุตร จ านวนผู้พึ่งพิง ประเภทธุรกิจ รายได้ 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน รูปแบบการออมประเภทอื่น จ านวนครั้งในการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม วัตถุประสงค์ในการออม
เงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ นโยบายการลงทุน 
 

 ค าส าคัญ: อัตราเงินสะสม 
 
 Abstract 
 The purpose of this study is to analyze The Determinant Factors of Saving in Provident Fund of Employers 

in Private Company. This study collects randomly questionnaires to 404 provident fund members. 
Quantitative analysis is conducted by using descriptive statistics (percentage, Frequency and mean). 
Inferential Statistics is One-Way ANOVA (F-test) method and testing hypothesis by Multiple Linear Regression 
method. Regarding to the result, the factor has much affect to female which are single status, age is between 
31-40 years, a number year of education between 17-19 years. The average monthly salary and expense 
are 35,001-55,000 and 15,001-25,000 baht respectively and the current employee’s contribution provident 
fund rate is 10 percent of the salary rate. The study shows that their factor that affect to the purpose 
included age, marital status, a number of children, a number of Dependent persons, business type, income, 
Expenses, other saving type, a number changing contribution rate in provident fund, purpose of saving in 
the provident fund, investment policy. 
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https://research.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=08
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 Keywords: employee’s contribution provident fund rate 

1. บทน า 
       การที่จะมีเงินออมเพียงพอต่อการด ารงชีวิตในวัย
เกษียณนั้นคง ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การลงทุน” เป็นอีกหนึ่ง
รูปแบบการออมที่สามารถท าให้บรรลุ เป้าหมายได้   
ปัจจุบันช่องทางการลงทุนมีหลายรูปแบบ หนึ่งในรูปแบบ
การลงทุนที่ เป็นการออมระยะยาว และเหมาะสมกับกลุ่ม
คนวัยท างานที่มีรายได้ประจ าคือ “กองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ” เพราะเป็นการลงทุนที่ผู้ออมสามารถสะสมเงินลงทุน
หรือเงินออมได้อย่างสม่ าเสมอจากการถูกหักเงินในแต่ละ
เดือน โดยมีนายจ้างสมทบเงินเพิ่มให้ และเงินทั้งหมดจะ
ถูกน าไปลงทุนโดยผู้เช่ียวชาญด้านการลงทุน จากบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เพื่อสร้างผลตอบแทน
เป็นผลประโยชน์จากเงินสะสมของลูกจ้าง และเงินสมทบ
ของนายจ้าง ที่ส าคัญคือ เงินลงทุนและผลประโยชน์
ทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภาษี ณ วันที่ลูกจ้างสิ้นสมาชิก
ภาพจากกองทุนด้วยเหตุเกษียณอายุ โดยมีเง่ือนไขคือ 
จะต้องมีอายุเกษียณของบริษัทเกิน 55 ปี และเป็นสมาชิก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเกิน 5 ปี ซึ่งปัจจุบันกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากนายจ้างมี
การให้ความส าคัญกับการจัดตั้งกองทุนส ารองเลีย้งชีพมาก
ขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง ให้กับลูกจ้างได้มีเงินไว้ใช้
หลังเกษียณ และเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งที่มั่นคงให้
สมาชิกหรือพนักงาน ในการมีเงินก้อนหลังจากที่ลาออก
จากงาน หรือเกษียณอายุ  
       ดังนั้นหากพิจารณาการออมเงินในกองทุนส ารอง
เลี้ ย ง ชีพ  จะพบว่ ามี หลายปัจจั ยที่ มี บทบาทและ
ก าหนดการออมของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกัน จาก
ประเด็นดังกล่าวจึงได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออมเงิน ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานเอกชนเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อต้องการทราบว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพล
ต่อการออมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และเป็นแนวทาง
ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ในการส่งเสริมการ
ออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

       1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

       เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมเงินในกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
       1.2 สมมติฐานการการศึกษา 
       ปัจจัยด้าน อายุ จ านวนบุตร จ านวนปีการศึกษา 
อายุงาน รายได้ จ านวนครั้งในการเปลี่ยนแปลงอัตราเงิน
สะสม ระดับคะแนนความรู้ความเข้าใจในกองทุน อัตรา
เงินสมทบจากนายจ้าง เป็นปัจจัยที่ส่งผลในเชิงบวกต่อ
การออมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ขณะที่ จ านวนผู้
พึ่งพิง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน เป็นปัจจัยที่ส่งผลในเชิงลบ
ต่อการออมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยเพศหญิงจะ
มีการออมเงินในกองทุนมากกว่าเพศชาย และผู้ที่มี
สถานภาพสมรสจะมีการอออมเงินในกองทุนมากกว่าผู้ที่มี
สถานภาพโสด ทั้งนี้ผู้ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบอยู่คน
เดียว และแบบครอบครัวรวม จะมีการออมเงินในกองทุน
น้อยกว่าผู้ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยว และ
ผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านการเงินการธนาคาร, ธุรกิจด้านการ
บริการ, ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม, ธุรกิจด้านการก่อสร้าง, 
ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะมีการออมเงินในกองทุนน้อยกว่าผู้ที่
ประกอบธุรกิจด้านหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ที่เลือกวัตถุประสงค์
การออมเงินในกองทุนเพื่อน าไปลดหย่อนภาษี, เพื่อเป็น
หลักประกันเงินก้อน หากลาออกจากงาน และเพื่อเป็น
การออมเงินระยะยาว ไว้ใช้ในวัยเกษียณอายุ จะมีการ
ออมเงินในกองทุนมากกว่าผู้ที่เลือกวัตถุประสงค์เป็น
ข้อก าหนดของบริษัท และผู้ที่ไม่มีรูปแบบการออมเงิน
ประเภทอื่น, รูปแบบการออมเงินฝากธนาคาร, รูปแบบ
การออมตราสารหนี้, รูปแบบการออมในกองทุนรวม จะมี
การออมเงินในกองทุนน้อยกว่าผู้ที่มีรูปแบบการออม
ประเภทตราสารทุน และผู้ที่เลือกนโยบายการลงทุนตรา
สารหนี้,นโยบายตราสารทุน และนโยบายผสม (ตราสาร
หนี้ + หุ้น ) จะมีการออมเงินในกองทุนมากกว่าผู้ที่มีการ
เลือกนโยบายตลาดเงิน 
 

       1.3 ทบทวนวรรณกรรม 
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       จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถน าไปก าหนด
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยง จาก
ทฤษฎีการบริโภคและการออมเงินของเคส์ ทฤษฎีวัฎจักร
ชีวิต (Life cycle Theory) มุมมองของเคนส์ที่ได้กล่าวถึง
แรงจูงใจในการออม และงานวิจัยของ ธมลวรรณจัทร์  
อุไรล (2546), กฤตภาส  เลิศสงคราม (2555), วราภรณ์ 
เนาว์โนนทอง (2557) , อรพรรณ วิทยาภรณ์ (2558) 
พบว่าปัจจัยอายุ สถานภาพ รายได้ จ านวนครั้งในการ
เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ วัตถุประสงค์การออมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยง 
นโยบายการลงทุน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน จ านวนบุตร 
จ านวนผู้พึ่ งพิง ประเภทธุรกิจ รูปแบบการออมเงิน
ประเภทอื่น เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินในกองทุน
ส ารองเลี้ยง 
 

2. วิธีด าเนินการศึกษา 
       2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

       ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ พนักงาน

บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการจัดตั้ ง

สวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และเนื่องจากประชากรมี

ขนาดใหญ่ และไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ดังนั้นขนาด 

ตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง

ของ W.G. Cochran ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อยที่

ต้องใช้เท่ากับ 384 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุม่

ตัวอย่างทั้งหมด 404 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มตัวอย่างที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์  
 

       2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    
       ง า น วิ จั ย นี้ ท า ก า ร เ ก็ บ ร วบ ร วมข้ อมู ล  จ า ก
แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 404 ตัวอย่าง 
โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 
 

       2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   
       งานวิจัยครั้งนี้มีการวิเคราะห์คาวามถี่ ค่าเฉลี่ย และ
ร้อยละ ในการอธิบายข้อมูล โดยมีการใช้สมการถดถอย                
เ ชิ ง พหุ คู ณ  ( Multiple Linear Regression) ใ น ก า ร

ทดสอบสมมติฐานและหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผล
ต่อการออมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
 

 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
       3.1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางสถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่ออัตราเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยวิธี 
Least Squares  

 Model. 
ตัวแปรตาม 1 2 
ตัวแปรต้น Rate Rate 

Sex 
0.003654 
(0.23781) 

- 

Age 
0.353888** 
(0.15623) 

0.1554*** 
(0.035815) 

Status 
0.590785 
(0.39667) 

0.650389* 
(0.3894767) 

Living1 
-0.111691 

(0.3515724) 
- 

Living3 
-0.124946 

(0.2323055) 
- 

Child 
-0.80229*** 
(0.25691) 

-0.816210*** 
(0.25796) 

Dependent 
-0.1426102 
(0.0918975) 

-0.1562978* 
(0.0916983) 

Education 
0.0156531 
(0.0955368) 

- 

Experience 
-0.1951758 
(0.1424191) 

- 

Business1 
-0.0225823 
(0.2905931) 

-0.0079045 
(0.2888408) 

Business3 
-0.2998124 
(0.4071331) 

-0.2970632 
(0.3951231) 

Business4 
0.8462121** 
(0.333889) 

-0.863543*** 
(0.33418) 

Business5 
-0.8517146* 
(0.485741) 

-0.859571* 
(0.4728517) 
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 Model. 
ตัวแปรตาม 1 2 
ตัวแปรต้น Rate Rate 

Business6 
-0.4198285 
(0.4887681) 

-0.3988866 
(0.4744765) 

Business7 
-0.7468353 
(0.7678248) 

-0.7358814 
(0.7391089) 

lsalary 
1.474736** 
(0.718841) 

1.607489** 
(0.696737) 

lexpense 
-0.6051631* 
(0.360874) 

-0.627675* 
(0.3607668) 

Other1 
-0.7159415 
(0.9664082) 

-0.8479767 
(0.9472301) 

Other2 
-0.4525827 
(0.3088923) 

-0.5099638* 
(0.295382) 

Other3 
-0.4937592 
(0.565386) 

-0.6207756 
(0.5453656) 

Other4 
0.0010112 
(0.2828627) 

-0.0255208 
(0.2831967) 

Change 
0.375377*** 
(0.08339) 

0.375573*** 
(0.07855) 

Point 
0.0336842 
(0.1401792) 

- 

Employer 
0.0253939 
(0.0617981) 

- 

Objective1 
1.819629*** 
(0.45347) 

1.860291*** 
(0.44849) 

Objective2 
1.225702*** 
(0.43984) 

1.256006*** 
(0.42919) 

Objective3 
0.9178258** 
(0.446910) 

0.9144041** 
(0.441109) 

Policy2 
0.8302428** 
(0.337745) 

0.8352636** 
(0.336354) 

Policy3 
0.9393974* 
(0.516285) 

0.8827338** 
(0.507145) 

Policy4 
 

1.259073*** 
(0.36055) 

1.235686*** 
(0.36109) 

 Model. 
ตัวแปรตาม 1 2 
ตัวแปรต้น Rate Rate 

   
R-squared 0.6874 0.6855 
จ านวนข้อมูล 404 404 

หมายเหตุ : *** มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 99,                   ** มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95, * มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 90  
 

       จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอย
พหุคูณ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R-squared) 
เท่ากับ 0.6874 หมายความว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมด
สามารถอธิบายอัตราเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารอง
เ ลี้ ย ง ชี พ ข อ ง พ นั ก ง า น บ ริ ษั ท เ อ ก ช น  ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 68.74 ส่วนที่เหลือ อีกร้อย
ละ 31.26 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ         
       พิ จ ารณา  (Model No.2) หลั งจ ากตั ดตั วแปร                   
เพศ (sex) รูปแบบการใช้ชีวิต (Living) จ านวนปีการศึกษา 
(Edu) อายุ งาน (Experience) อัตรา เ งินสมทบจาก
นายจ้าง (Employer) ระดับคะแนนความรู้ความเข้าใจใน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Point) ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ออม            จะพบว่า มีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์
กับอัตราเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
                                                
       พบว่า ปัจจัยด้านอายุ (Age) พบว่า เมื่ออายุเพิ่มขึ้น                 
1 ปี จะส่งผลให้อัตราเงินสะสมที่จ่ายของกองทุนเพิ่มขึ้น 
0.15% อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.01 เมื่อก าหนดให้ตัวแปรอื่น 
ๆคงที่ เนื่องจากเมื่อพนักงานมีอายุมากขึ้นจะเริ่มมีความ
ตระหนักถึงการออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณสูงขึ้น และจาก
ที่พนักงานมีอายุมากขึ้น ย่อมส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
ดังนั้นการออมเงินจะสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน สอดคล้อง            
กับทฤษฎีวัฏจักรชีวิต (Life cycle Theory) ปัจจัยด้าน
สถานภาพ (Status) พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพสมรส จะมี
อัตราเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสูงกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด 
(ฐาน) 0.65% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.10 เมื่อ
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ก าหนดให้ตัวแปรอื่น ๆ คงที่ เนื่องจากผู้ที่มีสถานภาพ
สมรสจะตระหนักถึงการวางแผนการออมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการใช้จ่ายส าหรับครอบครัว ปัจจัยด้านจ านวน
บุตร (Child) พบว่าเมื่อจ านวนบุตรเพิ่มขึ้น 1 คน จะส่งให้
อัตราเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนลดลง 0.81% อย่างมี
นัยส าคัญที่  0 .01 เมื่อก าหนดให้ตัวแปรอื่น ๆคงที่  
เนื่องจากอาจเป็นเพราะค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูบุตรปัจจุบัน
ค่อนข้างสูงท าให้ต้องมีการส ารองรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่
ละเดือนให้เพียงพอต่อค่าเลี้ยงดู ขณะที่รายได้              ยัง
เท่าเดิม ปัจจัยด้านจ านวนผู้พึ่งพิง (Dependent) พบว่า 
เมื่อจ านวนผู้พึ่งพิงเพิ่มขึ้น 1 คน จะส่งผลให้อัตราเงิน
สะสมที่จ่ายของกองทุนลดลง 0.15% อย่างมีนัยส าคัญที่ 
0.10 เมื่อก าหนดให้ตัวแปร อื่น ๆ คงที่ เนื่องจากเมื่อ
จ านวนผู้พึ่งพิงในครอบครัวสูงขึ้น ย่อมส่งผลให้ภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ปัจจัยด้าน
ประเภทธุรกิจ (Business) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ท าธุรกิจ
ด้านอุตสาหกรรม (Business4) จะมีอัตราเงินสะสมที่จ่าย
เข้ากองทุนน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าธุรกิจหลักทรัพย์ 
(ฐาน) 0.86% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 
กลุ่มตัวอย่างที่ท าธุรกิจก่อสร้าง (Business5) จะมีอัตรา
เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนน้อยว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าธุรกิจ
หลักทรัพย์ (ฐาน) 0.85% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.10 เนื่องจากผู้ที่ท าธุรกิจทั้ง 2 ประเภท อาจไม่ได้
ให้ความส าคัญกับการออมประเภทน้ีเท่าที่ควร ปัจจัยด้าน
รายได้ (lsalary) พบว่าเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น 1% จะท าให้
อัตราเงินสะสมที่จ่ายของกองทุน เพิ่มขึ้น 0.016% อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อก าหนดให้ตัวแปรอื่น ๆ 
คงที่ สอดคล้องกับทฤษฎีการบริโภค และการออมของ
เคนส์ ที่กล่าวว่า เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้รายได้ที่มี
มากกว่ารายจ่ายและการบริโภค ดังนั้นการออมจึงเพิ่มขึ้น 
ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน (lexpense) พบว่า เมื่อ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น 1% จะท าให้อัตราเงิน
สะสมที่จ่ายเข้ากองทุนลดลง 0.0062% อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่  0.10 เมื่อก าหนดให้ตัวแปรอื่น ๆ คงที่  
เนื่องจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่สูงขึ้น ขณะที่รายได้เท่าเดิม 
ย่อมส่งผลให้การออมลดลง ปัจจัยด้านรูปแบบการออม
ประเภทอื่น (other) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการ
ออมประเภทเงินฝากธนาคาร (other2) จะมีอัตราเงิน

สะสมที่จ่ายเข้ากองทุนน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบ
การออมประเภทตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 
(ฐาน) 0.50% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 เมื่อ
ก าหนดให้ตัวแปรอื่น ๆ คงที่ เนื่องจากกลุ่มที่มีรูปแบบการ
ออมประเภทเงินธนาคารจะเน้นการลงทุนท่ีมีสภาพคล่อง
สูง และปลอดภัย ในขณะที่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเสี่ยง และมีโอกาสในการ
สูญเสียเงินต้น การออมเงินดังกล่าวจึงต่ า ปัจจัยด้าน
จ านวนครั้งในการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม (Change) 
พบว่าเมื่อจ านวนครั้งในการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง จะท าให้อัตราเงินสะสมที่จ่ายของกองทุน 
เพิ่มขึน้ 0.37% อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.01 เมื่อก าหนดให้ตัว
แปรอื่น ๆ คงท่ี วัตถุประสงค์การออมเงินในกองทุนส ารอง
เลี้ ย ง ชีพ  (objective) พบว่ ากลุ่ มตั วอย่ า งที่ เ ลื อ ก
วัตถุประสงค์เพื่อน าไปลดหย่อนภาษี (objective1) มี
อัตราเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
เลือกวตัถุประสงค์เป็นข้อก าหนดของบริษัท (ฐาน) 1.86% 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และกลุ่มตัวอย่างท่ี
เลือกวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันเงินก้อนหาก
ลาออกจากงาน (objective2) จะมีอัตราเงินสะสมจ่าย
เข้ากองทุนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เลือกวัตถุประสงค์เป็น
ข้อก าหนดของบริษัท (ฐาน) 1.25% อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และกลุ่มตัวอย่างที่เลือกวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการออมเงินระยะยาวไว้ใช้หลังเกษียณอายุ 
(objective3) จะมีอัตราเ งินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุน
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เลือกวัตถุประสงค์เป็นข้อก าหนด
ของบริษัท (ฐาน) 0.91% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อก าหนดให้ตัวแปรอื่น ๆ คงที่ เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อเป็นวัตถุประสงค์ที่ส่งผลในเชิงบวก
ต่อการออมเงินในกองทุน และแสดงถึงการให้ความส าคัญ
ของการออมเงินในกองทุน ในขณะผู้ที่เลือกวัตถุประสงค์
เป็นข้อก าหนดของบริษัท ย่อมแสดงให้ เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างอาจไม่ได้ให้ความส าคัญกับการออมประเภท
ดังกล่าวนี้มากเท่าที่ควร ปัจจัยด้านนโยบาย (Policy) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลือกนโยบายตราสารหนี้ (Policy2) 
จะมีอัตราเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่เลือกนโยบายตลาดเงิน (ฐาน) 0.83% อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่เลือกนโยบายตรา
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สารทุน (Policy3) จะมีอัตราเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุน
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เลือกนโยบายตลาดเงิน (ฐาน) 
0.88% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่ม
ตัวอย่างที่เลือกนโยบายผสม(ตราสารหนี้+หุ้น) (Policy4) 
จะมีอัตราเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่เลือกนโยบายตลาดเงิน (ฐาน) 1.23% อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อก าหนดให้ตัวแปรอื่น ๆ คงที่ 
เนื่องจากทั้ง 3 นโยบายเป็น สามารถให้ผลตอบแทนจาก
การลงทุนได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับนโยบายตลาดเงิน จึงท า
ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกออมเงินในกองทุนสูงกว่า 
 

4. สรุปผลการศึกษา 
       จากการศึกษาพบว่ากลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมาก            
กว่าเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด                  
มีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยว ไม่มีบุตร มี
จ านวนผู้พึ่งพิงในครอบครัวสูงสุด จ านวน 2 คน มีจ านวน
ปีการศึกษาอยู่ในช่วง 17-19 ปี และมีอายุการท างานอยู่
ในช่วง 10-14 ปีประกอบธุรกิจการเงินและการธนาคาร
รายได้ส่วนใหญ่ 35,001-55,000บาท และค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อเดือน อยู่ในช่วง15,001-25,000 บาท  
       จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินใน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
การออมเงินในกองทุน กล่าวคือ เมื่ออายุเพิ่มขึ้น จะส่งผล
ให้การออมเงินในกองทุนของพนักงานสูงขึ้น เพราะเมื่อ
พนักงานมีอายุมากขึ้นจะเริ่มมีความตระหนักถึงการออม
เงินเพื่อใช้หลังเกษียณสูงขึ้น และผลจากที่พนักงานมีอายุ
มากขึ้น ย่อมส่งผลให้ระดับรายได้ที่มีสูงขึ้น ดังนั้นการออม
เงินของพนักงานจึงมีจ านวนสูง สอดคล้องกับทฤษฎีวัฎ
จักรชีวิต (Life cycle Theory) ที่กล่าวว่า ช่วงเวลาการ
เริ่มต้นวัยท างาน เงินส่วนที่เหลือจากการบริโภคจะมีน้อย 
เนื่องจากรายได้ที่ยังไม่สูงมากนัก ท าให้การออมมีจ านวน
น้อยตามไปด้วย แต่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นเข้าสู่ช่วงอายุวัย
กลางคนรายได้ที่มีย่อมสูงขึ้น ท าให้ความสามารถในการ 
ออมมากเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน สถานภาพ พนักงานที่มี
สถานภาพสมรสจะมีการออมเงินในกองทุนสูงกว่า
พนักงานท่ีมีสถานภาพโสด เนื่องจากผู้ที่มีสถานภาพสมรส
จะตระหนักถึงการวางแผนการออมเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการใช้จ่ายส าหรับครอบครัว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่อาจเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการวางแผนการออมที่ดี จึงท า
ให้มีการออมเงินท่ีสูงกว่า จ านวนบุตร มีความสัมพันธ์เชิง
ลบต่อการออมเงินในกองทุน กล่าวคือ เมื่อจ านวนบุตร
เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้การออมเงินในกองทุนของพนักงาน
ลดลง เนื่องจากต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจากการเลี้ยงดูบุตร
ที่สูงข้ึน ขณะที่รายได้ที่มียังเท่าเดิม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วราภรณ์ เนาว์โนนทอง (2557) จ านวนผู้พ่ึงพิง มี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่อการออมเงินในกองทุน กล่าวคือ 
เมื่อจ านวนผู้พึ่งพิงสูงขึ้น จะส่งผลให้การออมเงินใน
กองทุนของพนักงานลดลง เนื่องจากพนักงานต้องมีการ
วางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤต
ภาส  เลิศสงคราม (2555), วราภรณ์ เนาว์โนนทอง 
(2557) ประเภทธุรกิจ พนักงานที่ท าธุรกิจอุตสาหกรรม 
และธุรกิจก่อสร้าง จะมีการออมเงินในกองทุนน้อยกว่า 
พนักงานที่ท าธุรกิจหลักทรัพย์ เนื่องจากพนักงานที่ท า
ธุรกิจทั้ง 2 ประเภทอาจไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการออมใน
กองทุนเท่าที่ควร รายได้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการ
ออมเงินในกองทุน กล่าวคือ เมื่อรายได้เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้
การออมเงินในกองทุนของพนักงานสูงขึ้น สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการบริโภค และการออมของเคนส์ ที่กล่าวว่า การ
บริโภคของคนนั้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีรายได้สูงขึ้น แต่การ
บริโภคจะไม่เพิ่มขึ้นเท่ากับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนต่าง
ระหว่างรายได้กับการบริโภคคือการออม ซึ่งสรุปได้ว่าเมื่อ
รายได้ เพิ่ มมากขึ้ น  การออมจะสู งขึ้ นตามไปด้วย
เช่นเดียวกัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์เชิง
ลบต่อการออมเงินในกองทุน กล่าวคือ เมื่อค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อเดือนสูงขึ้นจะส่งผลให้การออมเงินในกองทุนของ
พนักงานลดลง เนื่องจากพนักงานต้องมีการรับภาระจาก
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะมาจากหนี้สิน ค่าใช้จ่ายใน
การอุปโภค บริโภค ขณะที่รายได้เท่าเดิม จึงท าให้การ
ออมเงินในกองทุนลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ          
กฤตภาส  เลิศสงคราม (2555), วราภรณ์  เนาว์โนนทอง 
(2557) รูปแบบการออมประเภทอื่น พนักงานท่ีมีรูปแบบ
การออมเงินประเภทเงินฝากธนาคาร จะมีการออมเงินใน
กองทุนน้อยกว่าพนักงานที่มีรูปแบบการออมเงินประเภท
ตราสารทุน เนื่องจากพนักงานที่มีรูปแบบการออม
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ประเภทตราสารทุน จะมีความคาดหวังต่ออัตราผลตอน
แทนจากการลงทุนค่อนข้างสูง และยอมรับความเสี่ยงจาก
การลงทุนได้ ในขณะที่รูปแบบการออมประเภทเงินฝาก
ธนาคาร จะเป็นรูปแบบการออมที่เน้นความปลอดภัย มี
สภาพคล่องสูง และมีโอกาสในการสูญเสียเงินต้นต่ า ท าให้
มีการออมเงินท่ีน้อยกว่า จ านวนคร้ังในการเปลี่ยนแปลง
อัตราเงิน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการออมเงินใน
กองทุน กล่าวคือ เมื่อจ านวนครั้งในการปรับเปลี่ยนแปลง
อัตราเงินสะสมเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้การออมเงินของ
พนักงานสูงขึ้นด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรา
ภรณ์ เนาว์โนนทอง (2557) ,อรพรรณ  วิทยาภรณ์ (2558) 
วัตถุประสงค์ในการออมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
พนักงานท่ีเลือกวัตถุประสงค์เพื่อน าไปลดหย่อยภาษี, เพื่อ
เป็นหลักประกันเงินก้อนหากลาออกจากงาน และเพื่อเป็น
การออมเงินระยะยาว ไว้ใช้ในวัยเกษียณอายุจะมีการออม
เงินในกองทุนมากกว่าพนักงานที่เลือกวัตถุประสงค์เป็น
ข้อก าหนดของบริษัท เนื่องจากวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อเป็น
การแสดงถึงการให้ความส าคัญกับการออมในกองทุนของ
พนักงานในเชิงบวกทั้ งสิ้น ขณะที่พนักงานที่ เลือก
วัตถุประสงค์เป็นข้อก าหนดของบริษัทย่อมแสดงให้เห็นว่า
พนักงานไม่ได้ให้ความส าคัญกับการออมเงินในกองทุน
มากเท่าที่ควร สอดคล้องกับ แรงจูงใจในการออมตาม
มุมมองของเคนส์ นโยบายการลงทุน พนักงานที่เลือก
นโยบายตราสารหนี้, นโยบายตราสารทุน, นโยบายผสม 
(ตราสารหนี้ + หุ้น)  จะมีการออมเงินในกองทุนที่สูงกว่า
พนักงานท่ีเลือกนโยบายตลาดเงิน เนื่องจากนโยบายทั้ง 3 
ประเภท จะเป็นนโยบายที่สามารถให้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนได้สูงกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของของวราภรณ์ 
เนาว์โนนทอง (2557), อรพรรณ วิทยาภรณ์ (2558)  ที่
กล่าวว่า การออมเงินของสมาชิกหรือพนักงานจะสูงขึ้น 
ตามความเสี่ยงขอนโยบายการลงทุนที่เลือกลงทุน เพราะ
สมาชิกต้องการผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนใน
อัตราที่สูง ในขณะเดียวกัน หากความเสี่ยงของนโยบาย
การลงทุนอยู่ในระดับต่ า อัตราเงินสะสมเข้ากองทุนฯ โดย
เฉลี่ยจะต่ าตามด้วยเช่นกัน เนื่องจากสมาชิกไม่ได้คาดหวัง
ถึงผลตอบแทนจากการลงทุนมากเท่าที่ควร  
       ดั้งนันเพื่อเป็นการสนับสนุนการออมเงินในกองทุน
ส ารองเลี้ยงให้มากขึ้น บริษัทจัดการกองทุนและนายจ้าง 

ควรต้องมีการเข้าดูแล หรือท าการส่งเสริมการออมผ่าน
ช่องทางการออมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ให้กับพนักงาน
ทุกช่วงวัย เช่น การเพิ่มรอบในการปรับเปลี่ยนอัตราเงิน
สะสมที่จ่ายเข้ากองทุนให้มากขึ้น การให้ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ วัตถุประสงค์ เงื่อนไข 
สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงจะได้รับ ทั้งในขณะที่ด ารง
สมาชิกและเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ เช่น การลาออกจาก
งาน เกษียณอายุ การโอนย้ายไปยังนายจ้างรายใหม่ 
เพื่อให้พนักงานเกิดการตระหนักถึงการออมเงินและมีการ
วางแผนการออมเงินท่ีดี                     
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือผู้ประกอบการธุรกิจในเขตพื้นท่ีอ าเภอเชียง

ของ จังหวัดเชียงราย จ านวน 132 ราย  การศึกษาสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equations Model) จาก

ทฤษฎีแหล่งที่ตั้งทางอุตสาหกรรม  (Industrial Location Theory)  ซึ่งก าหนดให้มี  6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ 

ปัจจัยด้านทรัพยากร  ปัจจัยด้านวัตถุดิบ ปัจจัยด้านที่ตั้งปัจจัยด้านขนส่ง  ปัจจัยด้านรัฐบาล  และปัจจัยด้านชุมชน  ผล

การศึกษาพบว่า  มีเพียง 2 ปัจจัยท่ีส่งอิทธิพลผลต่อการตัดสินใจลงทุน คือ ปัจจัยด้านที่ตั้ง และปัจจัยด้านชุมชน  

ค าส าคัญ  เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ตัวแบบสมการโครงสร้าง 

Abstract 
This article aimed to examine the causal relationship of the factors that affected the decision- making 
process of the entrepreneurs in Special Economic Zone, Chiang Khong District, ChiangRai Province. The 
samples of the study were 132 entrepreneurs in Chiang Khong District, Chiang Rai Province. This study 
constructed Structural Equations Model, based on Industrial Location Theory, which determined 6 factors 
that affected the decision-making process. Those factors included manpower factor, raw material and 
services factor, industrial site factor, transportation factor, government factor, and community factor. The 
results of the study showed that there were only 2 factors that had influences on the decision to invest. 
Those two factors were industrial site factor and community factor. 
Keyword : Special Economic Zone, Chiang Khong District, Chiang RaiProvince, Structural Equations Mode 

1.บทน า 

              ภายหลังจากที่ไทยได้เป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เกิดกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคิ ส าหรับในระดับอนุ
ภูมิภาค มีการริเริ่มกรอบความรว่มมืออนุภูมภิาคลุม่น้ าโขง 

(Greater Mekong Subregion)   ประกอบไปด้วย ไทย 
เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ และได้มี
การจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(GMS Economic Corridors)รองรับการส่งเสริมการ
ขยายตัวด้านอุตสาหกรรมการเกษตร การค้า การลงทุน 
และบริการ รวมถึงประสานความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อ
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เสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มุ่งหวังว่า การเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจดังกล่าว จะน าไปสู่
การขยายตัว ทางเศรษฐกิจ เกิดการกระจายความเจริญ 
และยกระดับรายได้ของประชาชนของแต่ละประเทศใน
ภูมิภาค  จากข้อตกลงดังกล่าว น าพาไปสู่แผนการพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนของรัฐบาลไทย เพื่อเปิดศักยภาพ
ในพื้นที่ชายแดนโดยการส่งเสริมการลงทุน น าพาไปสู่การ
เช่ือมโยงทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
โดยส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ให้ เอื้อประโยชน์ต่อการ
ลงทุน โดยการพัฒนาโครงสร้ างพื้ นฐาน ทางด้ าน
สาธารณูปโภค การคมนาคม ขนส่ง จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า
เพื่อยกระดับมาตรฐานสากล และด้านการให้บริการ การ
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก  ณ  จุ ด ผ่ า น แ ด น น า ไ ป สู่ 
การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นประกอบกับการ
ขยายขีดความสามารถ ก าลังแรงงาน เพื่อรองรับกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน การ
บริการ การท่องเที่ยว 

ในปี  พ.ศ.  2558 รัฐบาลได้ประกาศเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกและระยะที่สองรวม 10 จังหวัด 
ระยะแรก 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด 
และสงขลา ส่วนในระยะที่  2 ประกอบด้วย จังหวัด
เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรีและนราธิวาส 
โดยมีการสร้างแรงดึงดูดการลงทุน เช่น การได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุด 8 ปี การลดหย่อนภาษี
เงินได้ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี การได้รับการยกเว้นอากร
ขาเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก อนุญาตให้
ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่มิใช่
ภาษีอากร เช่น การถือครองที่ดิน การน าแรงงานมีฝีมือ
ต่างด้าวมาท างาน  เป็นต้น  
   ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัด
เชียงราย ได้จัดตั ้งตามแผนการพัฒนาในระยะที ่ 2 
ต ามประกาศคณะกรรมการนโยบาย เขตพ ัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่ 2/2558 โดยก าหนดให้เขตพัฒนา
เศรษฐก ิจพ ิเ ศษจ ังหว ัด เ ช ีย งราย เป ็น  “ฐานการ
ท่องเที่ยว แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร ศูนย์กลาง
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งต่อเนื่อง
หลายร ูปแบบ” ครอบคล ุมพื ้นที ่ 21 ต าบล  ที ่ต ิด
ชายแดนใน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเชียงของ อ าเภอ

เชียงแสน และอ าเภอแม่สาย ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัด เชียงราย นั ้น  ตั ้งอยู ่บนแนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North – South Economic 
Corridor) ทางเหนือเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้ (มณฑล
ยูนนาน) ได้ทั้งเส้นทางทางบกและทางน้ า โดยทางบก
มี 2 เส้นทาง คือ ถนน R3A ผ่านด่านเชียงของ และ 
สปป.ลาว และ ถนน R3B ผ่านด่านแม่สาย และเมียน
มา ส่วนทางน้ าอาศัยแม่น้ าโขงผ่านท่าเรือเชียงแสน 
และยังสามารถเชื่อมโยงไปสู ่ท่าเรือแหลมฉบังเพื ่อ
ออกทางทะเลไปยังภูมิภาคอื่นได้ จังหวัดเชียงรายจึงมี
ศักยภาพในด้านโลจิสติกส์เชื ่อมโยงไปยังจีนตอนใต้
และพื้นที่ตอบบนของเมียนมา และ สปป.ลาว โดยมี
ศักยภาพในเชิงพื้นที่ ได้แก่ อ าเภอแม่สาย  สามารถ
พัฒนาด่านชายแดนรองรับการค้า  การท่องเที่ยว โดย
มีการ เตร ียมพื ้นที ่จ ัดตั ้ง โร งแรม ศูนย ์การประช ุม 
ร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์ขนส่งมวลชน และศูนย์ข้อมูล
การท่องเที ่ยว ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ให้
อ าเภอแม่สายเป็นเมืองทางการค้า (Trading City)
มุ ่งเน้นการเป็นตลาดชายแดนไทย – เมียนมา และ
เส้นทางท่องเที ่ยวเชื ่อมมัณฑเลย์ อ าเภอเชียงแสน 
เ ป ็น เ ข ต ก า ร ค ้า เ ส ร ี เ ข ต ป ล อด ภ า ษ ีอ า ก ร  เ ป ็น
ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีการ
เ ต ร ีย มพื ้นที ่จ ัด ตั ้ง ท ่า เ ร ือ  ศ ูน ย ์เ ปลี ่ย นถ ่า ย แ ล ะ
คลังสินค้าพาณิชยกรรม ส านักงาน และศุลกากรและ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ให้อ าเภอเชียงแสน
เป็นเมื่องท่า (Port City) มุ่งเน้นการเป็นท่าเรือสู ่จ ีน
ตะวันตกและการท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองค า และ
อ า เภอเชียงของ ม ีศ ักยภาพทางด้านการค้า  การ
ท่องเที่ยว ศูนย์ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยมีการ
เตรียมพื้นที่ศูนย์โลจิสติกส์ พาณิชยกรรม ส านักงาน
การค ้า  และศ ุลกากร  และก าหนดต าแหน ่งท า ง
ยุทธศาสตร์ให้อ าเภอเชียงของเป็นเมืองด้านโลจิสติกส์ 
(Logistic City)มุ ่งเน้นบทบาทเป็นประตูการค้าสู ่จีน
ตะวันตกและเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมไปยัง สปป.
ลาว 
  จึงเห็นได้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
มีศักยภาพสูงในการด าเนินการตามเป้าหมายที่ได้วางไว้   
ผู้ศึกษาเห็นความส าคัญที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
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ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และเห็นประโยชน์จากการตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในการส่งเสริม และดึงดูดนัก
ลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ 
ยังผลให้เกิดการส่งเสริมการส่งออก การผลิตสินค้า และ
เป็นศูนย์การกระจายสินค้าในภูมิภาค การจ้างงานเพิ่มขึ้น 
ซี่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ดังนั้น การศึกษานี้จึ งมี วัตถุประสงค์ เพื่อวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุน และเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นข้อมูล
ของผู้ประกอบการที่ตัดสินใจลงทุนในอ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย   
ในส่วนต่อไป บทความนี้จะน าเสนอเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ส่วนแรก น าเสนอทฤษฎีและกรอบที่ใช้ศึกษา ส่วนที่สอง 
น าเสนอ ตัวอย่างการศึกษาและผลการศึกษา และส่วน
สุดท้ายน าเสนอข้อเสนอแนะจากการศึกษา รายละเอียด
ในแต่ละส่วนมีดังต่อไปนี้ 
 
2. ทฤษฎีและกรอบการวิเคราะห์ในการเลือกแหล่งท่ีต้ัง

ทางอุตสาหกรรม 

ทฤษฎีการเลือกแหล่งที่ตั้งทางอุตสาหกรรม

มีหลายทฤษฎี (ธีระพงษ์เขมฤกษ์อ าพล, 2538) แต่ละ

ทฤษฎีตั้งอยู่หลักการร่วมกันคือ ผู้ประกอบการมีเป้าหมาย

ต้องการแสวงหาก าไรสูงสุด ดังนั้น ภายใต้ทฤษฎีการเลือก

แหล่งที่ตั้งจึงค านึงถึงปัจจัยหลัก 2 ด้าน คือด้านต้นทุน

และด้ า นร าย ไ ด้   ร วมทั้ ง ปั จจั ยภายนอก  ไ ด้ แก่  

สภาพแวดล้อมด้ านตลาด โครงสร้ างพื้นฐานด้ าน

สาธารณูปโภค ประชากร และนโยบายสนับสนุนของ

รั ฐ บ า ล  ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ ลื อ ก แ ห ล่ ง ที่ ตั้ ง 

ทางอุตสาหกรรมของนักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมันช่ือ 

Alfred Weber (เขียนหนังสือช่ือ Über den Standort 

der Industrien (Theory of the Location of 

Industries, 1929)นับว่าเป็นทฤษฎีที่มีการกล่าวอ้างถึง

อ ย่ า ง ก ว้ า ง ข ว า ง  ทฤษฎี นี้ ตั้ ง อ ยู่ บน หลั กก า ร ว่ า 

ผู้ประกอบการจะเลือกแหล่งที่ตั้งที่ท าให้ต้นทุนการผลิต

ต่ าสุด ต้นทุนที่ Weber ให้ความส าคัญคือต้นทุนค่าขนส่ง

และต้นทุนค่าแรงงาน  ที่ผ่านมาได้มีการประยุกต์ทฤษฎี

การเลือกแหล่งที่ตั้งทางอุตสาหกรรมในการศึกษาการ

ตัดสินใจของผู้ประกอบการในประเทศต่าง ส าหรับกรณี

ของประเทศไทย มีการศึกษาจ านวนมาก  เช่น  สุชีพ ลี้

ฐิตินันท์ (2553) ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล (2552)  ฐิติมา เพ็ช

รพงษ์ (2551)  เป็นต้น ส าหรับการศึกษานี้ได้น าแนวคิด

ทฤษฎีการเลือกแหล่งที่ตั้งของ  Weber มาเพื่อศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ในอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  ทั้งนี้ก าหนดกรอบ

การวิจัยภายใต้ตัวแบบ Structural Equation Model ดัง

แสดงในภาพที่ 1 และรายละเอียดของตัวแปรที่ใช้ใน

การศึกษาแสดงในตารางที่ 1 ส าหรับสมมุติฐานการศึกษา

มี 6 ข้อดังนี ้

1. ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น อ า เ ภ อ 
เชียงของ จังหวัดเชียงราย  
2. ปัจจัยด้านวัตถุดิบและบริการ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการในอ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
3. ปัจจัยด้านที่ตั้ง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนของผู้ประกอบการในอ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย 
4. ปัจจัยด้านขนส่ง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนของผู้ประกอบการในอ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย 
5. ปัจจัยด้านรัฐบาล เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนของผู้ประกอบการในอ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ปัจจัยด้านชุมชน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการในอ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
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ภาพที ่1: สมการโครงสร้างที่ใช้ในการศึกษา 
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ตารางที่ 1  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรแฝง (latent variable) ตัวแปรเชิงสังเกต (observed variable) 

ตัวแปร ความหมาย ตัวแปร ความหมาย 

FMAN ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์  FMAN 1 มีจ านวนแรงงานท่ีเพียงพอ 

 (manpower factor) FMAN2 แรงงานมีทักษะตามที่ต้องการ 

  FMAN3 อัตราค่าจ้างของแรงงาน 

FRAW ปัจจัยด้านวัตถุดิบและบริการ FRAW 1 วัตถุดิบมีเพียงพอ 

 (raw material and services factor) FRAW 2 ธุรกิจที่ต่อเนื่องมีเพียงพอ 

  FRAW 3 แหล่งพลังงงานไฟฟ้า 

  FRAW 4 แหล่งน้ า 

FIND ปัจจัยด้านท่ีตั้ง FIND 1 ราคาที่ดินส าหรับตั้งสถานประกอบการ 

 (industrial site factor) FIND 2 ราคาค่าเช่าสถานประกอบการ 

  FIND 3 ใกล้กับตลาดสินค้า 

FTRA ปัจจัยด้านขนส่ง FTRA 1 การขนส่งทางถนน 

 (transportation factor) FTRA 2 การขนส่งทางรถไฟ 

  FTRA 3 การขนส่งทางเครื่องบิน 

  FTRA 4 การขนส่งทางน้ า 

FGOV ปัจจัยด้านรัฐบาล FGOV 1 ความยากของกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ 

 (government factor) FGOV 2 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือ 

  FGOV 3 ได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษี 

  FGOV 4 ได้รับประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  FGOV 5 ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

FCOM ปัจจัยด้านชุมชน FCOM 1 สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการท างาน 

 (community factor) FCOM 2 มีแหล่งอ านวยความสะดวก 
 เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 

  FCOM 3 บรรยากาศที่พักอาศัย 

  FCOM 4 สภาพภูมิอากาศ 

  FCOM 5 ชุมชนมีความสงบ ปลอดภัย ไม่อันตราย 

DEC การตัดสินใจ DEC 1 มีแผนจะขยายกิจการต่อไป 

 (decision) DEC 2 เห็นควรชักชวนผู้สนใจเข้ามาลงทุน 
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3. โครงสร้างของกลุ่ม ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

            กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ในการศึ กษาครั้ งนี้  คื อ 
ผู้ประกอบการในพื้นที่อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 132 ราย การศึกษาเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
เริ่มตั้งแต่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – เดือน
เมษายน พ.ศ. 2562   โครงสร้างของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้
ดังนี ้
 1.  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจ านวน 89 
คน  คิดเป็นร้อยละ 67.4 และเพศหญิง มีจ านวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.6  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 41 – 60 

ปี มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมา 

คือ อายุอยู่ในช่วง 25 – 40  ปี มีจ านวน 32 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.2 อายุในช่วง 60 ปี ขึ้นไป มีจ านวน 20 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.2 อายุต่ ากว่า 25 ปี มีจ านวน 1 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.8 

 3.กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี 

มีจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาคือ ต่ ากว่า

ปริญญาตรี มีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3และสูง

กว่าปริญญาตรี มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3  

 4. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ มี

จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาคือ  

ภาคการเกษตร มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0ภาค

การค้า ขายส่ง/ปลีก  มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.5 และภาคการผลิต มีจ านวน 26คน คิดเป็นร้อยละ 

19.7 

 5. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่ท าการตลาดในท้องถิ่น 

มีจ านวน 95 คน คิด เป็นร้อยละ 72.0 รองลงมา 

คือ ท าการตลาดในท้องถิ่นและท าการตลาดกับคู่ค้า

ประเทศเพื่อนบ้าน มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 

และท าการตลาดกับคู่ค้าประเทศเพื่อนบ้าน มีจ านวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 

 6.กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เริ่มด าเนินกิจการก่อนปี 

พ.ศ. 2558 มีจ านวน 89คน คิดเป็นร้อยละ 67.4 และ

ด าเนินกิจการหลังปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 42 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31.8 และไม่ระบุ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.8  

 7.  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีการจ้างแรงงาน 1 -

15 คน มีจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 89.4 รองลงมา

คือมีการจ้างแรงงาน 16 – 25  คน มีจ านวน 11 คน คิด

เป็นร้อยละ 8 .3 มีการจ้ างแรงงาน 26 -  50 คน  

มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3   

 8.กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีจ านวนสินทรัพย์ 1 – 

5 ล้านบาท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2  รองลงมา

คือมีจ านวนสินทรัพย์เกินกว่า 5 -10 ล้านบาท จ านวน 32

คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 สินทรัพย์ไม่เกิน 1 ล้านบาท มี

จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และสินทรัพย์เกินกวา่ 

10 ล้านบาท ข้ึนไป มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 

 9. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 

100,001 – 500,000 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.5  รองลงมาคือมีรายได้ต่อไม่เกิน 100,000 บาท 

จ านวน 44  คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีรายได้ต่อไม่เกิน 

500,001 – 1,000,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อย

ละ 19.7 และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 1,000,000 บาท 

จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

 

4.ผลการศึกษา 

 

การค านวณตัวแบบสมการโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการอ าเภอเชียง

ของ จังหวัดเชียงราย ใช้โปรแกรม AMOS หลังจากท าการ

ปรับปรุงตัวแบบจ าลองแล้ว ปรากฏว่า ค่าความน่าจะเป็น

ของไคสแควร์  (Chi-square probability level) เท่ากับ 

188.602 ค่าไคสแควร์สัมพันธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 0.806  

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .904 และค่าดัชนี

รากของค่าเฉลี่ยก าลังสอง ของการประมาณค่าความ

คลาดเคลื่ อน (RMSEA)เท่ ากับ 0.000ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .904  ซึ่งท้ัง 4 ค่า ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน จึงได้แบบจ าลองที่มีความเหมาะสมกลมกลืน

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (ดังแสดงในภาพที่ 2) 
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ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรแฝงตามคือ การตัดสินใจลงทุนและตัวแปร
แฝงอิสระได้แก่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย   สรุปได้
ดังนี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการในอ าเภอ
เชยีงของ จังหวัดเชียงราย ปฏิเสธข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้ 
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านวัตถุดิบและบริการ เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการใน
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปฏิเสธข้อสมมติฐานที่ตัง้
ไว้ได้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านท่ีตั้ง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการในอ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ยอมรับข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้ 
สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยด้านขนส่ง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการในอ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ปฏิเสธข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้ 
สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยด้านรัฐบาล เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการในอ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ปฏิเสธข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้ 
สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยด้านชุมชน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการในอ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ยอมรับข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้ 

 
ภาพที ่2  ผลการค านวณตัวแบบสมการโครงสร้างที่ศึกษา 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ล ง ทุ น 

ในอ าเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย สะท้อนให้เห็นว่า

ผู้ประกอบการไม่พึงพอใจกับประเด็นเรื่องจ านวนแรงงาน 

อัตราค่าจ้างของแรงงาน และทักษะของแรงงาน ดังนั้น 

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงต้องผลักดันนโยบาย

ด้านการปฏิรูปการศึกษาให้รองรับกับตลาดแรงงานที่มาก

ขึ้น เพื่อให้เกิดแรงงานท่ีมีทักษะ และคุณภาพ เพื่อจูงใจให้

ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนให้มากยิ่งขึ้นไป 

2. ปัจจัยด้านปัจจัยด้านวัตถุดิบ และบริการ ไม่ได้เป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้ผู้ประกอบการลงทุนใน

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สะท้อนให้เห็นว่า 

ผู้ประกอบการไม่พึงพอใจกับประเด็นเรื่องวัตถุดิบ ธุรกิจที่

ต่อเนื่องมีเพียงพอแหล่งพลังงานไฟฟ้าแหล่งน้ าดังนั้น 

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงต้องผลักดันนโยบาย

ศูนย์เปลี่ยนถ่าย กระจายสินค้า รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน 

ให้เป็นรูปธรรม ให้พร้อมต่อการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนให้มากยิ่งขึ้นไป 

3. ปัจจัยด้านที่ตั้ง เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนในอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สะท้อน

ให้ เห็นว่า ผู้ประกอบการพึงพอใจกับประเด็นเรื่ อง

ความส าคัญเกี่ยวกับใกล้กับตลาดสินค้า ราคาที่ดินส าหรับ

ตั้งสถานประกอบการ รวมถึงค่าเช่าที่ดิน ซึ่งอ าเภอเชียง

ของ มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศ

เพื่อนบ้าน ผ่าน เส้นทางถนนR3A อีกทั้งยังมีการเตรียม

พื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งสถานประกอบการ ภายใต้

นโยบายส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 

4. ปัจจัยด้านขนส่ง ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจให้ผู้ประกอบการลงทุนในอ าเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบการยังไม่พึงพอใจกับ

การขนส่งทางถนนการขนส่งทางเครื่องบินส่วนการขนส่ง

ทางรถไฟการขนส่งทางน้ า ซึ่งอ าเภอเชียงของ ต้องมี

นโยบายทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การขยายถนน 

การขยายทางรถไฟ และท่าเรือ ให้สอดคล้องกับการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากการเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน 

5. ปัจจั ยด้ านรั ฐบาล ไม่ ได้ เป็นปัจจัยที่ ส่ งผลให้

ผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในอ าเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบการยังไม่พึงพอใจ

กับประเด็นความยากของกฎระเบียบในการประกอบธุรกจิ

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน และช่วยเหลือการตัดสินใจ

ลงทุนได้รับประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษผลประโยชน์

ทางด้านภาษแีละได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ดังนั้น ดังนั้น อ าเภอเชียง

ของ จังหวัดเชียงราย จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

สิทธิประโยชน์จากการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ

ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่ยังก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการ

ส่งเสริมการลงทุน เพื่อท าให้เกิดแรงดึงดูดการลงทุนให้

มากยิ่งขึ้น 

6. ปัจจัยด้านชุมชน เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนในอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สะท้อน

ให้ เห็นว่า  ผู้ประกอบการเห็นว่า ชุมชนมีความสงบ 

ปลอดภัย ไม่อันตราย บรรยากาศที่พักอาศัยสภาพ

ภูมิอากาศสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการท างานและมี

แหล่งอ านวยความสะดวก เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล  

ดังนั้น อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงมีข้อได้เปรียบ

ทางด้าน ชุมชน ดังท่ีแผนการพัฒนาบทบาทให้อ าเภอเชียง

ของ เป็น 1 เมือง 2 รูปแบบ คือเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

และการพัฒนาทางอุตสาหกรรม ควบคู่กันซึ่งบทบาทของ

เมืองจึงส่งเสริมให้มีความเหมาะสมด้านการลงทุน และ

ขยายการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น 
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ข้อจ ากัดของการศึกษา 

   1.เนื่องจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2558  การศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาช่วง

เริ่มต้นตามแผนแม่บทของแผนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เชียงราย ผลการศึกษาจึงเป็นข้อสรุประยะสั้นเท่านั้น 

ปัจจัยที่กล่าวมาดังกล่าว จึงอาจจะไม่สะท้อนถึงสภาพที่

ควรจะเป็นในระยะยาวได้  ดังนั้น หากแผนจัดตั้งเป็น

รูปธรรมที่ชัดเจนแล้ว ควรจะต้องท าการศึกษาเพิ่มเติม

ขอบเขตเนื้อหา รวมถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งอิทธิพล เพิ่มขึ้น 

มาเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ต่อไปได้อีก 

     2.  ผลการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา พบว่า กลุ่ม

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่น 

และเป็นผู้ประกอบการภายในประเทศซึ่งส่วนใหญ่มีขนาด

เล็ก   ดังนั้น การวิจัยอาจจะไม่สะท้อนแนวทางการ

ตัดสินใจของผู้ประกอบการบางกลุ่มได้ อาทิ กลุ่มธุรกิจ

ขนาดใหญ่ในประเทศ หรือ กลุ่มธุรกิจข้ามชาติ เช่น กลุ่ม

ทุนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น ซึ่งกลุ่ม

ทุนเหล่านี้อาจตัดสินใจมาลงทุนในระยะยาว  รวมทั้งกลุ่ม

ธุรกิจเหล่านี้อาจพิจารณาตัดสินใจมาลงทุนด้วยเหตุผลที่

ต่างไปจากผลที่ได้จากการศึกษาน้ี 
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ปัจจัยที่ก าหนดความล้มเหลวทางการเงินของธุรกจิที่จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Factors  Determine  Financial  Failure  of  Company  Listed  in   
Stock  Exchange  of  Thailand 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจัยที่ก าหนดความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก าหนดความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวมและ
รายกลุ่มอุตสาหกรรม และเพื่อพยากรณ์ธุรกิจที่จะประสบกับภาวะความล้มเหลวทางการเงิน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็น
ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561 จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ ธุรกิจที่ประสบกับภาวะล้มเหลวทางการเงิน และธุรกิจที่ไม่ประสบกับภาวะล้มเหลวทางการเงิน ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนก าไร
ขั้นต้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราเงินเฟ้อ และปัจจัยด้านการเมือง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบทางลบต่อความ
ลม้เหลวทางการเงิน ส าหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราการ
ว่างงาน ส่งผลกระทบทางบวกต่อความล้มเหลวทางการเงิน โดยสามารถพยากรณ์กลุ่มธุรกิจโดยรวมได้อย่างถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 
66.47 ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวยังคงส่งผลกระทบต่อความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจ ในแต่ละรายกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างมี
นัยส าคัญ โดยสามารถพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 57 – 86 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบมากที่สุดในกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวนี้ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยี  

ค าส าคัญ: ความล้มเหลวทางการเงิน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ธุรกิจจดทะเบียน, รายอุตสาหกรรม , สมการ
ถดถอยโลจิสติก 

Abstract 

This study examines factors determine financial failure of company listed in Stock Exchange of Thailand 
(SET) as well as among industry groups listed in the SET. Data collected from 2014 to 2018. The study also 
predict the company that is experiencing financial failure. The study selected a sample of 2 groups include 
companies have experienced financial failure and companies have not experienced financial failure. Using 
Logistic Regression Analysis, the result find that factors determine the financial failure of company are current 
ratio, gross profit margin, net income to total asset, inflation rate and political factors have a negative effect 
on financial failure but debt to equity, inventory turnover, loan interest rate and unemployment rate have a 
positive effect on financial failure. These factors can predict firms 66 .47  percent. These factors still have a 
significant effect on the financial failure among industry groups. Also these factors can predict firms in industry 
groups between 57 – 86 percent. The factors most effect on financial failure of Property and Construction. 
However, there are no factors determine the financial failure of Technology. 
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วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการจัดท าแผนที่เดินเรือ 
กรณีศึกษา: แผนที่เดินเรือหมายเลข 156 และ 307A 

Cost – Benefit Analysis of Making Nautical chart  
Case Study: Nautical chart Number 156 and 307A 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางสังคม ความคุ้มค่า และความอ่อนไหวของโครงการการ
จัดท าแผนที่เดินเรือ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนจากการจัดท า
แผนที่เดินเรือหมายเลข 156 และ 307A เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสถิติข้อมูลต้นทุนของการจัดท าแผนที่เดินเรือคือ 
การส ารวจ การสร้าง การพิมพ์ และการจ าหน่าย และข้อมูลรายได้จากการจ าหน่ายแผนที่ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนของการจัดท า
แผนที่เดินเรือ และวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเรือโดยใช้แนวคิด SROI (Social 
Return on Investment) ผลการศึกษาของแผนที่เดินเรือหมายเลข 156 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิทางการเงิน (NPV) มีค่า
เท่ากับ -2,575,651.06 บาท แต่มูลค่าปัจจุบันสุทธิของสังคมเท่ากับ 14,746,533.80 บาท และผลตอบแทนทางสังคม (SROI) 
เท่ากับ 4.52 ในท านองเดียวกันแผนที่เดินเรือหมายเลข 307A มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิทางการเงิน (NPV) เท่ากับ                     -
2,993,174.99 บาท แต่มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของสังคมเท่ากับ 12,994,234.02 บาท และผลตอบแทนทางสังคม (SROI) เท่ากับ 
3.33 ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว กรณีที่อายุการใช้งานของแผนที่เดินเรือทั้ง 2 หมายเลขสั้นลงเหลือ 5 ปี จากภัย
พิบัติธรรมชาติหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ พบว่า โครงการจัดท าแผนท่ีเดินเรือท้ังหมายเลข 156 และ 307A ยังคงมีความ
คุ้มค่าทางสังคม  
ค าส าคัญ: ต้นทุนและผลประโยชน์, แผนที่เดินเรือ 
 
Abstract 
This study aims to analyze social costs and benefits and analyze the sensitivity of the project, the 
preparation of Nautical chart By using primary data from interviews with stakeholders Regarding costs and 
returns from the preparation of the Nautical chart No. 156 and 307A. collecting secondary data about 
statistics, the cost data for each of the navigational chart procedures is surveying, creating, printing and 
selling. and income information from the sale of Nautical chart to analyze the cost of navigating the chart 
and measuring social returns from the decrease in the cost of boat repairs using the SROI concept (Social 
Return on Investment). The results of the Nautical chart No. 156 found that the net present value (NPV) is 
equal to -2,575,651.06 Baht, but the net present value of society is equal to 14,746,533.80 baht and social 
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return (SROI) equal to 4.52. Similarly, the navigational chart number 307A has a net present value (NPV) 
equal to -2,993,174.99 baht but has a net present value of the society equal to 12,994,234.02 baht and 
social return (SROI) Equal to 3.33, while the sensitivity analysis results In the event that the lifetime of the 
two navigational chart is shortened to 5 years from natural disasters or human activities, it is found that 
both the Nautical chart Project No. 156 and 307A still have social value. 
Keywords: Cost – Benefit, Nautical Chart
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การศึกษาอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของสญัญาซื้อขายทองค าล่วงหน้า 
ประเภท Gold D 

A Study of Optimal Hedge Ratio of Gold D 

อรนาวิน สถิตยส์ุขเสนาะ1 และ วรดี จงอัศญากุล2 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการประมาณค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายทองค าล่วงหน้าประเภท 
Gold D ที่อ้างอิงทองค าแท่งความบริสุทธิ์ ร้อยละ 99.99 ในประเทศไทย โดยใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด รวมทั้งการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยง การเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้ข้อมูลราคาของสัญญาซื้อขายทองค าล่วงหน้าประเภท 
Gold D และข้อมูลราคาทองค าที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 แบบรายวัน ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 - 13 ธันวาคม 
พ.ศ.2561 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งข้อมูลออกเป็นช่วง 2 ช่วง ได้แก่ ข้อมูลในช่วงแรก (In-Sample) จะใช้เพื่อท าการ
ประมาณค่าอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง และข้อมูลในช่วงที่สอง (Out-Sample) ใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการ
ป้องกันความเสี่ยง ผลจากการศึกษาพบว่า ค่าประมาณอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง ของสัญญาซื้อขายทองค าล่วงหน้า
ประเภท Gold D มีค่าเท่ากับ 0.7382 และค่าวัดประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยง มีค่าเท่ากับร้อยละ 37.68 ดังนั้นนัก
ลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจที่เผชิญกับความผันผวนในด้านราคาทองค าจะสามารถน าค่าประมาณอัตราส่วนการป้องกันความ
เสี่ยง ของสัญญาซื้อขายทองค าล่วงหน้าประเภท Gold D ที่ได้มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 
ค าส าคัญ: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง, ประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยง 
 
Abstract 
The objective of this research is to estimate hedge ratio of Gold D, a futures contract with 99.99% pure gold 
as an underlying asset, in Thailand using ordinary least square method and to conduct hedge effectiveness. 
Daily data of prices of Gold D and 99.99% pure gold are collected from September 4th, 2017 to December 
13th, 2018. Data are divided into two sub-periods. In-sample data are used to estimate hedge ratio, and out-
sample are used to test hedge effectiveness. The results show that Gold D’s hedge ratio is 0.7382, and its 
hedge effectiveness is 37.68%. Therefore, investors or business owners who face the gold price fluctuation 
can make optimal hedging decisions by using the estimation of Gold D’s hedge ratio. They will be able to 
control the risk of their gold price fluctuation more effectively. 
 
Keywords: Futures contract, Hedge ratio, Hedge Effectiveness 
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A Study of the Relationships between Internal Control and Budgeting 
Management of Special Education Schools (Co-education) 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัด
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการหรือหัวหน้างานงบประมาณ
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)จ านวน 73 แห่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณผลการวิจัยพบว่าการควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อม
การควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง และด้านการติดตามประเมินผลส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ท่ีจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในโดยเฉพาะ
การก าหนดนโยบายและมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมตลอดจนการก าหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในให้มีการเปรียบเทียบข้อมูลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป 

ค าส าคัญ: การควบคุมภายใน, การบริหารงบประมาณ, โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 
 
Abstract 
The research aimed to examine the effect of the internal control on the budget management ofspecial 
education schools (co-education) under the Bangkok metropolitan administration. Questionnaires were used 
as a tool for collecting data from 73 school director or budgeting director ofspecial education schools (co-
education) under the Bangkok metropolitan administration. Statistic methods used for analyzing the 
collected data were multiple correlation analysis and multiple regression analysis. The results showed that 
the control environment, risk assessment, and monitoring activities impact on budgeting management. 
Therefore, the school director should focus on internal control, especially in determining the appropriate 
internal control policies and measures. As well as setting policies for monitoring and evaluating internal 
control in order to achieve the objectives efficiently. 

Keywords: Internal control, Budgeting management, Special education school (co-education) 
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1.บทน า 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ขึ้น ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2556 ซึ่งจากการส ารวจ
ความพิการของส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยล่าสุดได้ด าเนินการส ารวจ
ความพิการเมื่อปี พ.ศ. 2555 พบว่าประเทศไทยมีประชากร
ที่พิการประมาณ 1.5 ล้านคน หรือ ร้อยละ 2.2 ของ
ประชากรทั่วประเทศ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจ านวนคนพิการ
ยังมีแนวโน้นจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้คนพิการยังเป็น
กลุ่มคนที่ถูกละเลยในสังคม และขาดโอกาสในการเข้าถึง
สิทธิข้ันพื้นฐานหลายประการ รวมถึงการศึกษาด้วย 
โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เป็นสถานศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนปกติร่วมกับการจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้พิการซึ่งความพิการมีหลากหลายรูปแบบ ส าหรับ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียน
ร่วม) นั้น จากข้อมูลปี 2560 พบว่ามีการจัดการเรียนการ
สอนให้กับผู้มีความพิการด้านสติปัญญาจ านวน 1,289 คน 
ผู้มีความพิการด้านการเรียนรู้จ านวน 1,403 คน ผู้มีความ
พิการด้านการมองเห็นจ านวน 19 คน ผู้มีความพิการด้าน
การได้ยินจ านวน 40 คน ผู้มีความพิการด้านการพูดและการ
ใช้ภาษาจ านวน 37 คน ผู้มีความพิการด้านร่างกายจ านวน 
69 คน ผู้มีความพิการด้านการควบคุมอารมณ์และ
พฤติกรรมจ านวน 315 คน ออทิสติกจ านวน 548 คน และผู้
มีความพิการซ้ าซ้อนจ านวน 62 คน โดยมีครูส าหรับการจัด
การศึกษาพิเศษจ านวน 273 คนจะเห็นได้ว่าโรงเรียนที่จัด
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เป็นสถานศึกษาที่มีความ
หลากหลายส่งผลให้เกิดความซับซ้อนในการบริหารจัดการ
ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสี่ยงได้ เช่น การขาดการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายและงบประมาณส าหรับโรงเรียนปกติทั่วไปที่จัด
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ขาดระบบสนับสนุนที่ตรงตาม
ความจ าเป็นพิเศษของเด็กที่บกพร่องแต่ละประเภทในการ
จัดการเรียนร่วม ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องมีวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้มีการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า
รวมทั้งสามารถควบคุมและตรวจสอบการท างานได้ [1] 

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นท าให้เกิดค าถามในการวิจัย
คือการควบคุมภายในส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) อย่างไร น าไปสู่
การศึกษาการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัด
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาครั้งนี้ผลการศึกษาจะช่วยพัฒนากลยุทธ์การ
ควบคุมภายในของโรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 
และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้
ทันสมัยสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทันต่อเวลา 
 
2.วิธีด าเนินการศึกษา 
การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาตัวแปรอิสระจากกรอบแนวคิด
มาตรฐานการควบคุมภายในของโคโซ่ ซึ่งประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบคือ 
1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment 
: CE)  
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment : RA)  
3) กิจกรรการควบคุม (Control Activities : CA) 
4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communications : IC) และ  
5) การติดตามประเมินผล(Monitoring Activities : MA)  
 
ส าหรับตัวแปรตามศึกษาจากกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะเป็น
นิติบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ [1] ไว้ 7 ด้านประกอบด้วย  
1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
2) การจัดสรรงบประมาณ  
3) การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้
เงินและผลการด าเนินงาน  
4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
5) การบริหารการเงิน  
6) การบริหารบัญชีและ  
7)การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 
 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้อ านวยการหรือ
หัวหน้างานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในและงานบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาเป็นอย่างดี จ านวนทั้งหมด 128 
แห่ง โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยเริ่มจากการศึกษา
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อท าการสร้างกรอบ
แนวคิดในการวิจัย แล้วจึงเริ่มเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วนคือ ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็นสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานซึ่งใช้อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป และทดสอบ
สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ซึ่งเขียน
สมการได้ดังนี ้
 

BM = β0+β1CE+β2RA+β3CA+β4IC+β5MA+ 
 
โดย  BM แทน การบริหารงบประมาณ 
 CE แทน สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
 RA แทน การประเมินความเสี่ยง 
 CA แทน กิจกรรมควบคุม 
 IC แทน สารสนเทศและการสื่อสาร 
 MA แทน การติดตามประเมินผล 
 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้อ านวยการหรือหัวหน้างาน
งบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัด
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมา 

73 ฉบับ จากจ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปสิ้น 128 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 57.03 โดยมีผลการวิจัยดังนี ้
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 76.7
มีอายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปีร้อยละ 41.1 โดยจบการศึกษา
ระดับปริญญาโทร้อยละ 71.2 ท างานในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการร้อยละ 34.2 และต าแหน่งหัวหน้างบประมาณ
ร้อยละ 65.8 ซึ่งมีประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง
ปัจจุบัน1 - 5 ปี ร้อยละ 42.5 โดยมีประสบการณ์การ
ท างานในโรงเรียนปัจจุบัน 1 - 5 ปี ร้อยละ 53.4 
ผลกการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การควบคุมภายในและการ
บริหารงบประมาณ แสดงไว้ในตารางที่ 1 ดังต่อไป  
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการ
ควบคุมภายในและการบริหารงบประมาณ 
ตัวแปร BM CE RA CA IC MA VIF 

X 4.417
4 

4.448
6 

4.238
4 

4.263
0 

4.208
9 

4.3
068 

 

S.D. .46
09 

.48584 .57412 .53
425 

.51
877 

.59356  

BM -       

CE .734** -     2.956

  
RA .770** .789** -    3.876

  
CA .747** .708** .778* -   3.905

  
IC .765** .553** .654** .651** -  3.650

  
MA .754** .436** .552** .704** .808** - 3.863

  

 
  จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรอิสระแต่ละด้านมี
ความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง .436 -.808 
เพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่ก่อให้เกิด
ปัญหา Multicollinearity จึงท าการทดสอบ โดยพิจารณา
ค่า VIFพบว่ามีค่าระหว่าง 2.956- 3.905 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity[7] 
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ส าหรับผลกการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในและการบริหาร
งบประมาณแสดงไว้ในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ของการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ 

การ
ควบคุม
ภายใน 

การบริหารงบประมาณ 
t 

p-
value 

สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ค่าคงท่ี .538 .257 2.090 .040 
CE .312 .090 3.466 .001 
RA .184 .087 2.113 .038 
CA -.027 .094 -.289 .773 
IC .115 .094 1.229 .223 
MA .312 .084 3.713 .000 

F =  52.455     p = .000Adj R2 = .781 
    
จากตารางที2่ พบว่า การควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อม
การควบคุมด้านการประเมินความเสี่ยงและด้านการติดตาม
ประเมินผลส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมผู้บริหารสถานศึกษามีส่วน
ส าคัญอย่างมากต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
การควบคุมภายในหน่วยงาน เพราะเป็นผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและมาตรการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม เช่น การก าหนดนโยบาย จริยธรรมใน
การท างาน ความโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
[3]ซึ่งได้ท าการศึกษาแนวทางการด าเนินงานการควบคุม
ภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษและพบว่าสภาพแวดล้อม
การควบคุมอยู่ในระดับมากกว่าด้านอื่น ในส่วนของการ
ควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยงนั้นสถานศึกษามี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการด าเนินงาน โดยเฉพาะการประเมินความ
เสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ [6] ที่ท าการศึกษาการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งพบว่าการควบคุม
ภายในด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมอยู่ในระดับสูงสุด 
ในขณะที่การประเมินความเสี่ยงก็อยู่ในระดับที่สูงรองลงมา
ส าหรับการควบคุมภายในด้านการติดตามประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงาน
ควรมีการก าหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในให้มีการเปรียบเทยีบข้อมูลการด าเนินงานที่
เกิดขึ้นจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ[4]ได้ศึกษาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบการควบคุม
ภายในด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย พบว่ามีผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในด้าน
การเงินอยู่ในระดับที่มากที่สุด และการประเมินความเสี่ยง
ในด้านการเงินก็อยู่ในระดับที่มากที่สุดเช่นเดียวกัน 
ในขณะที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในด้าน
กิจกรรมควบคุมและด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ในส่วน
ของการควบคุมภายในด้านกิจกรรมควบคุม ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับ
มาตรฐานการควบคุมภายในซึ่งท าให้ไม่สามารถก าหนด
กิจกรรมควบคุมได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ [5]ได้ศึกษาความรู้และการปฏิบัติงานของครูและ
ผู้บริหารเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในสถานศึกษา
และเพื่อเปรียบเทียบความรู้การปฏิบัติงานของครูและ
ผู้บริหารเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด พบว่าโดยรวมครู
และผู้บริหารมีระดับความรู้ต่ า  
นอกจากนี้ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ก็มีความเป็นไป
ได้ที่ผู้บริหารและครูขาดความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ รวมทั้งไม่ได้จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้
เทคโนโลยีและระบบงานที่ดี ซึ่งผู้บริหารและครูจะต้องให้
ความส าคัญกับบุคลากรทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งการปฏิบัติงานตาม
ระบบที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและยังต้องค านึงถึงการ
สื่อสารที่ดีอีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับ[2] ที่กล่าวว่าระบบการ
สื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง
และช่วยติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างทั่วถึงครบถ้วน ควร
จัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมทันต่อการ
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ปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
ข่าวสารที่ถูกต้อง เช่ือถือได้ทันเหตุการณ์และสะดวกในการ
เข้าถึง  
   
4. สรุปผลการศึกษา 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลกระทบของการ
ควบคุมภายในที่มีต่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
พบว่าการควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
ด้านการประเมินความเสี่ยง และด้านการติดตามประเมินผล
ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณดังนั้นสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญและควรด าเนินการให้มีการร่วมกันก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินงานก าหนด
กระบวนการประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง มีการจัดประชุมเพื่อช้ีแจง
บุคลากรในสถานศึกษาในการระบุปัจจัยเสี่ยงและแนะน า
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในกรณีต่างๆ เพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
นอกจากนี้การติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญ ดังนั้นสถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะท างาน
ติดตามประเมินผล ก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือนระบบ และน าผลการประเมิน
ที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนา การควบคุมภายในของสถานศึกษา 
เพื่อรับทราบปัญหาข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไข ปรับปรุง
พัฒนาในล าดับถัดไปดังนั้นจะเห็นว่าการควบคุมภายในเป็น
เครื่องมือส าคัญของผู้บริหารทุกระดับในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรของ
หน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนในการด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาการควบคุมภายใน
และการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) หรือ
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน
ให้ดียิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาระดับความรู้ ความเข้าใจ 
ในกระบวนการควบคุมภายในที่น ามาใช้ในการบริหาร
งบประมาณให้กับบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา เพื่อให้
กระบวนการในการบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไปตาม

แนวทางการควบคุมภายใน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงาน
ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และท าให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาช่วยให้การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาเกิด
ความสะดวก รวดเร็วต่อการบริหารจัดการ โดยการ
ด าเนินการจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 
      ส าหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
      1. ควรศึกษาในด้านพฤติกรรมการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการควบคุมภายในสถานศึกษา 
2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์
ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น อาจท าให้เกิดประเด็นที่
น่าสนใจในการศึกษาเพิ่มเติม 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ตัวแบบ "Hedonic Pricing Model"  เพื่อวิเคราะห์แนวทางการก าหนดค่าสินไหม

ทดแทนที่ศาลไทยตัดสินเกี่ยวกับคดีละเมิด การศึกษา ก าหนดให้ศาลพิจารณาค่าเสียหายคดีละเมิดโดยค านึงถึงปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง 6 ปัจจัย ได้แก่ จ านวนโจทย์ทื่ยื่นฟ้อง จ านวนจ าเลยตามค าฟ้อง จ านวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต การกระท าของ

จ าเลยว่ากระท าโดยประมาทหรือมีเจตนา  ผลกระทบต่อผู้เสียหายว่าผู้เสียหายถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บ

ธรรมดา และผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดหรือไม่มีส่วนร่วม ส าหรับข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือค าพิพากษาศาล

ฎีกาเกี่ยวกับคดีละเมิดจ านวน 44 คดีระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2560  การศึกษาได้สร้างสมการเรียกว่า "Hedonic 

Damages" ผลการศึกษาพบว่า สมการที่ค านวณได้อธิบายมูลค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดที่ศาลฎีกาตัดสินได้ประมาณร้อย

ละ 50 ปัจจัยที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนของศาลฎีกา  ได้แก่ ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ผู้เสียหาย

บาดเจ็บสาหัส และ ลักษณะการกระท าความผิดของจ าเลยว่าเป็นการกระท าโดยประมาทหรือเจตนา ส่วนปัจจัยด้านจ านวน

โจทย์ทื่ยื่นฟ้อง จ านวนจ าเลยตามค าฟ้อง และการกระท าของจ าเลยว่ากระท าโดยประมาทหรือมีเจตนา ไม่ได้มีบทบาทส าคัญ

ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน 

ค าส าคัญ: คดีละเมิด  ค่าสินไหมทดแทน  hedonic damage,  hedonic pricing model 
Abstract  
This article was intended for applying the “Hedonic Pricing Model” to analyse the determination of 

compensation approach for the Thai Court for tort law judgment by 6 factors; the number of plaintiff, the 

number of defender, the number of injurer or dead, the defenders’ action who willfully or negligently, 

unlawfully injures the life, body, health, liberty, property or any right of another person, and plaintiff is 

considerate to the case or irrelevant to the case.   This study was collected the relevant data from 44 cases 

of the tort law judgment from 2007 to 2017.  The study was led the "Hedonic Damages" equation which 

could be calculated for the compensation in tort law considered about 50 percent.  The factors which were 

important to be determined for the compensation in Supreme Court judgment were injures the life to 

death, severe injures, and the defenders’ action who willfully or negligently, unlawfully injures the life, 

body, health, liberty, property or any right of another person, and plaintiff is considerate to the case or 

irrelevant to the case whereas the number of plaintiff or defender and defenders’ action which willfully or 

negligently was not been considerate in tort law compensation. 

Keywords:  hedonic damage, hedonic pricing model 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีราคา

หลักทรัพย์ SET50 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2557 ถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 

2561 โดยน ามาศึกษาความนิ่งด้วยวิธีการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test หรือ ADF Test และน ามา

ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยแบบจ าลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)  

เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในระยะสั้น และวิธี Cointegration เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว จากการศึกษา

พบว่า ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ี

อ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50  

ค าส าคัญ: ดัชนีราคาหลักทรัพย์, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, ตลาดหลกัทรัพย์, ประเทศไทย 

Abstract 

The purpose of this study is to examine factors which affect SET50 Index Futures. The data used in this 

study are from the first week of January 2014 to the last week of December 2018.  The data are analyzed 

using the Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test (ADF Test), Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity (GARCH) model to test short run relationships, and cointegration method to test long run 

relationships. The results of the study indicate that SET50 Index has a positive and significant relationship 

at the 0.05 level with SET50 Index Futures. 

Keywords: Stock Price Index, Future Contract, Stock Exchange, Thailand 

 

1. บทน า 
       ในยุคปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ด้วยที่
มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารอย่าต่อเนื่องช่วยให้นัก
ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆ  ได้
โดยง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันนัก

ลงทุนส่วนใหญ่ได้มีการติดตามสถานการณ์ดัชนีราคา
หลักทรัพย์ของแต่ละประเทศท่ัวโลกอย่างต่อเนื่อง โดยที่ดัชนี
ราคาหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศนั้นจะสามารถสะท้อนถึง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับอย่างรวดเร็วจึงส่งผลทางด้าน
จิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุน ท าให้นักลงทุนมีการให้
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mailto:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
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น้ าหนักดัชนีราคาหลักทรัพย์แต่ละประเทศทั่วโลกรวมไปถึง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศที่มีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจโลก เพื่อน ามาคาดการณ์แนวโน้มที่จะมีผลกระทบ
ต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของประเทศไทย โดยในการศึกษานี้
ได้ให้ความสนใจถึงดัชนีราคาหลักทรัพย์ของต่างประเทศที่มี
ความส าคัญของโลกและดัชนีราคาหลักทรัพย์ของประเทศ
ใกล้เคียงอีกทั้งยังพิจารณาถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
ประเทศที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโลก  ดัชนี ราคา
หลักทรัพย์ SET50 ที่ถือเป็นสินค้าอ้างอิง รวมถึงยังพิจารณา
มูลค่าการลงทุนสุทธิของนักลงทุนในประเทศและมูลค่าการ
ลงทุนสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคาร ราคาน้ ามันดิบ WTI ราคาทอง
XAU และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
       เพื่อน ามาหาผลกระทบว่ามีดัชนีราคาหลักทรัพย์และ
ปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 เพื่อที่นักลงทุนจะได้น าผลจาก
การศึกษาครั้งนี้ไปใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
อ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  
 

      1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

       การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีราคา

หลักทรัพย์ SET50 

      1.2 สมมติฐานของการศึกษา 

       ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 ได้แก่ ดัชนีราคา

หลักทรัพย์อุตสาหกรรมดาวโจนส์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่

อ้างอิงกับดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดัชนีฮั่งเส็ง ดัชนี

ฟิลิปปินส์ ดัชนีจากาตาร์ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการซื้อขายสุทธิ

นักลงทุนในประเทศในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่ง

ประเทศไทย มูลค่าการซื้อขายสุทธินักลงทุนต่างประเทศใน

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่ งประเทศไทย อัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยกู้ยืม

ระหว่างธนาคาร ราคาทอง XAU และราคาน้ ามันดิบ WTI 

 

 1.3 การทบทวนวรรณกรรม 

       จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถน ามาใช้ในการ

ก าหนดปัจจัยและทิศทาง ที่มีผลกระทบต่อสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 โดยสัญญาซื้อ

ข้างล่วงหน้าจะมีสินทรัพย์อ้างอิง นั่นคือดัชนีราคาหลักทรัพย์ 

SET50 จึงได้มีการศึกษาถึงทฤษฎีการหามูลค่าฟิวเจอร์ อีก

ทั้ งการน า เสนอข่ าวลงทุนส่ วนใหญ่ ได้ มี การติดตาม

สถานการณ์ดัชนีราคาหลักทรัพย์และสินทรัพย์ทางการเงิน

อีกหลากหลายประเภทของแต่ละประเทศทั่วโลกอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งมูลค่าการลงทุนของนักลงทุนแต่ละประเภท 

ซึ่งนักลงทุนนั้นย่อมต้องการผลตอบแทนตามที่คาดหวังจาก

การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้

จึงให้ความส าคัญต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ รวมไปถึงสินทรัพย์

การเงินประเภทอื่นที่สามารถเป็นทางเลือกในการลงทุนได้

ตามแนวคิดเงินทุนเคลื่อนย้าย และมูลค่าการซื้อขายของนัก

ลงทุน เพื่อหาผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 โดยพรรณี สงให้ (2550) พบว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างราคา ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 

และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์ 

SET50 มีลักษณะการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน สมยศ 

กิตติสุขเจริญ (2558) ชนิษฎา ถนัดค้า (2555) รัชนี รุ่งศรี

รัตนวงศ์ (2553) และสุกัญญา สวัสดิ์ชิตัง (2550) พบว่าดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งต่อ ดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ SET50 และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิง

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกัน 

 

2. วิธีด าเนินการศึกษา 

 2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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      งานวิจัยเรื่องนี้อาศัยขอมูลอนุกรมเวลาเป็นรายสัปดาห์

จากแหล่งทุติยภูมิ  โดยมีตัวแปรต้น ได้แก่  ดัชนีราคา

หลักทรัพย์อุตสาหกรรมดาวโจนส์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่

อ้างอิงกับดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดัชนีฮั่งเส็ง ดัชนีจา

กาตาร์ ดัชนีฟิลิปปินส์ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินบาทดอลลาร์สหรัฐ  อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคาร 

มูลค่าการซื้อขายสุทธินักลงทุนต่างประเทศและมูลค่าการซื้อ

ขายสุทธินักลงทุนในประเทศในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แห่งประเทศไทย ราคาทอง XAU และราคาน้ ามันดิบ WTI  

ตัวแปรตามคือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ SET50 

 

 2.2 การใช้สถิติวิเคราะห์ 

      โดยในล าดับแรกได้ท าการทดสอบความนิ่งของ

ข้อมูล (Unit Root Test) เพื่อทดสอบว่าข้อมูลดังกล่าวมี

ลักษณะนิ่ง (Stationary) หรือมีลักษณะไม่นิ่ง (Non-

Stationary) ซึ่ งข้อมูลที่มี ความนิ่ งจะท า ให้ผลการ

วิเคราะห์มีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ โดยจะอาศัยการ

ทดสอบ Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test 

หรือ ADF Test ในล าดับถัดมาด าเนินการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุ ซึ่งท าการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง 

Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity (GARCH) โดยในการวิเคราะห์การ

ถดถอยนั้น เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

เกณฑ์หนึ่งกับตัวแปรพยากรณ์หลายตัว ซึ่งการวิเคราะห์

นี้มีข้อตกลงข้อหนึ่งว่าตัวแปรพยากรณ์เหล่านี้ต้องไม่มี

ความสัมพันธ์กัน หรือหากมีจะต้องไม่สูงมากนัก แต่

ในทางปฏิบัติบางครั้ งมักพบว่าตัวแปรพยากรณ์มี

ความสัมพันธ์กันสูง จึงได้ด าเนินการตรวจสอบปัญหา 

Multicollinearity ซึ่ งเกิดจากการที่ตัวแปรอิสระใน

สมการมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างกันในระดับสูง 

และในล าดับสุดท้ายท าการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลย

ภาพในระยะยาวของ Johansen and Juselius ซึ่งวิธีนี้

จะไม่ท าให้เกิดปัญหาตัวแปรมีความสัมพันธ์ไม่แท้จริงต่อ

กัน แม้ว่าตัวแปรที่ใช้จะมีลักษณะไม่นิ่ง  

 

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

       จากการศึกษาในขั้นตอนแรกได้ท าการทดสอบความนิ่ง

ของข้อมูลที่ระดับ First Difference พบว่าตัวแปรทุกตัวมี

คุณสมบัติ Stationary นั่นก็คือ ตัวแปรที่น ามาใช้ในศึกษา

ครั้งนี้มีลักษณะนิ่ง จึงสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรที่น ามาศึกษา

มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ในล าดับถัดไป จากนั้น

ด าเนินการหาค่าประมาณด้วยแบบจ าลอง GARCH เพื่อหา

ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าท่ีอ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50  

       ในแบบจ าลองดังตารางที่ 1  พบว่า ณ ระดับความ

เช่ือมั่นที่ร้อยละ 99 มีตัวแปร 1 ตัวแปรที่สามารถอธิบาย

แบบจ าลองได้  คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์  SET50 และ

เนื่องจากตัวแปรอิสระส่วนใหญ่ที่น ามาท าการศึกษาเป็นดัชนี

ราคาหลักทรัพย์จึ ง ได้มีการท าการตรวจสอบปัญหา 

Multicollinearity เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ

ด้วยกันว่าอยู่ในระดับสูงหรือไม่ และจากการตรวจสอบ 

พบว่าตัวแปรอิสระที่เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์

กันในระดับสูง ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์อุตสาหกรรมดาว

โจนส์ ฮั่งเส็ง ดัชนีฟิลิปปินส์ ดัชนีจากาตาร์ ดัชนีราคา

หลักทรัพย์ SET50 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับ

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์มีค่าสูงกว่า 0.7 ซึ่งอาจท าให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้

ในแบบจ าลอง GARCH คาดเคลื่อน จึงได้มีการวิเคราะห์

แบบจ าลอง GARCH ใหม่โดยการตัดตัวแปรอิสระที่เป็นดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ออกคงไว้เพียงดัชนีราคาหลักทรัพย์เดียว 

โดยที่ตัวแปรอิสระนอกเหนือจากดัชนีราคาหลักทรัพย์ยังคง

เดิม พบว่าตัวแปรอิสระที่เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด

สามารถอธิบายแบบจ าลองแต่ละแบบจ าลองได้ ณ ระดับ 

ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 

D(S50) 

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

D(DJIA) 0.003691 

(0.003537) 

0.016956*** 

(0.002817) 
  

D(FDJ) -0.00247 

(0.003463) 
 

0.016347*** 

(0.002821) 
 

D(HS) 0.000732 

(0.000539) 
  

0.011168*** 

(0.001693) 

D(JKSE) -0.00271 

(0.003638) 
   

D(PSI) -0.00268 

(0.002106) 
   

D(SET50) 1.04333*** 

(0.01920) 
   

D(THBUSD) -0.37718 

(1.596719) 

-33.29475*** 

(6.54656) 

-33.05779*** 

(6.718588) 

-32.12375*** 

(5.427505) 

D(GOV_RETURN) 3.314835 

(6.259302) 

0.411315 

(26.79349) 

-2.311996 

(27.16142) 

16.22064 

(23.26736) 

D(INTERBANK) -5.59366 

(8.682237) 

-9.824102 

(33.40069) 

-8.469378 

(35.47572) 

-30.60505 

(30.51078) 

D(NETFOR) 2.04×10-5 

(3.62×10-5) 

0.000382*** 

(0.000141) 

0.000374*** 

(0.000142) 

0.000296** 

(0.000135) 

D(NETLOCAL) 6.27×10-5 

(3.99×10-5) 

0.000466*** 

(0.000150) 

0.000470*** 

(0.000152) 

0.000450*** 

(0.000142) 

D(GOLD_XAU) 0.001136 

(0.012127) 

-0.130598*** 

(0.058336) 

-0.135194*** 

(0.058444) 

-0.211076*** 

(0.040085) 

D(OIL_WTI) 0.007555 

(0.100528) 

0.651172* 

(0.342976) 

0.682303* 

(0.355708) 

0.747716** 

(0.365999) 

R-squared 0.958160 0.343069 0.343867 0.343781 

AIC 5.553124 8.322163 8.326156 8.300612 

ที่มา : จาการค านวณโดยผู้เขียน 

หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บ คือ ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard errors), เครื่องหมาย ***,**,* แสดงระดับนัยส าคัญ ณ 

ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99, 95 และ 90 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 

(ต่อ) 

 

ที่มา : จาการค านวณโดยผู้เขียน 

หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บ คือ ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard errors), เครื่องหมาย ***,**,* แสดงระดับนยัส าคญั ณ 

ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99, 95 และ 90 ตามล าดับ 

 

D(S50) 

 (5) (6) (7) 

D(JKSE) 0.053995*** 

(0.012729) 

  

D(PSI)  0.038630*** 

(0.007674) 

 

D(SET50)   1.044145*** 

(0.015431) 

D(THBUSD) -32.67225*** 

(6.666994) 

-35.38775*** 

(6.470121) 

-0.703702 

(1.526315) 

D(GOV_RETURN) -10.21942 

(27.90053) 

4.796655 

(26.83841) 

1.381179 

(6.345070) 

D(INTERBANK) -27.21047 

(54.38975) 

-43.46301 

(39.93834) 

-8.618214 

(7.960422) 

D(NETFOR) 0.000344** 

(0.000148) 

0.000427*** 

(0.000154) 

3.21×10-5 

(3.39×10-5) 

D(NETLOCAL) 0.000465*** 

(0.000166) 

0.000555*** 

(0.000170) 

6.96 ×10-5* 

(3.93×10-5) 

D(GOLD_XAU) -0.219058*** 

(0.053530) 

-0.216122*** 

(0.044700) 

-0.002897 

(0.011051) 

D(OIL_WTI) 1.094918*** 

(0.357652) 

1.010431*** 

(0.376376) 

0.095179 

(0.105024) 

R-squared 0.337595 0.325942 0.957049 

AIC 8.343632 8.347182 5.548527 
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       และพบว่าตัวแปรอิสระนอกเหนือจากดัชนีราคา

หลักทรัพย์สามารถอธิบายแบบจ าลองได้ คือ มูลค่าการซื้อ

ขายสุทธินักลงทุนในประเทศในตลาดสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ราคาทอง XAU ราคาน้ ามันดิบ 

WTI อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่า

การซื้อขายสุทธินักลงทุนต่างประเทศในตลาดสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย มีเพียงแบบจ าลองสุดท้ายที่

ท าการทดสอบโดยการตัดตัวแปรอิสระที่เป็นดัชนีราคา

หลักทรัพย์ออกเหลือไว้เพียงดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 

(Stock Exchange of Thailand50 : SET50) และตัวแปร

อิสระนอกเหนือจากดัชนีราคาหลักทรัพย์ยังคงเดิม พบว่า

มีตัวแปร 1 ตัวแปรที่สามารถอธิบายแบบจ าลองได้ คือ 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 เท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง

ค่า R-squared และค่า AIC ของแต่ละแบบจ าลองที่ท า

การทดสอบจะพบว่าแบบจ าลองที่ 1 และแบบจ าลองที่ 7 

มีค่า R-squared ที่สูงสุด และมีค่า AIC ที่ต่ าที่สุด  ซึ่ ง

แบบจ าลองทั้ง 2 พบว่ามีตัวแปร 1 ตัวแปรที่สามารถ

อธิบายแบบจ าลองได้ คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 

เท่านั้น ซึ่งดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 นั้นคือหลักทรัพย์

อ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้วิจัยให้ความสนใจใน

การศึกษาในครั้ งนี้  จึ งท า ให้ ผู้ วิ จั ยสนใจศึกษาหา

ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่างดัชนีราคา

หลักทรัพย์ SET50 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 พบว่า ค่า Trace Statistic 

และ Max-eigen statistic ให้ผลที่ สอดคล้องกัน คือ 

ป ฏิ เ ส ธ  ส ม ม ติ ฐ า น ห ลั ก ที่ ว่ า แ บ บ จ า ล อ ง มี ค่ า 

Cointegrating Vector เ ท่ า กั บ  0  โ ดย ไ ม่ ปฏิ เ ส ธว่ า

แบบจ าลองมีค่า Cointegrating Vector เท่ากับ 1 ที่

ระดับนัยส าคัญ 0.05 นั่นคือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่

อ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 จะส่งผ่านไปยังดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ SET50 โดยเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่

อ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 เปลี่ยนแปลงไปร้อย

ล ะ  1 จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ดั ช นี ร า ค า ห ลั ก ท รั พ ย์  SET50 

เปลี่ยนแปลงไปประมาณร้อยละ 1.008621 ในทิศทาง

เดียวกัน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงในระยะยาว 

4. สรุปผลการศึกษา 

       จากการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 โดยท าการทดสอบความนิ่ง

ของข้อมูล พบว่าตัวแปรทุกตัวมีคุณสมบัติ Stationary จึง

ได้ท าการหาค่าประมาณด้วยแบบจ าลอง GARCH พบว่า 

ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 มีตัวแปร 1 ตัวแปรที่มี

นัยยะส าคัญเสมอ คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 และ

เนื่องจากตัวแปรอิสระส่วนใหญ่ที่น ามาท าการศึกษาเป็น

ดัชนีราคาหลักทรัพย์จึ งได้ท าการตรวจสอบปัญหา 

Multicollinearity จึงพบว่าตัวแปรอิสระที่เป็นดัชนีราคา

หลักทรัพย์มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ล าดับถัดไปได้ท า

การทดสอบหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว

ระหว่างดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 และสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 พบว่าตัว

แปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์กันที่แท้จริงในระยะยาว จึงท า

ให้สามารถอธิบายได้ว่าดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 และ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์ 

SET50 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และเนื่องจาก

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์ 

SET50 ที่ท าการศึกษาจึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยต่างๆ จะ

ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 ซึ่งเป็น

สินทรัพย์อ้างอิงก่อนจึงจะส่งผลกระทบต่อมาถึงสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์กลุ่มน้ ามันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ านวน 12 หลักทรัพย์ และปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สถานการณ์น้ ามันดิบ ปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอ านาจ ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย (สัญญาซื้อขายน้ ามันดิบล่วงหน้าของตลาด NYMEX อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ผลผลิตมวลรวมในประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยประเทศไทย ดัชนีความเช่ือมั่นทาง
ธุรกิจ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุน
ต่างประเทศ และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธินักลงทุนทั่วไปในประเทศ) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลอนุกรมเวลา 
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 15 ปี จ านวน 3909 ข้อมูล น ามาศึกษาความนิ่ง
ของข้อมูลด้วยวิธีการ Augmented Dickey-Fuller Test หรือ ADF Test และน ามาทดสอบความสัมพันธ์ของของข้อมูล โดย
ใช้แบบจ าลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity หรือ GARCH โดยผลการศึกษาช้ีว่าราคา
หลักทรัพย์กลุ่มน้ ามันส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัญญาซื้อขายน้ ามันดิบล่วงหน้าของตลาด NYMEX และปริมาณการ
ซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของบัญชีบริษัท ส่วนปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ และปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพย์สุทธินักลงทุนท่ัวไปในประเทศมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน 
ค าส าคัญ: ราคาหลักทรัพย์, กลุม่น้ ามัน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

Abstract 
The purpose of this study is to analyze the relationships between 1 2  stock prices in the oil sector of the 
Stock Exchange of Thailand and various factors including oil crisis, economics factors of the United States 
of America and economics factors of Thailand (Light Sweet Crude Oil Futures, Federal Funds Rate, Exchange 
Rate between Baht and US Dollar, Gross Domestic Product, Policy Rate, Business Sentiment Index, Net 
Proprietary Trading, Net Foreign Trading and Net Individual Trading). The daily data from January 2 0 0 4  to 
December 2018 (3909 days) are used in this study. Then, the data are analyed using the Augmented Dickey-
Fuller Test (ADF Test) and Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) model. The 
results of the study indicate that some stock prices in the oil sector have positive relationships with light 
sweet crude oil futures and net proprietary trading. The results also indicate that some stock prices in the 
oil sector have negative relationships with net foreign trading and net individual trading. 
Keywords: Stock Price, Oil Sector, Stock Exchange of Thailand 
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1. บทน า 
       น้ ามันถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในปัจจุบัน เนื่องจากมี
บทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ภายหลังการเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองความส าคัญของ
น้ ามันในฐานะสินค้าทางการเมืองระหว่างประเทศปรากฏ
ชัดเจนขึ้นจากหลายสถานการณ์ในตลาดโลก จนในช่วงปี 
พ.ศ. 2547 ราคาน้ ามันดิบที่พุ่งสูงจากปัญหาความขัดแย้งใน
ตะวันออกกลาง กลายเป็นฉนวนให้เกิดวิกฤตการณ์น้ ามัน
ครั้งท่ี 3 นอกจากน้ีความต้องการบริโภคน้ ามันที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วจากการเติบโตด้านอุตสาหกรรม รวมไปถึงความ
ต้องการใช้น้ ามันในการขยายตัวของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ 
กลายเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  
       สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตลาดน้ ามันส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศมหาอ านาจ เศรษฐกิจของ
ประเทศมหาอ านาจที่มีความผันผวนจะกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของหลายประเทศเป็นลูกโซ่เช่ือมโยงกัน ถ้าแต่ละประเทศไม่
วางแผนนโยบายเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าว บรรดา
นักลงทุนทั้งในและนอกประเทศจะขาดความเช่ือมั่นในการ
ร่วมลงทุนของภาคธุรกิจ ส่งผลกระทบต่ออัตราการว่างงาน 
การเลือกจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือนชะลอตัว ดังนั้น
ทางรัฐบาลจึงต้องจัดหาแหล่งระดมเงินทุนจากภาคเอกชน
เข้ามาร่วมลงทุนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Stock 
Exchange of Thailand) ตา ม พร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ต ล าด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พ .ศ . 2517 ส าหรับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว งานวิจัย
ครั้งนี้ได้เห็นความส าคัญของสถานการณ์น้ ามันที่เกิดขึ้น
ภายในกลุ่ มผู้ผลิตน้ ามัน 3 รายใหญ่ของโลก ได้แก่  
สหรัฐอเมริกา ซาอุดิอาระเบีย และสหพันธรัฐรัส เซีย 
เศรษฐกิจของประเทศมหาอ านาจ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ถือว่าเป็นประเด็นส าคัญที่
น่าสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์กลุ่มน้ ามัน
ในช่วงปี  พ.ศ. 2547 - 2561 เพื่อให้นักลงทุนสามารถ
คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์และประเมินการลงทุนใน
อนาคต 
 
 

      1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
       เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์น้ ามันดิบ 
ปัจจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์กลุ่มน้ ามันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วง
ปี พ.ศ. 2547 - 2561 
 

      1.2 สมมติฐานของการศึกษา 
       เมื่อนักลงทุนได้รับข่าวสารสถานการณ์น้ ามันดิบ ปัจจัย
เศรษฐกิจของประเทศมหาอ านาจ และเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย จะท าให้เกิดความผันผวนต่อระดับราคาหลักทรัพย์กลุ่ม
น้ ามันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสัญญาซื้อขาย
น้ ามันดิบล่วงหน้าของตลาด NYMEX ผลผลิตมวลรวมใน
ประเทศไทย ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ ปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์สุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ ปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพย์สุทธินักลงทุนทั่วไปในประเทศ และข่าว
เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ความรุนแรงของกลุ่มผู้ผลิตน้ ามันมีทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในลักษณะเดียวกับราคา
หลักทรัพย์กลุ่มน้ ามัน ส่วนอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศไทย มีทิศทางการเปลี่ยนแปลง
เป็นไปในลักษณะตรงกันข้ามกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มน้ ามัน 
 

 1.3 การทบทวนวรรณกรรม 
       จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถน ามาใช้ในการ
ก าหนดปัจจัยและทิศทาง ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
กลุ่มน้ ามันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทุกธุรกิจ
ย่อมอาศัยปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ 
นั่นคือ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ และความเสี่ยงที่บริษัท
จะต้องเผชิญ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สะท้อนมาจากการวิเคราะห์
เศรษฐกิจทฤษฎีการลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งนี้จึงท าการวิเคราะห์ปัจจัยผลผลิตมวลรวมในประเทศ 
และอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ ดังนั้น การวิเคราะห์ปัจจัย
เศรษฐกิจของประเทศมหาอ านาจ และปัจจัยเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย จึงมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักลงทุน 
และดัชนีควมเช่ือมั่นของนักลงทุน ส่งผลให้เกิดแรงซื้อและ
แรงขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ราคาของหลักทรัพย์จึงมี
การเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดเรื่องความเสี่ยงในการลงทุน
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พบว่าราคาหลักทรัพย์จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์และปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนทั่วไปในประเทศในทิศทาง
เดียวกัน งานวิจัยของ สุพิชชา ติรพัฑฒ์ และเจียมจิตร ชวา
กร (2556) พบว่าราคาหลักทรัพย์กลุ่มน้ ามันมีความสัมพันธ์
กับราคาน้ ามันดิบ รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนต่างชาติยังมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน อีกทั้งในช่วงวิกฤตราคาน้ ามัน
จะมีผลต่อความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์กลุ่มน้ ามันเพียง
บางตัวเท่านั้น โดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ อภิวัฒน์ เหลือง
สกุลพานิช (2552) 
 

2. วิธีด าเนินการศึกษา 
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ตัวแปรที่น ามาใช้ในการศึกษาจะท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอนุกรมเวลา ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 15 ปี จ านวน 3909 
ข้อมูล โดยก าหนดตัวแปรอิสระ คือ สถานการณ์น้ ามันดิบ 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอ านาจ และปัจจัยทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย ได้แก่ สัญญาซื้อขายน้ ามันดิบ
ล่ วงหน้าของตลาด  NYMEX (CRUDEOILPRICE)  อัตรา
ดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (INTERESTUSA) อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXCHANGE) ผลผลิต
มวลรวมในประเทศไทย (GDPTH) อัตราดอกเบี้ยประเทศ
ไ ท ย  ( INTERESTTH)  ดั ช นี ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ท า ง ธุ ร กิ จ 
(SENTIMENT) ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ (PROPRIETARYNET) ปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ (FOREIGNNET) 
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธินักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
(INDIVIDUALNET) ตัวแปรหุ่นวิกฤตการณ์ความรุนแรงของ
กลุ่มผู้ผลิตน้ ามัน (D_NEWS)  
       การใช้ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิเพียง 3 กลุ่ม 
และเลือกตัดปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุน
สถาบันในประเทศ เนื่ องจากป้องกันปัญหา Perfect 
Multicollinearity ที่จะเกิดขึ้นกับตัวแปรอิสระ 
       ตัวแปรตาม คือ ข้อมูลราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักทรัพย์ในกลุ่มนี้
แบ่งตามการด าเนินธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  

       กลุ่มที่หนึ่ง ธุรกิจจ าหน่ายปิโตรเลียมน้ ามัน ได้แก่ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 
จ ากัด (มหาชน) (PTG) บริษัท ซัสโก้  จ ากัด (มหาชน) 
(SUSCO) และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
(TPIPP) 
       กลุ่มที่สอง ธุรกิจปิโตรเลียมเกี่ยวกับโรงกลั่นครบวงจร
ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP)บริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) บริษัท สตาร์ 
ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) (SPRC) บริษัท ไออาร์
พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) บริษัท อาร์พีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
(RPC) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (BCP) 
และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (ESSO) 
       กลุ่มที่สาม ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นเกี่ยวกับการส ารวจ
ปิโตรเลียมเป็นหลัก ได้แก่ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) 
 

2.2 การใช้สถิติวิเคราะห์ 
      ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบข้อมูลว่ามีความนิ่งหรือไม่  โดย
เลือกใช้วิธีการของ Augmented Dickey-Fuller Test หรือ 
ADF Test โดยเปรียบเทียบค่าสัมบูรณ์ของ ADF Test กับค่า
สัมบูรณ์ของ MacKinnon Critical Value และท าการเลือก
ความล่าช้าที่เหมาะสม (Optimal Lag) จากค่าสถิติ Akaike 
Info Criterion (AIC) หรือ Schwarz Criteria (SC) ที่ต่ าที่สุด 
เพื่อใช้ในแบบจ าลอง 
       ขั้นตอนที่  2 ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูล โดย
การศึกษาใช้แบบจ าลอง Generalized Autoregressive 
Conditional Heteroscedasticity หรือ GARCH  

 

2.3 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีการทางสถิติ โดยการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ซึ่งเขียน
แบบจ าลองได้ดังนี้ 
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ENERjt = βj0 + βj1CRUDEOILPRICEjt +  

βj2INTERESTUSAjt + βj3MPITHjt + 

βj4INTERESTTHjt + βj5EXCHANGEjt + 

βj6SENTIMENTjt + βj7PROPRIETARYNETjt + 

βj8FOREIGNNETjt + βj9INDIVIDUALNETjt + 

D_NEWS + 𝜀 jt (1) 
 

โดยที่ ENER คือ ราคาหลักทรัพย์รายตัวของกลุ่มน้ ามัน ณ 

เวลา t ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

       CRUDEOILPRICE คือ สัญญาซื้อขายน้ ามันดิบในตลาด

ซื้อขายล่วงหน้าของตลาด NYMEX 

       INTERESTUSA คือ อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกา 

       GDPTH คือ ผลผลิตมวลรวมในประเทศไทย 

       INTERESTTH คือ อัตราดอกเบี้ยประเทศไทย 

        EXCHANGE คื อ  อั ต ร าแลก เปลี่ ยน เ งินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ 

       SENTIMENT คือ ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 

 PROPRIETARYNET คื อ  ป ริ ม า ณ ก า ร ซื้ อ ข า ย

หลักทรัพย์สุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 

 FOREIGNNET คือ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิ

ของนักลงทุนต่างประเทศ 

 INDIVIDUALNET คือ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์

สุทธิของนกัลงทุนท่ัวไปในประเทศ 

 D_NEWS คือ ตัวแปรหุ่นวิกฤตการณ์ความรุนแรงของ

กลุ่มผู้ผลิตน้ ามันในตลาดโลก 

 βj0, βj1 , βj2 , βj3 , βj4 , βj5 , βj6 , βj7 , βj8 , βj9  คื อ 

สัมประสิทธ์ิ (Coefficient)  

 𝜀 คือ ค่าความคลาดเคลื่อน (Error Term) 

 t คือ เวลา 

 j คือ บริษัทท่ีท าการวิเคราะห์  
 

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
       การทดสอบความนิ่งของข้อมูลจะท าการทดสอบกับตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม โดยวิธี ADF Test ที่ระดับ Level 
หรือ First Difference เท่ากับ 0 หรือ I(0) จากนั้นท าการ

เปรียบเทียบค่าสัมบูรณ์ของ ADF Test กับค่าสัมบูรณ์ของ 
MacKinnon Critical Value ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 0.05 
และ 0.10 ตามล าดับ จากผลการทดสอบพบว่าตัวแปรอิสระ 
ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ผลผลิตมวล
รวมในประเทศไทย ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ ปริมาณการ
ซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ ปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพย์สุทธินักลงทุนทั่วไปในประเทศ และตัว
แปรตาม ได้แก่ PTT TOP IRPC RPC PTTEP มีความนิ่งใน
ระดับ Level เนื่องจากค่าสัมบูรณ์ของ ADF Test มีมากกว่า
ค่าสัมบูรณ์ของ MacKinnon Critical Value ส่วนตัวแปร
อิสระ ได้แก่ สัญญาซื้อขายน้ ามันดิบล่วงหน้าของตลาด 
NYMEX อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา อัตรา
ดอกเบี้ยประเทศไทย และตัวแปรตาม ได้แก่ PTG SUSCO 
TPIPP PTTGC SPRC BCP ESSO มีความนิ่งในระดับ First 
Difference เนื่องจากค่าสัมบูรณ์ของ ADF Test มีมากกว่า
ค่าสัมบูรณ์ของ MacKinnon Critical Value 
       ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์
กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ
สถานการณ์น้ ามันดิบ ปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศ
มหาอ านาจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย
แบบจ าลอง GARCH(1,1) พบว่าหลักทรัพย์ PTT SUSCO 
TOP PTTGC IRPC RPC BCP ESSO PTTEP และสัญญาซื้อ
ขายน้ ามันดิบล่วงหน้าของตลาด NYMEX มีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01 SRPC และสัญญาซื้อขายน้ ามันดิบล่วงหน้า
ของตลาด  NYMEX มี ร ะดั บนั ยส าคัญทางสถิ ติ  0 . 1 0 
ความสัมพันธ์ เป็นไปในทิศทางเดี ยวกัน เนื่ องจากค่า
สัมประสิทธ์ิมีค่าเป็นบวก 
 ความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ PTG SUSCO และ
อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 PTTEP และอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 TOP IRPC ESSO และอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและการเปลีย่นแปลงราคาหลักทรัพย์กลุม่น้ าม ั

 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์กลุ่มน้ ามัน 

หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางประสทิธ์ิ (Coefficient)  *** มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 99%  

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 90%  

(ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอได้จากผูเ้ขียน) 

 

 D(PTT) D(PTG) D(SUSCO) D(TPIPP) D(TOP) D(PTTGC) 
D(CRUDEOILPRICE) 0.220740*** 0.002529 0.000398*** 0.003403 0.062586*** 0.056985*** 
D(INTERESTUSA) 1.218740 1.405819*** 0.010078*** 0.081483 0.652171* -2.485009 
D(EXCHANGE) -3.180290*** -0.123595*** -0.003279** 0.002280 -0.75954*** -1.010437*** 
D(GDPTH) 8.25x10-6*** 8.86x10-7 6.51x10-8*** 3.78x10-7 -4.26x10-7 1.28x10-6 
D(INTERESTTH) 6.269206*** -0.194969 -0.007035 1.155589 0.837340* -0.017608 
D(SENTIMENT) 0.024475 -0.004777 -7.29x10-6 0.015379 0.010172 -0.049773 
D(PROPRIETARYNET) 0.001405*** 1.61x10-6 -1.5x10-5*** 4.64x10-5* 0.000861*** 0.001202*** 
D(FOREIGNNET) 0.000494 -8.06x10-5*** -2.87x10-*** -5.5x10-5* -0.00061*** -0.000472*** 
D(INDIVIDUALNET) -0.000263 -8.76x10-5*** -3.0x10-5*** -4.9x10-5*** -0.00072*** -0.000571*** 
D_NEWS -0.060115 -0.025880 0.000727 0.003759 0.152604** 0.212072*** 
R-Squared 0.010482 0.032033 0.006160 0.069848 0.060978 0.102038 
Akaike info criterion 6.180883 0.215598 -4.036724 -1.828494 3.170100 3.014163 

 D(SPRC) D(IRPC) D(RPC) D(BCP) D(ESSO) D(PTTEP) 
D(CRUDEOILPRICE) 0.013715* 0.003887*** 0.001156*** 0.010431*** 0.009688*** 0.264776*** 
D(INTERESTUSA) -0.371408 0.043984* -0.008420 0.038923 0.180693* 2.497512** 

D(EXCHANGE) -0.095583 -0.083848*** -0.00817*** -0.07779*** -0.08735*** -0.240524 
D(GDPTH) 1.03x10-8 1.67x10-7* 9.66x10-8*** 2.04x10-7 3.57x10-8 4.10x10-6** 

D(INTERESTTH) -0.615245  -0.021748 -0.20193*** -0.043949 -0.006411 4.066509*** 

D(SENTIMENT) -0.030498* -0.003387 0.006401*** 6.48x10-6 -0.003614 -0.047931 

D(PROPRIETARYNET) 0.000112* 2.79x10-5** -7.54x10-6** 0.000378*** 6.50x10-5*** 0.001251*** 
D(FOREIGNNET) -6.63x10-5 -6.67x10-5*** -1.3x10-5*** -0.00012*** -7.2x10-5*** -0.00086*** 

D(INDIVIDUALNET) -0.00010*** -6.96x10-5*** -7.9x10-6*** -0.00019*** -8.3x10-5*** -0.00099*** 

D_NEWS 0.030226 0.001207 0.000826 0.008301 0.00783  0.594367*** 

R-Squared 0.073737 0.015422 0.001265 0.037314 0.032092 0.006624 
Akaike info criterion -0.127585 -1.425879 -2.345442 0.719199 -0.511756 5.267352 
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สหรั ฐ อ เ มริ ก า  มี ร ะ ดั บนั ยส าคั ญทางสถิ ติ  0 . 0 1 
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก        
 ความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ PTT PTG TOP PTTGC 
IRPC RPC BCP ESSO และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 SUSCO 
และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
ตรงกันข้าม เนื่องจากค่าสัมประสิทธ์ิมีค่าเป็นลบ 
       ความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ PTT SUSCO RPC 
และผลผลิตมวลรวมในประเทศไทย มีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.01 PTTEP และผลผลิตมวลรวมในประเทศไทย มี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 IRPC และผลผลิตมวลรวม
ในประ เทศ ไทย  มี ร ะดั บนั ยส าคัญทางสถิ ติ  0.01 
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากค่า
สัมประสิทธ์ิมีค่าเป็นบวก 
       ความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์  PTT PTTEP และ
อัตราดอกเบี้ยประเทศไทย มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01 TOP และอัตราดอกเบี้ยประเทศไทย มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.10 ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์มีค่าเป็นบวก ส่วน RPC 
และอัตราดอกเบี้ยประเทศไทย มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01 ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจาก
ค่าสัมประสิทธ์ิมีค่าเป็นลบ  
       ความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ RPC และดัชนีความ
เ ช่ือมั่ นทางธุ รกิจ  มี ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากค่า
สัมประสิทธิ์มีค่าเป็นบวก ส่วน  SRPC และดัชนีความ
เ ช่ือมั่ นทางธุ รกิจ  มี ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.10 
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากค่า
สัมประสิทธ์ิมีค่าเป็นลบ 
       ความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ PTT SUSCO TOP 
PTTGC BCP ESSO PTTEP และปริ ม าณการซื้ อข าย
หลักทรัพย์สุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรั พย์  มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 IRPC RPC และปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพย์สุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 TPIPP SPRC และปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพย์สุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.10 ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากค่าสัมประสิทธ์ิมีค่าเป็นบวก 
       ความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ PTG SUSCO TOP 
PTTGC IRPC RPC BCP ESSO PTTEP และปริมาณการ
ซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 TPIPP และปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์สุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์  มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.10 ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
ตรงกันข้าม เนื่องจากค่าสัมประสิทธ์ิมีค่าเป็นลบ 
       ความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ PTG SUSCO TPIPP 
TOP PTTGC SPRC IRPC RPC BCP ESSO PTTEP แ ละ
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธินักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศ มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ความสัมพันธ์
เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์มีค่า
เป็นลบ 
       ความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ PTTGC PTTEP และ
วิกฤตการณ์ความรุนแรงของกลุ่มผู้ผลิตน้ ามันในตลาดโลก 
มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 TOP และวิกฤตการณ์
ความรุนแรงของกลุ่มผู้ผลิตน้ ามันในตลาดโลก มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากค่าสัมประสิทธ์ิมีค่าเป็นบวก  
 

4. สรุปผลการศึกษา 
       จากการวิ เคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์
น้ ามันดิบ ปัจจัยเศรษฐกิจของประเทศมหาอ านาจ และ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่ม
น้ ามันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน 12 
หลักทรัพย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2561 รวมระยะเวลา 
15 ปี พบว่าราคาหลักทรัพย์กลุ่มน้ ามันแต่ละตัวจะมี
ความสัมพันธ์กับสถานการณ์น้ ามันดิบ ปัจจัยเศรษฐกิจของ
ประเทศมหาอ านาจ และเศรษฐกิจของประเทศไทย
แตกต่างกันออกไป แต่ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ส่วน
ใหญ่จะขึ้นอยู่กับ 4 ปัจจัย ได้แก่ สัญญาซื้อขายน้ ามันดิบ
ล่วงหน้าของตลาด NYMEX ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์
สุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์  ปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ และปริมาณการ
ซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนท่ัวไปในประเทศ 
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       ราคาหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับ
สัญญาซื้อขายน้ ามันดิบล่วงหน้าของตลาด NYMEX และ
ปริมาณการซื้ อขายหลักทรัพย์สุทธิของบัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า เมื่อสัญญาซื้อ
ขายน้ ามันดิบล่วงหน้าของตลาด NYMEX หรือปริมาณการ
ซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 
ราคาหลักทรัพย์กลุ่มน้ ามันที่มีความสัมพันธ์กันกับสัญญา
ซื้อขายน้ ามันดิบล่วงหน้าของตลาด NYMEX หรือปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ จะมี
ราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ และปริมาณการ
ซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหลักทรัพย์ส่วน
ใหญ่ หมายความว่า เมื่อปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยส์ทุธิ
ของนักลงทุนต่างประเทศ หรือปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์สุทธินักลงทุนทั่วไปในประเทศสูงขึ้น ราคา
หลักทรัพย์กลุ่มน้ ามันที่มีความสัมพันธ์กันกับปริมาณการ
ซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ หรือ
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธินักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศสูงขึ้น จะมีราคาลดลงเช่นเดียวกัน 
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การสร้างสรรค์ภาพถ่ายสะท้อนตัวตนของเยาวชน 

Youth Reflective Photography Creativity 
ภควัต  รัตนราช1, จุไรรัตน์  ทองค าช่ืนวิวัฒน์2 

1สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ; phakawat29@gmail.com 
2สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ; sarhai2504@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาพถ่ายและวิธีการสร้างสรรค์ภาพถ่ายสะท้อนตัวตนของเยาวชน เก็บ
ข้อมูลจากภาพถ่ายของนักศึกษาที่เรียนการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารและเข้าร่วมจัดแสดงภาพถ่ายในนิทรรศการย าใหญ่ประจ าปี 
พ.ศ.2562 หัวข้อ “ภาพถ่ายสะท้อนตัวตน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ านวน 30 คน รวม 90 ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบของตารางรหัส (Coding sheet) และวิเคราะห์ภาพถ่าย (Textual analysis) เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ในภาพ ตามแนวทาง
การวิเคราะห์ “The good eye” ของ Rogoff และวิเคราะห์วิธีการสร้างสรรค์ภาพ (Visual creativity) ตามแนวทางของ Pricken 
และ Wolf ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้านเนื้อหาของภาพ (Content) น าเสนอภาพสถานท่ี/สิ่งปลูกสร้างมากท่ีสุด มีการ
ใช้สีสัน (Colour) ที่สดใส (Chromatic colours) ค่าความอิ่มตัวของสีมีค่าอ่อนหรือแก่ตามธรรมชาติของแสง การจัด
องค์ประกอบเชิงพื้นท่ี (Spatial organization) ถูกจัดไว้ตามแนวคิดการถ่ายภาพพื้นฐาน แสงในภาพ (Light) ส่วนใหญ่ใช้แสง
ธรรมชาติ และอารมณ์ของภาพ (Expressive content) อยู่ในเชิงบวกและไม่ได้สื่อความหมายในเชิงบวกและลบ ผลการ
วิเคราะห์วิธีการสร้างสรรค์ภาพ พบว่าประกอบด้วย 10 ลักษณะ คือ 1) การใช้พื้นที่ว่างและการเคลื่อนไหว (Space and 
Movement) 2) การเล่นมุมภาพ (Playing with angles) 3) การใช้มุมมองภาพแบบฝืนกฎ (Changing roles) 4) การ
ปรับเปลี่ยนขนาดหรือสัดส่วนขององค์ประกอบในภาพ (Proportions and Dimensions) 5) การรบกวนการมองเห็นในภาพ 
(Obstructed view) 6) การสร้างความหมายที่หลากหลายในภาพ (Multiple meaning) 7) การปรับเปลี่ยนความหมายของ
สิ่งเดิม (A change of meaning) 8) การประกอบหรือปะติดปะต่อกันเป็นภาพ (More building blocks) 9) การสร้างความ
พันธ์ระหว่างวัตถุและพื้นหลัง (Figure and Background) และ 10) การจัดวางระยะขององค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพ (Layers 
of Space)  
ค าส าคัญ: การสร้างสรรค์ภาพถ่าย, ภาพถ่ายสะท้อนตัวตน, เยาวชน  
 
Abstract 
This research aimed to study the composition of photographs and how to create a photograph reflecting 
the identity of the youth. Collect data from photos of students studying Photography for Communication 
subject and participated in a photo exhibition at the Yum Yai Exhibition 2019, titled "Self-reflection photos" 
at Chandrakasem Rajabhat University. Content analysis in form of coding sheets and textual analysis of 
various elements in the photo according to Rogoff's "the good eye" concept and Visual Creativity analysis 
methods follow Pricken and Wolf. The results showed that the content presented the most pictures of 
places or building with bright and chromatic colors and natural light. Spatial organization is organized based 
basic photography concepts. Expressive content is positive and neutral. The results of the analysis of Visual 
Creativity found that it consists of 10 characteristics: 1) Space and Movement 2) Playing with angles 3) Changing 
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roles 4) Proportions and Dimensions 5) Obstructed view 6) Multiple meaning 7) A change of meaning 8) More 
building blocks 9) Figure and Background, and 10) Layers of Space. 
Keywords: Visual Creativity, self-reflection photos , youth 
 
1. ที่มาและความส าคัญ 

ภาพถ่าย (Photography) น้ันมีความส าคัญต่อการ
สื่อสาร เนื่องจากการถ่ายภาพเป็นการบันทึกความทรงจ าโดย
ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาษาภาพ ซึ่งอาศัยการรับรู้และการ
ตี ความหมายจากการถอดรหัสความหมายจากผู้
ตีความหมาย ภายใต้บริบททางวัฒนธรรมและการ
วิ เคราะห์ภาพตามภูมิหลังของผู้ตีความหมายที่อาจ
แตกต่างกันออกไป ภาพถ่ายหนึ่งภาพจึงอาจมีหลาย
ความหมาย สามารถแทนค าพูดได้นับหมื่นค า (One 
picture is worth ten thousand words) แ ล ะ สิ่ ง ที่
ปรากฏในภาพถ่ายก็ใช่ว่าจะเช่ือได้เสมอไป (Seeing is 
not always believing) เ นื่ อ ง จ ากภาพหนึ่ ง อ า จสื่ อ
ความหมายได้มากกว่าการบรรยายเป็นตัวอักษร ภาพถ่าย
จึงเป็นการมองเห็นภาพที่ผู้ถ่ายภาพใช้แสดงความหมาย 
รวมถึงสะท้อนให้เห็นตัวตนของผู้ถ่ายภาพได้ ด้วยเหตุนี้
ทางหลักสูตรจึงได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายที่เปิดพื้นที่ให้
เยาวชนซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนการถ่ายภาพเพื่อการ
สื่ อสาร ได้น า เสนอตัวตนผ่านภาษาภาพในหัวข้อ 
“ภาพถ่ายสะท้อนตัวตน” ขึ้น 
 ตัวตน (Self) เป็นสมรรถนะของมนุษย์ในการคดิ
ค านึงถึงธรรมชาติและสังคมรอบตัวผ่าน การสื่อสารและ
ภาษา โดยได้รับอิทธิพลมาจากสองส่วน คือ สังคมและ
ตัวเอง หากกล่าวให้ง่ายขึ้น ตัวตน คือความรู้สึกนึกคิดที่
บอกว่า “ฉันคือใคร” ตัวตนจะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถให้
ความหมายกับตนเองได้เสมือนหนึ่งเป็นวัตถุ Mead กล่าว
ว่า เมื่อบุคคลได้ภาพตนเอง (Self-Image) จากสายตาคน
อื่นที่สัมพันธ์กับตนเองมาระยะหนึ่งก็จะค่อย ๆ ฝังลึก
จนกระทั่งกลายเป็น “ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-
conception)” (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546) ตัวตนกับ
เยาวชนนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างสูง เนื่องจากเยาวชน
เป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลงจากวัย
เด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ มีการปรับตัวหลายด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ และสังคม เริ่มเรียนรู้ความเป็นตัวของตนเอง 
ต้องการแสวงหาตัวตนของตนเอง เพื่อให้รู้ว่าตนเองนั้น

เป็นคนแบบไหน มีความสามารถอย่างไร และจะด าเนิน
ชีวิตของตนต่อไปในทิศทางใด  
 การน าเสนอตัวตนผ่านภาพถ่ายสะท้อนตัวตน
นั้นเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้เยาวชนที่ศึกษาด้านการถ่ายภาพ
ได้แสดงออกถึงความคิดเกี่ยวกับตนเองผ่านภาษาภาพ 
โดยใช้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่องราวประกอบกับการอธิบาย
แนวความคิดของภาพนั้น เพื่อสะท้อนว่าเยาวชนนั้นมี
มุมมองต่อตนเองอย่างไร รู้จักตัวเองในแง่มุมใด ต้องการ
สื่อสารให้ผู้อื่นรู้จักตนเองในลักษณะใด นอกจากนั้นยัง
แสดงให้ เห็นถึงวิธีการสร้างสรรค์ภาพถ่าย (Visual 
creativity) ตามแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพเพื่อการ
สื่อสาร อันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการคิดรูปแบบ เทคนิควิธีการในการสร้าง
ความน่าสนใจให้กับภาพถ่าย (Pricken, 2004) สะท้อนให้
เห็นถึงทักษะและแนวคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคที่
ภาพถ่ายถูกเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างแพร่หลาย 
 ดังนั้นผู้ วิจัยสนใจศึกษาวิธีการสร้างสรรค์
ภ าพถ่ า ยสะท้ อนตั ว ตนของ เ ย า วชน  เพื่ อ ศึ กษา
องค์ประกอบของภาพถ่าย และวิธีการสร้างสรรค์ภาพถ่าย 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่องนี้จะเป็น
แนวทางให้เยาวชนได้น าไปพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพ 
และเป็นแนวทางให้นักวิชาการ อาจารย์ ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง อื่น ๆ ได้ข้อมูลเพื่อไปส่งเสริมและพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนด้านการถ่ายภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาพถ่ายสะท้อน
ตัวตนของเยาวชน 
    2. เพื่อศึกษาวิธีการสร้างสรรค์ภาพถ่ายสะท้อน
ตัวตนของเยาวชน 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
     การศึกษาครั้งน้ีได้ศึกษาการสร้างสรรค์ภาพถ่าย
สะท้อนตัวตนของนักศึกษาที่เรียนวิชา การถ่ายภาพเพื่อ
การสื่อสาร และเข้าร่วมจัดแสดงภาพถ่ายในนิทรรศการย า
ใหญ่ประจ าปี พ.ศ.2562 หัวข้อ “ภาพถ่ายสะท้อนตัวตน” 
ณ  มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ จั นทร เ กษม  โ ดยศึ กษา
องค์ประกอบของภาพถ่ายสะท้อนตัวตนของเยาวชน และ
วิธีการสร้างสรรค์ภาพถ่ายสะท้อนตัวตนจากนักศึกษา
จ านวน 30 คน ในลักษณะของภาพชุดจ านวน 3 ภาพ 
รวมทั้งหมด 90 ภาพ 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายสะท้อนตัวตนของ
เยาวชน” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ได้แก่ ภาพถ่ายที่สะท้อนตัวตน
ของผูถ้่ายภาพ จ านวนรวม 90 ภาพ จากนักศึกษาผู้ถ่ายภาพ
จ านวน 30 คน ๆ ละ 3 ภาพ และแบบสอบถามแบบเปิด 
(Opened questionnaire) เกี่ยวกับแนวคิดที่สะท้อนตัวตน
จากภาพถ่ายของนักศึกษาผู้ถ่ายภาพ จ านวน 30 คน โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์การสร้างสรรค์
ภาพถ่ายในรูปแบบของตารางรหัส (Coding sheet) เพื่อ
จ าแนกลักษณะองค์ประกอบของภาพถ่ายตามแนวทางการ
วิเคราะห์ “The good eye” ของ Rogoff และแบบวิเคราะห์
วิธีการสร้างสรรค์ภาพ (Visual creativity) ตามแนวทางของ 
Pricken และ Wolf จ าแนกผลการวิจัยด้วยค่าร้อยละ 
(Percentage) 
  
5. ผลการวิจัย 
งานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 
ส่วน คือ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพถ่ายตาม
แนวทาง “The good eye” ของ Rogoff และผลการ
วิเคราะห์วิธีการสร้างสรรค์ภาพตามแนวทางของ Pricken 
และ Wolf ดังต่อไปนี้ 
    5.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพถ่าย 
จากการศึกษาภาพถ่ายสะท้อนตัวตน จ านวนรวม 90 ภาพ 
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ใน
ภาพ ได้เป็น 5 ลักษณะ ดังนี ้

1. การแสดงเนื้อหาของภาพ (Content) เนื้อหาที่ปรากฏใน
ภาพถ่ายนั้นได้ก าหนดให้สะท้อนตัวตนของผู้ถ่ายภาพในการ
เล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายซึ่งเป็นภาพชุด เนื้อหาจึงเป็นการ
เล่าตัวตนของผู้ถ่ายภาพ ผ่านภาพชุดในเนื้อหาต่างกันไป 
ซึ่งประกอบด้วย ภาพสถานที่/สิ่งปลูกสร้าง จ านวน 37 
ภาพ คิดเป็นร้อยละ 41.11 ภาพวัตถุ/สิ่งของ จ านวน 29 
ภาพ คิดเป็นร้อยละ 32.22 ภาพทิวทัศน์ จ านวน 22 ภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 24.44 และภาพสิ่งมีชีวิต จ านวน 12 ภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 13.33  
2. การแสดงสีสันของภาพ (Colour) สีสันท่ีปรากฏในภาพ
ส่วนใหญ่มีสีสันท่ีสดใส (Chromatic colours) ซึ่งสามารถ
จ าแนกสีได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสีอะไร จ านวน 53 ภาพ คิด
เ ป็ น ร้ อ ยละ  58 . 88  ภ าพที่ มี ค่ า สี ใ น ร ะดั บ เ ดี ย ว 
(Achomatic colours) จ านวน 37 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 
41.12  ภาพมีค่าความอิ่มตัวของสีที่สดใสเป็นธรรมชาติ มี
ค่าสีอ่อนหรือสีแก่ตามธรรมชาติของแสง จ านวน 71 ภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 78.89 และภาพมีค่าสีอ่อนหรือสีแก่ที่ไม่
เป็นธรรมชาติ จ านวน 19 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 21.11  
3. การจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ ของภาพ (Spatial 
organization) องค์ประกอบของพื้นที่ภายในภาพส่วน
ใหญ่ถูกจัดไว้ตามแนวคิดการถ่ายภาพพื้นฐาน แสดงให้
เห็นถึงภาพ 3 มิติ ได้แก่ มิติความกว้าง มิติความยาว และ
มิติความลึก จ านวน 80 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 88.89 และ
ภาพ 2 มิติ ได้แก่ มิติความกว้าง และมิติความยาว จ านวน 
10 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 11.11  
4. การแสดงแสงของภาพ (Light) แสงในภาพโดยส่วน
ใหญ่ใช้แสงธรรมชาติที่มาจากแสงอาทิตย์ จ านวน 75 
ภาพ คิดเป็น 83.33 เปอร์เซ็นต์ โดยมีแสงประดิษฐ์ที่เกิด
จากหลอดไฟชนิดต่าง ๆ จ านวน 15 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 
16.67 และภาพที่ใช้แสงผสมกันระหว่างแสงธรรมชาติ
และแสงประดิษฐ์นั้นไม่มีปรากฏ 
5. การแสดงอารมณ์ของภาพ (Expressive content) การ
แสดงอารมณ์ภาพหากพิจารณาแยกวิเคราะห์แต่ละภาพนั้น
อาจไม่สามารถจ าแนกอารมณภ์าพให้ตรงกับความรูส้ึกของ
ผู้ถ่ายภาพได้ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์อารมณ์ของภาพของผู้
ถ่ายภาพทั้ง 3 ภาพประกอบกัน เพื่อหาข้อสรุปการแสดง
อารมณ์ของภาพในแต่ละบุคคล ซึ่งพบว่า เป็นภาพที่แสดง
อารมณ์ของภาพในเชิงบวก จ านวน 14 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 
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46.67 การแสดงอารมณ์ของภาพที่ไม่ได้สื่อความหมายในเชิง
บวกและเชิงลบ จ านวน 14 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 46.67 และการ
แสดงอารมณ์ของภาพในเชิงลบ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.66  
    5.2 ผลการวิเคราะห์วิธีการสร้างสรรค์ภาพ 
จากการศึกษาภาพถ่ายสะท้อนตัวตน จ านวน 90 ภาพ 
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์วิธีการสร้างสรรค์
ภาพถ่ายสะท้อนตัวตนได้เป็น 10 ลักษณะ ดังนี้ 
1. การใช้พื้นที่ว่างและการเคลื่อนไหว (Space and 
Movement) เป็นการปรับเปลี่ยนการจัดองค์ประกอบที่
ว่าง ทัศนมิติของภาพให้เกิดความแปลกใหม่ ซึ่งพบว่า มี
จ านวน 17 ภาพ คิดเป็น ร้อยละ 14.44 วิธีการสร้างสรรค์
ภ า พ  ส่ ว น ให ญ่ เ ป็ นก า ร เพิ่ ม ที่ ว่ า ง ข อ งฉ ากหลั ง 
(Background) และการถ่ายภาพจากมุมต่ า (Low angle) 
เพื่อท าให้วัตถุดูมีขนาดใหญ่กว่าปกติ  
2.  การเล่นมุมภาพ (Playing with angles) เป็นการ
เปลี่ยนมุมมองของภาพให้แปลกตาไปจากมุมมองโดยปกติ 
ซึ่งพบว่า มีจ านวน 12 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 13.33 วิธีการ
สร้างสรรค์ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพถ่ายที่แสดงความคมชัด
ของวัตถุเพียงบางส่วนหรือชัดตื้น (Depth of field)  
3. การใช้มุมมองภาพแบบฝนืกฎ (Changing roles) เป็นมุมมอง
ที่สมมติตัวเข้าไปอยู่ในต าแหน่งหรือสถานการณ์นั้น ซึ่งพบว่า 
มีจ านวน 14 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.55 วิธีการสร้างสรรค์
ภาพส่วนใหญ่ใช้วิธีการถ่ายภาพตามสายตาของผู้ถ่าย  
4. การปรับเปลี่ยนขนาดหรือสัดส่วนขององค์ประกอบใน
ภาพ (Proportions and Dimensions) เป็นการท าให้
วัตถุในภาพมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่กว่าเกินจริง ซึ่ง
พบว่า มีจ านวน 8 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 8.88 วิธีการ
สร้างสรรค์ภาพส่วนใหญ่เป็นการถ่ายสิ่งของจ าลองหรือ
สิ่งของที่มีขนาดเล็กให้ดูมีขนาดใหญ่กว่าของจริง 
5. การรบกวนการมองเห็นในภาพ (Obstructed view) 
เป็นการท าให้ภาพดูเสมือนการมองผ่าน หมอก ควัน 
กระจก และแว่น ซึ่ง พบว่า มีจ านวน 6 ภาพ คิดเป็นร้อย
ละ 6.66 วิธีการสร้างสรรค์ภาพส่วนใหญ่เป็นการถ่ายภาพ
ที่มีหมอกควัน และถ่ายภาพลอดกิ่งไม้ที่พันกันไปมา 
6. การสร้างความหมายที่หลากหลายในภาพ (Multiple 
meaning) เป็นการเพิ่มความหมายใหม่ให้กับภาพ ซึ่งพบว่า มี
จ านวน 5 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 5.55 วิธีการสร้างสรรค์ภาพ

ส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบวัตถุสองสิ่ งที่มีความ
แตกต่างกัน หมายถึง ความไม่เท่าเทียมกัน 
7. การปรับเปลี่ยนความหมายของสิ่งเดิม (A change of 
meaning) เป็นการเปลี่ยนความหมายใหม่ให้กับวัตถุ ซึ่ง
พบว่า มีจ านวน 3 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 3.33 วิธีการ
สร้างสรรค์ภาพส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนความหมายวัตถุ
ใหม่ เช่น เปลี่ยนแสงจากดวงไฟให้เป็นเส้น 
8. การประกอบหรือปะติดปะต่อกันเป็นภาพ (More 
building blocks)  เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง ภ าพขึ้ น โ ดยกา ร
ปะติดปะต่อกันของวัตถุ ซึ่งพบว่า มีจ านวน 2 ภาพ คิด
เป็นร้อยละ 2.22 วิธีการสร้างสรรค์ภาพส่วนใหญ่เป็นการ
น าวัตถุหลายชิ้นมาประกอบเป็นวัตถุใหม่ 
9. การสร้างความพันธ์ระหว่างวัตถุและพื้นหลัง (Figure 
and Background) เป็นการจัดองค์ประกอบเพิ่มลงไปใน
ภาพหลัก ซึ่งพบว่า มีจ านวน 4 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 4.44 
วิธีการสร้างสรรค์ภาพส่วนใหญ่เป็นการถ่ายวัตถุที่ เห็นได้
ทั่วไปกับฉากหลังท่ีแสดงถึงสถานท่ีหรือเทศกาลต่าง ๆ 
10. การจัดวางระยะขององค์ประกอบ ต่าง ๆ ในภาพ 
(Layers of Space) เป็นการใช้ระยะชัดลึกของภาพเพื่อ
สร้างการรับรู้ให้ดูเป็นองค์ประกอบเดียวกัน ซึ่งพบว่า มี
จ านวน 19 ภาพ คิดเป็น ร้อยละ 21.11 วิธีการสร้างสรรค์
ภาพส่วนใหญ่เป็นการถ่ายวัตถุกับฉากหลังให้ดูกลมกลืน
กัน เป็นสถานท่ีเดียวกัน 
 
 

 
     ตัวอย่างภาพถ่ายท่ีน ามาศึกษา 
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6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
6.1 สรุปผลการวิจัย  
              องค์ประกอบของภาพถ่าย จ าแนกได้เป็น 5 
ลักษณะ ได้แก่ 1. การแสดงเนื้อหาของภาพ 2. การแสดงสีสัน
ของภาพ 3. การจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ของภาพ 4. การ
แสดงแสงของภาพ และ 5. การแสดงอารมณ์ของภาพ ส่วน
วิธีการสร้างสรรค์ภาพถ่ายสะท้อนตัวตนจ าแนกได้เป็น 10 
ลักษณะ ได้แก่ 1. การใช้พื้นที่ว่างและการเคลื่อนไหว 2. การ
เล่นมุมภาพ 3. การใช้มุมมองภาพแบบฝืนกฎ 4. การ
ปรับเปลี่ยนขนาดหรือสัดส่วนของ 5. การรบกวนการมองเห็น
ในภาพ 6. การสร้างความหมายที่หลากหลายในภาพ 7. การ
ปรับเปลี่ยนความหมายของสิ่งเดิม      8. การประกอบหรือ
ปะติดปะต่อกันเป็นภาพ 9. การสร้างความพันธ์ระหว่างวัตถุ
และพื้นหลัง และ 10. การจัดวางระยะขององค์ประกอบต่าง ๆ  
ในภาพ 
6.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
     1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพ พบว่า การ
แสดงเนื้อหาของภาพนั้นสื่อความหมายทั้งเนื้อหาภายในที่
เป็นนามธรรมหรือเน้นทางสุนทรียภาพ และเนื้อหา
ภายนอกที่เป็นรูปธรรม เช่น ภาพวัด ภาพท้องทะเล เป็น
ต้น การแสดงสีสันของภาพส่วนใหญ่ใช้สีสันที่สดใส มีค่า
ความอิ่มตัวของสีที่สดใสเป็นธรรมชาติ มีค่าสีอ่อนหรือสี
แก่ตามธรรมชาติของแสง ไม่ผ่านการปรับแต่งภาพ 
เช่นเดียวกับการแสดงแสงที่มักใช้แสงธรรมชาติและ
น าเสนอภาพถ่ายในช่วงเวลากลางวันมากกว่ากลางคืน มี
ความเปรียบต่างของแสงมาก การจัดองค์ประกอบเชิง
พื้นที่ของภาพ พบว่า องค์ประกอบของพื้นที่ภายในภาพ
โดยส่วนใหญ่ถูกจัดไว้ตามแนวคิดการถ่ายภาพพื้นฐาน 
แสดงให้เห็นถึงภาพ 3 มิติ ทั้งวัตถุ (Subject) ฉากหน้า 
( Foreground) ฉ า ก ห ลั ง  ( Background) แ ล ะ จั ด
อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ต า ม ก ฎ สา ม ส่ ว น  ( Rule of thirds) 
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของรติมา     อมันตกุล 
(2559) ที่พบว่ า ภาพถ่ายที่ ใช้ประกอบนิตยสารนั้นมี
องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 1) กฎสามส่วน 2) น้ าหนักสี 3) การ
ตัดส่วนเกิน 4) องค์ประกอบแนวนอน 5) องค์ประกอบ
แนวตั้ง 6) มุมกล้องระดับตา 7) บรรยากาศ 8) ฉากหน้า
ฉากหลัง 9) รูปทรง และ10) ช่องว่าง และไม่สอดคล้องกบั
งานวิจัยของกฤษณะ บุญเทียน และศุภรัก สุวรรณวัจน์ 

(2560) ที่พบว่า สีของภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบตาม
แนวคิดของพระพุทธศาสนา จะใ ช้สีหม่น เทาด้วย
บรรยากาศ แสงเงาท่ีมีความกลมกลืน มีเงาสะท้อน และมี
ความเปรียบต่างของแสงน้อย 
2. วิธีการสร้างสรรค์ภาพถ่ายสะท้อนตัวตน พบว่า มีความ
หลากหลายในวิธีการน าเสนอภาพถ่าย สะท้อนให้เห็นถึง
การน าความรู้ที่ได้จากการฝึกทักษะการถ่ายภาพเพื่อการ
สื่อสารมาประยุกต์ใช้กับการเล่าเรื่องตัวตนผ่านภาพถ่าย 
โดยวิธีการที่ผู้ถ่ายภาพใช้มากที่สุดสามล าดับ ล าดับท่ีหนึ่ง 
คือ การจัดวางระยะขององค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพ 
(Layers of Space) เน้นไปที่การใช้ระยะชัดลึกด้วยการ
วางวัตถุกับฉากหลังให้ไม่ทับซ้อนกัน แต่ดูกลมกลืนเป็นที่
เดียวกัน เช่น ภาพดอกไม้กับเจดีย์ เพราะเปรียบตนเองว่า
เป็นคนรักสงบแต่ในขณะเดียวกันก็ชอบความสดใสเหมือน
ดอกไม้ที่เบ่งบาน ล าดับที่สอง คือ การใช้พื้นที่ว่างและการ
เคลื่อนไหว (Space and Movement) เห็นได้ว่าภาพที่
นิยมถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นภาพสถานที่/สิ่งปลูกสร้าง ซึ่ง
ต้องอาศัยจัดวางองค์ประกอบของภาพให้ดูมีมิติ จึงเกิด
การจัดสรรพื้นที่ของภาพให้มีที่ว่างเพื่อสร้างทัศนมิติให้กับ
ภาพ เช่น ภาพดวงอาทิตย์ตกริมทะเล เพราะเปรียบ
ตนเองว่ารักอิสระเหมือนท้องทะเลที่กว้างไกลและก็ชอบ
สีสันเหมือนท้องฟ้าในยามอาทิตย์อัสดง และล าดับสุดท้าย 
คือ การใช้มุมมองภาพแบบฝืนกฎ (Changing roles) ภาพ
ลักษณะนี้มักน าเสนอภาพในมุมมองของผู้เล่า ด้วยเหตุว่า
เมื่อเราต้องการสะท้อนตัวตนของเรา เราจะให้คนอื่นมอง
ตามสิ่งที่เราเห็นหรือเราอยากให้เห็น ภาพลักษณะนี้จึง
เป็นการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายเสมือนกับสิ่งที่ตาของผู้
ถ่ายภาพก าลังมองเห็น หรืออาจจะเล่าผ่านสิ่งที่เขาก าลัง
ท า เช่น ภาพหูฟัง เพราะเปรียบตนเองว่าเป็นคนมีโลก
ส่วนตัว หรือหลงใหลในความสุนทรียของเพลงและมี
ความสุข หรือภาพถ้วยน้ าแข็งใสที่ราดด้วยน้ าหวานสีสัน
สดใส เพราะเปรียบตนเองว่าเป็นคนสดใสร่าเริง ชอบสีสัน
เหมือนสีน้ าหวานและชอบความสนุกสนานเหมือนน้ าแข็ง
ที่ เกาะตัวกันอย่างไร้ระเบียบ เป็นต้น ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณะ บุญเทียน และศุภรัก 
สุวรรณวัจน์ (2560) ที่พบว่าวิธีการถ่ายภาพที่สื่อถึงความ
สงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ภาพชัดลึก 
ภาพอินฟาเรด ภาพชัดตื้น ภาพความเคลื่อนไหว และไม่



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-429- 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยชนะ จารุวรรณากร (2548) 
พบว่า วิธีการสร้างสรรค์ภาพถ่ายสิ่งพิมพ์โฆษณาสินค้าที่
นิยมใช้มากที่สุด คือ การสร้างความหมายที่หลากหลายใน
ภ า พ  ( Multiple meaning)  แ ล ะ ก า รปรั บ เ ปลี่ ย น
ค ว า ม ห ม ายขอ งสิ่ ง เ ดิ ม  ( A change of meaning) 
เนื่องจากในงานโฆษณาจะเน้นสื่อสารถึงตัวสินค้า จึงต้อง
สร้างสรรค์ภาพให้แปลก หรือใช้มุมมองที่ต่างออกไปจาก
ปกติ 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นวิธีการสร้างสรรค์ภาพที่
หลากหลายของเยาวชนในการสะท้อนตัวตน แต่อย่างก็
ตามหากต้องการทราบตัวตนที่ เป็น ล าพังเพียงการ
วิเคราะห์วิธีการสร้างสรรค์ภาพถ่ายอาจไม่เพียงพอ 
จ าเป็นต้องดูถึงความหมายของภาพและการให้ไวยากรณ์
กับความหมายของภาพร่วมด้วย 
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การเปรียบเทียบ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง วัสดุรอบตัว ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ  

Comparison of 21st Century Skills and Learning Achievement of  
Grade 3 Students on The Topic Entitle, “Materials Around Us”  

using STEM Education Approach and Traditional Instruction 
 

สายฝน  ชวรางพงษ์1 , ประสิทธ์ิ ปุระชาติ1 , วันวิสาข์ ลิจ้วน1  และ วันทนี ปานเจริญ1 
Saiphon Chavarangpong, Prasit Purachat, Wanwisa Lijuan and Wantanee Panjaroen 

1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
saiphon.ant@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบ 1) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และ 2) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บ ารุง อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 52 คน 
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และกลุ่มควบคุม จ านวน 52 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) แบบทดสอบวัด
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.850 และ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีมีค่าความเช่ือมั่น 0.850 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การทดสอบที และ การประเมินความแปรปรวน
ร่วมทางเดียว 
   ผลการวิจัย พบว่า 
   1) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
    2) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา, ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
Abstract 
The purposes of this study were to compare 1) 21st century skills and learning achievement before and after 
using STEM education approach 2) 21st century skills and learning achievement using STEM education approach 
and traditional instruction.  The samples, Grade 3 Students of Tedsaban 1 Naroengratbamrung School, Nong 
Khae District, Saraburi Province on the 1st semester of academic year 2017, were selected by simple random 
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sampling, consisted of 2 classrooms. The first classroom of 52 students was the experimental group using STEM 
education approach and another classroom of 52 students was the control group taught by the traditional 

instruction. The research instruments were 1) lesson plans using STEM education approach, 2) lesson plans using 

traditional instruction, 3) a 21st century skills test with a reliability value of 0.850, and 4) a learning achievement 
test with a reliability value of 0.850. The data were analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation, 
t-test, and one-way ANCOVA. 
 Findings revealed that 
 1) 21st century skills and learning achievement using STEM education approach was significantly higher 
than that before using it (p<.05). 
 2) 21st century skills and learning achievement after using STEM education approach was significantly 
higher than that of the students using traditional instruction (p<.05). 
 
Keywords: STEM education approach, 21st century skills, learning achievement 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ือง สารในชีวิตประจ าวัน  

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

A Comparison of Learning Achievement and Attitude towards Science for 
Mathayomsuksa 2 students on the topic of “Daily substance” between 

Learning by Science Activities Package and Traditional Approach 
วรารัตน์  เหมือนเพ็ชร1 , วันวิสาข ์ ลิจ้วน1 และกันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์1   

Wararat  Mueanphet1, Wanwisa  Lijuan1 and Kantapat  Kittiachawal1 
1 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

wararat.por191@gmail.com 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง 
สารในชีวิตประจ าวัน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 2 ห้องเรียน กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์  จ านวน 30 คน และกลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรยีนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์ 2) แผนการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ                         3
) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.86  4) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารใน
ชีวิตประจ าวัน  5) แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ประกอบด้วยร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าความแปรปรวนร่วมทางเดียว  ผลการวิจัยพบว่า: 1) ประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 84.30/82.23                  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน      
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05           
3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน     
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
ที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  ,การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ,ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ,เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์  
 
Abstract 
The purposes of this study were to : 1) create and find the efficiency of a science activities package on the 
topic of “Daily substance” according to the 80/80 2) compare learning achievement, and attitude towards 
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science for Mathayomsuksa 2 students on the topic of “Daily substance” before and after with the use of 
learning by science activities package, 3) compare learning achievement, and attitude towards science for 
Mathayomsuksa 2 students on the topic of “Daily substance” between learning by science activities package 
and traditional approach. Samples were selected by purposive sampling techniques from mathayomsuksa 
2  students who were studying in the 1nd semester of the 2018 academic year at the Municipal School 4 
Demonstration System, Lopburi Municipality ,Lopburi Province by the purposive sampling of 2 classrooms, 
as follows:  the first experimental group of 30 students learned by using science activities package and 
another group of 30 students learned by traditional approach. The research instruments were : 1) the lesson 
plan using the science activity package, 2) the lesson plan using the traditional approach, 3) the science 
activity package on the daily substance  4) a learning achievement test with a reliability 0.86 5) a attitude 
towards science test with a reliability of 0.91. The statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, and One Way Analysis of Covariance. Results of the research: 1) The efficiency of science 
activities package on the topic of “Daily substance” for mathayomsuksa 2 students was 84.30/82.23 2) 
Learning Achievement and Attitude towards Science for mathayomsuksa 2 students on the topic of “Daily 
substance” of the student learning with science activities package was higher than those of before learning 
at the .05 level of statistics significance. 3) Learning Achievement and Attitude towards Science for 
mathayomsuksa 2 students on the topic of “Daily substance” of the student learning with science activities 
package was higher than those of  learning with the traditional approach before learning at the .05 level of 
statistics significance. 
 

Keywords: Science Activities Package, Traditional Approach, Learning Achievement, Attitude towards Science 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับสื่อสังคม และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค TGT ร่วมกับสื่อ
สังคม กลุ่มเปา้หมาย  นักเรียน จ านวน 29 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคนิค 
TGT ร่วมกับสื่อสังคม จ านวน 2 แผน  แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความ
พึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิโดยการจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับสือ่
สังคม ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นที่ 1 ขั้นน า ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ขั้นที่ 3 ขั้นจัดทีม ขั้นที่ 4 ขั้นการแข่งขัน และขั้นที่ 5 
ขั้นสรุป โดยการปฏิบัติการทั้งหมด 2 วงจร  พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับดีมาก 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับสื่อสังคม พบว่า ผู้เรยีนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT, สื่อสังคม 
 

Abstract 
This research Is a classroom action research. purpose To 1) study achievement development By learning 
management with TGT techniques Together with social media And 2) studying student satisfaction towards 
learning management with TGT techniques together with social media. Target groups of 29 students. 
Research tools TGT Learning Management Plan with Social Media 2 plans, Student diary form, student 
achievement test, satisfaction questionnaire. The research found that Organizing learning activities to 
develop achievement by learning with TGT techniques in conjunction with social media That consists of 5 
steps including Step 1 step-by-step step 2 step step 3 step team arrangement step 4 competition stage and 
step 5 summary stage. By performing all 2 circuits, it was found that students had a very good achievement 
score. 2) The results of student satisfaction towards learning management with TGT technique together with 
social media showed that the students were satisfied at the highest level. 
Keywords: Learning Management with TGT Techniques, Social media 
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1. บทน า 

 การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนา 
จ าเป็นต้องก้าวให้ทันยุคสมัยในปัจจุบันที่เป็นการศึกษาแห่ง
โลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างรวดเร็วเพราะ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้โลกแห่งการ
เรียนรู้เปิดกว้างและง่ายต่อการเข้าถึง ตลาดแรงงานก็ต้องการ
เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ [1] ความต้องการแรงงาน
ของตลาดและการผลิตแรงงานรุ่นใหม่ โดยพบว่าความต้องการ
ของตลาดแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือที่จบ
การศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา  นอกจากนี้ผลจากระบบ
การศึกษาที่ยังผลิตแรงงานได้ ไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ส่งผลให้แรงงานไทยขาดทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ท างาน ทั้งในด้านไอที ภาษาอังกฤษ ความคิดสร้างสรรค์ และที่
ส าคัญคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ [2]  สอดคล้องกับ 
ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้กล่าวว่า ปัญหาที่การผลิตก าลังคนอาชีวะก าลัง
เผชิญอยู่ คือ ผลิตไม่ตรง คุณภาพไม่ถึง  หรือต้องมาฝึกซ้ าจึงใช้
งานได้ รวมไปถึงขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ [3] เมื่อสอบถาม
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนสายอาชีวะ ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ จ านวน 5 วิทยาลัย 
รวมทั้งครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกันกับผู้วิจัย ด้วยการสัมภาษณ์
เมื่อวันที 25-29 กันยายน 2561 สรุป พบว่า เนื้อหาเรื่อง
โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการโปรแกรมเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิด
วิเคราะห์ต่ าท าให้ผลคะแนนของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า [4] 
สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบันของผู้วิจัยในรายวิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ บางเนื้อหา
จ าเป็นต้องใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์สูง และจากผลศึกษาใน
ปีท่ีผ่านมา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ อยู่ในระดับต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบจากสถิติผลการเรียนปีการศึกษา 2558 – 2560 
(ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีการศึกษา 2558-2560) และเมื่อตรวจสอบถึงหน่วย
การเรียนรู้ของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2560 จากผลการเรียนแต่
ละหน่วยพบว่าหน่วยการเรียนที่ผู้เรียนท าคะแนนได้ในระดับต่ า
กว่าร้อยละ 50 คือ หน่วยที่ 5 โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล และหน่วยที่ 6 การจัดการโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์

ข้อมูล  ซึ่งเป็นหน่วยที่ต้องใช้ความสามารถในด้านการคิด
วิเคราะห์สูง จากปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีวิธีการในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  
 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลายเทคนิค 
เทคนิคTGT เป็นเทคนิคหนึ่งของการเรียนรู้แบบร่วมมือ TGT 
ย่อมาจาก Team Games Tournament [5] คือ นักเรียนทุก
คนจะได้ร่วมสนุก ท้าทายความสามารถของตนเองด้วยการเข้า
ร่วมเกมการแข่งขันกับนักเรียนกลุ่มอื่นที่มีความสามารถ
ใกล้เคียงกัน ดังนั้นนักเรียนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการ
ท าคะแนน ข้อดีดังกล่าวข้างต้น ท าให้มีผู้น าการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค TGT ไปใช้และได้ผลดี เมื่อน าเทคนิค TGT มา
ร่วมกับการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคม ก่อให้เกิดเป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายสังคม น ามาด าเนินงานได้ส าเร็จ 
สอดคล้องกับการวิจยัของกัลยา อรัญทิศ [6] ที่พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์รายวิชาประวัติศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือสืบเสาะ (Group 
Investigation : GI) ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์  
 ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญและสนใจที่จะจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับสื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเพื่อศึกษาปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับสื่อสังคม และศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT 
ร่วมกับสื่อสังคม 
 
2. วิธีด าเนินการศึกษา 
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT 
ร่วมกับสื่อสังคม รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ 
2.1.2 แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน 
2.1.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ผ่านการประเมินแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา รวมทุกด้านแล้วมีคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก (x=4.32,S.D=0.38) น าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ 
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นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 จ านวน 29 คน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT 
ร่วมกับสื่อสังคม ดังตารางที่ 1  

 
 
 
 

ตารางที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับสื่อสังคม 
ขั้นตอนการเรียนรู้ตาม

เทคนิค TGT 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน สื่อสังคม 

1.  ขั้นน า 
 

 

 

1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนท่ี
เข้าเรียน 
2. แนะน ากลุ่มการจัดการ
เรียนการสอนบนสื่อสังคม 
และแจ้งทักษะการเรียนโดย
เทคนิค TGT 
3. ครูให้นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรยีน 

1. ให้ความร่วมมือคร ู
ในการตรวจสอบรายชื่อ 
2. รับฟัง ท าความเข้าใจทักษะ
ในการเรียนโดยใช้เทคนิค 
TGT  
3. นักเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

 
 

 

 

2.  ขั้นสอน 1. บอกจุดประสงค ์
ในการเรียน 
2. บรรยายอธิบาย และ
มอบหมายใบงาน  
ส่งไฟล์งานไปท่ี Facebook 
Group 

1. ฟัง ท าความเข้าใจและ
ซักถาม 
2. ฟัง ท าความเข้าใจและ
ปฏิบัติตาม ใบงาน 
ที่ 5 ส่งงานไปที่ Facebook 
Group  

สไลด์อิเล็กทรอนิกส์  
เรื่องโปรแกรมเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3.  ขั้นจัดทีม 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยจดัให้
แต่ละกลุ่ม 4-5 คน  
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้า
ไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเตมิ ใน 
Facebook Group 

1. แบ่งกลุ่มตามที่ครูจัดแบ่ง  
2. ศึกษาทบทวนเนื้อหาลงมือ
ปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

Facebook Group  
และเอกสารประกอบ 
การเรยีนการสอน  

4.  ขั้นการแข่งขัน 1. จัดแข่งขัน โดยแบ่งตาม
ความสามารถของผู้เรียน  
2. ครูอธิบายรายละเอยีดถึง
การแข่งขันแต่ละโต๊ะ  
3. ครูให้นักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน 

1. ฟังค าอธิบายจากครูเตรียม
ตัวแทนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน 
2. แข่งขันตามความสามารถ  
3. นักเรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน       

 

5.  ขั้นสรุป 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
สาระส าคญั 
2. ครูแจกแบบทดสอบหลัง
เรียน 

1. นักเรียนร่วมกันสรุป
สาระส าคญั 
2. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

Facebook Group 
ใช้เป็นศูนย์กลาง 
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2.3 น าแบบบันทึกอนุทินของนักเรียนที่เสนอผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไปใช้กับการวิจัย 
2.4 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ ด้านเนื้อหามีข้อค าถามที่สอดคล้อง
จ านวน 20 ข้อโดยค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ไปทดลอง
กับนักเรียน ช้ันปีท่ี 2 ที่เคยเรียนมาแล้ว แล้วน าผลมา
ค านวณหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก พบว่า ผล
การวิเคราะห์แบบทดสอบ วงจรปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง
โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง 0.40-0.63 ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง  ≥ 
0.40-0.61 และวงจรปฏิบัติการที่ 2 เรื่องการจัดการ
โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล มีค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง 0.43 - 0.70 โดยหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ได้ค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง  ≥ 0.49-0.71 น า
แบบทดสอบมาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
วงจรปฏิบัติการที่ 1 ค่าความเช่ือมั่น 0.83 วงจรปฏิบัติการที่ 
2 ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.84 น าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
3.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 
และ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
5 เรื่อง โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และหน่วยที่ 6 
เรื่องการจัดการโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถ
น ามาสะท้อนผลได้ดังนี ้
3.1.1 ผลการปฏิบัติการสอน ในระหว่างการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และการบันทึก
อนุทินของนักเรียน เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขในวงรอบถัดไป ซึ่งสามารถสรุปและสังเกตการณ์จาก
เครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1.1.1 การท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแต่ละคน 
โดยภาพรวมสามารถสรุปได้ว่านักเรียน มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น  
ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 

คนท่ี ก่อนเรียน ร้อยละ หลังเรียน ร้อยละ คนท่ี ก่อนเรียน ร้อยละ หลังเรียน ร้อยละ 

1 3 30 9 90 1 4 40 8 80 

2 4 40 9 90 2 4 40 7 70 

3 5 50 7 70 3 2 20 9 90 

4 4 40 8 80 4 3 30 9 90 

5 3 30 10 100 5 5 50 8 80 

6 5 50 9 90 6 4 40 10 100 

7 3 30 8 80 7 3 30 10 100 

8 5 50 9 90 8 4 40 10 100 

9 3 30 8 80 9 3 30 9 90 

10 4 40 9 90 10 4 40 8 80 

11 3 30 8 80 11 3 30 9 90 

12 5 50 9 90 12 4 40 10 100 

13 5 50 10 100 13 5 50 9 90 

14 3 30 8 80 14 3 30 7 70 
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ตารางที่ 2 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน (ต่อ) 

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 

คนท่ี ก่อนเรียน ร้อยละ หลังเรียน ร้อยละ คนท่ี ก่อนเรียน ร้อยละ หลังเรียน ร้อยละ 

15 5 50 9 90 15 4 40 7 70 

16 3 30 8 80 16 3 30 10 100 

17 4 40 9 90 17 4 40 10 100 

18 3 30 8 80 18 3 30 7 70 

19 5 50 9 90 19 3 30 7 70 

20 3 30 8 80 20 3 30 10 100 

21 3 30 8 80 21 3 30 7 70 

22 4 40 10 100 22 5 50 7 70 

23 4 40 9 90 23 4 40 10 100 

24 3 30 9 90 24 4 40 10 100 

25 3 30 8 80 25 3 30 10 100 

26 3 30 8 80 26 3 30 10 100 

27 3 30 8 80 27 3 30 10 100 

28 3 30 8 80 28 3 30 9 90 

29 4 40 9 90 29 4 40 10 100 

x 108 1,080 249 2,490 x 103 1,030 257 2,570 

X  3.72 37.24 8.58 85.86 X  3.55 35.52 8.86 88.62 

S.D. 0.84 8.41 0.73 7.33 S.D. 0.74 7.36 1.25 12.46 
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 3.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับสื่อสังคม จ านวน 29 คน แสดงผล
ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับสื่อสังคม 

รายการ 
N=29 ระดับ 

ความพึงพอใจ X  S.D. 

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค TGT 

     1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวม 4.62 0.49 มากที่สุด 

     2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นน าเสนอ 4.44 0.57 มาก 

     3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นสอน 4.59 0.56 มากที่สุด 

     4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นจัดทีม 4.44 0.50 มาก 

     5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นการแข่งขัน 4.52 0.63 มากที่สุด 

     6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นสรุป 4.44 0.50 มาก 

     7. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 4.34 0.61 มาก 

     8. ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม 4.82 0.38 มากที่สุด 

     9. ความพึงพอใจต่อผลงานกลุ่ม 4.62 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.54 มากที่สุด 

ด้านเครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

     10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อสังคม 4.58 0.56 มากที่สุด 

     11. ความเหมาะสมของสื่อและเนื้อหา 4.55 0.50 มากที่สุด 

     12. ความทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 4.69 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.54 มากที่สุด 

ด้านบรรยากาศในช้ันเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนรู้ 

     13. บรรยากาศในชั้นเรียน 4.62 0.49 มากที่สุด 

     14. บรรยากาศระหว่างท ากิจกรรม 4.59 0.50 มากที่สุด 
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับสือ่สังคม (ต่อ) 

รายการ 
N=29 ระดับ 

ความพึงพอใจ X  S.D. 

     15. ความเป็นกันเองของครูผู้สอน 4.72 0.52 มากที่สุด 

     16. ความมั่นใจในตนเองของนักเรียน 4.37 0.56 มาก 

     17. ความสุขจากการเรียน 4.75 0.43 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.52 มากที่สุด 

ด้านความรู ้

     18. ระดับความรู้ท่ีได้รับจากกิจกรรม 4.62 0.56 มากที่สุด 

     19. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอด

ได้ 

4.41 0.73 มาก 

     20. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.31 0.54 มาก 

รวม 4.45 0.62 มาก 

รวมทั้งหมด 4.56 0.55 มากที่สุด 

 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
4.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
TGT ร่วมกับสื่อสังคม ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นใน
แต่ละวงจรปฏิบัติการดังนี้ 
4.1.1 วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์อยู่
ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.58 คิดเป็นร้อยละ 85.86 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73  
4.1.2 วงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์อยู่
ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.86 คิดเป็นร้อยละ 88.62 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.25 
4.1.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทั้ง 2 วงจรปฏิบัติการ รวมแล้ว
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ 
ดีมาก โดยมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 8.72 
คิดเป็นร้อยละ 87.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
1.02 
4.2  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับสื่อสังคม อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (X = 4.56, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านเครื่องมือและสื่อที่

ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (X = 4.61, S.D. = 0.54) 
รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศในช้ันเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

การเรียนรู้ (X = 4.61, S.D.= 0.52) ด้านกระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค TGT (X = 4.54, S.D. = 0.54) 

และด้านความรู้ (X = 4.45, S.D.= 0.62) 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ครู อาจารย์ทุกท่านท่ี
ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แขนงต่าง ๆ ให้แก่ผู้วิจัย 
ท าให้ผู้วิจัยสามารถท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลลุ่วงด้วยดี 
บิดาและมารดา ที่ให้การสนับสนนุในเรื่องของการศึกษา
และเป็นก าลังใจท่ีดีตลอดมา เจ้าหน้าท่ีประจ าสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษาทุกท่าน ท่ีได้ให้ความสะดวกเกี่ยวกับ
สถานท่ีและเอกสารแก่ผู้วิจัยตลอดมา ผู้แต่งและเรียบเรียง 
ต ารา เอกสาร และผลงานวิจัยตา่ง ๆ ท่ีผู้วิจัยได้อ้างอิง ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ท าให้วิทยานิพนธ์นี้
ส าเรจ็ลลุ่วงได้อย่างสมบรูณ ์
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือการศึกษาการใช้ภาษาอุปลักษณ์แต่ละประเภทในพาดหัวโฆษณาประเภทหมวด

เครื่องส าอางที่ปรากฏในนิตยสารส าหรับผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งภาษาอุปลักษณ์สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ structure, 

orientation และ ontology ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าพาดหัวโฆษณาในนิตยสารผู้หญิงจ านวน 40 ตัวอย่างจาก 46 มีปรากฏ

การใช้ภาษาอุปลักษณ์และประเภทของภาษาอุปลักษณ์ที่พบมากที่สุดคือ Ontology แต่ในทางกลับกันพาดหัวโฆษณาใน

นิตยสารผู้ชายแทบจะไม่ปรากฏการใช้ภาษาอุปลักษณ์เลย มีเพียงแค่ 4 โฆษณาเท่านั้นจาก 23 ตัวอย่างซึ่งผลลัพธ์ออกมา

เช่นเดียวกับของผู้หญิงคือภาษาอุปลักษณ์ที่พบมากที่สุดในนิตยสารผูช้ายคือ Ontology นอกจากน้ีการศึกษาครั้งน้ียังมีอีกหนึ่ง

วัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะค้นหาประเด็นหลักที่ปรากฏออกมา (emerging theme) ในแต่ละพาดหัวโฆษณา ซึ่งจากผลการ

วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าในนิตยสารส าหรับผู้หญิงและผู้ชายมีประเด็นหลัก (emerging theme) ในพาดหัวโฆษณาที่ปรากฏ

ออกมาหลากหลายประเด็น ได้แก่ การเคารพและเช่ือมั่นในตนเอง (self-esteem) การดูแลเอาใจใส่ตนเอง (self-care) การ

ท าตามใจตนเอง (indulgence) การคิดบวก มองโลกในแง่ดี (positive thinking) การที่ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต 

(becoming part of the self) ความเป็นจริง (reality) และ ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ส าหรับนิตยสารส าหรับผู้หญิง

นั้นประเด็นหลักที่พบมากที่สุดคือ การเคารพและเช่ือมั่นในตนเอง (self-esteem) ส่วนส าหรับนิตยสารส าหรับผู้ชายนั้น

ประเด็นหลักที่ปรากฏมากท่ีสุดคือ การดูแลเอาใจใส่ตนเอง (self-care) 

ค าส าคัญ: การใช้ภาษาอุปลักษณ์, การใช้ภาษาอุปลักษณ์ในโฆษณาในนิตยสาร, พาดหัวโฆษณา 

 

Abstract 

The study aimed to examine the use of each type of metaphors in print advertisement headlines on 

cosmetics category appearing in women’s and men’s fashion magazines. There are three types of metaphor, 

including structure, orientation and ontology. After analyzing, the results revealed that there were 40 

advertisements out of 46 advertisement headlines in women’s magazines are contained the metaphor 

language. The most frequently appeared is the Ontological metaphor. On the other hand, there are hardly 
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any metaphors found in cosmetic category advertisement headlines for men. There were only 4 

advertisements out of 23 samples are contained the metaphor language, which the result is in the same 

way as women, the most frequently appeared in men’s magazine is Ontological metaphor. In addition, 

another purpose of this study is to determine the emerging themes found among cosmetics category 

advertisement headlines. The results present that there are several themes emerged among advertisement 

headlines appearing in women’s and men’s magazines as such: Theme of Self-esteem, Theme of Self-care, 

Theme of Indulgence, Theme of Positive Thinking, Theme of Becoming Part of the Self, Theme of Reality 

and Theme of Creativity. For women’s magazine, emerging theme that appeared the most is Theme of 

Self-esteem; whereas, emerging theme that appeared the most in men’s magazine is Theme of Self-care.  

Keywords: The use of Metaphor, Metaphor in Print Advertisement, Advertisement Headlines 

 

1. Introduction 

 Persuasion and fashion are two related 

fields. While persuasion is the art of language use, 

fashion is the art of object creation. But, 

nowadays fashion goes beyond artistic creation. It 

becomes business in which a great amount of 

money has been put. Fashion includes many 

things such as accessory, jewelry etc. One thing in 

fashion which keeps changing is cosmetic. Hence, 

people who love to keep their beauty looks are 

interested in it and may consent to spend a lot 

of their money on cosmetic. For this reason, 

cosmetic companies have to keep their 

customers at hand and attract new customers. To 

help them doing this, the companies need to rely 

on advertising and one of the most powerful 

evidence is advertisement. Therefore, 

advertisement and persuasion are inseparable.   

 Persuasion and advertisement are related 

because the main goal of advertisement is to 

convince message receivers of the advertisement. 

Thus, advertisers need to be skillful in employing 

persuasion techniques in creating advertisements. 

Persuasion in advertising can be done in many 

ways such as making use of picture, celebrity 

endorsement, product placement etc. However, 

background knowledge of each individual plays a 

crucial role in interpreting the message the 

senders want to send and those ways without 

verbal language can lead to misinterpretation. 

Hence, persuasive language becomes a significant 

tool for persuader or advertiser here to clarify the 

message receivers.  

 For creating advertisements, apart from 

layout, plates, and color, Chuandao (2005) stated 

that choice of words or phrases helps advertisers 

very much in order to attract consumers’ 

attention. But, if advertisers use just everyday 

language, although it is easy to understand, it can 

be too simple and not attractive and creative 

enough to draw attention from the audience. As 

a consequence, to make advertisements 

attractive and creative, advertisers need to put 
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more effort onto finding catchy words and 

phrases or employing rhetorical devices or figures 

of speech in creating advertisements. Cobos 

(2013) claimed that advertisers pay more 

attention to the use of figures of speech to 

provide rich imagination of the readers and make 

them interested in the product or service. 

Chuandao (2005) supported that the aim of using 

figures of speech is to arouse and persuade 

consumers to buy what is advertised. Therefore, 

to please and to persuade the audience through 

visual reception and audio perception, the proper 

use of figurative language can help advertisement 

achieve its goal.  

 Figurative language or rhetorical figures can 

be divided into two types: schemes and tropes. 

Schemes results in superficial deviation and they 

deal with syntactical connection and sounds of 

text while tropes focus on creating meaning 

deviation of the words or text (Enschot, Hoeken 

and Mulken, 2006). An example of scheme use in 

advertisement is the slogan of Kit Kat which is 

“Have a break. Have a Kit Kat”. The 

advertisement creator makes use of a type of 

schemes called anaphora which is the repetition 

of the same words at the beginning and the end 

of the text (Pertama, Ernawati & Raya, n.d.). For 

trope use, the slogan of Nokia, a mobile phone 

company, “Connecting People” is a good 

example of metaphor. It makes people 

understand or imagine that with Nokia phones 

people are not just having conversation but 

getting closer. To this point, it can be claimed that 

figurative speech is a tool to make advertisement 

more attractive. It enhances people’s imagination 

and a creation in language use. 

 Several studies have found that metaphor is 

a type of trope which is frequently used in 

advertisement; for example, Charoenchai (2006) 

showed that metaphor was one of the top 5 

tropes found in Coca-Cola’s slogan. In the same 

year, Taatong (2006) discovered that metaphor 

was ranked the second mostly used in printed 

facial skin card advertisement displayed in 

printed magazine headlines. Later, Jianranoros 

(2012) revealed that metaphor is a type of tropes 

used in the headlines of both male and female 

wristwatch advertisements. The aforementioned 

were just some of the studies which reveal the 

popularity of metaphor in advertisements. Why 

metaphor is popular in advertisements? It is 

because metaphor is related to the concept of 

people’s thought, experience, and everyday life 

action or so called conceptual system. And, 

human communication is based on this system 

(Lakoff and Johnson, 1980). Because of this 

relation, metaphor becomes one of the most 

frequently found rhetorical devices in 

advertisement. 

 Currently, cosmetic is one of human’s 

requisites, it becomes fashion and serves beauty 

purpose. Consequently, cosmetic firms have to 

convince consumers for the goal of business —

money. As competition in this business is severe, 

those firms have to struggle and try hard to make 

use of techniques and marketing strategies to 

grab consumer’s attention, and of course 

advertisement is one of the practices they use. 
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To integrate rhetoric knowledge into advertising, 

this study is initiated with a hope to see the 

metaphor used in cosmetic advertisements 

especially in their headlines which catch the 

audience’s sight after the picture shown.   

 Fashion and cosmetic are no longer limited 

to only for female. Although we may have seen 

greater cosmetic fashion shows which present 

cosmetic and fashion products for women than 

that for men, international cosmetic producers 

are not overlooking male customers as we can 

see a lot of advertisements which present men’s 

fashion for different purposes. This means both 

men and women are important consumers which 

cosmetic producers must similarly pay attention 

to and arouse their feelings.  

 To investigate the use of persuasive 

language especially the use of metaphor which is 

a rhetorical device in cosmetic business, this 

study is initiated with an aim of examining the use 

of metaphor in both male and female cosmetic 

advertisement headlines to see the popularity of 

metaphor use and to see the way metaphor is 

used in those headlines. The findings of this study 

will confirm that persuasion exists in our daily life 

and that persuasion plays an important in 

business world in terms of producing creative 

advertisements. 

 

1.1 Objectives 

1..1.1 To examine the use of each type of 

metaphor in print advertisement headlines on 

cosmetic category appearing in women’s and 

men’s fashion magazines. 

1.1.2 To determine the emerging themes found 

among cosmetics category advertisement 

headlines appearing in women’s and men’s 

fashion magazines. 

 

1.2 Research Questions 

1.2.1 What type of metaphor is frequently used 

in print advertisement headlines on cosmetic 

category appearing in women’s and men’s 

fashion magazines? 

1.2.2 What are the emerging themes found 

among print advertisement headlines on 

cosmetic category appearing in women’s and 

men’s fashion magazines? 

 

1.3 Scope of topic 

1.3.1 This study is a content analysis of 

metaphors used in cosmetic category 

advertisements appearing in women’s and men’s 

fashion magazines 

1.3.2 This study investigates only the “headline” 

sentence in advertisement as the sample of the 

use of metaphors. 

1.3.3 The analysis of metaphor used in cosmetic 

category advertisement headlines in this study 

based on the three types of metaphors, namely 

structural metaphor, orientational metaphor and 

ontological metaphor  
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1.4 Definition of terms 

 Metaphors – commonly means saying one 

thing while intending another, make implicit 

comparison between things linked by similar 

characteristic or feature of two things (Holcombe, 

2016). For example, love is a war. This sentence 

is compared concept or characteristic of love as 

a concept or characteristic of war that sometimes 

when people are dating somebody, sometimes 

they fight they have an argument or different 

opinion like an idea of war.  

 Types of Metaphor – based on the study of 

Lakoff & Jonson (1980), The Metaphorical 

Structure of the Human Conceptual System, 

there are three types of metaphors as explained 

below:  

 Structural metaphor – introduces similarities 

between one kind of experience or activity in 

terms of another kind of experience or activity 

such as “Life Is a Gambling Game.” 

 Orientational metaphor – use one notion 

structured in terms of another in spatial 

orientation, such as: “up is happy, down is sad.” 

 Ontological metaphor – refers to concepts 

in terms of objects, substances, or discrete 

entities, as in “Mind is a Machine.”  

 Advertisements – the advertisements for this 

research are cosmetic category advertisements 

that were collected from print advertisement 

headlines appearing in women’s and men’s 

fashion magazines. 

 Cosmetic category – advertisements for this 

research are facial and body care products, 

makeup products, hair product (shampoo, hair 

spray etc.), and perfume. 

  

1.5 Contribution to knowledge 

 The result of the study will be useful for 

students and those interested in writing 

advertisement. The readers can bring the 

knowledge of the study’s results about the use 

of each type of metaphor used in cosmetic 

advertisements in writing advertisement message. 

This study will also show the differences in using 

metaphor between women and men, that the 

readers can apply it into advertisement designing 

and writing. 

 

2.  Research Methodology 

 This study used is a content analysis of 

metaphor appearing in print advertisement 

headlines on cosmetic category in women’s and 

men’s fashion magazines. The main objective was 

to investigate the use of three types of metaphor 

in cosmetic advertisement headlines, and to 

determine the emerging themes found among 

cosmetics category advertisement headlines. This 

chapter includes the sample of the study, data 

collection, and data analysis as well as framework 

for analysis. 
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2.1 Population and Sample of the Study 

 Population which is also the sample of 

this study is print cosmetic advertisement 

headlines containing metaphor in women’s and 

men’s fashion magazines. Cosmetic category 

advertisements for this research are facial and 

body care products, make-up products, hair 

products (shampoo, hair spray etc.), and perfume. 

The samples are categorized into 3 groups of 

metaphor: structural metaphor, ontological 

metaphor and orientational metaphor.  

 The fashion magazines used for this study 

are Vogue and GQ because both of them are 

voted to be the first rank among women’s and 

men’s fashion magazines in several fashion 

websites1. For women magazine, Vogue print 

magazine has been selected. For men magazine, 

GQ printed magazine has been used in this study.  

 Ten issues of 2016-2019 of both Vogue and 

GQ print magazines are used as samples of this 

study. Print advertisements from year range 2016-

2019 have been selected as sample of the study 

because according to an October 2016 survey by 

MarketingSherpa, 82% of U.S., internet users trust 

print ads more than any other type of 

advertisement when making a purchase decision 

(as cited in Nelson, 2018). Bruce (2017), explained 

that print ads will always remain relevant through 

2018 and beyond because print ads will always 

have several advantages over digital 

advertisement or mediums as such: trust 

medium, clearly defined target audiences and 

high engagement rates. In addition, the important 

reason that print advertisements are considered 

the best samples of this study because traditional 

print media ads are more likely to make a lasting 

impression and lead to more sales (Nelson, 2018).  

 

 

 

 

 

1https://www.stylecraze.com/articles/top-

fashion-magazines/#gref 

https://www.ranker.com/list/best-fashion-

magazines/ranker-books 

 

All advertisements that contain metaphors were 

taken out from the selected fashion magazines. 

Additionally, only advertisement headlines 

were used.  

2.2 Data Collection  

2.2.1 The data was obtained from cosmetic 

advertisement headlines that contains metaphor 

language, appeared in Vogue’s women magazines 

and GQ’s men magazines. 

2.2.2 After collects all data (cosmetic 

advertisements), then all advertisements were 

categorized into two groups; one for women and 

another for men.  

2.2.3 Each advertisement for women and men 

were categorized into each type of metaphors, 

including structural metaphor, orientational 

metaphor and ontological metaphor, which 
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categorization process was based on the 

framework for analysis the use of three types of 

metaphor (see table 1)  

2.2.4 All advertisements were arranged in table 

columns divided into 6 columns headings: 

Magazine/Issue, Headline, Type of Ad, Type of 

Metaphor, Linguistic marker/Explanation and 

Emerging Themes (as shown in Appendix).  

2.3 Data Analysis 

2.3.1 All advertisement headlines for women and 

men were analyzed by analysis framework (see 

table 1.1), which classifies metaphors into three 

types: structural, orientational and ontological 

metaphors. The researcher has analyzed the 

metaphors that appeared in advertisement 

headlines by comparing with the characteristic of 

each type of metaphor.  

2.3.2 The comparison of the use of metaphor in 

cosmetic category advertisements between 

women’s magazine and men’s magazine was 

analyzed to find out that which one of them 

contained more the use of metaphors.  

2.3.3 To answer the second objective of this 

study, the researcher has examined and analyzed 

the concept or theme that use for persuasive 

purposes that emerged in cosmetic category 

advertisements for women and men.  

2.3.4 The classification of three types of 

metaphor and each emerging theme found in 

samples of the study were arranged in table 

columns (as shown in appendix). In this process, 

there were three professors who are the specialist 

in English education, language and literature, 

examined and verified the correctness of findings. 

 The researcher provides the analysis 

framework of each type of metaphor which is 

adapted from the metaphor theory by Lakoff and 

Johnson (1980). The framework for analysis and 

the sample method of data collection and data 

analysis are explicit as follows: 

 

Table 1 Framework for analysis the use of three types of metaphor 

 

Metaphor Types Description Linguistic Markers 

Structural 
Metaphor 

One concept/experience/activity is compared 
or understood in terms of another 
concept/experience/activity. 

Comparing of 
Concept/Experiences/Activities 

Orientational 
Metaphor 

Uses a notion structured in terms of another 
in spatial orientation 

Prepositions 
(i.e. up/down, front/back) 

Ontological 
Metaphor 

An abstraction such as activity, emotion, or 
idea, is represented as something concrete 
such as object, substance, container, or 
person.  

Comparing of  
concepts and notion  
in terms of object, substance 
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2.4 Sample method of data collection and data 

analysis 

Source: Women’s fashion magazine: Vogue May 

2019 

 Ad Headline: Strong is Sexy. 

 Type of Ad: Hair Care Product (Hair Sexy) 

 Type of Metaphor: Structural Metaphor 

Linguistic marker: Comparing concept of being 

strong (strength) and sexy. 

Explanation: Strong means physically powerful 

and healthy. To be sexy or looks sexually 

attractive, you need to have a good-shape, good 

health and strong. So, strong and sexy have the 

same characteristic or structure.    

 Emerging Theme: Theme of Self-care 

 

 To sum up, the data analysis of the 

metaphors used in print advertisement headlines 

on cosmetic category appearing in women’s and 

men’s fashion magazines has been carefully 

completed through the following steps: 

 1. Collected all samples of 

cosmetic advertisements in women’s and men’s 

fashion magazine to categorize and analyze the 

type of metaphor that frequently used in 

cosmetic category advertisement headlines for 

women and men. 

 2. Compared the similarities and 

differences of the use of metaphor between 

women and men from all cosmetic category 

advertisements.  

 3. The results of each type of 

metaphor used in advertisements in both 

women’s and men’s fashion magazines are 

shown in the form of frequency and percentage 

with explanation and discussion. 

 4. The emerging themes found 

among cosmetic advertisement are shown in the 

form of frequency and percentage with 

explanation and discussion. 

 All the results of the use of metaphors 

in this study are shown in the form of table of 

frequency and percentage, with the  

explanations below each table. After all, the 

significance of metaphors in cosmetic 

advertisements and the comparison of similarities 

and differences of the metaphor used in cosmetic 

advertisements between men and women will be 

discussed. In addition, the common themes that 

emerged among cosmetic advertisement 

headlines are also shown in the form of 

frequency and percentage with explanation and 

discussion.  

 

3.  Results and Discussion 

 The objective of the study was to study the 

use of each type of metaphors in print 

advertisement headlines on cosmetics category 

appearing in women’s and men’s fashion 

magazines. In investigating the use of metaphor in 
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advertisements, the metaphor theory of Lakoff 

and Johnson (1980) was employed in analyzing 

the use of three types of metaphors; structure, 

orientation and ontology, in print advertisement 

headlines appearing in Vogue, women magazines 

and GQ, men magazines.  

 This part begins by the results of the use of 

three types of metaphors found in cosmetics 

advertisements appearing in women’s and men’s 

print magazines, followed by a report of the 

emerging theme found among cosmetics 

category advertisements for men and women. 

Last, data in this chapter was used to answer the 

research questions: 1. What type of metaphor is 

frequently used in print advertisement headlines 

on cosmetics category appearing in women’s and 

men’s fashion magazines? 2. What are the 

emerging themes found among the cosmetics 

categories advertisement headlines appearing in 

women’s and men’s fashion magazines? 

 To answer the objective of this study, the 

researcher has analyzed each type of metaphor 

by presenting the results of analysis into 4 tables 

as follows: 

 

 

3.1 The use of three types of metaphor in advertisements for women.    

Table 2 Numbers of frequency and percentage of three types of metaphors used in print advertisement 

headlines on cosmetic category appearing in Vogue women’s magazines 

 According to the results above, it was 

apparent that type of metaphor that is mostly 

found in advertisement headlines for women is 

ontological metaphor, followed by structural 

metaphor, and orientational metaphor, 

respectively. Moreover, the results also reveal 

that there only a few of advertisements in 

women’s magazines that metaphors are not 

existed.

 

 

Type of Metaphor Frequency Percentage 

1. Structural Metaphor 13 28.26% 

2. Orientational Metaphor 4 8.70% 

3. Ontological Metaphor 

4. Non-Existence of Metaphor 

23 

6 

50.00% 

13.04% 

Total 46 100% 
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3.2 The use three types of metaphor in advertisements for men 

Table 3 Numbers of frequency and percentage of three types of metaphors used in print advertisement 

headline on cosmetic category appearing in Vogue men’s magazines

 

 The results reveal that ontological 

metaphor is frequently used in advertisement 

headlines for men, followed by structural 

metaphor. But the orientational metaphor is 

never found in cosmetic category advertisement 

headlines for men. However, apparently, the 

analysis discovered that 19 out of 23 of cosmetic 

advertisement headlines in men’s magazine or 

over a half of selected samples, metaphors are 

not selected to be a part of text element in 

advertisement. 

 

3.3 The emerging theme found among cosmetic advertisement headlines for women. 

Table 4 Numbers of frequency and percentage of emerging themes among advertisement headlines found 

in women’s magazines.

 

 

Type of Metaphor Frequency Percentage 

1. Structural Metaphor 1 4.35% 
2. Orientational Metaphor 0 0.00% 
3. Ontological Metaphor 
4. Non-Existence of Metaphor 

3 
19 

13.04% 
82.61% 

Total 23 100% 

Emerging Themes Frequency Percentage 

1. Theme of Self-esteem 18 46.15% 
2. Theme of Indulgence 4 10.26% 
3. Theme of Self-care 
4. Theme of Positive Thinking 
5. Theme of Becoming Part of the Self 
6. Theme of Reality 
7. Theme of Creativity 

11 
2 
2 
1 
1 

28.21% 
5.13% 
5.13% 
2.56% 
2.56% 
 

Total 39 100% 
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 The above results show that the emerging 

themes that are frequently found among 

cosmetic advertisement headlines for women are 

Themes of Self-esteem, followed by Theme of 

Self-care. There are different themes that 

emerged upon analysis, including Themes of 

Indulgence, Theme of Positive Thinking, Theme of 

Becoming Part of the Self, Theme of Reality and 

Theme of Creativity. 

3.4 The emerging theme found among cosmetic advertisement headlines for men. 

Table 5 Numbers of frequency and percentage of emerging themes among advertisement headlines found 

in men’s magazines. 

 

 

 According to the results of 4 cosmetic 

advertisement headlines found in men’s 

magazines, there are only two emerging themes 

found, namely Theme of Self-care and Theme of 

Self-esteem. The emerging them that is mostly 

found is Theme of Self-care (75%), followed by 

Theme of Self-esteem (25%).  

 Discussion 

 After analyzing the selected print 

advertisement headlines on cosmetic category 

appearing in women’s fashion magazines about 

the use of three types of metaphor, it is clear that 

the use of ontological metaphor is considered the 

most popular or selected in writing the 

advertisement’s text or messages. The 

ontological metaphor refers to a concept or 

notion that is expressed or compared in terms of 

another concrete objects or substances (Lakoff 

and Johnson, 1980). This type of metaphor is able 

to create the obvious picture in mind of reader or 

listener by comparing the similar characteristic or 

feature of any concept or idea with another kind 

of object or concrete things (Lakoff and 

Johnson,1980). For example, “Our light bulb 

moment.” (Vogue January, 2016), this sample 

advertisement is comparing object (light bulb) 

with human body (facial skin), which the 

brightness or whiteness of facial skin is compared 

to the white and bright color of the light bulb, 

this advertisement intends to convey that if the 

consumers use this product (facial skin care), they 

will have a bright face like a light bulb. The 

previous example is the use of ontological 

metaphor, which it shows the better image of 

what advertiser what to say or coveys, light bulb 

is compared to bright face, therefore, this could 

Emerging Themes Frequency Percentage 

1. Theme of Self-esteem 
2. Theme of Self-care 

1 
3 

25.00% 
75.00% 

Total 4 100% 
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be a reason why the ontological metaphor is top 

choice to be used in writing advertisement 

messages among women’s fashion magazines. 

Similarly, after analyzing the selected print 

advertisement headlines on cosmetic category 

appearing in men’s fashion magazines, the 

ontological metaphor is appeared the most in 

advertisement messages. However, this result is 

not strongly guaranteed that ontological is the 

most effective metaphor in conveying 

advertisement messages because from all of 23 

advertisement headlines, there are only 4 

advertisements that is consisted of metaphor 

language, the rest of them, 19 advertisements, 

are not consisted of the use of any type of 

metaphor. Nevertheless, the results reveal 

another fact or aspect of advertisements on 

cosmetic category in men’s fashion magazines 

that the less words or language but more pictures 

or visuals seems to be the most common 

technique among advertisements for men.  

 As mentioned in the section of summary of 

the study, after analyzing all selected 

advertisements for both women and men, there 

are several emerging themes that relates to the 

women and men daily life or mind, including, 

Theme of Self-esteem, Theme of Self-care, 

Theme of Indulgence, Theme of Positive Thinking, 

Theme of Becoming Part of the Self, Theme of 

Reality and Theme of Creativity. However, only 

three main themes that most frequently found; 

Theme of Self-esteem, Theme of Self-care and 

Theme of Indulgence, will be discussed in the 

next section. 

 Theme of Self-esteem, this theme 

emerged the most upon the analysis of 

advertisements on cosmetic category in women’s 

fashion magazines. It shows that the message 

sender or advertiser aims to create the 

confidence, self-value or self-belief etc. in 

women, the advertisement writer tries to 

convince women to use their cosmetic products 

by implying that if the consumer or women apply 

their cosmetic products onto their skin, they will 

be more confident or can be the best version of 

themselves. Most of advertisements from 

women’s fashion magazines selected in this study 

seems to present similar idea of self-esteem and 

self-value. For instance, from women’s magazine, 

“Define your brows, Express yourself.” (Vogue 

February, 2016). Moreover, this theme also 

emerged in cosmetics advertisements for men. 

For instance, from men’s magazine, “be the 

better man. Stay humble in victory. Be inspired in 

defeat.” (GQ November 2018). It is not only the 

women; the ads would also like to build men’s 

self-confidence or self-value through the 

messages of advertisements. Obviously, the 

results indicate that in the western countries, 

people, both women and men, take an interest 

in self-value or self-esteem. In addition, based on 

result of this study, advertiser or company for 

cosmetics category products seems to present 

this issue or launch the campaign about self-

esteem the most.    

 Theme of Self-care is another theme that 

emerged upon analysis of advertisements on 

cosmetic category in both women’s and men’s 
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fashion magazines. Numbers of advertisement in 

this research intends to convince consumer to 

better taking care of themselves to be good 

looking at. For example, from women’s magazine, 

“It’s a simple equation. Healthy skin equals 

beautiful skin.” (Vogue December, 2016). Another 

example from men’s magazine, “Soften the 

scruff.” (GQ October, 2016). The ads would like 

both women and men concern on their physical 

beauty. Theme of self-care which emerged from 

metaphor language that appeared in Western 

advertisements reflects the impact of Western 

beauty ideals on the lives of women and men. 

The results show that the physical appearance is 

considered to be another important matter for 

living another. According to Calogero, Boroughs 

and Thompson (2007), 90% of women (from 

3,300 girls and women) are anxiety over their 

appearance, they desire to be good-looking, 

beautiful and attractive; moreover, 67% of them 

are dissatisfaction on their body and feels badly 

about their looks. In the same way, men also 

evaluate their appearance negatively, especially 

on weight and shape. The previous study strongly 

supports the results of this study that because of 

dissatisfaction of women and men on their looks 

and physical appearance, there were numbers of 

advertisements raise the concept or theme of 

self-care.    

 Theme of Indulgence is the last main 

emerging theme that frequently appeared among 

advertisements on cosmetic category in women’s 

magazine but are not appeared in men’s 

magazine. For example, “Let desire lead the 

way.” (Vogue January, 2017). This example is 

clearly presented that this message is like a 

suggestion to women to do or have whatever 

they want. It is an idea of treating themselves by 

anything they want. The advertisements message 

is implied that the cosmetic products can be one 

of their choice to be used as a treating tool or 

relaxation tool to make a consumer or woman 

feels better.  

 In conclusion, this research has shown that 

among three types of metaphor; namely 

structure, orientation and ontology, the 

ontological is the most frequently used in print 

advertisement headlines on cosmetic category in 

both women’s and men’s fashion magazines. It is 

clear that an ontological metaphor can be 

positively used as a tool in writing advertisement 

message or communicate the intended message 

to the audience. The second most frequently 

used in cosmetic advertisements for both women 

and men is a structural metaphor. Apparently, 

structural metaphor is also considered to be 

beneficial for advertising world in creating any 

messages to the consumer. Last, the orientational 

metaphor is only appeared among 

advertisements in women’s magazines; whereas, 

there is no any existence of orientational 

metaphor in cosmetic advertisements in men’s 

magazines. This allows the researcher to 

conclude that the orientational metaphor has 

least impact or benefit in communicating 

between advertisement message sender and 

receiver or consumer.  
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 Nevertheless, the findings of this study are 

limited to the type of advertisements. Due to 

only one category of advertisement (cosmetics), 

it is important to note that other studies or 

researchers may find another different results 

and/or additional findings of the use of each type 

of metaphor and the emerging themes.   

 

4. Conclusion 

 The results disclose that there were 40 

advertisements out of 46 advertisement 

headlines in women’s magazines are contained 

the metaphor language. The most popular 

metaphor is the Ontological metaphor, followed 

by structural metaphor and orientational 

metaphor, respectively. The results show that 

metaphor is one of the most popular rhetorical 

language used in advertisements for women. In 

contrast, in analyzing advertisements in men’s 

magazine, there are hardly any metaphors found 

in cosmetic category advertisement headlines. 

 Additionally, after analyzing all selected 

advertisements, there are several themes 

emerged among advertisement headlines in 

women’s magazine, including, Theme of Self-

esteem, Theme of Self-care, Theme of 

Indulgence, Theme of Positive Thinking, Theme of 

Becoming Part of the Self, Theme of Reality and 

Theme of Creativity. On the contrary, there are 

only two common themes emerged among 

advertisement headlines in men’s magazine, 

namely Theme of Self-care and Theme of Self-

esteem. 

 For future research of the use of metaphor 

in advertisements, there are other areas that 

should be studied; firstly, framework for analysis 

the use of three type of metaphor of this study 

can be used to guide future research toward 

comparing and distinguish the effects of different 

type of metaphor rather than focusing on an 

individual type of metaphor. Secondly, the 

comparison of the use of metaphor between 

print advertisement and digital or on-line 

advertisements can be studied. Lastly, a 

reflection of a society that appeared in 

advertisement headlines should be studied, this 

is to present the relation between language and 

culture.  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบภควันตวิทยาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP และ 2) 
ประเมินเหมาะสมการสร้างสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ช้ันปีท่ี 1 ที่ท าการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
BCOM1102 ระบบสารสนเทศออนไลน์ทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2561 จ านวน 28 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบภควันตวิทยาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 2) แบบ
ประเมินความเหมาะสมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบภควันตวิทยาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP และ 3) แบบประเมิน
ความเหมาะสมการสร้างสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ความเหมาะสมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบภควันตวิทยาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 

MIAP จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.46) ส่งผลให้สามารถน าไปใช้ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนได้จริง และ 2) ความเหมาะสมการสร้างสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.71) 
 
ค าส าคัญ: ภควันตวิทยา, การเรียนรู้แบบ MIAP, สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์, นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
Abstract 
The objectives of this research were as follows: 1) design of ubiquitous learning management with MIAP and 2) 
suitability assessment of advertising and public relations creation of undergraduate students. In this study, the 
number of twenty-eight undergraduate students (full-time program), studying in the 2nd Semester of Academic 
Year 2018 with BCOM1102 course enrollment (Online Information System for Business), Faculty of Science, 
Chandrakasem Rajabhat University were selected as a sampling group (purposive sampling). The following were 
employed as research instruments: 1) ubiquitous learning management model with MIAP, 2) suitability test for 
design of ubiquitous learning management with MIAP and 3) suitability test for advertising and public relations 
creation of undergraduate students. Mean and standard deviation were used for data analysis. The research 
findings suggested that 1) the overall result regarding suitability of ubiquitous learning management design with 

MIAP assessed by five experts was at the highest level ( X = 4.72, S.D. = 0.46) indicating that ubiquitous learning 
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management with MIAP can be used in a practical way, and 2) the overall result regarding suitability of advertising 

and public relations creation undergraduate students was at the highest level ( X = 4.53, S.D. = 0.71)  
 

Keywords: Ubiquitous Learning, MIAP Learning, Advertising and Public Relations, Undergraduate Students 
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การพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ 
ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

โอปอ  กลับสกุล1 , ปุณณภา  เบญจเสวี1  

O-por Klubsakun 1, Punnapa Benjasewee 1  
1 แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์ และ 2) หาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้หลังใช้งานระบบให้ค าปรึกษา ระบบพัฒนาโดยใช้วิธีการ
พัฒนารูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)  การทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดย
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คืออาจารย์จ านวน 30 คนและ
นักศึกษาจ านวน 180 คน ได้มาด้วยการเลือกตัวอย่างแบบแบบเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยระบบการให้ค าปรึกษาออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบที่ปรึกษาออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                   

มีประสิทธิภาพการใช้งานระบบโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.53 S.D = 0.30) และ 2) ผู้ใช้งานระบบการให้

ค าปรึกษาโดยนักศึกษามีความความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.55 S.D.=0.54) และอาจารย์มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (�̅�=4.49 S.D.=0.60)   
 ค าส าคัญ: ระบบการให้ค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ 

 
Abstract 

The Development of Advisor’s a consultation system via online communication channel for student at 
faculty of Management Science, Chandrakasem Rajabhat University. The objectives of this research were to 
1) Develop Advisor’s a consultation system via online communication channel for student at faculty of 
Management Science, Chandrakasem Rajabhat University. and 2) investigate the efficiency and satisfaction 
of user.The system was developed by System Development Life Cycle (SDLC), efficiency test by 5 experts. 
The sampling classified to 2 groups including; 30 lecturer and 180 students, by purposive sampling. Research 
instruments were online consultation system and satisfaction questionnaire. The data was analyzed by 
mean and standard deviation. The result found that 1) The Development of Advisor’s a consultation system 
via online communication channel for student at faculty of Management Science, Chandrakasem Rajabhat 

University had the efficiency at highest level (�̅�= 4.53, S.D.=0.30),  and 2) The user had satisfaction at highest 

in both of student and lecturer group, the mean values are (�̅�= 4.55, S.D = 0.54) and (�̅�=4.49, S.D.=0.60), 
respectively. 

Keywords: The counseling online communication channels. 
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การพัฒนาชุดฝึกอบรมเร่ืองการสร้างหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้น 
ผลิตพลังงานเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

Development of Line Tracking Intelligent Robot Training Set 
for High School Education 

วิชัย  จิตต์ประสงค ์

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
E-mail: j.vichai.cru@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้นผลิตพลังงานเพื่อ
อนาคต ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกล
อัจฉริยะเดินตามเส้นผลิตพลังงานเพื่ออนาคต ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมเทคนิคและวิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันโครงการประกวดแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือกระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่  4 “หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะผลิตพลังงานเพื่อ
อนาคต”ประจ าปี 2558  จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดฝึกประดิษฐ์หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดิน
ตามเส้น เอกสารประกอบการฝึกอบรม สื่อน าเสนอ แบบทดสอบ และแบบประเมินรายการความสามารถ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ มีคุณภาพด้านเนื้อหาใน

ระดับดี ( X = 4.47, SD = 0.38) และด้านเทคนิคการผลติสื่ออยู่ในระดับดมีาก ( X = 4.63,SD = 0.36)และ 2) มีประสิทธิภาพ
เป็นคิดร้อยละ 87.50 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถผ่านการทดสอบด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในสมมติฐานการวิจัย 
ค าส าคัญ:ชุดฝึกอบรม หุ่นยนต์เดินตามเส้นมัธยมศึกษา 
 
Abstract 
The objectives of the study wereto 1)Create ofthe line tracking intelligent robot training set for high school 
education and 2)  evaluate the efficiency ofthe line tracking intelligent robot training set for high school 
education.  The participants of the study consisted of 32 students who had participated in the 4th CRU 
minirobot contest for high school education namely “ Intelligent Robots Produce Energy for theFuture” . 
The tools utilized for this study wereline tracking Intelligent robottraining kit, a training document, a 
presentation, anachievement testand the behavioral observation checklist.  
Result was.  1)  these tools have been validated quality by its quality the experts which found that the 

quality in term of the content of the trainingset was at the high level ( X = 4 .47 ,  SD =  0.38) , while the 

media production technique was at the highest level ( X = 4.63 , SD = 0.36). Overall, the efficiency of the 
line tracking intelligent robot training set for high school education revealed that 87. 50% of the students 
passing the test with minimum level of scores at 80%. This was in accordance with the specified criteria in 
research hypothesis. 
Keywords:Training set, Line tracking robot, High school education. 
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1. ความส าคัญและที่มาของปัญหางานวิจัย 
ปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้รับ

ความสนใจอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่ในกลุ่มของนักวิจัย
และพัฒนาโดยตรงเท่านั้น แต่ในระดับเด็กและเยาวชนนั้น
ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน เห็นได้จากงานประกวด
แข่งขันหุ่นยนต์ รวมทั้งนิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่าง
มากมายในแต่ละปี ตั้ งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับมอบทุนสนับสนุน
เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชนติดต่อกันมาเป็น
เวลากว่า 5 ปี และได้มีการพัฒนาโครงการแข่งขัน
สิ่ งประดิษฐ์ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มเติม โดยจัดขึ้นมาแล้ว 
3 ครั้ง ซึ่งมีทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันจากสถานศึกษา
ต่างๆ เป็นจ านวนมากครั้งที่ 4 ถูกจัดขึ้นในปี 2558 มีการ
ก าหนดลักษณะการแข่งขันในช่ืองาน หุ่นยนต์สมองกล
อัจฉริยะผลิตพลังงานเพื่ออนาคต[1] 

ผู้วิจัยเป็นหนึ่งในคณะผู้ด าเนินโครงการประกวด
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้ง 3 ครั้ง พบว่านักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาหลายๆ คนที่เข้าร่วมโครงการยังขาด
ทักษะ ความช านาญและความรู้ เกี่ยวกับการสร้าง
สิ่ งประดิษฐ์ที่ ประกอบด้ วยระบบไฟฟ้ า  อุปกรณ์
อิ เล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางกล อาจเนื่ องด้วย
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีในแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ  
ฉบับปัจจุบันที่มุ่ งพัฒนาผู้ เรียนแบบองค์รวม ท าให้
นัก เรี ยนมีความรู้ ในการสร้างสรรค์สิ่ งประดิษฐ์ ใน
ระดับพื้นฐานท่ีแตกต่างกันไปตามความสนใจและนโยบาย
ของแต่ละสถานศึกษา ส่งผลให้สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เข้าร่วม
การแข่งขันไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจใน
การแข่งขันให้ส าเร็จลุล่วงได้      

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนา
ชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดิน
ตามเส้นผลิตพลังงานเพื่ออนาคตส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมให้ความรู้ 
ค วาม เข้ า ใจ  ทั กษะพื้ น ฐานทางด้ านระบบไฟฟ้ า 

อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางกลส าหรับการประดิษฐ์
หุ่นยนต์ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตรงตามข้อก าหนดของ
การแข่งขันให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อน าความรู้
ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขัน
ในโครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะ
พัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 ใน
หัวข้อ “หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะผลิตพลังงานเพื่อ
อนาคต”  และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนระดบั
มัธยมศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม ในการสร้างหุ่นยนต์เพื่อ
การประกวดแข่งขันที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดใน
กลุ่มเพื่อนนักเรียนท่ีสนใจต่อไปได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1)เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมอง
กลอัจฉริยะเดินตามเส้นผลิตพลังงานเพื่ออนาคต ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

(2)เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้าง
หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้นผลิตพลังงานเพื่อ
อนาคต ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

(1)  ชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกล
อัจฉริยะเดินตามเส้นผลิตพลังงานเพื่ออนาคตส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 

(2) ชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกล
อัจฉริยะเดินตามเส้นผลิตพลังงานเพื่ออนาคตส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดย
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถผ่านการ
ทดสอบด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและตัวอย่าง 

(1) ประชากรในการวิจัยนี้  เป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาที่เข้าร่วมค่ายอบรมเทคนิคและวิธีการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันโครงการประกวดแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก 
ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 “หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะ
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ผลิตพลังงานเพื่ออนาคต” ประจ าปี 2558  จ านวน 24 
ทีม รวมทั้งสิ้น 66 คน 

(2) กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้า
ร่วมค่ายอบรมเทคนิคและวิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อ
การแข่งขันโครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกล
อัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือกระดับมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 
4 ประจ าปี 2558 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก
สมาชิกล าดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละทีมที่ลงทะเบียนเข้า
ค่ายอบรม 16 ทีมแรกจ านวน 32 คน 
4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

(1) ชุดฝึกอบรม เรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกล
อัจฉริยะเดินตามเส้นผลิตพลังงานเพื่ออนาคตส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาประกอบด้วย 
     -  คู่ มื อประกอบชุดฝึกอบรม เป็น เอกสารที่ ใ ช้
ประกอบการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการฝึก
ประดิษฐ์หุ่นยนต์ 

- สื่อน าเสนอเป็นสื่อท่ีสร้างจากโปรแกรมไมโครซอฟท์
พาวเวอร์พอยต์ ใช้ประกอบการบรรยายภาคทฤษฎี  

- ชุดฝึกประดิษฐ์หุ่นยนต์สมองกลอัจฉรยิะเดินตามเสน้  
 

 
 

ภาพที่ 1ชุดฝึกประดิษฐ์หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะ 
เดินตามเส้น 

 

(2) แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรม เรื่องการสร้าง
หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้น ผลิตพลังงานเพื่อ
อนาคต ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

(3) แ บ บ ท ด ส อ บ แ ล ะ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ร า ย ก า ร
ความสามารถส าหรับชุดฝึกอบรม เรื่องการสร้างหุ่นยนต์
สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้นผลิตพลังงานเพื่ออนาคต
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
4.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพของชุดฝึกอบรม 
โดยมอบให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพ
ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ  

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 32 คน เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ช้ัน 3 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ใน
กิจกรรมค่ายอบรมเทคนิคและวิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
เพื่อการแข่งขันโครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมอง
กลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือกระดับมัธยมศึกษา 
ครั้งท่ี 4ประจ าปี 2558 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

(1) การประเมินคุณภาพของชุดฝึกอบรม จะได้จาก
การน าผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน มาหา
ค่าทางสถิติ โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรม ตามแบบการทดลองขั้นต้น กลุ่มเดียวมีการวัด
เฉพาะหลังให้สิ่งทดลอง[2] ซึ่งการหาประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรมนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน[3] ในการ
สร้างหุ่นยนต์สมองกล ภาคปฏิบัติที่มีความส าคัญมากกว่า
ภาคทฤษฎี จึงก าหนดเกณฑ์การวัดผลภาคทฤษฎีเป็นร้อย
ละ 40 ด้วยแบบทดสอบภาคทฤษฎีจ านวน 40 ข้อ และ
เกณฑ์การวัดผลภาคปฏิบัติเป็นร้อยละ 60 โดยประเมิน
ความสามารถจากการฝึกประดิษฐ์หุ่นยนต์สมองกล
อัจฉริยะเดินตามเส้น จ านวน 20 รายการ และน าผล
คะแนนรวมที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของชุดฝึกอบรม จากการก าหนดเกณฑ์คะแนนโดยใช้ดุลย
พินิจของผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ด้วยเทคนิคของแองกอฟ 
เกณฑ์ก าหนดประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม[3] คือเมื่อท า
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การฝึกอบรมแล้วร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถผ่านการทดสอบด้วยคะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผลการประเมินคุณภาพ 

คุณภาพของชุดฝึกอบรม เรื่องการสร้างหุ่นยนต์
อัจฉริยะเดินตามเส้นผลิตพลังงานเพื่ออนาคต ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคณุภาพของชุดฝึกอบรม 
รายการประเมิน  S.D. ระดับ

คุณภาพ 

ด้านเนื้อหา 4.47 0.38 ด ี

ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 4.63 0.36 ดีมาก 

เฉลี่ยทั้งสองด้าน 4.58 0.37 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น มีคุณภาพ

ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 มีคุณภาพ
ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.63 เมื่อพิจารณาคุณภาพโดยเฉลี่ยทั้งสองด้าน พบว่ามี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 เป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยคือชุดฝึกอบรมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.50) ขึ้นไป 
5.2 ผลการหาประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่องการสร้างหุ่นยนต์
อัจฉริยะเดินตามเส้นผลิตพลังงานเพื่ออนาคต ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2และ 3 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะหค์ะแนนจากการทดสอบ 
คนที ่ ทฤษฎ ี

(40) 

ปฏิบัต ิ

(60) 

รวม 

(100) 

เกณฑ ์

80% 

1 39 54 93 ผ่าน 

2 33 50 83 ผ่าน 

3 35 58 93 ผ่าน 

4 37 53 90 ผ่าน 

5 34 57 91 ผ่าน 

6 39 54 93 ผ่าน 

7 34 58 92 ผ่าน 

8 26 49 75 ไม่ผา่น 

9 30 48 78 ไม่ผา่น 

10 39 60 99 ผ่าน 

11 35 51 86 ผ่าน 

12 29 53 82 ผ่าน 

13 30 55 85 ผ่าน 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 
คนที ่ ทฤษฎ ี

(40) 

ปฏิบัต ิ

(60) 

รวม 

(100) 

เกณฑ ์

80% 

14 38 58 96 ผ่าน 

15 31 52 83 ผ่าน 

16 33 52 85 ผ่าน 

17 33 54 87 ผ่าน 

18 38 55 93 ผ่าน 

19 28 49 77 ไม่ผา่น 

20 23 51 74 ไม่ผา่น 

21 35 60 95 ผ่าน 

22 33 53 86 ผ่าน 
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23 36 51 87 ผ่าน 

24 34 57 91 ผ่าน 

25 34 54 88 ผ่าน 

26 32 54 86 ผ่าน 

27 35 55 90 ผ่าน 

28 31 55 86 ผ่าน 

29 36 59 95 ผ่าน 

30 33 57 90 ผ่าน 

31 34 55 89 ผ่าน 

32 33 57 90 ผ่าน 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าจากการทดสอบภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติการฝึกประดิษฐ์หุ่นยนต์ มีผู้เข้าอบรมสามารถท า
คะแนนรวมจากการทดสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ได้ เป็นจ านวน 28 คน จากท้ังหมด 32 คน 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุด 
ฝึกอบรม 
เกณฑ์ 80 % จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ผ่าน 28 87.50 

ไม่ผา่น 4 12.50 

รวม 32 100.00 

จากตารางที่  3 พบว่าชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้าง
หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้นผลิตพลังงานเพื่อ
อนาคตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีประสิทธิภาพ
คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
ผ่านการทดสอบด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมที่ก าหนด 

คือร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถผ่านการ
ทดสอบด้วยคะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
6. อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง การสรา้ง
หุ่นยนต์อัจฉรยิะเดินตามเส้นผลติพลังงานเพื่ออนาคต
ส าหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษา ได้ข้อค้นพบซึ่งน ามา
อภิปรายผลดังนี้  

คุณภาพด้านเนื้อหาของชุดฝึกอบรม จากการประเมิน
โดยผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  และ
คุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63 เมื่อพิจารณาโดยเฉลี่ยทั้งสองด้าน พบว่ามี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากชุดฝึกอบรมมีเนื้อหาที่
สอดคล้องของวัตถุประสงค์กับหัวข้อการฝึกอบรม 
ค าอธิบายรูปภาพมีความละเอียดชัดเจน สื่อน าเสนอและ
มัลติมีเดียมีความเหมาะสมของภาพในด้านสื่อความหมาย
สอดคล้องกับเนื้อหาและมีลักษณะจูงใจเหมาะสมกับผู้รับ
การฝึกอบรม อุปกรณ์ที่ใช้ในชุดฝึกประดิษฐ์หุ่นยนต์มี
ความเหมาะสม อุปกรณ์ประกอบชุดฝึกครบถ้วนสมบูรณ์ 
สะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติการ มีความเหมาะสม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปฏิภาณ ส าเนียง[4] ซึ่งพบว่าความเหมาะสม
ของชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุม
หุ่นยนต์ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่มีรูปแบบการใช้งานอย่างง่าย สะดวกในการ
ทดลอง มีขนาดเหมาะสมสัมพันธ์กับเนื้อหาและมีความ
ปลอดภัยในขณะปฏิบัติการ จะท าให้ผู้เรียนมองเห็นการ
ท างานของอุปกรณ์และผลลัพธ์ของระบบที่ ชัดเจน 
สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 

ผลจากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 
32 คน ด้วยชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะ
เดินตามเส้นผลิตพลังงานเพื่ออนาคต ส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้น าผลจากแบบทดสอบและการ
ประเมินรายการความสามารถ มาวิเคราะห์ตามวิธีการ
ทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น 
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พบว่าหลังจากกลุ่มตัวอย่างผ่านการฝึกอบรมแล้วท าการ
ทดสอบภาคทฤษฎีและประเมินรายการความสามารถจาก
การฝึกประดิษฐ์หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้น มีผู้
เข้ารับการฝึกอบรมท าคะแนนรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 
ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ก าหนดในสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยเมื่อแยกพิจารณาจากผลการทดสอบพบว่ามีผู้
เข้ารับการฝึกอบรมที่ท าคะแนนได้ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็มภาคทฤษฎีจ านวน 8 คน แต่ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้คะแนนจากการประเมินรายการความสามารถ
มากกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มภาคปฏิบัติทุกคน เมื่อ
รวมคะแนนทั้งหมดแล้วจึงมีผู้เข้าอบรมที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมินในครั้งนี้เพียง 4 คน เนื่องจากชุดฝึกอบรมที่สร้าง
ขึ้นเน้นการปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์ เพื่อเพ่ิมทักษะให้กับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม มีความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีรายละเอียดเนื้อหาที่เข้าใจง่ายสัมพันธ์กับ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม มีความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประสงค์ บรรจงเพียร[5] ที่พบว่าในการจัดสร้างชุดการ
สอนการพัฒนาหลักสูตรเสริมวิชาวิทยาศาสตร์หัวข้อ
พื้นฐานหุ่นยนต์ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมอย่างมีระบบ
และขั้นตอนสามารถท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ เพิ่มขึ้น มี
ประสิทธิภาพเป็น 81.06/81.30 สามารถไปใช้ในการเรยีน
การสอนได้ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

(1) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้านเวลาที่ใช้ใน
การฝึกอบรม หากมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้ จะท าให้
การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมมีความชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน 

(2) ควรปรับปรุงเนื้อหาให้มีลักษณะจูงใจเหมาะสมกับ
ผู้รับการฝึกอบรม รวมทั้งปรับปริมาณเนื้อหาในการ
บรรยายให้สอดคล้องกับเวลาอย่างเหมาะสม อันจะท าให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่รู้สึกเบื่อหน่ายจากการบรรยาย
จนเกินไป 
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ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู 
ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
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 บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูประจ าการ ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 4 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ จ านวน 117 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัด
ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง อยู่ในระดับมาก ( x =4.22, S.D.=.553) 

 
 ค าส าคัญ: ทักษะการรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
 

Abstract 
The purpose of this research was to study information and communication technology literacy skills of teacher 
northeast lower. The samples for survey consisted of one-hundred and seventeen teacher in 4 provinces: Surin, 
Sisaket, Nakhon, Ratchasima, and Buriram. The data were collected through ICT literacy skills evaluation form. 
The data were analyzed by frequency percentage mean and standard deviation. The results indicated that ICT 
literacy Skills of teachers northeastern lower in high level ( x =4.22, S.D.=.553) 
Keywords: Information and Communication Technology Literacy 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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บทคัดย่อ 
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลต้องมีการผสานเทคโนโลยีให้เกิดความหลากหลายและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนที่
มีต่อการรับรู้ การตอบสนองต่อการเรียนและสภาพแวดล้อมในการเรียนที่แตกต่างกัน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ  
2) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสาน
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้ เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกิจ จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 58 คน โดยแต่ละห้องเรียนมีการคละ
ความสามารถของผู้เรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงคัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากเลือกห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง
ห้องเรียนกลุ่ม 101 มีจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) บทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสาน
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น 2) แผนการสอนและคู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามขั้นตอนของ ASSURE  Model ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ 1.1) จัดการผู้สอน 
1.2) จัดการผู้เรียน 1.3) เนื้อหาบทเรียน 1.4) แบบทดสอบ 1.5) กิจกรรมระหว่างเรียน และ 1.6) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ออนไลน์ และ 2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสาน
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.59, S.D. = 0.64) แสดงว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 
ค าส าคัญ: บทเรียนออนไลน์, ห้องเรียนเสมือน, เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
 
Abstract 
Learning management in the digital age requires the integration of technology to create diversity and consistency 
with the needs of learners and the learning environment of each learner with different perceptions and responses 
to learning.  The purposes of this research were to 1) develop the instructional materials online through virtual 
classrooms blended technology in the digital age for undergraduate students and 2) assessment the satisfactions 
of the students toward the learning management process with the developed. This research was an experimental 
research. The population was the number of 58 undergraduate students from 2 groups, studying in the 1st 
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Semester of Academic Year 2018 with course enrollment (Principles of Basic Programming for Business), Faculty 
of Management Science, Chandrakasem Rajabhat University were selected by drawing classroom simple random 
sampling each of which has the ability to classify students. Therefore, the experimental group that consisted of 
group 101 is 30 undergraduate students. The following were employed as research instruments: 1) The 
instructional materials online through virtual classrooms blended technology in the digital age with the 
developed, 2) Lesson plans and instruction manual for online lessons developed and 3) assessment the 
satisfactions of the students toward the learning management process with the developed. The statistics used 
for data analysis were mean and standard deviation. The research results were as follows; 1) Design and 
develop online lessons according to the steps of the ASSURE model, consisting of 6 parts: 1.1) Instructors 
management 1.2) Students management 1.3) Lesson content 1.4) Test forms 1.5) Learning activities and 1.6) 
Online learning environment. 2) The satisfactions of learners’ opinions towards the process of learning with 
the developed were at the highest level (Mean was 4.59 and Standard Deviation was 0.64). 

Keywords: Instructional materials online, Virtual classrooms, Technology in the digital age 
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1. บทน า 
การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลทีมีเทคโนโลยี
หลากหลายเข้ามาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้สอน
ต้องศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ในแบบใหม่ ๆ เพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียน ทั้งในด้านการออกแบบ การผลิต การ
เผยแพร่ การน าไปประยุกต์ใช้ และการประเมินผล การ
เรียนในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ในยุคนี้ 
การศึกษายุคใหม่นั้น ผู้เรียนจ าเป็นต้องรู้วิธีการเรียนรู้ที่
ถูกต้องและมีความกระตือรือร้นในการเรียน ใส่ใจ สนุกกับ
การแก้ปัญหา สนุกกับการเรียนรู้ หรือที่เรียกว่า Growth 
Mindset ให้มากขึ้น ผู้ปกครองต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้มากขึ้น ผู้สอนต้องเปลี่ยน
บทบาทจากการสอนแบบเน้นบรรยาย (Lecturer) เป็นผู้
อ านวยความสะดวก (Facilitator) [1] ในขณะที่สถานศึกษา 
และหลักสูตรต้องมีการปรับตัวและเปิดโอกาสให้มีการสร้าง
หลักสูตรใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บหรือแบบออนไลน์เป็นวิธีการ
หนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตอบสนองต่อ
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถใช้เวลาใดหรือสถานที่ใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของผู้เรียนโดยไม่จ ากัด [2] การเรียนการสอนทางไกลและ
การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายออนไลน์เข้ามาเป็นสื่อช่วย
ในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ผู้สอนจึงนิยมใช้
เพื่อช่วยในการเรียนการสอนให้สามารถเช่ือมโยงเนื้อหา
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งรูปแบบไฟล์ภาพดิจิทัล เสียงดิจิทัล
วิดีโอดิจิทัล ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย 
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี
ดิจิทัลนั้นมีอยู่มากซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัด หากผู้สอนไม่
ช้ีแนะหรือรู้จักการน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน หรือปรับให้เหมาะกับวิธีการ
สอนให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคนอาจท าให้ประสิทธิภาพการ
น าไปใช้ไม่เกิดผลอย่างเต็มที่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
พัฒนานั้นบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสาน
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ัน
ปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้นทางธุรกิจ จ านวน 3 หน่วยกิต 3(2-2-5) ซึ่ง

ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้จะท าให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาความรู้มีสื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ จากการเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสานเทคโนโลยีใน
ยุคดิจิทัล ส่งเสริมให้เกิดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การเป็น
ผู้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับครู อาจารย์ในการใช้บทเรียนออนไลน์
กับรายวิชาอื่น หรือในระดับช้ันอื่นต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสาน
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่าน
ห้องเรียนเสมือนผสานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น 
3. วิธีด าเนินการศึกษา 
ผู้วิจัยไดด้ าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
และพัฒนาบทเรียนออนไลน์ การบริหารจัดการช้ันเรียน 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี
3.2 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ผู้วิจัยพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ตามขั้นตอนของ ASSURE Model 
[3] โดยวางแผนการใช้สื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้แบบผสมผสานการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
เข้ากับห้องเรียนเสมือน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
A: Analyze Learners ขั้นส ารวจผู้เรียน เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการและสร้างกลยุทธ์การเรียนรู้แบบผสมผสานของ
ผู้เรียน โดยผู้สอนท าการสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การ
ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
และประเภทของสื่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายควรเป็น
อย่างไร เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ลักษณะและระดับ
ประสบการณ์ของผู้เรียนได ้
S: State Goals and Objectives ขั้นก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ ผู้สอนได้ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน แต่ละ
กิจกรรมไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เรียนต้องรู้อะไร สามารถท าอะไร
ได้บ้างเมื่อเรียนจบในแต่ละเรื่อง 
S: Select Methods and Media ขั้นเลือกวิธีการและสื่อ
การสอน ในขั้นนี้ผู้สอนได้เลือกวิธีการสอนและเครื่องมือ
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เทคโนโลยีที่สอดคล้องเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เรียน
โดยเฉพาะ ควรเลือกใช้เครื่องมือที่ผู้เรียนคุ้นเคยและ
สามารถใช้งานเครื่องมือนั้น ๆ ได้ทันทีเมื่อถึงเวลาที่ต้อง
ท างานกลุ่มร่วมกับเพื่อน ๆ บนห้องเรียนเสมือน รวมถึงการ
สร้างเนื้อหาบทเรียนให้มีความน่าสนใจและมีการน าเสนอที่
หลากหลาย 
U: Utilize Media and Technology ขั้นการน าสื่อและ
เทคโนโลยีไปใช้ เป็นการทดสอบการท างานของเครื่องมือ
และเทคโนโลยีที่เลือกใช้สามารถท างานได้ดี ผู้เรียนสามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการเรียนรู้ตามที่ได้
ก าหนดไว้ ผู้สอนควรตรวจสอบผู้เรียนว่ามีความพร้อมใน
การเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ 
R: Require Learner Participation ขั้นก าหนดการ
ตอบสนองของผู้เรียน ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
ห้องเรียนเสมือนผสานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ในการสนทนา
ด้วยค าถามกระตุ้นความคิด และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาค าตอบ
ผ่านสื่อออนไลน์ การสร้างกลุ่มสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นร่วมกัน ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าท าสิ่งใดดีและสิ่งใดควรต้องปรับปรุงแก้ไข 
เพราะเหตุใด 
E: Evaluate and Revise the Blended Learning 
Strategy ขั้นประเมินผลและทบทวนกลยุทธ์การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน หลังจากที่วางแผนการใช้สื่อแล้วผู้สอนต้องท า
ความเข้าใจกระบวนการวางแผนการใช้สื่อให้สามารถน ามา
ปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เรียน
และยังต้องปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา เพื่อน าเสนอแหล่งข้อมูลที่ดีท่ีสุดแก่ผู้เรียนใน
อนาคต 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการให้ผู้เรียนทดลองใช้
งานบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสมผสานการใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ช้ีแจงผู้เรียนที่จะเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนให้เตรียมข้อมูลอีเมลของ
มหาวิทยาลัย ช่ือผู้ใช้ (Username) @chandra.ac.th และ
รหัสผ่าน (Password) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและใช้
บทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนได้อย่างราบรื่น โดย
ผู้สอนแนะน าวิธีการใช้งานบทเรียน การท ากิจกรรมระหว่าง
เรียน ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 2) ผู้เรียนท าแบบทดสอบ

ก่อนเรียนจากบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนด้วย 
Google Forms จ านวน 30 ข้อ 3) ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจาก
บทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือน โดยมีทั้งเอกสาร
ประกอบการสอน สื่อน าเสนอ วิดีโอสาธิตการเขียน
โปรแกรมแบบต่าง ๆ และแหล่งเช่ือมโยงไปยังคลังความรู้
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
ตามที่ผู้สอนได้มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ 4) หลังจากที่
ผู้เรียนเรียนจบบทเรียนแล้วจึงให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน
จากบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนด้วย Google 
Forms จ านวน 30 ข้อ 5) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนที่พัฒนาขึ้น 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 
ด้านอาจารย์ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
10 รายการ และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน 3 
รายการ โดยแบ่งระดับการประเมินเป็น 5 ระดับ และ 6) 
เก็บรวบรวมข้อมูลและน าไปวิเคราะห์ต่อไป การวิจัยครั้งนี้มี
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองตั้งแต่เดือนสิงหาคม – 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสาน
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น [4] 
3.5 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) [5] โดยส่ง
แบบฟอร์มให้ผู้เรียนประเมินแบบออนไลน์หลังจากที่เรียน
จบบทเรียนแล้ว 
 
4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
4.1 ผลการศึกษาและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียน
เสมือนผสานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ผู้วิจัยพบว่า Google 
Classroom เป็นระบบที่ได้รับความนิยมในการสร้าง
ห้องเรียนแบบออนไลน์ส าหรับผู้สอน เนื่องจากเป็นระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอน (Learning Management 
System: LMS) ที่ใช้งานได้ฟรีและง่าย มีความสะดวก 
รวดเร็ว สามารถสร้างห้องเรียนแบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศ
เสมือนเรียนในห้องเรียน ผู้สอนสามารถจัดการห้องเรียนให้
ใช้งานร่วมกันได้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน วางแผนการสอนและ
เนื้อหาบทเรียน ท ากิจกรรมระหว่างเรียน และมอบหมาย
งานผ่านทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ที่
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เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั้งมือถือ (Smart Phone) 
และแท็บเล็ต (Tablet) ได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาเนื้อหารับทราบงานที่ได้รับมอบหมายและด าเนินการ
ส่งงานตามที่ผู้สอนก าหนด ผู้สอนสามารถให้ข้อเสนอแนะ 
ตรวจงาน แจ้งคะแนนกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้ตลอดเวลาผ่านทาง
แอพพลิเคช่ันของ Google  Classroom ดังภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 1  บทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือน 
ผสานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล มุมมองผ่านมือถือ 
 

 
ภาพที่ 2  หน้าแรกบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือน 
ผสานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล มุมมองผ่านคอมพิวเตอร์ 
 

 
ภาพที่ 3  หน้าเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียน
เสมือน ผสานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ในรูปแบบสื่อน าเสนอ 

 
ภาพที่ 4  หน้าเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอ
สาธิต 
 

 
ภาพที่ 5  หน้าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนบนบทเรียนออนไลน์
ผ่านห้องเรียนเสมือน 
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ภาพที่ 6  หน้าตรวจแบบฝึกหัดระหว่างเรียนบนบทเรียน
ออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนเป็นรายบุคคล 
 
ในส่วนของการติดต่อสื่อสารผู้เรียนสามารถติดต่อพูดคุยกับ
ผู้สอนโดยการโพสต์ข้อความถึงผู้สอน ระบบจะแจ้งเตือนไป
ยังอีเมลของผู้สอนว่าผู้เรียนส่งข้อความมาถึงผู้สอนสามารถ
เข้าไปตอบข้อความถึงผู้เรียนใน Google Classroom ได้
ในทันทีเสมือนกับการเรียนในช้ันเรียนปกติ โดยผู้เรียนและ
ผู้สอนสามารถฝากไฟล์ที่ Google Drive โดยมีพื้นที่ไม่จ ากัด
และมีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างงานเอกสารด้วย Google 
Docs สร้างตารางค านวณเช็คช่ือการเข้าเรียนของผู้เรียน
ด้วย Google Sheets สร้างงานน าเสนอด้วย Google 
Slides และสร้างแบบประเมินหรือแบบทดสอบออนไลน์
ด้วย Google Forms เป็นต้น โดยผสานการใช้เทคโนโลยีใน
ยุคดิจิทัล ได้แก่ การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่าน
ทางห้องสนทนากลุ่ม (Chat room) หรือผ่านทางโซเชียล
เน็ทเวิร์ค (Line, Facebook) การใช้เกมส์ในการกระตุ้นการ
เรียนรู้ในการตอบค าถามด้วยเว็บไซต์ Kahoot และ 
Quizizz ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เกิดความ
ท้าทายในการเรียนโดยการแข่งขันกันตอบค าถามตามที่
ผู้สอนได้ออกแบบและก าหนดเวลาในการตอบค าถามแต่ละ
ข้อและสามารถติดตามผลการเรียนของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลได้อีกด้วย  

 
ภาพที่ 7  หน้าเกมส์ตอบค าถามบนเว็บไซต์ Kahoot 

 

 
ภาพที่ 8  หน้าเกมส์ตอบค าถามบนเว็บไซต์ Quizzizz 
 
ถือเป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการท างาน
ร่วมกันที่หลากหลายในการสร้างองค์ความรู้ช่วยส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี 
Abbas และ Lahijan [6] ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การเรียน
การสอนในช้ันเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีย่อมมี
ผลต่อรูปแบบการเข้าเรียนของผู้เรียน ผู้สอนควรพยายาม
สอนและเลือกใช้สื่อการสอนในรูปแบบที่หลากหลายโดย
เน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยาก
ทดลองท า ได้ค้นพบรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอน
ควรเลือกวิธีการสอนที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ของแต่
ละคน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้ดยีิ่งขึ้น สอดคล้องกับเชน [4] ได้การพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวัน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft office 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยบูรพา 
พบว่า บทเรียนออนไลน์เป็นสื่อการสอนที่สนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ลดข้อจ ากัดเรื่องเวลาและสถานที่ 
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองตามสะดวกและสามารถ
ทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้วได้ และสามารถเลือกเรียนล าดับ
เนื้อหาตามที่ต้องการ อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถพูดคุยสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านทางห้องสนทนาหรือผ่านทาง
โซเชียวเน็ทเวิร์ค (Facebook) และผู้สอนยังคอยให้
ค าแนะน า แจ้งข่าว ส่งข้อมูลหรือตอบข้อสงสัยของผู้เรียน 
ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจ มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 
3.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือน
ผสานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล มีรายละเอียดดังนี ้
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ตารางที่ 1  ผลประเมินความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. มีความตรงต่อเวลา
ในการสอน 

4.69 0.60 มาก
ที่สุด 

2. มีการแจกแนวการ
สอน อธิบายขอบเขต
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน พร้อมทั้ง
แจ้งเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลอย่างชัดเจน  

4.48 0.69 มาก 

3. มีการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนได้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และตรง
ตามเนื้อหาของรายวิชา 

4.55 0.63 มาก
ที่สุด 

4. เปิดโอกาสใหผู้้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

4.55 0.69 มาก
ที่สุด 

5. มีการปลูกฝัง 
สอดแทรกคณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และค่านิยม
ที่ดีงามในระหว่างการ
สอน 

4.59 0.68 มาก
ที่สุด 

6. มีการส่งเสริมให้
ผู้เรยีนคิด วิเคราะห์ 
วิจารณ์อยา่งมีเหตผุล 

4.66 0.55 มาก
ที่สุด 

7. มีเทคนิคและวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ที่
หลากหลายรูปแบบ 
สามารถอธิบายให้
ผู้เรยีนเข้าใจได้ง่าย
ชัดเจน 

4.55 0.69 มาก
ที่สุด 

8. มีบุคลิกภาพ (แต่ง
กาย กิริยา วาจา การ

4.55 0.69 มาก
ที่สุด 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
วางตัว) เหมาะสมกับ
ความเป็นคร ู
9. มีการประเมินผล
การเรยีน ยุติธรรม 
เหมาะสม (จ านวนครั้ง 
เวลา และการ
มอบหมายงาน) และ
สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู ้

4.66 0.55 มาก
ที่สุด 

10. ให้เวลาในการให้
ค าปรึกษา หรืออธิบาย
เนื้อหาเพิ่มเติมเมื่อ
ผู้เรยีนมีปัญหาใน
รายวิชาเรยีน 

4.34 0.86 มาก 

รวม 4.56
  

0.66 มาก
ที่สุด 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ด้านอาจารย์ผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่าน
ห้องเรียนเสมือนผสานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66 โดยผู้วิจัยขอสรุป 3 
อันดับในด้านอาจารย์ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดตามล าดับ คือ 1) 
มีความตรงต่อเวลาในการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 2) 
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมี
เหตุผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และ 3) มีการประเมินผล
การเรียน ยุติธรรม เหมาะสม (จ านวนครั้ง เวลา และการ
มอบหมายงาน) และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 
 
 
 
 



การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 NCST 2nd 2019 

 

-476- 

ตารางที่ 2  ผลประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ  
1. ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ประกอบการเรียนการ
สอน อย่างเหมาะสม 

4.76 0.51 มาก
ที่สุด 

2. ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ 
ประกอบการเรียนการ
สอน ท่ีหลากหลาย 
น่าสนใจ เหมาะสมกับ
รายวิชา และเพียงพอ 

4.59 0.63 มาก
ที่สุด 

3. บรรยากาศในการ
เรียนการสอนมีความ
อบอุ่น เป็น
ประชาธิปไตย 

4.66 0.60 มาก
ที่สุด 

รวม 4.67 0.58 มาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
ออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจทุกรายการในระดับมาก
ที่สุด ตามล าดับดังนี้ 1) การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบการเรียนการสอน อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.76 2) บรรยากาศในการเรียนการสอนมีความอบอุ่น เป็น
ประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และ 3) ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ 
ประกอบการเรียนการสอน ที่หลากหลาย น่าสนใจ 
เหมาะสมกับรายวิชา และเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 
 
 
 
 
 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสาน 
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
5.1 บทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสานเทคโนโลยี
ในยุคดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ออกแบบ
และพัฒนาบทเรียนออนไลนโ์ดยการประยุกต์ใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตามขั้นตอน ASSURE Model และ
เลือกใช้ ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนด้วย Google 
Classroom ในการสร้างห้องเรียนเสมือน ประกอบด้วย 6 
ส่วน คือ  
1) จัดการผู้สอน สามารถก าหนดสิทธิ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน
เสมือนได้ 2) จัดการผู้เรียน ในการก าหนดบทบาทหน้าที่ 
และสิทธิ์การใช้งานของผู้เรียน 3) เนื้อหาบทเรียน จ านวน 
15 เรื่อง 4) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบ
ตัวเลือก 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 5) กิจกรรมระหว่าง
เรียน เป็นแบบฝึกหัด ใบกิจกรรม และใบสั่งงาน และ 6) 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการติดต่อสื่อสาร การสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้น่าสนใจ กระตุ้นความ
สนใจด้วยเกมส์การเรียนรู้ 
5.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสาน
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X = 4.59, S.D. = 0.64) แสดงว่าผู้เรียนมีความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎจันทรเกษมที่ให้ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเพื่อน าเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการในครั้งนี ้
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศที่มีความโดดเด่นในเอเชีย 5 
ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย ใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ การลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลใน
เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2559 ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า แต่ละประเทศมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการที่ดี
ได้รับรางวัล มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย มีการน าภูมิปัญญาไทยมาใช้ในโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรมีความสุภาพ
อ่อนน้อม มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ เรื่องความสะอาดบริเวณแหล่งน้ าพุร้อน และในสถานบริการนวด 
การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีความโดดเด่นในเอเชีย พบว่าแต่ละประเทศมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการ มีสิ่งดึงดูดใจ คือทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีการน าวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เช่น การ
อาบน้ าพุร้อน“ออนเซ็น” ของญี่ปุ่น  ศาสตร์อายุรเวทของอินเดีย มีโปรแกรมการดูแลสุขภาพด้านจิตวิญญาณ การอบซาวน่า 
(จิมจิลบัง) ของเกาหลีใต้ การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาจีนโบราณ และน้ าพุร้อน ควรปรับปรุงเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวก และการตรวจคนเข้าเมืองในประเทศอินเดีย  
ค าส าคัญ: ศักยภาพของการบริหารจัด, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ประเทศที่มีความโดดเด่นในเอเชีย 
 
Abstract 
The research aims to study the potential of  health tourism management in the outstanding 5  Asian 
countries including: Thailand, Japan Republic of Korea, Republic of China, India. Qualitative research was 
used by interviewing, observing, investigate the secondary data, field  study.  The data collection in October-
December 2016. Content analysis was used in the process.The research result found that each country had 
the potential to manage health tourism destinations. The outstanding natural resources with good 
management receiving awards. There are a variety of activities. Thai wisdom was used in health promotion 
programs. Personnel are polite and humble. Have suggestions to improve communication in English 
language. Improve cleanliness in the hot spring area and in the massage shop. They should to creating 
health tourism network. Health tourism destinations that are outstanding in Asia: found that each country 
has the potential to manage health tourism. Tourist attraction were: abundant natural resources, the 
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traditional culture, such as "Onsen" hot spring bath of Japan. Ayurvedic science of India, There were spiritual 
health care program, sauna (Jim Jill Bang) of South Korea, health care with ancient Chinese wisdom and 
hot springs. Should improve facilities, using English language for communication, and immigration in India. 
Key words: Potential of organizing, health tourism, countries that are outstanding in Asia 
 
1. บทน า 

     การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย ได้รับความ
นิยมระดับแนวหน้าของเอเชีย มีจุดแข็งอยู่ที่การนวดแผน
ไทยที่ผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ไทย และความคุ้ม
ค่าเงินที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการส่งเสริม
สุขภาพ  ความพร้อมด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวซึ่ง
เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและการ
ส่งเสริมสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) ทักษะ
ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการนวดแผนไทย  
การท าสปาที่ผสมผสานการใช้สมุนไพรไทยได้อย่างลงตัว 
มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีมาตรฐานน าไปใช้ส่งเสริม
สุขภาพและความงามที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว
เ ชิงสุขภาพทั่วโลก อีกทั้ งคนไทยมีมิตรภาพที่ดี ต่ อ
นักท่อง เที่ ย วและมี เอกลักษณ์ของความ เป็น ไทย 
(Thainess) บุคลากรผู้ให้บริการมีจิตใจโอบอ้อมอารี การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชียได้รับความสนใจจาก 
นักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก
ต้องการแสวงหาการกลับคืนสู่ธรรมชาติ ภูมิภาคเอเชียมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะ
ประเทศไทย เหมาะสมกับการพัฒนาให้ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิเช่น มีน้ าพุร้อน น้ าแร่ โคลน 
หาดทรายร้อน และแร่ธาตุอื่น ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการ
ดูแลสุขภาพ  อีกทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
และสวยงามในทั่วทุกภูมิภาค มีแหล่งท่องเทียวทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ 
รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีแต่ละท้องถิ่นในทุกภูมิภาค 
ล้วนเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแก่
นักท่องเที่ยวชาวตะวันตก  
      กระแสนิยมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปัจจุบัน
พบว่านักท่องเที่ ยว เ ชิงสุขภาพ (Wellness Tourist) 
ต้องการที่จะมีสุขภาพดีจึงลงทุนเดินทางเพื่อแสวงหาการ 
มีสุขภาวะที่ดี การไหลเวียนของนักท่องเที่ยวจึงมีการ
เคลื่อนไหวจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปยังกลุ่มประเทศที่

ก าลังพัฒนา (Smith and Puczko, 2009) นักท่องเที่ยว 
มีการเสาะแสวงหาความพอใจเพื่อให้มีสุขภาพดี นับว่า
เป็นการใช้จ่ายเงินตราที่มีมูลค่าสูงเพื่อสุขภาพ โดยพบว่า
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการนวดเพื่อสุขภาพ นักท่องเที่ยวจากกลุ่ม
ประเทศตะวันตกจะแสวงหาปรัชญาการด าเนินชีวิตเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพและการบ าบัดร่างกายในประเทศทาง
ภูมิภาคทางตะวันออก และแสวงหาวิถีทางเพื่อส่งเสริม
สุขภาพในกลุ่มประเทศต่าง  ๆ ในทวีปเอเ ชีย เ ช่น 
การแพทย์แผนจีน การปฏิบัติตามรูปแบบวิถีชาวพุทธของ
ประเทศไทย การท าสมาธิ การนวดแผนไทย การแพทย์
ทางเลือก การฝึกโยคะ และการท าสปาในประเทศอินเดีย 
การอาบหรื อแ ช่น้ า ร้ อนแบบญี่ ปุ่ น  ( Onsen) และ
นักท่องเที่ยวต้องการที่จะแสวงหาความเป็นเอกลักษณ์
ดั้งเดิมของศาสตร์แต่ละสาขา  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
นอกจากจะเป็นปัจจัยที่สร้างคุณประโยชน์ทางด้าน
สุขภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างคุณค่าทางด้านจิตใจเป็นการ
ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิต
ที่แปลกใหม่ซึ่งนักท่องเที่ยวได้การกระท าในสิ่งที่ตนเอง
ต้องการเพื่อเพิ่มความรู้สึกในด้านการให้เกียรติและ
ศักดิ์ศรีแก่ตนเอง ในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพองค์
รวม (Holistic Health) นั้นเป็นการผสานกันเป็นองค์รวม 
(Wholeness) ทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวกลุ่ม Wellness ต้องการเรียนรู้ และ
ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง ต้องการที่จะเรียนรู้ว่าจะ
ด ารงชีวิตต่อไปในอนาคตด้วยสุขภาพท่ีดีได้อย่างไร  มีการ
คาดการณ์ว่าในอนาคตสถานประกอบการเกี่ยวกับ 
Wellness & Spas จะกลายเป็นศูนย์กลางของการศึกษา 
ซึ่งจะมีการสอนในหลักสูตรการดูแลร่างกาย และการมี
ความสุขกับสุขภาพที่ดีของตนเอง มีการจัดโปรแกรมการ
ออกก าลังกาย โปรแกรมอาหารและเครื่องดื่ม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและสิง่อ านวยความสะดวกอย่างมีความรบัผิดชอบ
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ต่อสังคม (Elizabeth Lxmeier, อ้างถึงใน การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2553) 
     แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับโลกจะ
ประกอบไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสปาในโรงแรม 
การใช้ซาวน่าและการนวด การผ่าตัดเสริมความงาม 
กิจกรรมสันทนาการกลางแจ้ง กีฬา และการเข้า Fitness 
รวมถึงการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ในขณะที่
แนวโน้มของการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในระดับท้องถิ่นจะ
ใช้ทรัพยากรที่มีใน  ที่มีความโดดเด่น เช่น ทะเลเดดซี 
(Dead Sea) ทะเลสาบ มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
Alpine Wellness หรือ Nordic Well-being การรักษา
สุขภาพ โดยใช้ประเพณีหรือส่วนผสมในท้องถิ่น เช่น 
Mayr Detox ทั้งนี้ แนวทางการรักษาสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นยังเป็นต้นก าเนิดของ Spa ในระดับโลก เช่น การ
นวดแผนไทย อายุรเวช และโยคะ เมื่อพิจารณาราย
ภูมิภาคจะเห็นได้ว่า แต่ละภูมิภาคมีแนวคิดเกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพที่แตกต่างกัน ตลอดจนมีรูปแบบของการ
รักษาสุขภาพ การท าสปา สภาพความเป็นอยู่ที่ ดี  
( Wellness) แ ล ะ ก า ร รั กษ า สุ ขภ า พแบ บองค์ ร วม 
(Holistic) ที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น แนวคิดเกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพในเอเชียจะเน้นเรื่องความสมดุลของ
ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ในขณะที่ภูมิภาคอเมริกา
เหนือ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะเน้นเรื่องความงาม 
การลดน้ าหนัก และการปรับปรุงรูปแบบการใช้ชีวิต 
(Lifestyle Improvement) ส่วนภูมิภาคยุโรปตะวันตก  
จะเน้นที่การพักผ่อนในเวลาว่าง กิจกรรมสันทนาการ 
รูปแบบการใช้ชีวิต และสุขภาพองค์รวม (Holistic) (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2554) และนอกจากนั้น
ประเทศไทยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่ ง เสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้น าการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับภูมิภาคของเอเชีย (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2559)  
        คณะรัฐบาลยุคปัจจุบันมีนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและชัดเจน โดยใช้การท่องเที่ยว
เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีนโยบายการกระตุ้น
ตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น  
ด้านตลาดต่างประเทศมุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว

คุณภาพ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2559) ยังคง
น าเสนอ“วิถีไทย” ผ่านการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจ
จากท้องถิ่นไทย (Local Experience)  ซึ่งเป็นจุดแข็งและ
จุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในด้าน  กล
ยุทธ์การวางแผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ไทยเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น าในเอเชีย จ าเป็นจะต้องศึกษา
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มประเทศเพื่อน
บ้านในเอเชีย การรู้เขา-รู้เราเป็น    กลยุทธ์การแข่งขันใน
เชิงธุรกิจที่ท าให้เกิดการสร้างภาพ ลักษณ์ที่ดีสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยและ
ประเทศที่มีความโดดเด่นในเอเชีย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ท่ีจะน ามาใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยที่ ชัดเจน 
สามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้น า
และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชีย 
(Thailand Medical Hub) 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
      เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จาก
เว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ใช้วิธีการ
สังเกต (ใช้แบบสังเกตแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น) การลงพื้นที่เก็บข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงเดือน ตุลาคม – 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวเ ชิงสุขภาพ เ ช่น ในสถานบริการซาวน่า 
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ สัมภาษณ์ผู้อ านวยการหน่วยงานท่ี
ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของ    แต่ละประเทศ ท าการ
สัมภาษณ์มัคคุเทศก์ท้องถิ่นของแต่ละประเทศ สัมภาษณ์
นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ท าการก าหนดหัวข้อประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และใช้วิธีการ
วิ เคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT 
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Analysis) ของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในแต่ละ
ประเทศ มีผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 25 คน 
     ค าจ ากัดความที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
     การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ศาสนสถาน รวมทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อน
หย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อท ากิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและ/หรือการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ 
หรือเป็นการเดินทางท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ 
     ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง 
ความสามารถในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้
เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน  ที่ ส ามารถสร้ า งแร งจู ง ให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยว 
 

3. ผลการศึกษา  
     1. ผลการวิเคราะห์ SWOTการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ของประเทศญี่ปุ่น 
     จุดแข็ง รัฐบาลก าหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างชัดเจน ท าการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยใช้
วัฒนธรรมแบบดั้ งเดิมเป็นจุดขาย ความพร้อมทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น มีบ่อน้ าพุร้อนจ านวนมาก
ประกอบกับวัฒนธรรมและความเป็นเอกลักษณ์ของ ออน
เซ็น(Onsen) ท าให้มีศักยภาพในการจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ผสมผสานวัฒนธรรมการอาบน้ าพุ
ร้อนแบบดั้งเดิม และวัฒนธรรมการกินอาหารแบบญี่ปุ่น 
ซึ่งมีการจัดเมนูอาหารสุขภาพที่ เป็นอาหารย่อยง่าย
ประเภท ปลา เต้าหู้ เห็ด และมีพืชผักชนิดต่างๆ เป็น
ส่ วนประกอบ สิ่ ง ดึ งดู ด ใจดั งกล่ า วท า ให้ จ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านบุคลกรผู้
ให้บริการถ่ายทอดความรู้สึกของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มี
ไมตรีจิตและมีกริยามารยาทที่สุภาพอ่อนน้อม  ด้านการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว มีการรวมกลุ่มพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยไม่พึ่งพาภาครัฐมากเกินไป  มีการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีการ
คมนาคมสะดวกในการ เข้ า ถึ งแหล่ งท่ อง เที่ ย ว  มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถท ากิจกรรมที่ท้าทาย เช่น 

เล่นสกีหิมะ ผู้ให้บริการถ่ายทอดความรู้สึกของการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี  การมีไมตรีจิตและมารยาทที่นุ่มนวล  มีการ
รวมกลุ่มพัฒนาการบริหารแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่พึ่งพา
ภาครัฐมากเกินไป มีความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 
    จุดอ่อน บุคลากรด้านการท่องเที่ยวขาดศักยภาพด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ป้ายสื่อความหมาย 
ป้ายให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษาญี่ปุ่น 
     โอกาส การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้มี
นักท่องเที่ยวมากขึ้น การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ สายการ
บิ น ต้ น ทุ น ต่ า  แ ล ะ ก ร ะแ สนิ ย ม ด้ า น สุ ข ภ าพของ
นักท่องเที่ยวท่ัวโลกจะท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
     อุปสรรค ประเทศในภูมิภาคเอเชียมีการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเ ชิงสุขภาพท าให้มีคู่ แข่งขัน  อุบัติภัยทาง
ธรรมชาติ 
     2. ผลการวิเคราะห์ SWOTการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  
    จุดแข็ง รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยว
ชัดเจน มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทุกเมืองใหญ่ มีเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น มีกล
ยุทธ์ 
ทางการตลาดการท่องเที่ยวท่ีดี การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมี 
ช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านศัลยกรรมความงาม อาหาร
สุขภาพ สมุนไพร แฟช่ัน ดนตรี ภาพยนตร์ เครื่องส าอาง 
และใช้วัฒนธรรมวิถีชีวิตเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
การท าซาวน่าเป็นวิถีชีวิตของประชาชนและเป็นโปรแกรม
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถท า
กิจกรรมที่ท้าทาย เช่น ปีนเขา เล่นสกีหิมะ มีชายหาดที่
สวยงาม มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวก มีรถไฟใต้ดิน (Sub way) ทั่วเมืองใหญ่ 
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยตนเอง ด้านกลยุทธ์
การตลาด มี การจ้ า งพนั กงานคนไทยในร้ านขาย
เครื่องส าอาง อาหารสุขภาพ กิมจิ โสม  
     จุดอ่อน บุคลากรด้านการท่องเที่ยวขาดศักยภาพด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่ า ขาด
จิตส านึกในการบริการไม่ให้ความส าคัญแก่นักท่องเที่ยว 
ป้ายสื่อความหมายส่วนใหญ่เป็นภาษาเกาหลี ความไม่
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สะอาดของร้านอาหารและห้องสุขาบางแห่ง แหล่ง
ท่องเที่ยวบางพื้นที่ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 
บางแห่งยังไม่มีมาตรฐานด้านบุคลากรนวด สถานบริการ
ซาวน่าบางแห่งยังไม่มีการจัดการที่ดีในเรื่องความสะอาด
ของสิ่งของเครื่องใช้ 
      โอกาส การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้มี
นักท่องเที่ยวมากขึ้น การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ สายการ
บินต้นทุนต่ า กระแสนิยมด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยวท่ัว
โลกจะท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวมีมากขึ้น การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุของประชากรโลก เกาหลีใต้มีระบบการ
บริการสุขภาพชะลอวัยและเสริมความงาม ซึ่งเป็นโอกาส
ที่ดี  
    อุปสรรค ประเทศในภูมิภาคเอเชียมีการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวท าให้มีคู่แข่งทางการท่องเที่ยว มีความขัดแย้ง
ทางการเมืองระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ มีการ
ประท้วงภายในประเทศ ช่วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น 
     3.  ผลการวิ เคราะห์  SWOTการท่องเที่ยวเชิ ง
สุขภาพของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
     จุดแข็ง การแพทย์แผนจีนมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับ
ไปทั่วโลก เมื่อบูรณาการเข้ากับการท่องเที่ยวท าให้ได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวและกิจกรรมสุขภาพ  รัฐบาล
ของ จีนประกาศนโยบายด้านการท่องเที่ยวไว้อย่างชัดเจน 
ทั้งระดับประเทศ ระดับมณฑล และระดับเมือง ประเทศ
จีนมีต้นทุนทางธรรมชาติสูงสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง
เป็นแหล่งมรดกโลก มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงาม มี
สภาพอากาศที่เย็นสบาย มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ เช่น แร่ธาตุ น้ าพุร้อน ท าให้
เกิดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการที่เน้นการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ นักทอ่งเที่ยวได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมสุขภาพหลายรปูแบบ เช่น การแช่ในบ่อน้ าแร่ร้อน 
การนวดแผนจีน การท ากัวซา  (ขูดขับพิษ ) ป๋ากว้าน 
(Cupping) และนวดเท้า การนวด คอบ่า ไหล่ การใช้
สมุนไพร มีอาหารสุขภาพประเภทปลาและผักหลากหลาย
ชนิด มีวัฒนธรรมการดื่มชาคนจีนเชื่อว่าส่งผลดีต่อสุขภาพ 
     จุดอ่อน บุคลากรด้านการท่องเที่ยวขาดศักยภาพด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่ า ขาด
จิตส านึกในการบริการ มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 

สถานที่บางแห่งขาดสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานใน
บางแหล่งท่องเที่ยว 
      โอกาส การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้มี
นักท่องเที่ยวมากขึ้น สายการบินต้นทุนต่ า กระแสนิยม
ด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะท าให้มีจ านวน
นักท่องเที่ยวมากขึ้น  
      อุปสรรค ข้อจ ากัดในเรื่องการท าวีซ่าเข้าประเทศ 
และประเทศในภูมิภาคเอเชียมีการพัฒนาการท่องเที่ยวท า
ให้มีคู่แข่งขัน อุบัติภัยทางธรรมชาติ สภาพอากาศที่หนาว
เย็นเกินไป 

4. ผลการวิเคราะห์ SWOTการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของสาธารณรัฐอินเดีย  
       จุดแข็ง  มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการ
ท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับรัฐ โดยใช้รากฐาน
ทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มี
การรักษาสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก มีองค์ความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพองค์รวมที่เรียกว่า “อายุรเวท” เป็นจุด
ขาย มีการจัดบุคลากรด้านอายุรเวทที่ได้มาตรฐาน มีการ
จัดการด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกระดับ มีแหล่งท่องเที่ยวมี
ธรรมชาติที่สวยงามมีทั้งภูเขา ทะเลสาบ และชายหาด มี
ความเหมาะสมกับการจัดการท่องเที่ยวหลากหลาย
รูปแบบ ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีหลากหลายประเภทและหลายราคา
เพื่อตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกระดับ   
       จุดอ่อน บางพื้นที่ยังต้องปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวกโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ระบบระบาย
น้ าเสีย สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งไม่เอื้ออ านวยต่อการรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
บางแห่งไม่สะดวกต้องจองโปรแกรมล่วงหน้า ระบบการ
จัดการกับนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่สนามบินยังไม่
เหมาะสม นักท่องเที่ยวต้องใช้เวลานานเพื่อรอการตรวจ
คนเข้าเมือง 
       โอกาส การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้มี
นักท่องเที่ ยวมากขึ้นกระแสนิยมด้ านสุขภาพของ
นักท่องเที่ยวท่ัวโลกจะท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
     อุปสรรค ประเทศอื่นๆภูมิภาคเอเชียมีการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวท าให้มีคู่แข่งขัน การใช้วีซ่าเข้าประเทศ  
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     5. ผลการวิเคราะห์ SWOT การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของประเทศไทย 
    จุดแข็ง มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์
บางแห่งเป็นแหล่งมรดกโลก มีน้ าพุร้อน น้ าแร่ โคลนร้อน 
ทรายร้อน ภาคใต้มีน้ าพุร้อนเค็ม (Salt Spring) หนึ่งเดียว
ในเอเชีย รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชัดเจน มี
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนท าให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สถานประกอบนวดและสปาหลายแห่งมีการ
บริหารจัดการที่ดีได้รับรางวัล มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ บริษัทน าเที่ยว และมัคคุเทศก์ มีเอกสารแผ่น
พับประชาสัมพันธ์ มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตที่ มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหลายรูปแบบ 
สถานบริการมีความน่าเช่ือถือ โดยความร่วมมือของ
โรงแรมกับแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการนักจิตวิทยานัก
กายภาพบ าบัด  มีการส่งเสริมสุขภาพ บ าบัดรักษา เช่น 
การแช่น้ าแร่หรือน้ าพุร้อน การใช้ธรรมชาติบ าบัด เช่น 
ธาราบ าบัด การท าสปาโคลนร้อน การอบทรายร้อน การ
ห่มใบตอง เป็นต้น 
     จุดอ่อน ในสถานบริการบางแห่งบุคลากรไม่สามารถ
สื่อสารภาษาต่างประเทศได้ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ สถานประกอบการนวด
บางแห่งไม่ได้มาตรฐาน สถานประกอบการนวดแผนไทยที่
มีช่ือเสียงบางแห่งมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากต้องรอรับ
บริการเป็นเวลานาน สถานบริการนวด/สปา บางแห่งไม่มี
เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลายไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
     โอกาส การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้มี
การเคลื่อนย้ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวสูงอายุ ซึ่งมีความต้องการมาท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กระแสนิยมด้านสุขภาพท า
ให้คนแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพท่ีมีความโดดเดน่
การ คมนาคมที่สะดวก มีสนามบินทั่วทุกภูมิภาค มีสาย
การบินต้นทุนต่ า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้
นักท่องเที่ยวจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเองท าได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว  
     อุปสรรค การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ นัก 
ท่องเที่ยวชาวต่าวชาติไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลโปรแกรม

การส่งเสริมสุขภาพ การปิดพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางแห่ง 
การแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี 
     รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพที่พบใน 5 
ประเทศ ได้แก่ 1) การนวดแผนไทย 2) การนวดเท้า 3) 
การท าสปา  4) การนวดแผนจีน  5)   การฝังเข็ม 6) 
Cupping    7) กัวซา (ขูดขับพิษ) 8) การอบ การประคบ
สมุนไพร        9) การอบทรายร้อน  10 การท าสปาโคลน 
11) การซาวน่า  12) การบริการอาบน้ าแร่/แช่น้ าพุร้อน 
13) วารีบ าบัด 14) การฝึกกายฤาษีดัดตน 15) การท า
สมาธิ 16) การบริการอาหารสุขภาพ  17) ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 18) กีฬากลางแจ้ง 
[กอล์ฟ  สกีหิมะ ปีนเขา ขี่จักรยาน  ตกปลา ล่องแก่ง  ขึ้น
บอลลูน ว่ายน้ า ] 19) ศิลปะมวยไทย  20) โยคะ 21) 
โปรแกรมอายุรเวท [โยคะอาสนะ ปราณยาม  ปัจกรรม 
โภชนาการ] 22) การนวดน้ ามัน  23) การอบความร้อน 
24) การอาบน้ าในอ่างจากุชช่ี 25) กิจกรรมการเรียนรู้ 
การท าอาหาร 26) โปรแกรมสุขภาพดี  โดยใช้ธรรมชาติ
บ าบัด 27) โปรแกรมทัวร์สุขภาพ [ตรวจสุขภาพ  ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ให้ความรู้เรื่องการกินอาหาร การ
นวดธรรมชาติบ าบัด การออกก าลังกาย] 
 

4. อภิปรายผลการวิจัย 
     จากการศึกษาศักยภาพของการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศที่มีความโดดเด่นใน
เอเชีย พบว่า ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
เอเชีย พบว่า มี 5 ประเทศที่มีความโดดเด่นด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ส่วนใหญ่มีสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ได้แก่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของแต่ละประเทศ และมีศาสตร์เฉพาะด้านในการ
ดูแลรักษาหรือส่งเสริมสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย และ
การท าสปาโดยใช้สมุนไพรไทย การอาบน้ าพุร้อน “ออน
เซ็น” ของประเทศญี่ปุ่น การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดย
ใช้ศาสตร์ด้านอายุรเวทของอินเดีย  ศาสตร์การรักษา
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน วัฒนธรรมการอาบน้ าร้อน
ที่เรียกว่า “ซาวน่า(จิลจิบัง)”ในประเทศเกาหลีใต้ ส่วน
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ใหญ่  แต่ละประเทศมีการก าหนดนโยบายการท่องเที่ยว
อย่างชัดเจน มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่ดี มีการท าการตลาดที่ดี จากการศึกษา
พบว่าบางประเทศ มีจุดอ่อนท่ีต้องพัฒนา ได้แก่ การจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้มาตรฐาน 
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ บุคลากร ขาดจิตส านึกใน
ด้านการบริการ ยังไม่มีมาตรฐานด้านบุคลากรนวด สถาน
บริการซาวน่าบางแห่งยังไม่มีมาตรฐานด้านการรักษา
ความสะอาด มีอุปสรรคในด้านภัยทางธรรมชาติ สภาพ
อากาศที่หนาวจัดในฤดูหนาว การเกิดโรคระบาด ความ
ขัดแย้งภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน การมี
คู่แข่งทางการท่องเที่ยวของประเทศในภูมิภาคเอเชีย การ
จองโปรแกรมล่วงหน้า ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบ
ของการจัดการท่องเที่ยว ด้านสถานที่ ด้านการบริการเชิง
สุขภาพ (Wellness Services) ด้านการบริหารและการ
จัดบริการ  ด้านบุคลากร  ด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย  ด้านความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ 

(กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2558ค) ดังนั้นการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 
จ าเป็นต้องก าจัดจุดอ่อน โดยแต่ละประเทศจะต้องก าหนด
แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตาม
องค์ประกอบดังกล่าว 
      ด้านการศึกษารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่พบใน 5 ประเทศ พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพส่วนใหญ่มีรูปแบบของกิจกรรมที่ใกล้เคียงกัน 
มีความแตกต่างกันตรงที่มีการน าวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศ และศาสตร์เฉพาะ
ด้านในการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ มาผนวกเข้ากับการ
ท่องเที่ยว โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนแล้วประเทศ
ไทยมีกิจกรรมการท่องเที่ ยว เ ชิ งสุขภาพที่มี ความ
หลากหลายซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของการบริการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพของไทย มีการน าภูมิปัญญาไทยมาเป็น
กิจกรรมทางสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย มวยไทย การ
รับประทานอาหารไทยและเรียนรู้การปรุงอาหารไทย ซึ่ง
เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมี
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ ที่มีการส่งเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ในเบื้องต้นมีการตรวจสุขภาพ

ผู้เข้าร่วมโปรแกรม มีกิจกรรมออกก าลังกายรูปแบบต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับสถานภาพของผู้เข้าร่วม มีการใช้ธรรมชาติ
บ าบัด ธาราบ าบัด มีการดูแลด้านโภชนาการ มีกิจกรรม
ทางศาสนา มีการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของ 
เกษม จันทร์แก้ว (2559) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะต้องพิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นทั้ง
ด้านร่างกายและด้านจิตใจ เมื่อทบทวนโปรแกรมจะเห็น
ว่าโปรแกรมสุขภาพนั้นตอบสนองด้านร่างกายและจิตใจ
ผู้เข้าร่วม ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วประเทศไทยมีความโดด
เด่นในเรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชีย  
 
5. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
    ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้
ในการก าหนดนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของประเทศไทย ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นได้ 
ด้านมาตรฐานการบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เป็นภาษาอั งกฤษ หรื อ  ภาษาอื่ นๆ  ตามลักษณะ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก เช่น 
นักท่องเที่ยวชาวจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้น านันทนาการ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์  และ เพื่ อศึ กษาความคิ ด เห็ นและความต้ อ งการที่ มี ต่ อการจั ดการศึ กษาของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้น า

นันทนาการ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน มีค่าค่า IOC= .08 มีค่าความเช่ือมั่น =.90 กลุ่ม

ตัวอย่าง 400 คน ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จากนักเรียนที่เข้าชมนิทรรศการแนะแนว

การศึกษาต่อของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ หาค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.5 เป็นเพศหญิง เป็นเพศชายร้อยละ 40.5 ก าลังศึกษาอยู่ช้ัน

มัธยมศึกษาปี่ที่  6 มีความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้น านันทนาการ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในระดับมาก   = 3.38 ด้านแหล่งเงินทุนท่ีสนับสนุนการเรียน ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.8 ต้องการ

กองทุนสนับสนุนการเรียน ด้านอาชีพของผู้ปกครองร้อยละ 91.8 มีอาชีพรับจ้าง ด้านรายได้ของผู้ปกครองร้อยละ 30.2 มี

รายได้มากกว่า 30,000 บาท เหตุผลการเลือกเรียนหลักสูตรนี้พบว่าร้อยละ 45.5 มีความคิดเห็นว่ามีงานรองรับ ด้านเหตุผลที่

ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า การให้โควตาล่วงหน้า

ก่อน Admission และความเหมาะสมด้านค่าใช้จ่าย 

ค าส าคัญ: ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, สาขาผู้น านันทนาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Abstract 

The research aims to study requirement for the bachelor of arts program in recreation leadership major, 

faculty of education Kasetsart university. And to study the opinions and requirement towards education 

management of Kasetsart university. The researcher created a questionnaire, and used to collected data. 

The questionnaire were examined by 3 experts with the value of IOC = .08, cronbach's alpha coefficient 

method value =.90. Sampling were collected by a simple random method, they were 400 student, studying 

in the secondary school: level 6. The data were collected from students who visit the educational guidance 

x
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exhibition at Kasetsart university during November 2017.The data were analyzed by using mean and 

standard deviation. The results of the study showed that 59.5% of the sample were female, 40.5% were 

male, studying in the secondary school: level 6. They interested in a bachelor of arts program recreation 

leadership major, faculty of education Kasetsart university at a high level with average (  = 3.38). In terms 

of funding sources that support learning most of all 29.8% need a learning support fund. The occupation 

of parents, 91.8% had employment. The income of parents 30% had income more than 30,000 baht/month. 

The reason for choosing to study this program were 45.5% they hope to get work after finish this program. 

The sample had opinions about quality of education of Kasetsart university, university reputation, public 

relations from the university, the number of graduates who get work, quota provision in advance before 

admission, cost suitability. 

Keyword: Requirement study toward the Bachelor of Arts Program, Recreation Leadership Major,   

              Kasetsart University. 

บทน า 

      สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ

มีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นสังคมที่ไร้พรมแดน และ

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของคน  

ในสังคม ปัจจุบันประเทศไทยก าลังอยู่ ในช่วงการใช้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 นับเป็น

ช่วงเวลาที่ท้าทายที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่  

โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาใน

ทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศ

อื่นทั่วโลกที่รุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยมีนโยบายการ

พัฒนาประเทศโดยยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่ง

สร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย  พัฒนา

คนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มวีินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ 

มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มี

จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สงูอายุ อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ

สร้างคนให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ

ก่อให้เกิดการด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันหลัก

ของชาติ มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและ

ก า ร มี เ กี ย ร ติ แ ล ะ ศั ก ดิ์ ศ รี ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น ม นุ ษ ย์  

ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 

และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ที่สอดคล้องกันด้านความ

มั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี

เกียรติและศักดิ์ศรี อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังคงประสบ

ปัญหาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ในด้านความรู้ ทักษะ 

และทัศนคติ มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ปัญหาการ

ขาดแคลนก าลังแรงงานในภาวะที่โครงสร้างประชากร

เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากนั้นประเทศไทย

ยังประสบปัญหาคุณภาพบริการสาธารณะ  คุณภาพ

การศึกษาและบริการด้านสาธารณสุข ปัญหาการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์  การให้บริการยังไม่

ทั่วถึง การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มี

ความล่าช้า  ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง

ประชากร โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 

x
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ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จ านวนประชากร

วัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 ส่งผลให้เกิดการ

ขาดแคลนแรงงาน ผลิตภาพแรงงานไทยยังต่ า มีความ

ล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี  และปัญหาการบริหาร

จัดการจึงเป็นข้อจ ากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ รวมทั้งปัญหาการสร้างรายได้และการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุมี

ปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น รวมทั้งการ

เลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย

ผ่านสังคมยุคดิจิทัล ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม  ทัศนคติและ

พฤติกรรมในการด าเนินชีวิต (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12) 

     จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร และ

ปัญหาต่างๆ ที่ก าลังเกิดขึ้นในสังคมไทย การจัดการศึกษา

ในมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ที่สามารถช่วยตอบสนองต่อปัญหาสังคมที่ก าลังเกิดขึ้น 

ดังนั้น ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ จึงต้องการจัดการเรียนในหลักสูตรศิลป 

ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาผู้น านันทนาการ เพื่อต้องการให้

ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการจัดการโปรแกรม

นันทนาการ โปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง และ

เทศกาลพิเศษ โปรแกรมนันทนาการบ าบัด สามารถ

วางแผนทางการตลาดเพื่อส่งเสริมโปรแกรมนันนาการ  

และการศึกษาการใช้เวลาว่าง จัดการสิ่งอ านวยความ

สะดวก จัดการบุคลากรด้านนันทนาการและการท่องเทีย่ว 

มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะทางวิชาชีพ มี

ภาวะผู้น านันทนาการ สามารถท างานร่วมกันกับกลุ่มคน

ในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือ

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการการท่องเที่ยว

และการพัฒนาสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคคลในสังคม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ด้วยความตระหนักถึง

ความส าคัญ ประโยชน์และคุณค่าของนันทนาการที่มีต่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย  

      นันทนาการในประเทศไทยในอดีตใช้ค าว่า “สันทนา

การ”เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคดึกด าบรรพ์ ด้วยการมีวิถีชีวิต

วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามมาตั้งแต่โบราณ จะเห็น

หลักฐานทางประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

ที่เก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี ปัจจุบันเป็นแหล่งมรดกโลก      

ที่ส าคัญในอ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี (วิกีพีเดีย , 

2535) ปัจจุบันนันทนาการในประเทศไทยมีการพัฒนาและ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีแผนพัฒนาการแห่งชาติฉบับที่ 3 

(พ.ศ.2560-2564) มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมี่

เกี่ยวข้องกับนันทนาการในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ด้าน

การจัดบริการนันทนาการในสังคมตะวันตกมีมาตั้งแต่ยุค

ดึกด าบรรพ์เช่นกัน ตั้งแต่สมัยอียิปต์(Egypt) บาบิโรเนีย

(Babylonia) อิสราแอล (Israel) กรีซ (Greece) โรม(Rome) มี

สนามแข่งขันกีฬาที่เก่าแก่ในประเทศอิตาลี ช่ือโรมัน 

โคลอสเซี่ยม (Roman Colosseum) และมีการจัดการแข่งขัน

กีฬาโอลิมปิกโบราณ (Ancient Olympic Games) ครั้งแรก

เกิดขึ้นที่ประเทศกรีซเมื่อ 776 ปี ก่อน คริสตศักราช 

ปัจจุบันเป็นการจัดกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ จัดขึ้นทุกสี่ปีโดย

มีประเทศต่างๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

โอลิมปิก (Wikipedia, 1983) 

       นันทนาการในประเทศแถบตะวันตกก่อนศตวรรษที่ 

19 เป็นที่ยอมรับว่านันทนาการที่จัดบริการในชุมชนช่วย 

ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 เป็นต้น

มา การบริการทางนันทนาการมีการเติบโต และมีวิชาชีพ

นันทนาการมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 รวมทั้งมีการ

พัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ซึ่งให้ความส าคัญอย่างมากต่อกิจกรรมนันทนาการ มีการ

ต่อสู้กันทางด้านแรงกกดดันเกี่ยวเช้ือชาติ โปรแกรม

นันทนาการส าหรับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งความมีวินัยในอาชีพในกลุ่มคนที่เป็นทหาร (โดย

ค านึงถึงด้านคุณธรรม สวัสดิการ และการพักผ่อน) 
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โปรแกรมนันทนาการส าหรับคนท่ีมีความสามารถแตกต่าง

กัน มีการจัดโปรแกรมนันทนาการบ าบัด มีการจัดหาสิ่ง

อ านวยความสะดวกและโปรแกรมนันทนาการส าหรับ

ผู้สูงอายุ และมีการปรับปรุงด้านวิชาชีพเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

การใช้เวลาว่าง (Mclean et al, 2015) ในสังคมปัจจุบัน การ

จัดบริการทางนันทนาการในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องเผชิญ

กับความท้าทายทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในสังคม ซึ่ง

ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงแสวงหากิจกรรมการใช้เวลาว่างที่

มีความหมายในการแสดงออก โดยมีตัวแปรที่ส าคัญ ได้แก่ 

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ประชากรศาสตร์ ระบบค่านิยมที่

เปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ สุขภาพ และเวลาท างานกับเวลา

ว่าง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวก าหนดเส้นทางของการ

บริการการใช้เวลาว่าง (Rodriguez and Gamble, 2010) ผู้

ให้บริการจะต้องมีความว่องไวในการปรับตัวและจะต้อง

มีนวตกรรม จะต้องสร้างความร่วมมือและมีความสัมพันธ์

ที่ดีกับคู่แข่งขัน จะต้องประสานความร่วมมือระหว่างกัน

โดยใช้หน่วยงานภายนอก จะต้องวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่จัด

ให้บุคคลและชุมชน จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่สามารถ

แสดงให้เห็นความชัดเจนและแบ่งปันเป้าหมายขององค์กร 

ผู้จัดบริการจะต้องให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ 

ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานตามความต้องที่

หลากหลายของลูกค้า จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ท า

ให้คนสนใจการบริการการใช้เวลาว่าง ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพ

นันทนาการจะต้องมีความเข้าใจสถานการณ์ในอนาคตที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่างและการพัฒนามนุษย์  

อีกทั้งการจัดการเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาผู้น านันทนาการ ของภาควิชาพลศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะตอบสนองต่อ

แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

ที่มีนโยบายสร้างนักนันทนาการอาชีพให้แพร่หลายและได้

มาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนให้มีการเรียน การสอนใน

สถานศึกษา และผลิตนักนันทนาการรุ่นใหม่ที่มีความรู้  

และขีดความสามารถในการมีวิจารณญาณวิเคราะห์  

สังเคราะห์ และตัดสินใจ การใช้ประโยชน์จากศาสตร์ของ

นันทนาการได้อย่างมีพลังในการขับเคลื่อนการบริหารงาน

ด้านนันทนาการได้ในยุคใหม่ และสามารถน านันทนาการ

ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคม ให้มีการ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งประกอบด้วย  ความสุขทาง

กาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดโดยองค์การ

อนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) การ

ใช้เวลาว่างอย่างมีสาระด้วยนันทนาการย่อมเสริมสร้าง

ความเจริญแก่ตนเองและสังคมให้ดีขึ้นได้  และช่วยรักษา

สมดุลท าให้บุคคลสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้  เพื่อให้มี

ภูมิคุ้มกันส าหรับสถานการณ์ และภาวะแวดล้อมที่มีการ

เปลี่ยน แปลงอย่างมากมาย (กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 

2560)   

       ด้วยความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง

สนใจศึกษาความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาผู้น านันทนาการ  จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

นัก เรี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  6 ในการวิจัยครั้ งนี้  มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร

ศิ ลปศาสตรบัณฑิต  สาขาผู้ น านันทนาการ  คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อศึกษา

ความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการจัดการเรียนใน

หลักสูตรดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

1. วิธีด าเนินการวิจัย 

     ประชากร คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 400 คนที่มาชมนิทรรศการแนะ

แนวการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การได้มาซึ่ง

กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  ขอบเขตด้านเวลา

ท าการศึกษาวิจัยระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือน

เมษายน  พ.ศ. 2561 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ  

     ขั้นตอนการวิจัย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

     1. ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

นันทนาการ จากต ารา วารสารวิชาการ งานวิจัย หลักสูตร
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ที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการและผู้น านันทนาการ จากนั้นท า

การร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้น านันทนาการ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     

     2. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น มา

สร้างมาแบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้น า

นั น ท น า ก า ร  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูล

พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และความสนใจใน

การศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ า

นั น ท น า ก า ร  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

     3. ผู้วิจัยท าการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยน า
แบบสอบถามให้ผู้ เ ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และท าการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC.) = 0.8 และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
คอนบาร์ ค  (Cronbach)  ได้ ค่ าสัมประสิทธิ์ แอลฟา 
เท่ากับ .90 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 
0.7-1.0  ถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2538: 174)  
     4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยแจก

แบบสอบถามให้แก่นักเรียนที่มาชมนิทรรศการแนะแนว

การศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 โดยเป็นนักเรียนที่

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 400 

คน 

     5. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างน ามาหา ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์ระดับความคิดเห็นตามที่
ได้ก าหนดไว้มีดังนี้ (Best, อ้างใน บุญชม  ศรีสะอาด , 
2538) ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  4.21-5.00 หมายความว่ามีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุด ค่า เฉลี่ยตั้ งแต่  3.28-4.00 
หมายความว่ามีความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 

2.52-3.27 หมายความว่ามีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81-2.51 หมายความว่ามีความ
คิดเห็นในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายความ
ว่า มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

3.1  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.5 เป็นเพศหญิง และเป็นเพศชาย

ร้อยละ 40.5  สาขาการศึกษาที่เรียนในระดับมัธยมศึกษา 

ได้แก่ สาขาวิทย์-คณิตคิดเป็น ร้อยละ  35.3 สาขาศิลป์-

ค านวณคิดเป็นร้อยละ 27.5 สาขาศิลป์-ภาษาคิดเป็นร้อย

ละ 26.8 สาขาบริหารธุรกิจคิดเป็นร้อยละ  4.5 สาขาช่าง/

อุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 1.3 สาขาศิลปะคิดเป็นร้อยละ 

0.8 สาขาศลิป-์คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 0.8  และมีสาขา

อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 3.0  

3.2 ข้อมูลด้านสถานที่ตั้งของโรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ 
พบว่า เป็นโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
3.3 ข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
สะสม 1.50-2.50 คิดเป็นร้อยละ 9.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
2.51-3.00 คิดเป็นร้อยละ  20.5 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
3.01-3.50 คิดเป็นร้อยละ  22.8 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
3.51-4.00 คิดเป็นร้อยละ 17.8 มีนักเรียนไม่ตอบข้อนี้ คิด
เป็นร้อยละ 29.6  
3.4 ด้านความต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบัน อุดมศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยทั้งของ รัฐบาลและ
เอกชน  เ รี ย งล าดั บความต้ อ งการ  ล าดั บที่  1 คื อ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 30.0 ล าดับที่ 
2 คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 20.0 ล าดับ
ที่ 3 คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ  19.5 
ล าดับที่ 4 คือมหาวิทยาลัยศิลปากร คิดเป็นร้อยละ 8.5 
ล าดับที่ 5 คือมหาวิทยาลัยมหิดล คิดเป็นร้อยละ  7.0 
ล าดับที่  6 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง คิดเป็นร้อยละ 2.3 ล าดับที่ 7 คือมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒคิดเป็นร้อยละ 1.8 ล าดับที่  8 คือ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 1.3 ล าดับที่ 9 คือ
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ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  1.0 
สถาบันการศึกษาอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 8.6 
3.5 ด้านแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนในการเรียน  พบว่า 
นักเรียนต้องการจากกองทุนกู้ยืมทางการศึกษา คิดเป็น 
ร้อยละ 43.1 จากบิดา-มารดาคิดเป็นร้อยละ 27.0  จาก
ญาติพี่น้องคิดเป็นร้อยละ 24.8  จากการท างานระหว่าง
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 4.8 จากแหล่งทุนอื่นๆ คิดเป็น
ร้อยละ 0.3 
3.6. ข้อมูลด้านอาชีพของผู้ปกครอง/ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
พบว่า มีอาชีพรับจ้าง/ แรงงาน คิดเป็นร้อยละ  91.8  
พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ/เอกชน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
เกษตรกร (ท านา ท าสวน ท าไร่) คิดเป็น ร้อยละ  3.5 
ค้าขายหรือประกอบธุรกิจคิดเป็นรอ้ยละ  1.3 รับราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างราชการคิดเป็นร้อยละ 0.8  ท าอาชีพ
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.6 
3.7 ข้อมูลรายได้ของผู้อุปการะ มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 
บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 2.5 มีรายได้ 5,001-10,000 
บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 17.0 มีรายได้  10,001-
20,000 บาทต่อ เดือนคิดเป็นร้อยละ  25.0 มีรายได้  
20,001-30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ  25.0 มี
รายได้ มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไปต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 30.2 ไม่มีงานท าคิดเป็นร้อยละ  0.3 
ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีมตี่อต่อหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาผู้น านันทนาการ  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                
                                                           (n=400)                 

                                    ความคิดเห็น  ระดับความ 

      รายการประเมิน                  x    S.D.    คิดเห็น 

 
   

1. ความสนใจศึกษาต่อหลักสตูร     3.38  1.1039   มาก 

   ศิลปศาสตรบณัฑิต  
   สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 

   

2. หากมีการเปดิการเรียนการ        3.67  .8359     มาก 

   สอนในสาขาวิชาผู้น านันทนาการ  
   ข้าพเจ้าจะแนะน าให้เพื่อน 

   หรือคนรู้จักมาสมัครเรียน 

             

ตารางที่ 1 (ต่อ)             
 

                                       ความคิดเห็น  ระดับความ 

       รายการประเมิน                 x    S.D.      คิดเห็น         

 
3. ข้าพเจ้าจะเลือกเรียน                3.89  .8636    มาก 

   หลักสูตรนี้ถ้าหากมีงานรองรับ 
4. เห็นด้วย ถ้าหากหลักสูตรนีเ้ปิด     3.94  .7699    มาก 

    ท าการเรียนการสอนที่ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 

5. ข้าพเจ้าคิดว่าหลักสูตรนี้จะท าให้   3.77  .8381   มาก 

   ข้าพเจ้ามีอาชีพท่ีมั่นคงในอนาคต 

6. เหตผุลที่ท่านต้องการเข้าศึกษาต่อ 

   ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

    6.1 ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย      3.92  .8253    มาก 

    6.2 คุณภาพทางการศึกษาของ    4.16  .7319    มาก 

         มหาวิทยาลัย 
    6.3 การแนะน าจากผู้ปกครอง     3.82   .9109   มาก 

    6.4 การแนะน าจากเพื่อน          3.75   .9278   มาก 

6.5 การแนะน าจากรุ่นพี่           3.78   .9552   มาก 

6.6 การแนะน าจากครูโรงเรียน   3.84   .9036   มาก 

เดิม 
6.7 การประชาสัมพันธ์จาก        3.92  .8638   มาก 

มหาวิทยาลยั 
6.8 การให้โควตาล่วงหน้า          3.88  .9169   มาก 

ก่อน Admission  

   6.9 สถานศึกษาอยู่ใกล้ที่พักอาศัย  3.59  1.1508  มาก 

   6.10 ความเหมาะสมดา้นค่าใช้จ่าย 3.85  .9033   มาก 

   6.11 จ านวนบัณฑิตที่ได้ท างาน     3.89  .8238   มาก 

7. ด้านความต้องการใช้สื่อการศึกษา 4.07  .7542    มาก 

    เช่น ต าราที่ผลิตหรือใช้ในการ 

    เรียนการสอนวิชาต่างๆ ของ 

    มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

    ที่มีความร่วมมือ/เครือข่ายและ 

    สอนโดยเชิญอาจารย ์

    ต่างประเทศมาสอน  
8. ด้านการศึกษาดูงาน/การแลก       4.14  .7595  มาก 

    เปลี่ยนประสบการณ์ทาง 

    วิชาการตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/ 

    สถาบันวิชาชีพในต่างประเทศ 
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   จากตารางที่  1 แสดงค่า เฉลี่ยและส่วนเบี่ยง เบน

มาตรฐานความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ในภาพรวม

พบว่ากลุ่ม ตัวอย่าง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุก

ประเด็นค าถาม รายการประเมินที่มีความคิดเห็นระดับ

มากที่สุด ได้แก่ เหตุผลที่ท่านต้องการเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือคุณภาพทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 4.16 รองลงมาคือ ด้าน

การศึกษาดูงาน/การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ

ตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย /สถาบันวิชาชีพใน

ต่างประเทศมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 4.14 และด้านความต้องการ 

ใช้สื่อการศึกษา เช่น ต าราที่ผลิตหรือใช้ในการเรียนการ

สอนวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความ

ร่วมมือ/เครือข่ายและสอนโดยเชิญอาจารย์ต่างประเทศมา

สอน มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 4.07 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย ถ้าหาก

ห ลั ก สู ต ร นี้ เ ปิ ด ท า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.94 

ด้านช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.92 ด้าน

การประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ย   ( x ) = 

3.92 

 

4. อภิปรายผลการวิจัย 

      จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อต่อหลักสูตรศิลป 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้น านันทนาการ คณะศึกษา 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปโดยรวม พบว่า 

กลุ่มตัวอย่าง มีความสนใจศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาผู้น านันทนาการในระดับมาก เป็นความ

ต้องการที่สอดคล้องต่อการพัฒนาบุคลากรด้านผู้น า

นันทนาการตามแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 

(พ.ศ.2560-2564) และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยน 

แปลงทางสังคมด้านสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากนันทนาการ

จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับ กรภพ โพธิมู (2558) ได้ท าการศึกษาความ

ต้องการผู้น านันทนาการลีลาศของผู้สู งอายุ ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า มีต้องการอยู่ในระดับมาก แสดง

ให้เห็นว่าผู้น านันทนาการก าลังเป็นความต้องการของ

สังคม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Russell 

(2001: 42) กล่าวถึงบทบาทผู้น านันทนาการเป็นวิชาชีพ

เฉพาะทางที่ต้องใช้ความพยายาม และความสามารถ

พิเศษ ในการให้บริการมนุษย์ และยังเกี่ยวข้องกับการ

ส่ ง เสริมคุณภาพชีวิ ตของบุคคลในสั งคม  ซึ่ งผู้ น า

นันทนาการจะต้องมีบทบาทเป็นนักสื่อสาร เป็นผู้สร้าง

โอกาสและวิธีการที่ เป็นไปได้ เป็นผู้ที่ท าให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่มีแรงบันดาลใจ เป็นผู้สอน เป็นผู้

ประสานงาน เป็นผู้สร้างแรงจูงใจ เป็นนักแก้ปัญหา และ

เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจในการบริหารงาน

นันทนาการ 

      ตามที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า หากมีการเปิด

การเรียนการสอนในสาขาวิชาผู้น านันทนาการ จะแนะน า

ให้เพื่อนหรือคนรู้จักมาสมัครเรียน และเห็นด้วยถ้าหาก

หลักสูตรนี้ เปิดท าการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (บางเขน) การประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อ

(Word of mouth) เป็นรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่สามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และด้วยการจัดการเรียนการ

สอนที่วิทยาเขตบางเขนนั้น นับว่ามีความเหมาะสม

เนื่องจากตั้งอยู่ ใจกลางของกรุงเทพมหานคร มีการ

คมนาคมที่สะดวก และมีรถไฟฟ้าผ่านหน้ามหาวิทยาลัยก็

นับว่าสะดวกต่อการเดินทางมาเรียน   

     และตามที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าหลักสูตรนี้จะท าให้มี

อาชีพที่มั่นคงในอนาคตนั้น มีความเป็นไปได้สูง เนื่องจาก

นันทนาการมีความจ าเป็นต่อชีวิตของกลุ่มบุคคลในสังคม 

และในด้านการท าธุรกิจนันทนาการมีโอกาสเติบโตได้ 

เนื่องจากสถานการณ์การท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดย

ในปีท่ีผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าในประเทศ

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%9E+%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B9
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ไทยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นในปี 2560 มี

นักท่องเที่ยวต่างชาติ จ านวน 35,381,210 คน สร้างรายได้

รวม 2.75 ล้านล้านบาท และในปี 2561 มีนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ จ านวน 38,277,300 คน สร้างรายได้รวม 3.0 ล้าน

ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2561) และมีต าแหน่งงาน

รองรับทั้งภาครัฐและเอกชนหรืออาจท าอาชีพอิสระเป็น

เจ้าของธุรกิจนันทนาการก็สามารถท าได้  

     เหตุผลที่นักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์  ได้ แก่  คุณภาพทางการศึ กษาของ

มหาวิทยาลัย  ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย  การประชา 

สัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย จ านวนบัณฑิตที่ได้ท างาน  การ

ให้โควตาล่วงหน้าก่อน Admission  ความเหมาะสมด้าน

ค่าใช้จ่าย จ านวนบัณฑิตที่ได้ท างาน การแนะน าจากครู

โรงเรียนเดิม  การแนะน าจากผู้ปกครอง การแนะน าจาก

รุ่นพี ่การแนะน าจากเพื่อน  สถานศึกษาอยู่ใกล้ที่พักอาศัย 

       กลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการใช้สื่อการศึกษา เช่น 

ต าราที่ผลิตหรือใช้ในการเรียน การสอนวิชาต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือ/เครือข่ายและมี

การสอนโดยเชิญอาจารย์ต่างประเทศมาสอน เป็นความ

ต้องการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทย

ก้าวสู่สังคมประชาคมอาเซียน และการใช้ภาษาอังกฤษใน

การสื่อสารเป็นสิ่ งจ าเป็นส าหรับนักเรียนไทย และ

ห้องสมุดของมหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์ มี ต า ร า

ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ การใช้เวลาว่าง 

และการท่องเที่ยวอยู่เป็นจ านวนมากที่สามารถจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      กลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการด้านการศึกษาดูงาน/

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการตามความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันวิชาชีพในต่างประเทศ 

นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในการสร้างประสบการณ์ให้แก่

ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองทางด้านการสื่อสาร 

การเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของต่างประเทศ และการ

ได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาดูงานด้านการบริหาร

จัดการนันทนาการในต่างประเทศ จะช่วยให้ผู้เรียนมี

โลกทรรศน์กว้างไกล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัด

การศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 

สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการท างานได้อย่าง

เหมาะสม 

5. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
     1. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความสนใจ

ศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้น า

นันทนาการ ในระดับมาก คณะศึกษาศาสตร์สามารถน า

ข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้น านันทนาการ ที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้เรียน  

     2. กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่าหลักสูตรควรมี

การศึกษาดูงานและสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศซึ่ง 

ผู้บริหารหลักสูตรควรน าไปพิจารณาจัดการให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียน  

     3. มหาวิทยาลัยควรท าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไป
ตามโรงเรียนต่างๆ และควรมีโควตาล่วงหน้าก่อน 
Admission  

    4. ด้านแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนในการเรียน  พบว่า 
นักเรียนร้อยละ 43.1 ต้องการจากกองทุนกู้ยืมทาง
การศึกษา ดังนั้น ในด้านการจัดการจึงควรบริหารจัดการ
เงินทุนทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 
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