




Proceedings  Book
4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017

“Innovation for Social 

Engagement Environment 

and Enterprise: 3E”

4th Conference on Research and Creative Innovations and  
2nd International symposium on Application of High-voltage, Plasma 
& Micro/Nano Bubble to Agriculture and Aquacultur





4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E”

สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

	 ในนามของผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 รู้สึกยินดี

และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	มหาวิทยาลัย 

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	วิทยาเขตเชียงใหม	่มหาวทิยาลยัฟารอ์สีเทอรน์และมหาวทิยาลยัอวิาเตะ	ประเทศญีปุ่น่	 

จัดงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์	 ครั้งที่	 4	 	 และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล	 สำาหรับการเกษตรและการประมงขั้นสูง	 ครั้งที่	 2	 

ภายใต้หัวข้อ	“...สู่วิจัยรับใช้สังคม	ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	พัฒนาเศรษฐกิจ	ด้วยนวัตกรรม”	ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการ

ที่มุ่งส่งเสริม	 สนับสนุนนักวิจัย	 ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการเข้าร่วม 

นำาเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ	 นำาผลงานและองค์ความรู้	 แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์	 

สามารถนำาผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชนไ์ด้จรงิ	เปน็การยกระดบัผลงานวจัิยสูร่ะดบัสากล	สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื

ทางวิชาการ	พฒันางานวจิยัสูก่ารเปน็	Thailand	4.0	ตอ่ไปในอนาคต	และผมหวงัวา่การนำาเสนอผลงานวจิยัท้ังใน

รูปแบบของการบรรยาย	หรือ	การจัดแสดงนิทรรศการในเวทีวิชาการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน	

	 ผมขอขอบคณุนกัวจิยัทกุทา่นท่ีใหค้วามร่วมมอืเป็นอยา่งดีในการส่งผลงานเพ่ือนำาเสนอและหวงัเปน็อยา่ง

ยิง่วา่ทกุทา่นจะเปน็กำาลงัหลกัในการสรา้งและพัฒนางานวจัิยท่ีมคีณุภาพ	เพ่ือผลักดันสู่ความเปน็เลิศทางด้านการ

วิจัยและเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้	 และเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

อย่างยั่งยืน	

	 ท้ายน้ี	 ผมขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ	 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์	 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์	 นวัตกรรม	 

ผลงานสรา้งสรรค	์และคณะกรรมการดำาเนินงานทกุฝา่ย	ทีร่ว่มกนัจดัประชมุในครัง้นี	้และขออวยพรใหก้ารประชมุ

ครั้งนี้ประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการดำาเนินการทุกประการ

        

      

	 	 	 	 	 	 	 		(รองศาสตราจารย์	ดร.นำายุทธ	สงค์ธนาพิทักษ์)

						 	 	 	 	 	 	 อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ ่าทอง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี   อ่านวยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช     อินต๊ะ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย    ตัณฑ์จินานนท์                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ บุษบา     อารีย์            มหาวิทยาลัยพายัพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวฒุิ ดุษฎี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชยั อัศวราชันย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุตมอ่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ดร.พัชรีวรรณ      กิจม ี            มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น 
ดร.ไพรัช      พิบูลรุ่งโรจน ์           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดร.ปริญ คงกะพัน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ดร.นิกราน หอมดวง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ดร.ปวล ี      ชมพูรัตน์           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ดร.นพวรรณ บุญธรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ดร.อุมลักขณ์ ธรรมปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ดร.สมคิด แก้วทิพย์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ดร.ธีระศักดิ์      สมศักดิ์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.สุระพงษ์ ใจวงค์ษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอบทควำม 

    วันที่ 26 กรกฎำคม 2560   กำรน ำเสนอภำคบรรยำย   

ประจ ำห้อง 1 สำขำวิศวกรรมศำสตร์  ห้องย่อย 1 
ประธำนกำรน ำเสนอบทควำม ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ ดุษฎี 
13.30 - 13.50 น. บทความ 197 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศสําหรับการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง
เชิงมวล PM2.5 และ PM10 ในอากาศด้วยเครื่อง
ตรวจจับฝุ่นละอองไรส้าย 

เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 

13.50 - 14.10 น. บทความ 210 การพัฒนาระบบแนะนําแบบผสานสําหรับการ
บริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

สลักจิต สีวันนา 

14.10 - 14.30 น. บทความ 286 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์ คอมพิวต้ิง  ที่
ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

จุฑารัตน์  แควภูเขียว 

14.30 - 14.50 น. บทความ 257 กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่
ส่งเสริมการแก้ปัญหา เรื่องหลักการพ้ืนฐานในการ
เขียนโปรแกรม (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 

ปวีณา ไชยสมบูรณ์ 

14.50 - 15.10 น. บทความ 239 การหมักย่อยของเสียผสมในถังหมักแบบข้ันตอน
เดียวและสองข้ันตอน 

กลิ่นประทุม ปัญญาปิง           
ศรายุทธ กันธิยะ                 
พจมาลย์ ประมูลจักโก         
และศิรินทร์ทิพย์ บุญยวง 

15.10 - 15.30 น. บทความ 328 ออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟด้วยลม
ร้อนขนาดความจุ 2 กิโลกรัม 

อัคค์สจัจา  ดวงสุภาสิญจ ์

15.30 - 15.50 น. บทความ 240 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักย่อยสลายเศษ
วัสดุทางการเกษตรและเศษอาหาร 

กลิ่นประทุม ปัญญาปิง        
กิตติภัทร มณีวรรณ          
ธนกฤต สุกใส                 
และพลาการ ยะโส 

15.50 - 16.10 น. บทความ 269 การออกแบบและสร้างต้นแบบระบบการฆ่าเชื้อจลุี
นทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ระดับอุตสาหกรรม 

พานิช อินต๊ะ 
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ประจ ำห้อง 1 สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (ต่อ)  

 
ห้องย่อย 1 

ประธำนกำรน ำเสนอบทควำม ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ ดุษฎี 
16.10 - 16.30 น. บทความ 279 การออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

โดยวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ สําหรับ
กระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ 

จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร            
วิเชษฐ์ ทิพย์ประเสริฐ           
นวพรรษ  ปลอดทอง           
และชวนนท์ อินต๊ะสาร 

16.30 - 16.50 น. บทความ 252 ตู้อบผ้าและนํ้าเกลือแบบควบคุมอัตโนมัติสําหรับ
ห้องอภิบาลทารกแรกเกิด 

ธนพงศ์ คุ้มญาติ 

16.50 - 17.10 น. บทความ 302 การศึกษาระบบติดตามกําลังไฟฟ้าสูงสุดสําหรับ
เซลล์แสงอาทิตย์ 

ศรัญญู ร่มพฤกษ ์            
ฐิติวัฒน์ แสงบุญ          
และอนนท์ นําอิน 

17.10 - 17.30 น. บทความ 254 การจําแนกรูปแบบสัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเน้ือ  
เพ่ืออ้างอิงชุดคําสั่งปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ 

สุทธิศักด์ิ  สุขัมศรี 

17.30 - 17.50 น. บทความ 287 สมรรถนะของระบบสง่กําลังไฟฟ้าไร้สายเมื่อใช้
สายตัวนําถักตีเกลียวและแกนเฟอร์ไรต์ 

วราวุฒิ  จุ่งมิตร                
ศราวุธ นารีใจ                   
เอกชัย ชัยดี                
และอนนท์ นําอิน 

17.50 - 18.10 น. บทความ 259 กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ห้องเรียนกลับทาง ตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  
เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยสแครช 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ปัทมา โขหานาม 
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ประจ ำห้อง 2 สำขำวิศวกรรมศำสตร์  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร ห้องย่อย 2 
ประธำนกำรน ำเสนอบทควำม ผศ.ดร.ชูรัตน์  ธำรำรักษ์  
13.30 - 13.50 น. บทความ 308 กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ

เรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจรงิบนเครือข่าย ตามแนว
คอนสครคัติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง
การออกแบบและสร้างงานสามมิติ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภูมิภัทร กล่อมวิภาวัฒน์        
และจารุณี ซามาตย์ 

13.50 - 14.10 น. บทความ 322 การพัฒนาระบบวัดมุมสัมผัส ภาณุพล โขลนกระโทก 

14.10 - 14.30 น. บทความ 317 การศึกษาสภาวะการเตรียมสารละลายหญ้าหวาน
ก่อนการระเหย 

ชินานาฏ วิทยาประภากร      
และณัฐธินี ทรายแก้ว            
และนภัสนันท์ ไชยเลิศ 

14.30 - 14.50 น. บทความ 251 ระบบแนะนําการเดินทางโดยใช้เทคนิคทีดับเบิลยู
ซีเอจี สองศูนย์หน่ึงศูนย์ ของแหล่งท่องเท่ียวใน
จังหวัดอุดรธานี 

เข็มเพชร จันเป็ง         
และวฤษาย์ ร่มสายหยุด 

14.50 - 15.10 น. บทความ 217 อิทธิพลของระยะเวลาบดเถ้าแกลบที่มีต่อการหด
ตัวแบบออโตจีนัสและกําลังอัดของคอนกรีตผสม
เถ้าแกลบบด 

ชนานนท์ สิงห์คศิร ิ              
และมงคล นามลักษณ ์

15.10 - 15.30 น. บทความ 316 ผลของอัตราส่วนตัวทําละลายต่อการสกัด
สารละลายเข้มข้นหญ้าหวาน 

ชินานาฏ วิทยาประภากร      
ณัฐธินี ทรายแก้ว                 
และนภัสนันท์ ไชยเลิศ 

15.30 - 15.50 น. บทความ 326 ผลกระทบของวิธีการปลูกต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของข้าวที่ปลูก 
ภายใต้การจัดการนํ้าของเกษตรกรในเขตนานํ้าฝน 
ลุ่มนํ้าแม่เมาะตอนบน จังหวัดลําปาง 

ไกรสีห์ พิสิษฐกุล 

15.50 - 16.10 น. บทความ 288 เครื่องแปลงผันกําลังไฟฟ้ากระแสตรงพิกัด 1 
กิโลวัตต์ สําหรับแหล่งจ่ายผสมผสานเซลล์
แสงอาทิตย์และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร 

ชัยชาญ สุภาคํา                 
อนนต์ ดวงสลัก            
และอนนท์ นําอิน 

16.10 - 16.30 น. บทความ 319 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศความหลากชนิด
ของปลาในแม่นํ้าสา อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ปกรณ์ สุนทรเมธ 

16.30 - 16.50 น. บทความ 282 การพัฒนาเทคนิควิธีการสกัดผงบุกด้วยการขัด
อนุภาคเชิงกล 

สุภาวดี แช่ม                      
ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ        
และวิรัญญา กันทวงศ์ 
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ประจ ำห้อง 2 สำขำวิศวกรรมศำสตร์  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร (ต่อ) ห้องย่อย 2 
ประธำนกำรน ำเสนอบทควำม ผศ.ดร.ชูรัตน์  ธำรำรักษ์  
16.50 - 17.10 น. บทความ 227 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนเชิงตัวเลขในเครื่อง

อุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยปีกสามเหลี่ยมคู่ 
พงษ์เจต พรหมวงศ ์

17.10 - 17.30 น. บทความ 312 คุณลักษณะการหมักของยีสต์ในซับสเตรตที่เตรียม
จากนํ้าผึ้งเสริมสารอาหารที่แตกต่างกัน 

นิอร  โฉมศร ี                      
จิระศักด์ิ อินเสาร ์               
วรวรรณ สุนันต๊ะ                 
อัมฤทธ์ิ สีกล่อม                 
และกมลวรรณ มโนวรรณ ์

17.30 - 17.50 น. บทความ 315 การพัฒนาวิธีฝูงผึ้งประดิษฐ์แบบไม่ต่อเน่ืองในการ
แก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบทําตามสั่ง 

อภิรักษ์ ขัดวิลาศ 

17.50 - 18.10 น. บทความ 235 การพัฒนาและทดสอบตัวตกตะกอนอนุภาคเชิง
ไฟฟ้าสถิตสําหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบ
อาหาร 

วิสูตร อาสนวิจิตร               
อนุกูล ปันสา                   
และศราวุฒิ เทียนเลาแสน 
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ประจ ำห้อง 3 สำขำบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  ห้องย่อย 3 
ประธำนกำรน ำเสนอบทควำม รศ.มำนูนณย ์ สุตีคำ 
13.30 - 13.50 น. บทความ 230 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดําเนินธุรกิจและ

ช่องทางการจัดจําหน่ายของผู้ประกอบการ เมล่อน
บนอาคาร กรณีศึกษา การปลูกเมล่อนบนดาดฟ้า
ของนายมานพ เปรมปรีด์ิ  อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

จีราณัฐ เมตตา                  
นภัสสร วงษค์ําหาญ         
และนภนนท์ หอมสุด 

13.50 - 14.10 น. บทความ 331 ที่พักชั่วคราว: พฤติกรรมการเลือกที่พักของ
นักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ชาวต่างชาติในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

จําเริญ ซยู                        
กนก พัฒนศิลป์                 
ดารารัตน์ สุวรรณจิตวงศ ์       
ธนพล ศิริรักษ ์                 
และประทีป พืชทองหลาง 

14.10 - 14.30 น. บทความ 232 เกษตรกรยุคใหม่ สูผู่้ประกอบการภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สุธิดา สถิตย์วราคม             
สุภาวรรณ ลิ้มวิไลกุล             
และนภนนท์ หอมสุด 

14.30 - 14.50 น. บทความ 256 การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
หนังสือเสมือนจริงเพ่ือส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ 
เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

จารุณี ซามาตย์                 
กิตติภูมิ เรืองเสน                 
นฤพนธ์ ลุนบง                 
และศรันธ์ สิมลา 

14.50 - 15.10 น. บทความ 234 แนวทางความสําเร็จในการใช้นวัตกรรมเพ่ือการ
ส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา มัลเบอร์รี่ บ้านสวน
แม่อุ้ย อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

ดนุสรณ์ มุสิกล                   
ฐิติพล บัวรัษฏ์               
และนภนนท์ หอมสุด 

15.30 - 15.50 น. บทความ 241 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือเสมือน
จริงเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โครง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

จารุณ ี ซามาตย์             
ปรมินทร์  อัตตเนย์          
ปาณิสรา วงศ์มา            
และวรรณา ทองดี 

15.50 - 16.10 น. บทความ 339 ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและประเมินผล
การเรียนรู้ด้วย QR Code ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

ประทีป พืชทองหลาง            
มิ่งขวัญ กันจินะ                 
กชกร มั่งม ี                     
และสุภาณี ใหม่จันทร์ดี 
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ประจ ำห้อง 3 สำขำบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ (ต่อ) ห้องย่อย 3 
ประธำนกำรน ำเสนอบทควำม รศ.มำนูนณย ์ สุตีคำ 
16.10 - 16.30 น. บทความ 260 การพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบวัดความเป็น

ผู้ประกอบการขององค์กร: กรณศีึกษา  วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา 

อนุวัต สงสม                 
และณฌา ขวัญมณี 

16.30 - 16.50 น. บทความ 233 กลยุทธ์การตลาดและการจัดการภายในของ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือ และ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรก้องวัลเลย์  อําเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง 

นาฎอนงค์ ทรงชัย           
และนภนนท์ หอมสุด 

16.50 - 17.10 น. บทความ 334 แนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเพ่ือสัมผัส
ขนมหวานในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

กนกกาญจน์ อินทรประเสริฐ   
ผกาพร ศรีวิกูล                 
อนิศรา อ๊อดผูก                
และประทีป พืชทองหลาง 

17.10 - 17.30 น. บทความ 236 การสร้างมลูค่าเพ่ิมในการเพาะพันธ์ปลากัดและ
ช่องทางการจัดจําหน่ายปลากัดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ กรณีศึกษา: สิรินุช เบตต้าฟาร์ม อ.
เมือง จ.นครปฐม 

ศศิวิมล พฤกษ์เรืองกิจ           
นริดา ดีศรี                  
และนภนนท์ หอมสุด 

17.30 - 17.50 น. บทความ 268 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้แนวคิด
พ้ืนที่ทํางานแบบ CDIO เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแบบนําตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี: กรณีศึกษา ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

ปริศนา กุลนลา 

17.50 - 18.10 น. บทความ 231 การนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประกอบการเกษตรและช่องทางการจัดจําหน่าย 
ของ TK ORCHID FARM จังหวัดกาญจนบุรี 

สุวิภา สังสารวัตร             
อภิชญา บุญค้ําชู             
และนภนนท์ หอมสุด 
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ประจ ำห้อง 4 สำขำบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม
ศำสตร์  และงำนวิจัยที่มีผลกระทบ ต่อชุมชน สังคม ศำสนำ 

ห้องย่อย 4 

ประธำนกำรน ำเสนอบทควำม ผศ.ดร.วรวิทย์  นิเทศศิลป ์
13.30 - 13.50 น. บทความ 283 ศึกษาการอนุรักษ์ก๋องปู่จาของชาวพุทธ ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
พระธนาเทพ สกฺกวํโส  
(ศักด์ิวงค์) 

13.50 - 14.10 น. บทความ 229 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค ท่ีมีผลต่อ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก กรณีศึกษา : 
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน 

วรรณิดา  ชินบุตร 

14.10 - 14.30 น. บทความ 263 กรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาหนังสือสร้าง
ความรู้เสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ท่ี
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สําหรับผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

ใบตอง  พรมพุทธา 

14.30 - 14.50 น. บทความ 343 การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ือการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมพระธาตุยาคู 

พัชทิชา กุลสุวรรณ ์

14.50 - 15.10 น. บทความ 284 การแสดงเชิงพฤติกรรมเรื่องความกตัญญูกตเวที
ต่อมารดาบิดาของ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อําเภอแม่
ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

พระรังสรรค์ ปญฺญาวุฑฺโฒ  
(ธนูสิทธ์ิ) 

15.10 - 15.30 น. บทความ 324 การตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ ของลูกค้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ.เมือง จ.พะเยา 

ณัฎฐ์ฑิตา ศรีเมือง  

15.30 - 15.50 น. บทความ 325 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพ่ือ
บูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล 

15.50 - 16.10 น. บทความ 327 แนวทางการพัฒนาผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 
จากมุมมองผู้บรโิภค กรณีศึกษาพนักงานสาย
บริการมหาวิทยาลัยพะเยา 

วาสนา  คําปา 

16.10 - 16.30 น. บทความ 310 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น ที่ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค ์ เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องต้น สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ธนบรรณ ขวัญมั่น 

16.30 - 16.50 น. บทความ 193 การใช้เมดิซีนบอลเพ่ือฝึกความแข็งแรงกล้ามเน้ือ
ของแขน และความแม่นยําในการโยนลูกเปตอง
ของนักกีฬาหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

ภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง  



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E”

ประจ ำห้อง 4 สำขำบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม
ศำสตร์  และงำนวิจัยที่มีผลกระทบ ต่อชุมชน สังคม ศำสนำ (ต่อ) 

ห้องย่อย 4 

ประธำนกำรน ำเสนอบทควำม ผศ.ดร.วรวิทย์  นิเทศศิลป ์
16.50 - 17.10 น. บทความ 323 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กําไร: กรณีศึกษา

ต้นทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อมในการ
ปลานิลในบ่อดิน ของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงบ้านต ํา 
ตําบลบ้านต ํา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ฐวรญาณ์ สุขย่ิง 

17.10 - 17.30 น. บทความ 242 การลดใช้ถุงพลาสติกหลังกจิกรรมส่งเสริมการ
ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกของประชาชน บ้าน
หนองบัวใต้ ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

กนกทิพย์ อโนราช 

17.30 - 17.50 น. บทความ 321 การพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับคลีนิคทันตก
รรมโดยใช้วิธีการออกแบบที่สามารถแสดงผลได้
อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ ท่ีแตกต่างกัน 
กรณีศึกษา คลีนิคทันตกรรมไวท์สไมล ์

นพณัฐ  วรรณภีร ์

17.50 - 18.10 น. บทความ 261 นวัตกรรมทางการตลาดและการจัดการของเกษตร
อินทรีย์ยุคใหม่  กรณีศึกษาฟาร์มฝัน อําเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

เจตปรียา ตรีนิตย์                
อาริตา หนูเจริญ             
และนภนนท์ หอมสุด 
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กำรน ำเสนอภำคโปสเตอร์  
กลุ่ม 1 วิศวกรรมศำสตร์ (ไฟฟ้ำ)   

กรรมกำร ผศ.ดร.ธเนศ ชัยชนะ และดร.วรจักร  เมืองใจ  
13.30 - 13.45 น. บทความ 277 การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งราคา

ประหยัดเพ่ือสร้าง ระบบบันทึกพลังงานไฟฟ้าแบบ
เวลาจริง 

ภัสกร ไคร้ม่วง  
ภาคภูมิ ทางสี  
วิวัฒน์ ทิพจร  
และอนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร 

13.45 - 14.00 น. บทความ 278 การพัฒนาเครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าด้วยการ
ควบคุมอุณหภูม ิ

ธีรยา แปงน้อย 
ดิศรณ์ เทพวงค์  
และเพลิน จันทร์สุยะ 

14.00 - 14.15 น. บทความ 296 วงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดกระแสคงที่
ควบคุมระดับความสว่างผ่านโทรศัพท์มือถือ 

นรงค์ฤทธ์ิ บ้านสระ 
สมเพชร  วงค์ษา 
อนนท์ นําอิน 

14.15 - 14.30 น. บทความ 297 การศึกษาการอัดประจุและคายประจุแบตเตอรี่
ตะกั่วกรดแบบดีปไซเคิ้ล 

กฤษณ เมืองชุม 
คุณากร ศรีวิชัย 
และอนนท์ นําอิน 

14.30 - 14.45 น. บทความ 289 วงจรบั คบสูต์คอนเวอร์เตอร์ต่อกับมอเตอร์ปั๊มนํ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

คมกฤษณ์ อินต๊ะวงค์ 
อรรณพ เข็ดขาม 
อนนท์ นําอิน 

14.45 - 15.00 น. บทความ 290 ผลตอบสนองเวลาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กิตติศักด์ิ ชุ่มมงคล 
พชร กฤตยาวิวัฒน์ 
และอนนท์ นําอิน 

15.00 - 15.15 น. บทความ 281 การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมมอเตอร์ดีซี
บัสเลสในรถพลังงานไฟฟ้า 

กฤษฎากร ทองน้อย 
ณัฐภูมิ จิตรเสงี่ยม 
นพกร คําฝั้น 
และเพลิน จันทร์สุยะ 

15.15 - 15.30 น. บทความ 305 การออกแบบและสร้างกังหันตีนํ้าเพ่ือเพ่ิมออกซิเจน
พลังงานแสงอาทิตย์ 

ณัฐวัตร  นาขยัน 
ภุชงค ์ มานุ่ม   
และนิติพงษ์  สมไชยวงค์* 

15.30 - 15.45 น. บทความ 292 การสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้
การสะท้อนแสงเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับการติดตาม
ดวงอาทิตย์ 

รุ่งโรจน์ ขะมันจา 
ปรีชา มหาไม ้
ภานุ วัชระนฤมล 
และมนัสวิน  รักษ์ดํารงศร ี

15.45 - 16.00 น. บทความ 299 ตรวจวัดความเร็วรถโดยใช้เทคนิคการประมวลผล
ภาพดิจิทัล 

รุ่งโรจน์ ขะมันจา 
เอกลักษณ์ สุมนพันธ์ 
ยุทธนา มูลกลาง 
และวิทยา ยังผ่อง 
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16.00 - 16.15 น. บทความ 303 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าความถ่ีสูงขนาดพกพา ชิดชัย สุยะลังกา 
วัชรา สีทอง 
ธีรพงษ์ กุลฉิม 
วรายุทธ เสาร์เป็ง 
และจักรกฤษณ์ เคลือบวัง 

16.15 - 16.30 น. บทความ 344 การทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-
กรดแบบดึงพลังงานต่อเน่ืองสําหรับระบบโซล่าเซลล์ 

อัศวเทพ  สารปิน 
จัตตุฤทธ์ิ  ทองปรอน 
วรจักร ์ เมืองใจ 
และธีระศักด์ิ  สมศักด์ิ 

16.30 - 16.45 น. บทความ 295 การวิเคราะห์การติดตามผลการใช้พลงังานไฟฟ้ากับ
ปริมาณสินค้าทางการเกษตร ในอาคารผลิตผล ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงทุง่หลวง  
จังหวัดเชียงใหม ่

อรรถพร สุพรรณนนท์ 
สามารถ สาล ี
วิชาญ จันที 
และวรจักร เมืองใจ 

16.45 - 17.00 น. บทความ 272 ระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน บ้านสระตาพรม 
หมู่ที่ 1 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กําแพงเพชร 

กิตติศักด์ิ ดํานิล 
และอมิตตา คล้ายทอง 

    

กลุ่ม 2 สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (โยธำ เคร่ืองกล อุตสำหกำร อำหำร)  
คณะกรรมกำร ผศ.ดร.ธเนศ ชัยชนะ และดร.วรจักร  เมืองใจ   
13.30 - 13.45 น. บทความ 243 การศึกษาการดูดติดสีของนํ้าท้ิงจากกระบวนการ

ย้อมหวายโดยการใช้เศษใบไม้และกิ่งไม้ 
ภัทรา วงษ์พันธ์กมล 
ธีรพล ขาวสําองค์ 
กลิ่นประทุม ปัญญาปิง 
นคร สุริยานนท์ 
รุ่งนภา เขียววิจิตร 
และศิระประภา ชัยเนตร 

13.45 - 14.00 น. บทความ 247 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อนชนิดเกลียว
ขด 

ยุธนา ศรีอุดม 

14.00 - 14.15 น. บทความ 271 การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องสีเมล็ดเชอรี่ สําหรับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ กรณีศึกษา  
บานสันเจริญ ตําบลผาทอง อําเภอทาวังผา  
จังหวัดนาน 

สุรชัย อิ้มทับ 
ก้องเกียรติ ธนะมิตร 
ณัฐพล กาบคํา 
เกรียงไกร  ธนะมิตร 
ปริญญา ยารินตะ  
และกันตะวิด พรมเกศา 

14.15 - 14.30 น. บทความ 267 การพัฒนาเครื่องอบแห้งเน้ือสับปะรดแว่นโดยใช้ปั๊ม
ความร้อน 

ประเทือง ฝั้นแก้ว 
กีรติ วุฒิจารี  
และวิชัย สินจักร 
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14.30 - 14.45 น. บทความ 218 สมรรถนะเครื่องอบแหง้แบบปั๊มความร้อนใช้คอยล์
เย็นตัวในช่วงวัสดุความชื้นสูงและใช้คอยล์เย็นตัว
นอกในช่วงวัสดุความชื้นตํ่า 

ไพโรจน์  จันทร์แก้ว 
สํารวม  โกศลานันท์  
และณัฐสิทธ์ิ พัฒนอิ่ม 

14.45 - 15.00 น. บทความ 320 การสํารวจทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  
บ้านห้วยลอย จังหวัดน่าน 

อริยะ  แสนทวีสุข 
วรรณิดา  ชินบุตร 
ณัฐพล  กาบคํา 
และจารุนันท์  เมธะพันธ์ุ 

15.00 - 15.15 น. บทความ 266 โซ่อุปทานของการสร้างมูลค่าเพ่ิมเชอรี่  
บ้านสันเจริญ อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

ณัฐพล กาบคํา 
อริยะ แสนทวีสุข 
สุรชัย อิ้มทับ 

15.15 - 15.30 น. บทความ 270 การพัฒนาทักษะการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
โดยผ่านการสร้างชุดฝึก สําหรับนักศึกษาเตรียม
วิศวกรรมศาสตร ์

สิทธิศักด์ิ ย่ียวน 
กัญจ์ นาคเอ่ียม 
นิธิศ ธรรมโชติ 
ชาคริต สารลิขิต 
อดิศร กวาวสิบสาม 

15.30 - 15.45 น. บทความ 304 การเปรียบเทียบรูปแบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
สําหรับการผลิตฟักทองสเปรด ระดับอุตสาหกรรม
ครัวเรือน 

ณัฐกานต์ วงปินตา 
พิมลพรรณ เลิศบัวบาน 
โบว์ ถ่ินโพธ์ิวงศ์ 
มาลัยพร วงค์แก้ว 
และณัฐธินี ทรายแก้ว 

15.45 - 16.00 น. บทความ 265 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
จากเศษไม ้ กรณีศึกษาเฮือนสล่านัน  
จังหวัดเชียงใหม ่

ธนพร สมโน  
และตยานิตย์ มิตร์แปง 

16.00 - 16.15 น. บทความ 273 การออกแบบรายการเอ็ดดูเทนเมนท์เชิงช่างสําหรับ
ไอพีทีวี 

ฐปนนท์  สุวรรณกนิษฐ ์ 
เกษตร แก้วภักดี 
และมณีกาญจน์  ไชยนนท์ 

16.15 - 16.30 น. บทความ 245 การออกแบบไวรอลวิดีโอเพ่ือการโฆษณาส่งเสริม
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวผจญภัย ต.กื้ดช้าง  
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

เพ็ญศรี จุลกาญจน์ 
เกษตร แก้วภักดี 
สุรพล มโนวงศ ์
ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ 
สิริกานต์ มีธัญญากร 
ณัฐยา ไทยประกอบ และ 
ภรัณญู สุวรรณศร ี

16.30 - 16.45 น. บทความ 293 เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพรของ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  จิราพรฟู๊ด 

ปฏิกมล โพธิคามบํารุง 
โสภณา สําราญ 
จารุวรรณ ธรรมวิชัย  
และอรุณศรี สีกลิ้ง 
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กลุ่ม 3 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมกำร ดร.กัญญณัช  ศิริธัญญำ และดร.สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ   
13.30 - 13.45 น. บทความ 313 ศึกษาความหลากหลายของมะกิ้งเพ่ือการพัฒนาสู่

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อภิชาติ ชิดบุรี 
พิทักษ์ พุทธวรชัย 
จิรภา พงษจ์ันตา 
ปรัชญา หลักฐาน 
เพียงพิมพ์ ชิดบุรี  
และธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย 

13.45 - 14.00 น. บทความ 214 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้เรื่องการปลูกผักไร้
ดินด้วยสื่อสารสนเทศ 

กุลวิชญ์ พานิชกุล 
และบริวัชร สืบคุณะ 

14.00 - 14.15 น. บทความ 244 กรรมวิธีบรรจุทีส่ัมพันธ์ต่อลิปิดออกซิเดชันของ
กาแฟคั่วบด 

วันเพ็ญ  จิตรเจริญ 
ณัฎวลิณคล  เศรษฐปราโมทย์ 
ลัดดาวัลย์  หินแยง 
และสุทธิดา  เชื้อคําลือ 

14.15 - 14.30 น. บทความ 205 ผลของขนาดหัวและความเข้มข้นของโคลชิซินต่อ
คุณภาพดอกของว่านแสงอาทิตย์ 

รุ่งนภา ช่างเจรจา 
สมถวิล ศุภลสิตสกุล 
และสันติ ช่างเจรจา 

14.30 - 14.45 น. บทความ 219 การขาดธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและการออก
ดอกของเยอบีรา 

รุ่งนภา ช่างเจรจา 
อรทัย วงค์เรือน  
และสันติ ช่างเจรจา 

14.45 - 15.00 น. บทความ 222 ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมต่อการ
เจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีร่า 

รุ่งนภา ช่างเจรจา 
ธาริณี  แสงคําลือ  
และสันติ ช่างเจรจา 

15.00 - 15.15 น. บทความ 318 ผลวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและการออกดอก
ของเยอบีรา 

รุ่งนภา ช่างเจรจา 
ธิดารัตน์ คําหล่อ 
และสันติ ช่างเจรจา 

15.15 - 15.30 น. บทความ 215 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไก่เสริมแป้งข้าวดัชนี
นํ้าตาลตํ่าเส้นใยสูง 

นภาพร  ดีสนาม 
กิติวราตาหน้ิว 
สายสุนีย์  กาวีอ้าย 
และจิรภา พงษจ์ันตา 

15.30 - 15.45 น. บทความ 237 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อ
การเพาะขยายพันธ์ุกบ 

สมเกียรติ ตันตา 
และบริวัชร สืบคุณะ 

15.45 - 16.00 น. บทความ 253 การทําให้เกิดสีส้มเข้มและเพ่ิมอัตราการรอดกุ้งเครย์
ฟิชไบรท์ออเร้นท์โดยเสริมผงพริกหยวกสีแดง 

สุรีย์วัลย์ ชุ่มแก้ว 
กรรณิการ์ คําอุด 
ธิดารัตน์ แก้วต๋า 
ธนากร คําภิระ 
วชิร ยอดทอง 
และ ทนงศักด์ิ สัสดีแพง 
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16.00 - 16.15 น. บทความ 221 ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-
แมสสเปกโตรมิเตอร์ คุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย
และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของกะเม็ง 

ทนงศักด์ิ สัสดีแพง 
ธนากร คําภิระ   
วชิร ยอดทอง  
และ วิทยา วนาภิชิต  

16.15 - 16.30 น. บทความ 275 การพัฒนาเครื่องตกผลึกนํ้าตาลสับปะรด อํานาจ ผัดวัง  
ปณิธิ แสนจิตร  
อรพรรณ จันทรง์าม  
และทนงศักด์ิ สัสดีแพง 

16.30 - 16.45 น. บทความ 311 การเปิด-ปิดไฟโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิง่ 

วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย 
ขนิษฐา หอมจันทร์ 
ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ 
และวิโรจน์ แสนยอด 

16.45 - 17.00 น. บทความ 258 การทํานายแนวโน้มผลการเรียนของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย
ใช้เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์ 

วราวุธ วิสมกา 
นงนุช เกตุ้ย 
และ วิโรจน์ มงคลเทพ 

17.00 - 17.15 น. บทความ 294 การใช้สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ในแบบสํารวจ 
ความพึงพอใจบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย 
ขนิษฐา หอมจันทร์ 
วิโรจน์ มงคลเทพ 
กฤษฎา ยาใจ 
และยุทธภพ สุดาลา 

    

กลุ่ม 4 บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ (สังคมศำสตร์ ศิลปกรรมศำสตร์)  
คณะกรรมกำร ดร.พัชรีวรรณ  กิจมี และผศ.สุรชัย อุตมอ่ำง  
13.30 - 13.45 น. บทความ 262 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหนังสือ

เทคโนโลยีเสมือนจรงิตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  
ที่ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจํา และทักษะ
การอ่านภาษาจีน เรื่องฤดูกาล สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

เจษฎา ธาระธรรม 
จารุณี ซามาตย์ 

13.45 - 14.00 น. บทความ 332 “เท่ียวบ่อนํ้าแร่ ล่องแพนํ้าแจ่ม พักแรมนํ้าตก  
ผ้าตีนจกยอดนํ้ามือ”: การพัฒนาการท่องเท่ียว
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

อรรถพล ก๋องแก้ว 
จันทร์ธิมา สมศักด์ิ 
ณัชชา วีรวัฒนโยธิน 
และประทีป พืชทองหลาง 

14.00 - 14.15 น. บทความ 333 แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยในเขต
อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

พรนภา อ่วมวงษ์ 
ลลิตาภรณ์ วราพุทธ 
ภัทรชนน ตุ้ยแสง 
และประทีป พืชทองหลาง 
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14.15 - 14.30 น. บทความ 335 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบ้านปงไคร้ 
ตําบลโป่งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

กนกวลี จุ้ยพิทักษ์ 
ชุติมณฑน์ อลังการนันท์ 
สุทธิดา เชื้อเมืองพาน 
และประทีป พืชทองหลาง 

14.30 - 14.45 น. บทความ 336 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
หมู่บ้านแม่กลางหลวง อําเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม ่

วรพล ปะมาละ 
อนุชา แก้วชัยยา 
มนัสฏภัส แสนสวะ 
และประทีป พืชทองหลาง 

14.45 - 15.00 น. บทความ 337 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตามรอย
ประวัติศาสตร์พระนางจามเทวีในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน 

ปิยธิดา สินธุบุญ 
ฐิติมา สมอุทัย 
วรรณวิมล ไชยจินดา 
และประทีป พืชทองหลาง 

15.00 - 15.15 น. บทความ 338 พระธาตุลําปางหลวง : เส้นทางการท่องเท่ียวเพ่ือ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
จังหวัดลําปาง 

ณัฐพร ตาต๊ะ 
ณัฐธิดา คําแปง 
ศินิทรา มูลา 
และประทีป พืชทองหลาง 

15.15 - 15.30 น. บทความ 340 รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร สํานัก
ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ่

ทัศนีย์ ชมภูพงษ ์
บุรัสกร นุชเวช 
ยลดี คําอินทร์ 
และประทีป พืชทองหลาง 

15.30 - 15.45 น. บทความ 341 เรือหางแมงป่อง : เส้นทางท่องเท่ียวย้อนรอย
ประวัติศาสตร์แม่นํ้าปิง อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม ่

ธนัชพร อินคําเชื้อ 
พรสวรรค์ วรรณา 
เกศินี วรปัสสุ 
และประทีป พืชทองหลาง 

15.45 - 16.00 น. บทความ 342 เส้นทางการท่องเท่ียวเพ่ือสักการะวัดพระธาตุ 
ดอยคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

พรนภา อ่วมวงษ์ 
ลลิตาภรณ์ วราพุทธ 
ภัทรชนน ตุ้ยแสง 
และประทีป พืชทองหลาง 

16.00 - 16.15 น. บทความ 329 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมถนนคนเดินวัวลาย 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

กีรติญา ศิริกุล 
ศิริพร มารงัค ์
สุทธิดา พุทธสอน 
และประทีป พืชทองหลาง 

16.15 - 16.30 น. บทความ 330 การพัฒนาศักยภาพการจัดการทุนชุมชนบ้านซาง 
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

วิไลรัตน์ แสงศรี  
และประทีป พืชทองหลาง 

16.30 - 16.45 น. บทความ 274 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างย่ังยืน กรณีศึกษา : 
โรงเรียนเปี่ยมสุข เทศบาลตําบลสันโป่ง  
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุรธร  จีนา 
และรมิตา  จีนา  
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16.45 - 17.00 น. บทความ 306 บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา : โครงการ 
บวรสันติสุข วัดสว่างบรรเทิง ตําบลแม่สา  
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุรธร  จีนา 
และ รมิตา  จีนา 

17.00 - 17.15 น. บทความ 276 การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ตํานาน 
พระพุทธชินราช 

ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ 
มรกต ทองพรหม 
และ อนุชา บุญจารุพัฒน์ 

17.15 - 17.30 น. บทความ 248 การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยตอน “เท่ียวประเพณีลอยกระทง 6 
จังหวัดทั่วไทย” 

ธีระ พร้อมเพรียง 

    

กลุ่ม 5 บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ (บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร บัญชี ศิลปศำสตร์)  
คณะกรรมกำร ผศ.ดร.พูนชัย  ปันธิยะ และผศ.นิทัศน์  บุญไพศำลสถิตย์   
13.30 - 13.45 น. บทความ 301 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับการ

ขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว 
ปฏิกมล โพธิคามบํารุง 
โสภณา สําราญ 
และ นราภรณ์  บุญเจริญ 

13.45 - 14.00 น. บทความ 213 การพัฒนาสื่อสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาการไม่กินผัก
ของช่วงอายุ 3-5 ปี 

ธิติวัฒน์ ตาคํา 
และบริวัชร สืบคุณะ  

14.00 - 14.15 น. บทความ 211 ระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา ตาก 

ธีระ พร้อมเพรียง 

14.15 - 14.30 น. บทความ 216 ระบบจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา 
ร้านชัยยะวงศ์เคมีเกษตร 

ธีระ  พร้อมเพรียง 
แคทรียา พร้อมเพรียง  

14.30 - 14.45 น. บทความ 249 ระบบจัดการร้านคาร์แคร์ดร้านเบิ้มคาร์แคร ์ ธีระ พร้อมเพรียง 
14.45 - 15.00 น. บทความ 250 ระบบสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
ธีระ พร้อมเพรียง 

15.00 - 15.15 น. บทความ 209 ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ธนีนุช เร็วการ 
และณภัทร  ทิพย์ศร ี

15.15 - 15.30 น. บทความ 280 การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การจัดการธุรกิจสําหรับ
ร้านบลูมเบเกอรี่โฮม  โดยใช้ Business Model 
Canvas 

สุพรรัตน์  ทองฟัก 
คชรัตน์  ทองฟัก 
และ ขนิษฐา  ทะแดง 

15.30 - 15.45 น. บทความ 285 การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของผู้นํา
ชุมชนที่พึงประสงค์ของตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก 

ณัชชิยา   โม้ฟู 
และจุฑาภรณ ์  อิ่มทอง 
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15.45 - 16.00 น. บทความ 246 ปัจจัยด้านการเงินและการกํากับดูแลกิจการที่มี
อิทธิพลต่อการเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับ
ปัญหาการดําเนินงานต่อเน่ือง กรณีบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นวิตถา โสภาจารีย์ 
เพราพิลาส ประสิทธ์ิบุรีรักษ ์
และ วรวิทย์ เลาหะเมทนี 

16.00 - 16.15 น. บทความ 291 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ไม้สัก 
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้  
บ้านโรงวัว ตําบลนํ้าบ่อหลวง อําเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม ่

สุรัตน์ ยาสิทธ์ิ 
รังสิมา กันธิวาส 

16.15 - 16.30 น. บทความ 298 การเปรียบเทียบต้นทุนและตอบแทนของการ 
เพาะเห็ด กรณีศึกษา บ้านตลาดข้ีเหล็ก ตําบลแม่
โป่ง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

อดิศักด์ิ ฝนห่าแก้ว 
และเสรฐสุดา ปรีชานนท์ 

16.30 - 16.45 น. บทความ 309 ความสามารถทางการตลาดของธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดเชียงราย 

ณภัทร  ทิพย์ศร ี
และธนีนุช เร็วการ 

16.45 - 17.00 น. บทความ 207 Integrative Motivation in English Learning of 
Undergraduate Students’ in the 
Intercultural Classroom of English for 
Recreation Course (Poster) 

Phanumat  Denyotha 
Pornhathai Tanjitanont  

17.00 - 17.15 น. บทความ 220 การใช้สื่อโซเชียลสําหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลําปาง 

พิมเนตร เทพปัญญา 
ณัชธาร สิงห์โตทอง  
กัลยา ชุมพงษ์พันธ์    
และพลอยชมพู ธรรมสอน  

17.15 - 17.30 น. บทความ 223 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ และ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลําปาง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
มัลติมิเดีย Rosetta Stone 

นงนุช ต้ังใจเจริญทรัพย์ 
วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ 
หทัยภัทร ธรรมจักร 
และณัฏฐธิดา ไชยวรรณ์ 
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สารบัญสารบญั 
บทความภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
ห้อง 1 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
บทความ 210 การพัฒนาระบบแนะน าแบบผสานส าหรับการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 2 
บทความ 286 การพัฒนาส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์ คอมพิวต้ิง  

ท่ีส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ ของนักศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

15 

บทความ 257 กรอบแนวคิดการออกแบบส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ท่ีส่งเสริมการแก้ปัญหา เรื่องหลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 
(ภาษาซี) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

27 

บทความ 239 การหมักย่อยของเสียผสมในถังหมักแบบข้ันตอนเดียวและสองขั้นตอน 33 
บทความ 328 ออกแบบและพัฒนาเครื่องค่ัวเมล็ดกาแฟด้วยลมร้อนขนาดความจุ 2 กิโลกรัม 39 
บทความ 240 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอาหาร 47 
บทความ 269 การออกแบบและสร้างต้นแบบระบบฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ระดับ

อุตสาหกรรม 
53 

บทความ 279 การออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงโดยวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ 
ส าหรับกระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ 

66 

บทความ 252 ตู้อบผ้าและน้ าเกลือแบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับห้องอภิบาลทารกแรกเกิด 76 
บทความ 302 การศึกษาระบบติดตามก าลังไฟฟ้าสูงสุดส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์โดยการใช้วงจร  

Buck – Boost Convertor 
81 

บทความ 287 สมรรถนะของระบบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย เมื่อใช้สายตัวน าถักตี เก ลียวและ 
แกนเฟอร์ไรต์ 

89 

บทความ 259 กรอบแนวคิดการออกแบบส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทางตามแนว  
สตรัคติวิสต์ท่ีส่งเสริมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น
ด้วยสแครช ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

99 

บทความภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
ห้อง 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
บทความ 308 กรอบแนวคิดการออกแบบส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ เทคโนโลยีเสมือนจริงบน

เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ท่ีส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการออกแบบและ
สร้างงานสามมิติส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

107 

บทความ 322 การพัฒนาระบบวัดมุมสัมผัสแบบ Sessile Drop 112 
บทความ 317 การศึกษาสภาวะการเตรียมสารละลายหญ้าหวานก่อนการระเหยแห้ง 119 
บทความ 251 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียววัดท่ีจังหวัดอุดรธานี  

ตามแนวทางการพัฒนาเว็บท่ีทุกคนเข้าถึงได้ส าหรับประเทศไทย สองศูนย์หนึ่งศูนย์ 
124 

บทความ 217 อิทธิพลของระยะเวลาบดเถ้าแกลบท่ีมีต่อการหดตัวแบบออโตจีนัสและก าลังอัดของ
คอนกรีตผสมเถ้าแกลบบด 

139 

บทความ 316 ผลของอัตราส่วนตัวท าละลายต่อการสกัดสารละลายเข้มข้นหญ้าหวาน 146 
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บทความ 288 เครื่องแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงพิกัด 1 กิโลวัตต์ ส าหรับแหล่งผสมผสานเซลล์
แสงอาทิตย์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร 

150 

บทความ 319 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศความหลากชนิดของปลาในแม่น้ าสา อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

159 

บทความ 282 การพัฒนาวิธีการสกัดผงบุกด้วยการขัดอนุภาคเชิงกล  168 
บทความ 227 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนเชิงตัวเลขในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วย  

ปีกสามเหล่ียมคู่ 
173 

บทความ 312 คุณลักษณะการหมักของยีสต์ในซับสเตรตท่ีเตรียมจากน้ าผ้ึงเสริมสารอาหารท่ี  
แตกต่างกัน 

181 

บทความ 315 การพัฒนาวิธีฝูงผ้ึงประดิษฐ์แบบไม่ต่อเนื่องในการแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบ
ท าตามส่ัง 

187 

บทความ 235 การพัฒนาและทดสอบตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิตส าหรับดักจับกลุ่มควันจาก
การประกอบอาหาร 

192 

บทความภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
ห้อง 3 : สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
บทความ 230 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจและช่องทางการจัดจ าหน่ายของ

ผู้ประกอบการเมล่อนบนอาคาร กรณีศึกษา การปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าของ 
นายมานพ เปรมปรีด์ิ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

202 

บทความ 331 ท่ีพักช่ัวคราว: พฤติกรรมการเลือกท่ีพักของนักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ชาวต่างชาติใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

210 

บทความ 232 เกษตรกรยุคใหม่ สู่ผู้ประกอบการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 215 
บทความ 256 การออกแบบและพัฒนาส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการคิด

วิเคราะห์ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
222 

บทความ 234 แนวทางความส าเร็จในการใช้นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา  
มัลเบอร์รี่ บ้านสวนแม่อุ้ย อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

230 

บทความ 241 การพัฒนาส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
โครงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

237 

บทความ 339 ระบบตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย QR Code ในรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

243 

บทความ 260 การพัฒนาตัวบ่งช้ีและแบบวัดความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร : กรณีศึกษา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา 

250 

บทความ 233 กลยุทธ์การตลาดและการจัดการภายในของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ 
ค่ัวมือและท่องเท่ียวเชิงเกษตรก้องวัลเลย์ อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

258 

บทความ 334 แนวทางการพัฒนาเ ส้นทางท่อง เ ท่ียวเพื่ อ สัมผัสขนมหวานในอ า เภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

266 

บทความ 236 การสร้างมูลค่าเพิ่มในการเพาะพันธุ์ปลากัดและช่องทางการจัดจ าหน่ายปลากัด ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ กรณีศึกษา : สิรินุช เบต้าฟาร์ม อ.เมือง จ.นครปฐม 

275 
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บทความ 268 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นท่ีท างานแบบ CDIO เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษา  
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

282 

บทความ 231 การน านวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประกอบการเกษตรและช่องทางการจัด
จ าหน่ายของ TK ORCHID FARM จังหวัดกาญจนบุรี 

290 

บทความภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
ห้อง 4 : สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 297 
บทความ 283 การอนุรักษ์ก๋องปู่จาของชาวพุทธในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
บทความ 229 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริ โภค ต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก 

กรณีศึกษา : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหาดผาขน 
303 

บทความ 263 กรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาหนังสือสร้างความรู้เสมือนจริงตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

311 

บทความ 343 การศึกษาความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนักท่องเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์มรดทางวัฒนธรรม
พระธาตุยาคู 

317 

บทความ 284 การแสดงเชิงพฤติกรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

323 

บทความ 324 การตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขต อ.เมือง  
จ.พะเยา 

333 

บทความ 325 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในรายวิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

343 

บทความ 327 แนวทางการพัฒนาธุรกิจผักและผลไม้ปลอดสารพิษจากมุมมองผู้บริโภค : กรณีศึกษา 
พนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

350 

บทความ 310 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ ด้วยโมบายแอพพลิเคช้ัน ท่ีส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการ
ถ่ายภาพเบ้ืองต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

359 

บทความ 193 การใช้เมดิซีนบอลเพื่อฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อของแขน และความแม่นย าในการโยน
ลูกเปตองของนักกีฬาหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

366 

บทความ 323 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ก าไร : กรณีศึกษาต้นทุนส่วนเพิ่มเพื่อการรักษา
ส่ิงแวดล้อมในการเล้ียงปลานิลในบ่อดิน ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เล้ียงปลาบ้านต  า 
ต าบลบ้านต  า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

370 

บทความ 242 การลดใช้ถุงพลาสติหลังกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกของประชาชน 
บ้านหนองบัวใต้ ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

382 

บทความ 321 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ส าหรับคลินิคทันตกรรมโดยใช้วิธีการออกแบบท่ีสามารถ
แสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ ท่ีแตกต่างกัน กรณีศึกษา คลีนิคทันตกรรม  
ไวท์สไมล์ 

390 

บทความ 261 นวัตกรรมทางการตลาดและการจัดการของเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ กรณีศึกษาฟาร์มฝัน 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

403 
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บทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
กลุ่ม 1 : วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)  
บทความ 277 การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างระบบบันทึกพลังงานไฟฟ้าแบบประหยัด 411 
บทความ 278 การพัฒนาเครื่องกล่ันน้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ

พลังงานไฟฟ้าด้วยการควบคุมอุณหภูมิ 
420 

บทความ 296 การออกแบบวงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสดงชนิดกระแสคงท่ีควบคุมระดับความสว่าง
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

431 

บทความ 297 การศึกษาการอัดประจุและคายประจุแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบดีฟไซเค้ิล 441 
บทความ 289 วงจรบั คบูสต์คอนเวอร์เตอร์ต่อกับมอเตอร์ปั๊มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 445 
บทความ 290 ผลตอบสนองเวลาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 450 
บทความ 281 การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมมอเตอร์ดีซีบัสเลสส าหรับรถพลังงานไฟฟ้า 458 
บทความ 305 การออกแบบและสร้างกังหันตีน้ าเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 467 
บทความ 292 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการใช้การ

สะท้อนเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับการติดตามดวงอาทิตย์ 
474 

บทความ 299 ตรวจวัดความเร็วรถโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล 482 
บทความ 303 เครื่องเช่ือมไฟฟ้าความถ่ีสูงขนาดพกพา 489 
บทความ 344 การทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบดึงพลังงานต่อเนื่องส าหรับ

ระบบโซล่าเซลล์ 
492 

บทความ 295 การวิเคราะห์การติดตามผลการใช้พลังงานไฟฟ้ากับปริมาณสินค้าทางการเกษตรใน
อาคารผลิตผล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 

500 

บทความ 272 ระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน บ้านสระตาพรม หมู่ท่ี 1 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.ก าแพงเพชร 

506 

บทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
กลุ่ม 2 : วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา เคร่ืองกล อุตสาหการ อาหาร)  
บทความ 243 การศึกษาการดูดติดสีของน้ าท้ิงจากกระบวนการย้อมหวายโดยการใช้เศษใบไม้และ  

กิ่งไม้ 
517 

บทความ 247 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปล่ียนความร้อนแบบท่อความร้อน  
ชนิดเกลียวขด 

521 

บทความ 271 การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
กาแฟ กรณีศึกษา บ้านสันเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอทาวังผา จังหวัดน่าน 

526 

บทความ 267 การพัฒนาเครื่องอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่นโดยใช้ปั๊มความร้อน 530 
บทความ 218 การทดสอบและวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน ใช้ 2 คอยล์เย็น

กับ 1 คอยล์ร้อน 
538 

บทความ 320 การส ารวจทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ บ้านห้วยลอย จังหวัดน่าน 545 
บทความ 266 โซ่อุปทานของการสร้างมูลค่าเพิ่มเชอรี่ บ้านสันเจริญ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 559 
บทความ 270 การพัฒนาทักษะการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านการสร้างชุดฝึก ส าหรับ

นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
565 
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บทความ 304 การเปรียบเทียบรูปแบบการแปรรูปความร้อนการผลิตสเปรดฟักทอง ระดับ
อุตสาหกรรมครัวเรือน 

573 

บทความ 273 การออกแบบรายการเอ็ดดูเทนเมนท์เชิงช่างส าหรับไอพีทีวี 581 
บทความ 245 การออกแบบไวรอลวิดีโอเพื่อการโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเท่ียวผจญภัย  

ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
591 

บทความ 293 เว็บไซต์ส่ือประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด 602 
บทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
กลุ่ม 3 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์  
บทความ 313 ศึกษาความหลากหลายทางชีววิทยาของมะกิ้งเพื่อการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 617 
บทความ 214 การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้เรื่องการปลูกผักไร้ดินด้วยส่ือสารสนเทศ 622 
บทความ 205 ผลของขนาดหัวและความเข้มข้นของโคลชิซินต่อคุณภาพดอกของว่านแสงอาทิตย์ 632 
บทความ 219 ผลของการขาดธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีรา 638 
บทความ 222 ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีร่า 641 
บทความ 318 ผลวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีรา 644 
บทความ 215 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่เสริมแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ าเส้นใยสูง 647 
บทความ 237  การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยส่ือการเพาะขยายพันธุ์กบ 654 
บทความ 221 องค์ประกอบสารต้านแบคทีเรียและสารต้านอนุมูลอิสระของกะเม็ง 664 
บทความ 331 การเปิด-ปิดไฟโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 672 
บทความ 258  การท าน ายแนว โน้ ม ผลก าร เ รี ยนข องนั ก ศึกษ าคณะวิ ทย าศ า สต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยใช้เทคนิค
การค้นหากฎความสัมพันธ์ 

676 

บทความ 294 การใช้สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ในแบบส ารวจความพึงพอใจบนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด ์

683 

บทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
กลุ่ม 4 : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์)  
บทความ 262 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอน

สตรัคติวิสต์ ท่ีส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจ า และทักษะการอ่านภาษาจีน เรื่อง
ฤดูกาล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

689 

บทความ 332 “เท่ียวบ่อน้ าแร่ ล่องแพน้ าแจ่ม พักแรมน้ าตก ผ้าตีนจกยอดน้ ามือ”, การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

696 

บทความ 333 แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิญผจญภัยในเขตอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 704 
บทความ 335 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ 
712 

บทความ 336 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของหมู่บ้านแม่กลางหลวง อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

720 

บทความ 337 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตามรอยประวัติศาสตร์พระนางจามเทวีในเขต  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

726 
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บทความ 338 พระธาตุล าปางหลวง : เส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม จังหวัดล าปาง 

733 

บทความ 340 รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ส านักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอ  
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

740 

บทความ 341 เรือหางแมงป่อง : เส้นทางท่องเท่ียวย้อนรอยประวัติศาสตร์แม่น้ าปิง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

749 

บทความ 342 เส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อสักการะวัดพระธาตุดอยค า อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 760 
บทความ 329 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมถนนคนเดินวัวลาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 770 
บทความ 330 การพัฒนาศักยภาพการจัดการทุนชุมชนบ้านซาง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 777 
บทความ 274 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน 

กรณีศึกษา : โรงเรียนเป่ียมสุข เทศบาลต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
786 

บทความ 306 บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในศตวรรษท่ี 21 กรณีศึกษา : 
โครงการบวรสันติสุข วัดสว่างบรรเทิง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

794 

บทความ 276 การพัฒนาส่ือแอนิเมช่ัน 2 มิติ เรื่อง ต านานพระพุทธชินราช 803 
บทความ 248 การพัฒนาส่ือแอนิเมช่ันส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทยตอน “เท่ียวประเพณีลอย

กระทง 6 จังหวัดท่ัวไทย” 
812 

บทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
กลุ่ม 5 : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี ศิลปศาสตร์  
บทความ 301 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการขายเส้ือพิษณุโลกของร้าน  

สถานีสองแคว 
820 

บทความ 213 การพัฒนาส่ือสารสนเทศเพื่อช่วยลดปัญหาการไม่กินผักของช่วงอายุ 3 – 5 ปี 833 
บทความ 211 ระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 843 
บทความ 216 ระบบจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาร้านชัยยะวงศ์เคมีเกษตร 851 
บทความ 249 การพัฒนาระบบจัดการร้านคาร์แคร์ ส าหรับร้านเบิ้มคาร์แคร์ ต าบลแม่สอด อ าเภอ  

แม่สอด จังหวัดตาก 
859 

บทความ 250 ระบบสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก 

866 

บทความ 209 ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

872 

บทความ 280 การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การจัดการธุรกิจส าหรับร้านบลูมเบเกอรี่โฮม  โดยใช้ 
Business Model Canvas 

883 

บทความ 285 ความพึงพอใจของประชาชนในต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท่ีมีต่อ
คุณลักษณะของผู้น าชุมชนท่ีพึงประสงค์ 

895 

บทความ 246 ปัจจัยด้านการเงินและการก ากับดูแลกิจการท่ีมีอิทธิพลต่อการเสนอรายงานของผู้สอบ
บัญชีเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

902 

บทความ 291 ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากไม้สักของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแกะสลักไม้ 
บ้านโรงวัว ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

911 
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129

บทความ 298 การเปรียบเทียบต้นทุนและตอบแทนของการเพาะเห็ด กรณีศึกษา บ้านตลาดขี้เหล็ก 
ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

917 

บทความ 309 ความสามารถทางการตลาดของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย 924 
บทความ 207 Integrative Motivation in English Learning of Undergraduate Students’  in 

the Intercultural Classroom of English for Recreation Course 
932 

บทความ 220 การใช้ส่ือโซเชียลส าหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

940 

บทความ 223 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta Stone 

952 
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การพัฒนาระบบแนะน าแบบผสานส าหรับการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
Development of Hybrid Recommender System for  

Construction Industry Services 

สลักจิต สีวันนา1,*  และ วฤษาย์  ร่มสายหยุด2  
Salakjit Siwanna1,* and Walisa Romsaiyud2   

 
1,2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9  

หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ใช้ระบบแนะน าแบบผสานในการท านายความสนใจหรือความชอบที่ผู้ใช้มีต่อ

รายการและ (2) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นของระบบแนะน าแบบผสานส าหรับการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระเบียบ
วิธีด าเนินการประยุกต์หลักการของระบบแนะน าซึ่งประกอบด้วย 2 วิธี คือ ระบบแนะน าแบบพิจารณาเน้ือหาและระบบ
แนะน าแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมเด้วยกัน อย่างไรก็ตามระบบแนะน าแบบพิจารณาเน้ือหาจะเน้นเรื่องความคล้ายคลึงกันจากกลุ่มผู้ใช้
และส าหรับระบบแนะน าแบบพ่ึงพาผู้ใช้ร่วม สามารถท านายผลโดยอาศัยแบบจ าลอง งานวิจัยน้ีได้ประยุกต์ใช้ระบบแนะน า
แบบผสานที่ใช้ 2 เทคนิคท าหน้าท่ีในการท านายและจัดกลุ่มความคล้ายคลึงกันส าหรับการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
นอกจากน้ีผลการวิจัยยังแสดงผลที่ได้บนเว็บแอปพลิเคชั่นที่ช่วยสนับสนุนลูกค้าและพนักงานขาย เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ในการเพ่ิมประสทธิภาพและความถูกต้องของลูกค้า สรุปการศึกษาได้ท าการทดลองและพบว่า การพัฒนาระบบแนะน าแบบ
ผสานส าหรับบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ จากการค านวณค่าความแม่นย า ค่าความเที่ยงตรง 
และค่าวัดประสิทธิภาพซึ่งมีค่าเท่ากับ 92.85%, 86.67% และ 89.69% ตามล าดับ 

ค าหลัก : ระบบผู้แนะน า ระบบแนะน าแบบพิจารณาเน้ือหา ระบบแนะน าแบบพ่ึงพาผู้ใช้ร่วม ระบบแนะน าแบบผสาน  
อุตสาหกรรมก่อสร้าง  

 
Abstract 

The purposes of this research were as follows:  ( 1 )  to apply the hybrid recommender system for 
predicting the rating or preference that a user would give to an item and (2) to develop a web application 
on a hybrid recommender system for construction industry services. The research methodology applies the 
principle of a recommender system that combined the two methods as s content based and collaborative 
filtering recommender systems. However, the content based technique focuses on generation the similarity 
from group of users and the collaborative filtering technique has the advantage on predicting model.  The 
research applied a hybrid filtering recommender system that has the two mainly functions on predicting 
model. The research applied a hybrid filtering recommended system that has the two mainly functions on 
predicting and similarity grouping for construction industry services.  Furthermore, the research has shown 
the result via a web application that supports the customers and sale departments for meeting the 
customer requirements and increase efficiency and accuracy.  In conclusion, the study conducted the 
experiments and found that; the development of hybrid recommended system for construction industry 
services shown the measures of precision equals 92.85% , recall equals 86.67% and f-measure 89.69% , 
respectively. 
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1. บทน า 
     ปัจจุบันบริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการ
แข่งขันกันมากข้ึน ฉะน้ันจะต้องมีการวางแผนทางการตลาด
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและสร้างก าไรให้กับบริษัทมาก
ที่สุด โดยน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่หรือข้อมูลลูกค้ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และน าเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาท า
การสืบค้นความรู้ที่สนใจ คือการท าเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) เพ่ือสกัด วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลที่สนใจบน
ฐานข้อมูล และได้ผลลัพธ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการทางธุรกิจของบริษัทได้  เช่น การน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการน าเสนอลูกค้า ท าให้บริษัทเข้าใจพฤติกรรมของ
ลูกค้ามากข้ึน จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสนับสุนนการ
น าเสนอระบบแนะน าโดยสร้างโมเดลการวิเคราะห์อัตโนมัติ
ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น มาช่วยให้พนักงานขายหาลูกค้า
ได้ง่ายข้ึน ที่สะดวกและตรงตามความต้องการของลูกค้า ช่วย
ให้พนักงานขายสามารถน า เสนอขายกับลูกค้าไ ด้ตาม
เป้าหมายมากย่ิงข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานขายในการเพ่ิมยอดขาย ซึ่งเทคนิคการท า Data 
Mining มีหลายเทคนิคด้วยกัน ได้แก่ เทคนิค Clustering [4] 
มีทั้งวิธี K-mean, Hierarchical และ k-nearest เป็นต้น ซึ่ง
เป็นการจัดกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ เทคนิค Classification 
มี วิ ธีการ ต่างๆ เช่น Bayesian network, decision tree, 
C4.5 และJ48 เป็นต้น เป็นการท านายท่ีมีผลลัพธ์รองรับอยู่
แ ล้ ว  ไ ม่ มี ก า ร เ ส น อ ผ ล ลั พ ธ์ ใ ห ม่ ๆ  แ ล ะ เ ท ค นิ ค 
recommender มีวิธี ดังน้ี Content-based,Collaborative 
Filtering, Hybrid Filtering เ ป็นการแนะน าสินค้าให้กับ
ลูกค้ารายใหม่ๆ โดยน าข้อมูลเดิมที่มีมาวิเคราะห์ ในการ
แนะน าและน าเสนอสินค้าใหม่ๆ ให้กับลูกค้าได้ โดยดูจาก
พฤติกรรมของลูกค้ารายเก่าไ ด้ ผู้ วิจัยจึ ง เลือกวิ ธีการ 
recommender โดยใช้เทคนิค Hybrid Filtering โดยการ
รวม  Content-Based และ  Collaborative Filtering เ ข้า
ด้วยกัน และมีระบบแนะน ามากมายใช้วิธีการกรองข้อมูล
แบบผสาน (Hybrid Filtering) ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดของ 
Content-Based และ Collaborative Filtering ได้ โดยน า
ข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่พนักงาขายได้ติดต่อเสนอบริการใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างจ าน วน 100 กลุ่ม ตัวอย่างจาก
อุตสาหกรรมก่อสร้าง มาวิเคราะห์เพ่ือสร้างโมเดล  และ
พัฒนาออกแบบระบบแนะน าการบริการในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน 

 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือศึกษาระบบแนะน าแบบผสานการบริการใน

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
2.2 เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบแนะน าแบบ

ผสานการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
2.3 เพ่ือพัฒนาเว็บระบบแนะน าแบบผสานส าหรับการ

บริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
     การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบแนะน าแบบผสานส าหรับ
การบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องและได้
น าเสนอตามหัวข้อ ได้แก่ ระบบแนะน า (Recommender 
System) ระบบแนะน าแบบพิจารณาเน้ือหา (Content-
based Recommendation) ระบบแนะน าแบบพ่ึงพาผู้ใช้
ร่วม (Collaborative Filtering Recommendation) ระบบ
แนะน าแบบผสาน (Hybrid Filtering Recommendation) 
โดยน าข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่พนักงาขายได้ติดต่อเสนอ
บริการในอุตสาหกรรมก่อสร้างจ านวน 100 กลุ่มตัวอย่างจาก
อุตสาหกรรมก่อสร้าง มาวิเคราะห์เพ่ือสร้างโมเดล  และ
ออกแบบระบบแนะน าการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
3.1 ระบบผู้แนะน า (Recommender System) 
     ระบบผู้แนะน า หมายถึงระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ให้
การแนะน าสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบ
และพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน โดยอาศัยข้อมูลของ
ผู้ใช้งานร่วมกับข้อมูลประกอบภายนอกมาใช้ในการวิเคราะห์
คัดกรองให้ได้สิ่งที่มีความเหมาะสมต่อผู้ใช้งาน ส าหรับการ
สร้างระบบผู้แนะน าน้ันสามารถสร้างได้โดยหลายวิธีการ
ด้วยกัน [3] 
     ระบบแนะน าสามารถด าเนินการโดยใช้หลักการที่เป็นที่
นิยมใช้กัน 3 วิธี  
     - ระบบแนะน าแบบพิจารณาเน้ือหา (Content-based 
Recommendation)  
     - ระบบแนะน าแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม (Collaborative 
Filtering Recommendation) 
     -  ร ะ บ บ แ น ะ น า แ บ บ ผ ส า น  ( Hybrid Filtering 
Recommendation) 
3.2 ระบบแนะน าแบบพิจารณาเน้ือหา (Content-based 
Recommendation) 
     เป็นเทคนิคหน่ึงในการน าเสนอระบบการให้ค าแนะน า ที่
ใช้พ้ืนฐานจากข้อมูลจากรายละเอียดเน้ือหาของข้อมูลน้ัน ๆ 

Attribute 
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Algorithm การเรียนรู้ของเรื่องในการแนะน าความชอบของ
ผู้ใช้ ซึ่งจากลักษณะต่างๆ ท่ีเป็นรายละเอียดของข้อมูลน้ันๆ 
สามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้ที่มีความชอบในลักษณะของเน้ือหาข้อมูล
แบบใด ก็อาจจะมีความชอบในเน้ือหาของข้อมูลที่มีลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกัน Algorithm ท่ีใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหาของ
เอกสารน้ัน เป็นการค านวณหาค่าความคล้ายคลึงระหว่าง
เอกสารกับโปรไฟล์ของผู้ใช้ Algorithm ที่นิยมน ามาใช้ใน
การจัดกลุ่มเอกสารน้ันๆ ดังตารางที่  1 การให้คะแนน
ภาพยนตร์ตามความชอบของผู้ใช้ (User-Item-Ratings=
UIR)  

ตารางที่ 1 การให้คะแนนภาพยนตร์ตามความชอบของผู้ใช้
ดัดแปลงมาจาก [1] 

Movie M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
  User 

U1 4 0 0 0 2 0 3 

U2 0 2 0 4 0 4 0 

U3 0 3 3 0 0 2 0 

U4 0 3 0 4 0 0 3 

U5 0 3 0 3 0 2 0 

จากตารางที่ 1 ข้อมูลประกอบด้วย ผู้ใช้ (User) 
จ านวน 5 คน (U = {u1, u2, u3, u4, u5}) และมีภาพยนตร์ 
(Movie) จ านวน 7 เรื่อง ซึ่งรายการ (Item) แทนด้วยรายการ
ภาพยนตร์ ( M = {m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7}) โดย
ผู้ใช้สามารถท าการจัดอันดับ (Ratings) ความชอบโดยรวมที่
มีต่อ ภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่เคยดูมาแล้ว ซึ่งก าหนดค่า
คะแนน อยู่ในช่วง  1=ชอบน้อยสุดถึง 5=ชอบมากที่สุด
ตามล าดับ (0 หมายถึงผู้ใช้น้ันยัง ไม่เคยดูภาพยนตร์เรื่องน้ัน
มาก่อน)  

ตารางที่ 2 Item-Attribute-Values (IAB) ดัดแปลงมาจาก
[1] 

  Action Advent Drama Horror Sci-fi War Western 
M1 1 1 0 0 0 0 1 
M2 0 0 1 0 0 0 0 
M3 0 0 0 1 1 0 0 
M4 1 1 1 0 0 1 0 
M5 1 0 0 0 0 0 0 
M6 0 1 1 0 0 0 0 
M7 1 0 0 0 0 1 1 

 
     จากตารางที่ 2 แสดงประเภทต่างๆของภาพยนตร์ ต่างๆ 
(item-attribute-values=IAB) ) อธิบายเกี่ยวกับเน้ือหาของ
ภาพยนตร์ด้วยประเภทของภาพยนตร์จ านวน 7 ประเภท  
ซึ่งคุณลักษณะ (Attribute) แทนด้วยประเภทภาพยนตร์  

( A =  {action, adventure, drama, horror, sci- fi, war, 
western})  ภ าพยนตร์ แ ต่ ล ะ เ รื่ อ ง จ ะ ถูกอ ธิบ าย ด้ วย
คุณลักษณะของประเภทภาพยนตร์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
ภาพยนตร์แต่ละเรื่องอาจประกอบไปด้วยหลายประเภท
ภาพยนตร์ โดยทั่วไปข้อมูลเก่ียว กับประเภทของภาพยนตร์น้ี
จะถูกแทนด้วยค่า 0=ไม่มีคุณลักษณะ และ 1=มีคุณลักษณะ 
     Content- based เ ป็ น วิ ธี ก า ร ห น่ึ ง ข อ ง ก า ร ท า  
Information Filtering โดยวิธีการท างานของเทคนิคน้ีคือจะ
ให้ความสนใจเน้ือหาของข้อมูลเป็นส าคัญ เช่น คุณลักษณะ 
(Feature) เพ่ือค้นหาข้อมูลท่ีผู้ใช้คนน้ันสนใจ ซึ่งวิธีการของ
เทคนิคดังกล่าวจะไม่ประสบกับปัญหาการให้ Rating ต่อชิ้น
ข้อมูลที่ไม่ท่ัวถึง และปัญหาชิ้นข้อมูลที่ยังไม่ได้ให้ Rating  
3.3 ระบบแนะน าแบบพ่ึงพาผู้ ใช้ ร่ วม (Collaborative 
Filtering Recommendation) 
     จะท าการแนะน าวัตถุโดยใช้ข้อมูลในระบบเป็นจ านวน
มากที่ มีความคล้ายคลึงหรือใกล้ เคียงกันกับผู้ ใช้  เช่น 
ความชอบ ความเคลื่อนไหว กิจกรรมของผู้ใช้คนอื่น ๆ ใน
ระบบ ซึ่งจะเรียกเฉพาะเจาะจงได้ว่าระบบแนะน าแบบคัด
ก ร อ ง ผู้ ใ ช้ ร่ ว ม  ( User- based Collaborative Filtering 
Recommender System)  แ ต่ ถ้า ใช้ ข้อมู ลลั กษณะหรือ
คุณสมบัติของวัตถุอื่น ๆ ในระบบ ก็จะเรียกอีกแบบหน่ึงว่า
ระบบแนะน าแบบคัดกรองสิ่ ง ของร่ วม ( Item-based 
Collaborative Filtering Recommender System) 
กล่าวคือใช้ข้อมูลของสิ่งอื่น ๆ ในระบบมาร่วมในการค านวณ
ด้วย ดังตารางที่ 3 ข้อมูลผู้ใช้ที่ชอบดูภาพยนตร์ประเภท
ต่ า ง ๆ  ( user- item- attribute- binary- value- and 
rating=UIABR) 
     จากตารางที่  3 เป็นการน า เทคนิค  Collaborative 
Filtering คือ การผนวกเอาข้อมูลความชอบโดยรวมของผู้ใช้ 
(user) ที่ชอบดูภาพยนตร์เข้ากับข้อมูลประเภทต่างๆ ของ
ภาพยนตร์ มาใช้ในระบบแนะน าข้อมูลสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นย า เพราะการ
น าข้อมูลของผู้ใช้เพราะเทคนิค Collaborative Filtering น้ี 
จะท าการประเมินความชอบหรือไม่ชอบต่อชิ้นข้อมูล ซึ่งจะใช้
ในการสร้างโปรไฟล์ของผู้ใช้ และคะแนนความชอบของ
ประเภทของภาพยนตร์ได้ และอาศัยการแนะน าจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยระบบจะใช้คะแนนความชอบของประเภท 
น้ัน ๆ ท าให้สามารถแนะน าได้ใกล้เคียงกับความต้องการของ
ผู้ใช้  
 
 
 
 

Movie 



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 5

  
 

Movie 

ต า ร า ง ที่ 3 User- Item- Attribute- Binary- Value- and 
Rating (UIABR) 

Use 
  

Action Advent Drama Horror Sci-fi War Western Over 
all 

U1 
M1 1 1 0 0 0 0 1 4 
M5 1 0 0 0 0 0 0 2 
M7 1 0 0 0 0 1 1 3 

U2 
M2 0 0 1 0 0 0 0 2 
M4 1 1 1 0 0 1 0 4 
M6 0 1 1 0 0 0 0 4 

U3 
M2 0 0 1 0 0 0 0 3 
M3 0 0 0 1 1 0 0 3 
M6 0 1 1 0 0 0 0 2 

U4 

M2 0 0 1 0 0 0 0 3 
M4 1 1 1 0 0 1 0 2 
M5 1 0 0 0 0 0 0 4 
M7 1 0 0 0 0 1 1 3 

U5 
M2 0 0 1 0 0 0 0 3 
M4 1 1 1 0 0 1 0 3 
M6 0 1 1 0 0 0 0 2 

3.4 ระบบแนะน าแบบผสาน (Hybrid Filtering 
Recommendation) 

โ ด ย ก า ร ร ว ม  Content- Based แ ล ะ 
Collaborative Filtering เข้าด้วยกัน และมีระบบแนะน า
มากมายใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบผสาน (Hybrid Filtering) 
ซึ่ ง ช่ วยหลีก เลี่ ย ง ข้อจ า กัดของ  Content-Based และ 
Collaborative Filtering ได้ แต่อาจท าให้มีความซับซ้อน
และใช้ทรัพยากรในการแนะน าสูง มีหลายผลงานที่แสดงให้
เห็นว่า Hybrid Filtering มีความแม่นย ามากกว่า Content-
Based แล ะ  Collaborative Filtering วิ ธี ก า ร ที่ จ ะ น า  
Content-Based และ Collaborative Filtering มารวมกัน
เป็นระบบแนะน าแบบ Hybrid Filtering ดังตัวอย่างตารางที่ 
4 การแสดงค่าน้ าหนักของผู้ใช้ที่มีต่อประเภทของภาพยนตร์ 
(User-Attribute-Weight=UAW)  

ตารางที่ 4 (User-Attribute-Weight=UAW) 
  Action Advent Drama Horror Sci-fi War Western 

U1 1 0.33 0 0 0 0.33 0.67 

U2 0.33 0.67 1 0 0 0.33 0 

U3 0 0.5 1 0.5 0.5 0 0 

U4 1 0.33 0.67 0 0 0.67 0.33 

U5 0.33 0.67 1 0 0 0.33 0 

จากตารางที่ 4 ค่าเกณฑ์น้ าหนัก (Global criteria 
weight) ที่ผู้ใช้ (User) มีต่อประเภทภาพยนตร์ คือ การนับ

จ านวนความถ่ีของประเภทภาพยนตร์ที่ผู้ใช้เกี่ยวข้อง และ
ปรับเปลี่ยนค่าความถ่ีของแต่ละประเภทของภาพยนตร์ให้อยู่
ในช่วงค่าคะแนนระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งจะสามารถอธิบายได้ว่า
ผู้ใช้ชอบดูภาพยนตร์แต่ละประเภทมากน้อยเท่าใด 
     Hybrid filtering recommendation เ ป็ น ก า ร
ผสมผสานวิธีการต่าง ๆ ที่กล่าวไปในการสร้างการแนะน า 
โดยจะน าจุดเด่นของวิธีการหน่ึงไปปรับปรุงจุดด้อยของอีก
วิธีการ เช่น เมื่อมีสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีการให้คะแนน ก็จะ
ไม่สามารถแนะน าด้วยวิธีการ Collaborative filtering ได้ 
ดังน้ันจึงน าวิธีการ Content-based มาใช้สร้างโอกาสเพ่ือ
แนะน าสินค้าท่ีมาใหม่ 
3.5 อุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction Industry) 
     งานก่อสร้างโดยทั่วไปมักหมายถึง  งานวิศวกรรมโยธา
ครอบคลุมงานก่อสร้าง ต้ังแต่งานก่อสร้างขนาดเล็กไปจนถึง
งานก่อสร้างขนาดใหญ่  งานก่อสร้างสามารถแบ่งออกตาม
ประเภทงานได้ดังน้ี [6] 

1. งานอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างที่ประกอบไป
ด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี ฐานราก เสา คาน พ้ืน ก าแพง 
ประตู หน้าต่าง หลังคา รวมไปถึง งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล  ระบบการตกแต่ง
ภายใน ลิฟต์ และอุปกรณ์อาคารอื่น ๆ   ตัวอย่างงานอาคาร 
เช่น งาน โรงงาน ฯ งานอาคารแบ่งเป็นประเภทย่อย ๆ ได้
ดังน้ี 

1.1 อาคารสูง หมายถึง อาคารที่สูงที่ต้องใช้อุปกรณ์
พิเศษในการก่อสร้าง เช่น ปั้นจั่น ลิฟต์ น่ังร้านส าหรับแบบ
หล่อคอนกรีต เป็นต้น 

1.2 อาคารส าเร็จรูป หมายถึงอาคารที่ประกอบด้วย
ชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งอาจท าจากคอนกรีตหรือเหล็ก โดยทั่วไปจะ
ท าจากโรงงาน การประกอบอาคารมักจะใช้ เครื่องจักรขนาด
ใหญ่ในการยกติดต้ัง 

1.3 บ้านพักอาศัย อาคารประเภทน้ีเป็นงานขนาด
เล็กและเบา โดยทั่วไปจะมีความสูง 1 ถึง 2 ชั้น 

1.4 อาคารที่พักพิงชั่วคราว ได้แก่ที่พักคนงานหรือ
สถานที่ท าการชั่วคราว เพ่ือการบริหารโครงการ  

2. งานวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering work) 
ได้แก่ งานถนน ทางหลวง สะพาน งานวางท่อประปา งาน
ฐานราก งานอาคารใต้ดิน งานเข่ือน งานระบบน้ าเสีย งาน
ก่อสร้างท่าเทียบเรือ สนามบิน ฯ ลักษณะงานโยธาที่น่า
สังเกตคือ เป็นงานที่ต้องใช้เครื่องจักรหนัก เป็นปัจจัยหลักใน
การท างาน มีปริมาณงานมาก และขอบเขตพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
กว้าง หรือลึก หรือทั้งกว้างและลึก ลักษณะของแรงหรือ
พลังงานในรูปแรงอัด แรงสั่นสะเทือน แรงเหว่ียง แรงดัน แรง
กระแทก แรงกระทบ ฯ 

User 
Attribute 

Attribute 
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3.  โ ร ง ง านอุตสาหกรรม และงาน โรงไฟฟ้า 
(Process and Power Plant) งานประเภทน้ีมักเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิต เช่น โรงกลั่นน้ ามัน โรงงานปีโตเคมี โรงงาน
ปูนซีเมนต์ โรงงานแยกแร่และแต่งแร่ สถานีไฟฟ้าย่อย 
โรงงานโม่หิน ฯ ค่าก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นค่าสร้างระบบ
เพ่ือให้โรงงานสามารถท าการผลิตได้ 

4. งานก่อสร้างอื่น ๆ  นอกเหนือไปจากงาน 3 
ประเภทแรก เช่น งานก่อสร้างแท่นเจาะสูบก๊าซธรรมชาติ 
และน้ ามันดิบในทะเล  

  5. งานรื้อถอน (Demolition) จัดเป็นงานก่อสร้าง
แขนงหน่ึง ช่างและแรงงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านน้ีต้องเป็นผู ้
ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานรื้อ
ถอนที่อยู่ในย่านเขตชุมชนที่เป็นอาคารสูง หรือเป็นโรงงาน
สารเคมี งานรื้อถอนมักจะมีล าดับในการท างานตรงข้ามกับ
งานก่อสร้าง เช่น งานรื้อถอนมักจะท าจากสูงลงมาต่ า แต่งาน
ก่อสร้างจะต้องท าจากล่างข้ึนไปข้างบน 

3.5.1 อุตสาหกรรมก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก ่

1. งานอาคาร งานสาธารณูปโภค และงานปรับปรุง
พ้ืนที่ ส าหรับงานสาธารณูปโภคและงานปรับปรุงพ้ืนที่ มักจะ
แตกต่างข้ึนอยู่กับขนาดและชนิดของโรงการส าหรับงาน
อาคารโดยทั่วไปแล้วจะมีองค์ประกอบของงานที่คล้ายๆ กัน  

2. งานสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบระบายน้ าฝนใน
บริเวณก่อสร้าง ระบบระบายน้ าทิ้ง ระบบไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ภายนอกอาคารฯ งานปรับปรุงพ้ืนที่ได้แก่ ถนน
ภายในโครงการอาคารฯ งานปรับปรุงพ้ืนที่ได้แก่ ถนนภายใน
โครงการ ที่ จอดรถและทางเท้ารั้วและประตู งานภูมิ
สถาปัตยกรรม งานปรับพ้ืนที่ เป็นต้น  

3.  งานอาคาร  แบ่ ง เป็นงานโครงสร้ า ง  งาน
สถาปัตยกรรม และงานระบบภายในอาคาร โดยที่ แต่ละงาน
สามารถแบ่งเป็นงานย่อยๆ ได้ดังต่อไปน้ี  

3.1 งานโครงสร้าง  
- งานโครงสร้างใต้ดิน ประกอบด้วย งานดิน (Earth 

work) ได้แก่ งานขุด งานถม ระบบป้องกันดินพัง  งานเสา
เสาเข็ม (Piling work) ได้แก่ เข็มคอนกรีต เข็มเหล็ก เข็มไม้ 
เข็มพืด slurry wall และงานฐานรากอาคาร เป็นต้น 

- งานโครงสร้างเหนือพ้ืนดิน  (Super structure 
work) ได้ประกอบด้วยการก่อสร้าง เสา คาน พ้ืน หลังคา 
ผนัง บันได เป็นต้น 

3.2 งานสถาปัตยกรรม  
-  งานหลังคา (Roofing)  เช่น กระเบื้องลอนคู่  

กระเบื้องมอร์เนียร์ กระเบื้องดินเผา หลังคาสังกะสี แผ่น
โลหะ  

กระเบื้องลูกฟูก เป็นต้น 
- งานฝ้าเพดาน (Ceiling) เช่นฝ้า ยิปซั่ม ระแนงไม้ 

ระแนงอลูมิเนียม กระเบื้องกระดาษ 
- งานตกแต่งพ้ืน (Floor) เช่น พ้ืน หินขัด ปาร์เก้ 

กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องยาง หินอ่อน บัวผนัง พ้ืนขัดมัน 
พ้ืนขัดหยาบ เป็นต้น 

- งานผนัง (Wall) เช่น คอนกรีต อิฐ โครงคร่าวกับยิป
ซั่มบอร์ด ผนังไม้ หินอ่อน กระเบื้องเคลือบ wall paper เป็น
ต้น 

- งานประตู หน้าต่าง (Doors & windows) เช่น 
หน้าต่าง ไม้ เหล็ก อลูมิเนียม อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง เป็นต้น 

- บันได (Stair) ประกอบด้วยราวบันไดไม้ เหล็ก 
ลูกกรงไม้ เหล็ก จมูกบันได เป็นต้น 

- สุขภัณฑ์ (Sanitary wares) ได้แก่ ชักโครก โถ
ปัสสาวะ ที่ใส่กระดาษช าระ ที่ใส่สบู่ ราวแขวนผ้า ฝักบัว สาย
ยางช าระ อ่างล่างหน้า อ่างอาบน้ า เป็นต้น 

3.3 งานระบบภายในอาคาร 
- งานระบบสุขาภิบาล (Sanitary works) ได้แก่การ

เดินท่อชนิดต่างๆ เช่น ท่อเหล็ก ท่อ PVC ปั๊มน้ า แท็งก์น้ า 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 

- งานวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical works) 
ประกอบด้วย ระบบปรับอากาศ ระบบท าน้ าร้อน น้ าเย็น 
ลิฟต์ บันไดเลื่อน เป็นต้น 

- งานวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical work) ประกอบด้วย 
ระบบควบคุม  ระบบแสงส ว่าง  ระบบป้องกัน ฟ้าผ่า 
ระบบสื่อสารในอาคาร ระบบสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ เป็นต้น 
 
4. วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเรื่อง “การพัฒนาระบบแนะน า
แบบผสานส าหรับการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง”  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามข้ันตอน เพ่ือให้ได้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังรูปที่ 1 
1. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 
     - การหาค่าความคล้ายคลึงของรายการข้อมูล  
     - การท านายตามวิธีแบบระบบแนะน าแบบผสาน  
     - พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันส าหรับแนะน าการ
บริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     - กลุ่มตัวอย่างที่จะน ามาท าเป็นโมเดลคือกลุ่มลูกค้าท่ี
พนักงานขายได้ติดต่อเสนอบริการจ านวน 100  กลุ่มตัวอย่าง 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     - น าข้อมูลมาเข้าสู่การวิเคราะห์แบบผสาน (Hybrid 
Recommender System) เ พ่ือสร้างโมเดลและทดสอบ
ความถูกต้อง  
     - น าโมเดลที่ได้มาพัฒนาเว็บเป็นเว็บแอปพลิเคชั่น 
4. เครื่องมือการวิจัย 
     - ใช้ซอฟต์แวร์ PHP + MySQL  ออกแบบระบบเว็บแอป
พลิเคชัน 
4.1 การวิจัยและพัฒนา 
     น าข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าท่ีพนักงานได้ติดต่อเสนอบริการ
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างจ านวน 100  กลุ่ม ตัวอย่างมา
วิเคราะห์เพ่ือสร้างโมเดล โดยใช้ซอฟต์แวร์ PHP + MySQL [5] 
เ พ่ือออกแบบระบบแนะน าการบริการในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง และทดสอบความถูกต้อง 
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบผสาน (Hybrid 
Recommender System) เพ่ือสร้างโมเดลและ 
ทดสอบความถูกต้อง ในระบบแนะน าแบบผสานส าหรับการ 
     บริการในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพในครั้งน้ี 
ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มลูกค้าที่ติดต่อเสนอ
ขายสินค้าและบริการจ านวน 100 กลุ่มตัวอย่าง โดยมีปัจจัย
หลัก ดังต่อไปน้ี 

1. ชื่อบริษัท (Company Name) คือ ชื่อบริษัท
ต่างๆ ที่ได้มีการติดต่อประสานงาน  

2. การประสานงาน (Client Name) คือ การติดต่อ
ประสานงาน ในการเสนอขายสินค้าหรือบริการกับบริษัท
น้ันๆ  

3. สถานที่ (Location) คือ การระบุสถานที่ต้ังของ
บริษัทที่ติดต่อประสานการเสนอขายสินค้าหรือบริการ 

4. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สินค้าท่ีบริษัทน้ันๆ ได้
ผลิตสินค้าหลัก  

5. ขนาดพ้ืนที่ (Area [m2]) คือ ขนาดพ้ืนที่ที่บริษัท
น้ันๆ ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ 

6. งบประมาณ (Budget [MB]) คือ การก าหนด
งบประมาณที่บริษัทน้ันๆ มีงบประมาณในการจะเลือกซื้อ
สินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การสร้างข้อมูลโดยรวมแบบผสาน ผสาน (Hybrid 
Recommender System) ประกอบไปด้วย 4 ข้ันตอน คือ 

1. การรวมข้อมูลการเลือกซ้ือของลูกค้าแต่ละ
ประเภทกลุ่มสินค้า (Product) เข้ากับข้อมูลขอบเขตงาน 
(scope) ของแต่ละระบบ (system) ข้ันตอนน้ีเป็นการผนวก
เอาข้อมูลการเลือกซื้อของลูกค้าแต่ละประเภทกลุ่มสินค้า 
และข้อมูลระบบต่างๆ ของแต่ละขอบเขตงาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 และ 6 ตามล าดับ เข้าด้วยกันจะได้เป็นเมตริกซ์
ใหม่เรียกว่า การเลือกซื้อโดยรวมของลูกค้าที่เลือกซื้องานแต่
ละประเภทในแต่ละระบบ ดังแสดงในตารางที่ 7 
 
 
 
 

ข้อมูลที่ใชใ้นการท านาย วิธีการที่ใช้ในการท านาย ผลลัพธ์ที่ได้จากการท านาย 

Input by other user 

Input by objects 

Hybrid Filtering 
Recommendation 

Content-based  
Recommendation 

Collaborative Filtering 
Recommendation 

รปูที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาระบบแนะน าแบบผสานส าหรับการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 



8 Proceedings  Book

  
 

ตารางที่ 5 การเลือกซื้อของลูกค้าแต่ละประเภทกลุ่มสินค้า 
  Clean 

room ME Civil& 
ME&EE Civil Renovate EE 

1.Auto part 0.2 0.4 0.2 0.2 0 0 
2.Tire 0 1 0 0 0 0 
3.Electronic 0 1 0 0 0 0 
4.Rubber 0 1 0 0 0 0 
5.Air condition 0 0.4 0 0.3 0 0.3 
6.Other 0 0.5 0 0.33 0.17 0 

     จากตารางที่ 5 มีลูกค้าจ านวน 6 กลุ่ม (U = {Auto part, 
Tire, Electronic, Rubber, Air condition, Other}) มีสินค้า
และบริการจ านวน  6 รายการ  ( I = {Clean room, ME, 
Civil & ME&EE, Civil, Renovate, EE}) ลูกค้าสามารถท่ีจะ
เลือกซื้อสินค้าและบริการแต่ละประเภทงานโดยรวม โดยของ
ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 0.01=ซื้อสินค้าและบริการน้อยสุดถึง 
1=ซื้อสินค้าและบริการมากที่สุด (0 หมายถึง ลูกค้าไม่เลือก
ซื้อสินค้าและบริการในระบบน้ันๆ) 

  
ตารางที่ 6 ระบบต่างๆ ของประเภทงาน

System 
CR AC FP New 

Project SWIT HVAC SMT 
line Extension AC & 

Exhaust 
Chemical 

room Construction  Compressor Renovate Power 
supply Scope 

Clean room 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ME 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
Civil &ME&EE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Civil 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
Renovate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
EE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

     จากตารางที่ 6 แสดงระบบต่างๆ ของประเภทงาน 
(item-attribute-values=IAB) อธิบายเกี่ยวกับระบบต่างๆ 
ของขอบเขตงาน (scope) ในที่น้ีสมมุติว่าในระบบแนะน า
แบบผสานส าหรับการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง น้ีมี
ระบบงานทั้ งหมด  14 ระบบ  (A = { CR, AC, FP, New 
Project, SWIT, HVAC, SMT line, Extension, AC & 
Exhaust, Chemical room, Construction, Compressor, 
Renovate, Power supply}) ขอบเขตงานแต่ละประเภทจะ
ถูกอธิบายด้วยระบบงานต่างๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
ขอบเขตงานแต่ละประเภทอาจจะมีหลายระบบ โดยทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานต่างๆ น้ีจะถูกแทนด้วยค่า 0=ไม่มี
คุณลักษณะ และ 1=มีคุณลักษณะ 
     ตัวอย่างเช่นงานประเภท ME ถูกอธิบายด้วยระบบต่างๆ 
8 ร ะ บ บ คื อ  AC, FP, SWIT, HVAC, SMT line, AC & 
Exhaust, Chemical room และ Compressor โดยทั่วไป
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบต่างๆ น้ีจะถูกแทนด้วยค่า  0=ไม่มี
คุณลักษณะ และ 1=มีคุณลักษณะ ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าใน 
UIR และ  IAB จะมี ข้อมูล เกี่ ยวกับ  id ของขอบเขตงาน 
เหมือนกัน ดังน้ันจึงสามารถน าข้อมูลจากทั้งสองตารางมา
รวมเข้าด้วยกันโดยอาศัย id ของขอบเขตงาน ดังแสดงใน 
ตารางที่ 7

ตารางที่ 7 การเลือกซื้อโดยรวมของลูกค้าที่เลือกซื้องานแต่ละประเภทในแต่ละระบบ
  

CR AC FP New 
Project SWIT HVAC SMT 

line Extension AC & 
Exhaust 

Chemical 
room Construction Compressor Renovate Power 

supply 
Over 
All 

1.Auto part 

Clean room 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
ME 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0.4 

Civil &ME&EE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
Civil 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.2 

2.Tire ME 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 
3.Electronic ME 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 
4.Rubber ME 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

5.Air 
condition 

ME 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0.4 
Civil 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.3 
EE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 

6.Other 
ME 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0.5 
Civil 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.33 

Renovate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.17 

Scope 
Client 

Client Scope System 
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     จากตารางที่  7 เป็นการน า เทคนิค  Collaborative 
Filtering คือ การผนวกเอาข้อมูลการเลือกซื้อโดยรวมของ
ลูกค้า (user) ที่เลือกซื้องานแต่ละประเภทเข้ากับข้อมูล
ประเภทต่างๆ ของงานระบบ มาใช้ในระบบแนะน าข้อมูล
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
และแม่นย า เพราะการน าข้อมูลของกลุ่มลูกค้า เพราะเทคนิค 
Collaborative Filtering น้ี จะท าการประเมินการเลือกซื้อ
สินค้าหรือบริการของงานระบบ ซึ่งจะใช้ในการสร้างโปรไฟล์
ของกลุ่มลูกค้า และคะแนนความชอบของประเภทของงาน
ระบบได้ และอาศัยการแนะน าจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยระบบจะ
ใช้คะแนนความชอบของประเภทน้ัน ๆ ท าให้สามารถแนะน า
ได้ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้า 

2. ค านวณหาค่า Global Criteria Weights ของ
ลูกค้า เป็นการน าเอาข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 มา
ท าการวิเคราะห์เพ่ือค านวณหาค่า global criteria weights 
ของลูกค้าแต่ละบริษัท ค่า global criteria weights ของ
ลูกค้า เป็นค่าท่ี แสดงถึงการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการในงาน
ระบบต่างๆ ในแต่ละกลุ่มลูกค้า 
     เน่ืองจากว่าโดยปกติถ้ากลุ่มลูกค้าเดียวกันเลือกซื้อสินค้า
หรือบริการในงานระบบใด ก็มักจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
ในงานระบบน้ันซ้ าๆ ดังน้ันจึงสามารถระบุได้ว่ากลุ่มลูกค้า
เดียวกันสนใจสินค้าหรือบริการในงานระบบใดเป็นพิเศษ โดย
พิจารณาจากค่าความถ่ีในการเลือกสินค้าหรือบริการในแต่ละ
ระบบน่ันเอง ตัวอย่าง เช่น จากข้อมูลของกลุ่มลูกค้าผลิต 
Auto part ในตารางที่ 7 จะเห็นว่ากลุ่มลูกค้าได้เลือกซื้อ
สินค้าหรือบริการงานระบบทั้งหมด 4 ประเภท คือ Clean 
room, ME, Civil & ME&EE และ Civil จากการสังเกตข้อมูล
การเลือกซ้ือ พบว่าประเภทงานที่ เลือกซื้อบ่อยที่สุด คือ 

ประเภท ME ดังน้ันจึงสรุปได้ในเบื้องต้นว่าลูกค้าในกลุ่มน้ี
เลือกซื้องานประเภท ME มากท่ีสุดเป็นต้น  
     โดยสรุป ค่า global criteria weights ของผู้ใช้สามารถ
ค านวณได้โดยนับจ านวนความถ่ีของระบบงานที่ตารางท่ี 8 
ค่าน้ าหนักของลูกค้าที่มีต่อประเภทของงานลูกค้าเลือกซื้อ
จากน้ันจึงปรับเปลี่ยนค่าความถ่ีของแต่ละประเภทของงานให้
อยู่ในช่วงค่าคะแนนระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งสามารถเขียนเป็น
สมการได้ ดังสมการที่ (1) 

,
c,

,max
c a

a
c a

A
G     (1) 

       เมื่อ G = ค่า global criteria weight 
             c = กลุ่มลูกค้า (Client) 

 a = ระบบของประเภทงาน (System) 
         ,c aA  = ค่าของประเภทงานในกลุ่มลูกค้า 
       ,maxc a= จ านวนมากท่ีสุดของประเภทงานในกลุ่ม
ลูกค้า 

ตัวอย่าง การค านวณ global criteria weight 
ของลูกค้ากลุ่มที่ 1 (Auto part)  
GAuto part, CR = ½ = 0.5, GAuto part, AC = ½ = 0.5,  
GAuto part, FP = ½ = 0.5, GAuto part, New Project = 2/2 = 1, 
GAuto part, SWIT = ½ = 0.5, GAuto part, HVAC = ½ = 0.5, 
GAuto part, SMT line= ½ = 0.5, GAuto part, Extension= ½ = 0.5, 
GAuto part, AC & Exhaust= ½=0.5,GAuto part, Chemical room= 
½=0.5, 
GAuto part, Construction=½= 0.5, GAuto part, Compressor = ½ 
=0.5, GAuto part, Renovate =0/2 = 0, GAuto part, Power supply = 
0/2 = 0 

ตารางที่ 8  แสดงค่า global criteria weights ของลูกค้าท้ังหมด 
  CR AC FP New 

Project SWIT HVAC SMT 
line Extension AC & 

Exhaust 
Chemical 

room Construction Compressor Renovate Power 
supply 

1.Auto part 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 
2.Tire 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
3.Electronic 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
4.Rubber 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
5.Air condition 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
6.Other 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 จากตารางที่ 8 แสดงค่า global criteria weights 
ของลูกค้าทั้งหมดที่ได้จากการค านวณ ซ่ึงแสดงค่าน้ าหนัก
ของลู กค้ าที่ มี ต่อปร ะ เภทของ งาน  (User-Attribute-
Weights= UAW) จากตัวอย่างที่น าเสนอ สามารถอธิบาย
คุณลักษณะของกลุ่มลูกค้าท่ี 1 (Auto part) ได้ด้วย global 
criteria weights ของลูกค้า โดยสามารถเขียนในรูปของ 

vector ได้ ดังน้ี GAuto = (0.5, 0.5, 0.5, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 
0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0, 0) ข้อมูลดังกล่าวอธิบายโดย
สรุป คือ กลุ่มลูกค้าที่ 1 (Auto) เลือกซื้อสินค้าและบริการ 
New project มากท่ีสุด ซึ่งสามารถวัดค่าออกมาเปรียบเทียบ
ได้เป็นตัวเลขที่แสดงถึงระดับความสนใจของกลุ่มลูกค้า 

Scope System 



10 Proceedings  Book

  
 

 3. การค านวณหาระดับความสนใจหรือค่าน้ าหนัก
ที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มก าหนดให้กับแต่ละประเภทของงานระบบ 
เป็นการน าเอาข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 และ 2 มาท าการ
วิเคราะห์เพ่ือค านวณหาระดับความสนใจหรือค่าน้ าหนักของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม ก าหนดให้กับประเภทต่างๆ ของงาน ที่มีอยู่
ในเน้ือหาของแต่ละระบบ ต้องการค านวณหาความเป็นไปได้
หรือโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มลูกค้าที่มีต่อระบบ
ต่างๆ (Attribute Rating)  ของแต่ละระบบ ในรูปแบบ
คะแนน จากน้ันจึงท าการ normalize ค่าคะแนนให้อยู่
ในช่วง 0 ถึง 1 เพ่ือให้สามารถน าไปเปรียบเทียบกับค่า 
global criteria weights ของกลุ่มลูกค้าได้ โดยส าเนาข้อมูล
ทั้งหมดใน UIABR ตามตารางที่ 7 ออกมาเป็นข้อมูลอีกชุด
หน่ึง จากน้ันแทนค่าไบนารีที่เป็น 1 ในเมตริกซ์ทั้งหมดด้วย
ค่า global criteria weights คูณกับค่าไบนารีที่ตรงกัน แล้ว
แปลงค่าที่ค านวณได้แต่ละค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 หารด้วยค่า
คะแนนของงานระบบต่างๆ ที่มีค่าสูงสุด ดังสมการที่ (2) 

c,i,a i,a c,a*W A G               (2) 
เมื่อ Wc,i,a = ค่าน้ าหนักความสนใจ (weights) 

c = กลุ่มลูกค้า (Client) 
i = ประเภทงาน (Scope) 

a = ระบบของประเภทงาน (System) 
         i,aA = = ค่าของระบบต่างๆ ในประเภทงาน 
ตารางที่ 9 ค่าน้ าหนักความสนใจที่กลุ่มลูกค้ามีต่อระบบ 

ตัวอย่าง การค านวณระดับความสนใจ (weights) 
ของลูกค้ากลุ่มที่ 1 (Auto part)  
WAuto part, Clean room, CR = 1*0.5 = 0.5,  
WAuto part, Clean room, AC = 0*0.5 = 0, 
WAuto part, Clean room, FP = 0*0.5 = 0, 
WAuto part, Clean room, New Project = 0*0.5 = 0, 
WAuto part, Clean room, SWIT = 0*0.5 = 0, 
WAuto part, Clean room, HVAC = 0*0.5 = 0, 
WAuto part, Clean room, SMT line = 0*0.5 = 0, 
WAuto part, Clean room, Extension = 0*0.5 = 0, 
WAuto part, Clean room, AC & Exhaust = 0*0.5 = 0, 
WAuto part, Clean room, Chemical room = 0*0.5 = 0, 
WAuto part, Clean room, Construction = 0*0.5 = 0, 
WAuto part, Clean room, Compressor = 0*0.5 = 0, 
WAuto part, Clean room, Renovate = 0*0.5 = 0, 
WAuto part, Clean room, Power Supply = 0*0.5 = 0, 

ตารางที่ 9  ระดับความสนใจที่กลุ่มลูกค้ามีต่อระบบงานต่างๆ
 

    
CR AC FP New 

Project SWIT HVAC SMT 
line Extension AC & 

Exhaust 
Chemical 

room construction Compressor Renovate Power 
supply 

Over 
All 

1.Auto part 

Clean room 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
ME 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0.4 

Civil &ME&EE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
Civil 0 0 0 1 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.2 

2.Tire ME 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

3.Electronic ME 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

4.Rubber ME 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

5.Air 
condition 

ME 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0.4 
Civil 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.3 
EE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 

6.Other 
ME 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0.5 
Civil 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.33 

Renovate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.17 

จากตารางที่ 9 เป็นระดับความสนใจที่กลุ่มลูกค้ามี
ต่อระบบงานต่างๆ จากน้ันน าค่าที่ได้มาค านวณหาค่าการ
เลือกซื้อสินค้าโดยรวมที่กลุ่มลูกค้ามีต่อระบบต่างๆ มาคูณกับ
ค่าการเลือกซื้อสินค้าโดยรวมที่ลูกค้าเลือกซื้อแต่ละประเภท 
ดังสมการที่ (3) 

c, , c, , c,*i a i a ivop W r                (3) 
เมื่อ vopc,i,a = ค่าการเลือกซื้อสินค้าท่ีลูกค้ามีต่อระบบต่างๆ 

       Wc,i,a = ระดับความสนใจ (weights)      
        rc,i = ค่าการเลือกซื้อสินค้าและบริการในแต่ละ
ประเภท 

ตัวอย่าง การค านวณค่าการเลือกซื้อสินค้าท่ีลูกค้ามี
ต่อระบบต่างๆ ของลูกค้ากลุ่มที่ 1 (Auto part)  
vopAuto part, Clean room, CR = 0.5*0.2 = 0.1, 
vopAuto part, Clean room, AC = 0*0.2 = 0, 
vopAuto part, Clean room, FP = 0*0.2 = 0, 
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vopAuto part, Clean room, New Project = 0*0.2 = 0,  
vopAuto part, Clean room, SWIT = 0*0.2 = 0, 
vopAuto part, Clean room, HVAC = 0*0.2 = 0, 
vopAuto part, Clean room, SMT line = 0*0.2 = 0, 
vopAuto part, Clean room, Extension = 0*0.2 = 0, 
vopAuto part, Clean room, AC & Exhaust = 0*0.2 = 0, 

vopAuto part, Clean room, Chemical room = 0*0.2 = 0, 
vopAuto part, Clean room, Construction = 0*0.2 = 0, 
vopAuto part, Clean room, Compressor = 0*0.2 = 0, 
vopAuto part, Clean room, Renovate = 0*0.2 = 0, 
vopAuto part, Clean room, Power Supply = 0*0.2 = 0, 

ตารางที่ 10 ค่าน้ าหนักการเลือกซื้อสินค้าท่ีลูกค้ามีต่อระบบ
    

CR AC FP New 
Project SWIT HVAC SMT 

line Extension AC & 
Exhaust 

Chemical 
room construction Compressor Renovate Power 

supply 
Over 
All 

1.Auto part 

Clean room 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
ME 0 0.2 0.2 0 0.2 0.2 0.2 0 0.2 0.2 0 0.2 0 0 0.4 

Civil &ME&EE 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
Civil 0 0 0 0.2 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.2 

2.Tire ME 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

3.Electronic ME 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

4.Rubber ME 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

5.Air 
condition 

ME 0 0.4 0.4 0 0.4 0.4 0.4 0 0.4 0.4 0 0.4 0 0 0.4 
Civil 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0 0.3 0 0 0 0.3 
EE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 

6.Other 
ME 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0.5 
Civil 0 0 0 0.33 0 0 0 0.33 0 0 0.33 0 0 0 0.33 

Renovate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0 0.17 

 

     จากตารางที่ 10 แสดงถึงค่าน้ าหนักทั้งหมดที่ลูกค้าแต่ละ
กลุ่มเลือกซื้อสินค้าและบริการจากท่ีเลือกซื้อมาแล้ว 

4. การวัดค่าระดับความเข้มข้นของแต่ละระบบ 
เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูล และวัดค่าระดับความเข้มข้นของ
แต่ละระบบที่ปรากฏอยู่ในประเภทต่างๆ ซึ่งค่าเดิมที่ใช้ใน
การอธิบายระบบของประเภทงานมีค่าเป็นตัวเลข ไบนารี  
(0 หรือ 1) ซึ่งใช้อธิบายได้แค่เพียงการบ่งบอกว่ามีระบบน้ันๆ 
อยู่ในประเภทงานหรือไม่เท่าน้ัน ไม่สามารถบอกค่าระดับ
ความเข้มข้นของแต่ละระบบที่ปรากฏอยู่ในประเภทของงาน
ที่แท้จริงได้ ดังน้ันจึงต้องพ่ึงพาการเลือกซ้ือสินค้าของลูกค้า
กลุ่มอื่นๆ ที่เก่ียวข้องร่วมกันพิจารณา (collaborate) ซึ่งวิธีที่
ง่ายที่สุดคือการค านวณค่าเฉลี่ยของการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการ ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบงานน้ันๆ ดังแสดงได้
ด้วยสมการที่ (4) 

,

,

,
,

c i
i

i a

a
a

v
Cou

p
aw

nt
o

              (4) 

    เมื่อ    awi,a = ระดับความเข้มข้นของประเภทงาน  
          ,i aCount  = จ านวนนับทั้งหมดที่น ามาค านวณ 

, ,c i avop = ผลรวมของงานระบบในแต่ละ 
        ประเภทที่เลือกซื้อทั้งหมด 

     ตัวอย่างการค านวณระดับความเข้มข้นของประเภทงาน
ของลูกค้ากลุ่มที่ 1 (Auto part)  
awClean room, CR = (0.1)/1 = 0.1, 
awME, AC = (0.2+1+1+1+0.4+0.5)/6 = 0.683, 
awME, FP = (0.2+1+1+1+0.4+0.5)/6 = 0.683, 
awME, SWIT = (0.2+1+1+1+0.4+0.5)/6 = 0.683, 
awME, HVAC = (0.2+1+1+1+0.4+0.5)/6 = 0.683, 
awME, SMT line = (0.2+1+1+1+0.4+0.5)/6 = 0.683, 
awME, AC & Exhaust = (0.2+1+1+1+0.4+0.5)/6 = 0.683, 
awME, Chemical room = (0.2+1+1+1+0.4+0.5)/6 = 0.683, 
awME, Compressor = (0.2+1+1+1+0.4+0.5)/6 = 0.683, 
awCivil&ME&EE, New Project = (0.2)/1 = 0.2, 
awCivil, New Project = (0.2+0.3+0.33)/3 = 0.276, 
awCivil, Extension = (0.1+0.3+0.33)/3 = 0.243, 
awCivil, Construction = (0.1+0.3+0.33)/3 = 0.243, 
awRenovate,renovate = (0.170/1 = 0.17, 
awEE, Power supply = (0.3)/1 = 0.3 
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ตารางที่ 11 ระดับความเข้มข้นของประเภทงาน 
    CR AC FP New 

Project SWIT HVAC SMT 
line Extension AC & 

Exhaust 
Chemical 

room Construction Compressor Renovate Power 
supply 

Clean room 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ME 0 0.68 0.68 0 0.68 0.68 0.68 0 0.68 0.68 0 0.68 0 0 

Civil& ME&EE 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Civil 0 0 0 0.27 0 0 0 0.24 0 0 0.24 0 0 0 

Renovate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0 

EE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 

     จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นค่าต่างๆ ที่ได้จากการ
ค านวณด้วยสมการที่ 4 ซึ่งถูกใช้ในการอธิบายระดับความ
เข้มข้นของงานแต่ละประเภท ที่ปรากฏอยู่ในระบบต่างๆ 
ของประเภทงาน 
     การหาความคล้ายคลึงกันของข้อมูลโดยรวมแบบผสาน
ระหว่างกลุ่มลูกค้าหรือระหว่างงานระบบ ในระบบแนะน า

สามารถวัดได้จากการประยุกต์ใช้วิธีการวัดความคล้ายคลึง
แบบ tanimoto correlation เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของ
วิธีการแนะน าที่ได้น าเสนอเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ลูกค้ากับประเภทของงานระบบ ดังแสดงในสมการที่ (5) 

 
c, ,

2 2
, , , ,

( )*(aw )
(c, )

( ) ( ) ( )*( )
a i a

c a i a c a i a

G
sim i

G aw G aw


 


  
            (5)

เมื่อ sim(c,i) คือ การหาความคล้ายคลึงกันของ
กลุ่มลูกค้ากับประเภทของงาน 

,c aG = ค่า global criteria weight 
awi,a = ระดับความเข้มข้นของประเภทงาน 
ตัวอย่าง การหาความคล้ายคลึงกันของลูกค้ากลุ่ม 

other กับการเลือกซื้องานประเภท Civil & ME&EE 
GOther =  (CR, AC, FP, New Project, SWIT, HVAC, SMT 
line, Extension, AC & Exhaust, Chemical room, 
Construction, Compressor, Renovate, Power supply) 
GOther = (0,1,1,1,11,1,1,1,1,1,1,1,0) 
asCivil&ME&EE =  (CR, AC, FP, New Project, SWIT, HVAC, 
SMT line, Extension, AC & Exhaust, Chemical room, 
Construction, Compressor, Renovate, Power supply) 
asCivil &ME&EE = (0,0,0,0.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)  
น าไปแทนค่าในสมการที่ (5) จะได้ 
Sim (other, civil&ME&EE) =       1*0.2 
                         (12+0.22) – (1*0.2) 

= 0.2/ (1.04-0.2) = 0.2/0.84 
= 0.24 

     จากการ similarity สามารถสรุปได้ว่า ลูกค้ากลุ่ม other 
มีโอกาสที่จะเลือกซื้องานปะเภท civil & ME&EE เท่ากับ 
0.24 หรือ 24%  
4.4 เครื่องมือการวิจัย 
     ในการวิจัยครั้งน้ีใช้ซอฟต์แวร์ PHP + MySQL มาช่วยใน
การออกแบบระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชัน  

     จากการหาความคล้ายคลึงกันของข้อมูลโดยรวมข้อมูล
แบบผสานระหว่างกลุ่มลูกค้าหรือระหว่างประเภทงานระบบ 
และค านวณ similarity ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ข้ันตอน
ต่อมาคือการพัฒนาระบบแนะน าแบบผสานส าหรับการ
บริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยใช้ซอฟต์แวร์ PHP และ 
MySQL มาพัฒนาสร้างหน้าเว็บแอปพลิเคชัน และสร้างโมดูล
ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานทั้งหมด และแสดงผลลัพธ์ผ่านทาง
โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชั่น โดยน าข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่
ติดต่อเสนอขายสินค้าและบริการจ านวน 100 กลุ่มตัวอย่าง 
ทีม่ีอยู่ให้เรียนรู้ (Training Data) เพ่ือท าการสร้างโมเดลของ
ระบบข้ึน และท าการทดสอบความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือของโมเดลต่อไป 

5. ผลการวิจัย 
     จากข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่ติดต่อเสนอขายสินค้าและ
บริการจ านวน 100 กลุ่มตัวอย่าง ที่มีอยู่ (Training Data) 
เพ่ือท าการสร้างโมเดล และพัฒนาสร้างหน้าเว็บแอปพลิเค
ชัน การพัฒนาระบบแนะน าแบบผสานส าหรับการบริการใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้ดังน้ี 

1. การเข้าสู่หน้าเว็บแอปพลิเคชันการพัฒนาระบบ
แนะน าแบบผสานส าหรับการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ดังรูปที่ 2 
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รปูที่ 2 หน้าเว็บแอปพลิเคชันการพัฒนาระบบแนะน า  

2. จากน้ันใช้งานได้ปกติ ซึ่งในการใช้งานของระบบ
แนะน าการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้างต้องมีการเลือก
ข้อมูลอย่างน้อย 2 ข้อมูล เพ่ือสามารถประมวลผลได้ และยัง
สามารถเพ่ือชื่อบริษัทใหม่ๆ ท่ียังไม่มีในรายชื่อบริษัทได้อีก
ด้วย ในการประมวลผลการพัฒนาระบบแนะน าแบบผสาน
ส าหรับการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จะท าการ
ประมวลผลตามข้อมูลที่ได้บันทึก ไว้ในระบบเป็นข้อมูลจาก
กลุ่มลูกค้าที่พนักงานได้ติดต่อเสนอสินค้าหรือบริการใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างจ านวน 100 กลุ่มลูกค้า โดยแสดงเป็น
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ถ้าข้อมูลที่เลือกนอกเหนือจากระบบที่
มี ระบบจะประมวลผลแสดงรายการเสนอสินค้าและบริการที่
บริษัทสามารถเสนอขายสินค้าและบริการได้ ดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 แสดงการประมวลผลรายการสินค้าและบริการที่

เสนอขายให้กับบริษัทกลุ่มลูกค้า 

     ซึ่งนอร์มัลไลเซชัน (Normalization) คือกระบวนการ
ปรับปรุงโครงสร้างของรีเลชันหรือแบบจ าลองเอนติต้ี -
ความสัมพันธ์ (ER- Model) ให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน 
(Normal Form) โดยมีหลักการและวัตถุประสงค์เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูลและท าให้ข้อมูลมีความถูกต้อง [7] 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
     หลังจากพัฒนาระบบและสร้างโมเดลแล้ว ข้ันตอนต่อมา
คือการทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของโมเดล 
ซึ่งการพัฒนาระบบแนะน าแบบผสานส าหรับการบริการใน

อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยใช้การประเมินค่าความแม่นย า 
Confusion Matrix ตามตารางที่ 12  

ตารางที่ 12  Confusion Matrix ดัดแปลงมาจาก [2] 
  Predicted 
  Yes No 

Actual Yes A B 
No C D 

     จากตารางที่ 12 Confusion Matrix คือ การประเมิน
ผลลัพธ์การท านาย (หรือผลลัพธ์จากโปรแกรม) เปรียบเทียบ
กับผลลัพธ์จริง จะใช้การวัดค่าความแม่นย า (Precision) ค่า
ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง  ( Recall)  แล ะ ค่ า วั ด ป ร ะ สิ ท ธิภ าพ  
(F-measure) เพ่ือทดสอบความถูกต้องจากการสุ่มข้อมูลการ
จัดกลุ่มลูกค้าจ านวน 20 ครั้ง โดยค านวณได้จากสมการที่  
(6), (7) และ (8) ตามล าดับ  

 
    AP

A B



              (6) 

        AR
A C




                (7) 

           2RPF measure
R P

 


     (8) 

        เมื่อ P คือ ค่าความแม่นย า (Precision) 
R คือ ค่าความเท่ียงตรง (Recall) 
A คือ จ านวนข้อมูลที่สามารถจัดกลุ่มได้ถูกต้อง  
B คือ จ านวนข้อมูลที่จัดกลุ่มไม่ถูกต้อง  
C คือ จ านวนข้อมูลที่ต้องการแต่ไม่ถูกจัดกลุ่ม  
D คือ จ านวนข้อมูลทีไ่มต้่องการและไม่ถูกจัดกลุ่ม  

ตารางที่ 13 การประเมินผลลัพธ์จากโปรแกรมเปรียบเทียบ
กับผลลัพธ์จริง 

  Predicted 
  Yes No 

Actual Yes 13 1 
No 2 4 

     จากตารางที่ 13 ทดสอบความถูกต้องจากโปรแกรม
เปรียบเทียบกับผลลัพธ์จริง โดยการสุ่มข้อมูลการจัดกลุ่ม
ลู กค้ าจ านวน  20 ครั้ ง  สามารถหาค่ าความแม่ นย า  
(Precision)  ค่ าค วาม เที่ ย ง ตร ง  (Recall)  และค่ า วั ด
ประสิทธิภาพ (F-measure) ได้ดังน้ี 

13 13 0.9285
13 1 14

P   
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13 13 0.8667
13 2 15

R   


 

 
2*(0.8667)*(0.9285)
(0.8667) (0.9285)

F measure 


 

1.61 0.8969
1.795

F measure    

 
     จากการทดลองข้อมูลในงานวิจัยการพัฒนาระบบแนะน า
แบบผสานส าหรับการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พบว่า
ค่า Precision เท่ากับ 92.85% ค่า Recall เท่ากับ 86.67% 
และค่า F-measure เท่ากับ 89.69% 

7. สรุป 
     งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาระบบแนะน าแบบผสานส าหรับ
การบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยใช้การกรองข้อมูล
แบบผสาน (Hybrid Filtering Recommendation) โดยการ
รวม  Content-Based และ  Collaborative Filtering เ ข้า
ด้วยกันเพ่ือลดข้อจ ากัดในด้านการท านายผลลัพธ์ที่ ไม่
สอดคล้องตามเป้าหมาย ความต้องการของลูกค้าและ
ก่อให้เกิดปัญหาความเบาบางของข้อมูลได้ และน ามาพัฒนา
ระบบเว็บแอปพลิ เคชันส าหรับแนะน าการบริการใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความถูกต้อง
แม่นย า จากการทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ
โมเดล พบว่า Precision เท่ากับ 92.85% ค่า Recall เท่ากับ 
86.67% และค่า F-measure เท่ากับ 89.69% 
     การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการแนะน าสินค้าและบริการให้กับ
ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างเท่าน้ัน ดังน้ันส าหรับการ
วิจัยในอนาคตผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. งานวิจัยฉบับน้ีสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ 
ในธุรกิจอื่นๆ ในการขายสินค้าและบริการ เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการแนะน าสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้
แม่นย าย่ิงข้ึน 
 2. งานวิจัยครั้งน้ีเก็บข้อมูลลูกค้าเฉพาะท่ีเลือกซื้อ
สินค้าและบริการเท่าน้ัน ถ้าผู้สนใจจะน าไปพัฒนาต่อ ควร
เก็บข้อมูลที่ลูกค้าไม่มีการซื้อสินค้าและบริการด้วย เพ่ือน ามา
ปรับปรุงและวางแผนกลยุทธให้กับสินค้าและบริการที่ ไม่
เลือกซื้อ 
 3. งานวิจัยฉบับน้ีสามารถใช้ ไ ด้กับเศรษฐกิจ  
ณ ปัจจุบันที่ เก็บข้อมูลมา ถ้านานๆไป เศรษฐกิจมีการ
เปลี่ยนแปลง โมเดลน้ีไม่สามารถน ามาใช้ได้ เน่ืองจากสภาวะ
เศรษฐกิจมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อของลูกค้าด้วย 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 
     ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์  
ร่มสายหยุด อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และงานวิจัยน้ี ซึ่ง
กรุณาให้ค าแนะน าและตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้
งานวิจัยการพัฒนาระบบแนะน าแบบผสานส าหรับการ
บริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จึงขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
          การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านบน
คลาวด์คอมพิวติ้ง ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มเป้าหมาย
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 คือ 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 1/4 จ านวน 44 คน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
2) ผู้เช่ียวชาญด้านต่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ และ 3) ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน  
3 ท่าน โดยใช้วิธีการศึกษาที่หลายรูปแบบ ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Document analysis) และการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey) โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 1) การศึกษาหลักการและทฤษฎี 2) ศึกษาสภาพบริบท 3) สังเคราะห์กรอบแนวคิดการ
ออกแบบ 4) การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ และ5) การประเมินประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ฯ ที่มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากการท าแบบบันทึก แบบส ารวจและส าภาษณ์ น ามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปตีความ ผลการวิจัย พบว่า การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 1) กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ประกอบด้วย 4 พื้นฐาน ได้แก่ (1) พ้ืนฐานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ 
(2) พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน (3) พื้นฐานด้านบริบท และ(4) พื้นฐานด้านเทคโนโลยี.2) กรอบแนวคิดการออกแบบ 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบที่ส าคัญคือ (1) สถานการณ์ปัญหา(2) ธนาคารความรู้(3) ฐานการช่วยเหลือ (4) การแก้ปัญหา
ร่วมกัน (5) การโค้ช และ(6) การสะท้อนคิดและขยายความรู้ 

ค าหลัก : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เมนทอลโมเดล ห้องเรียนกลับด้าน คลาวด์ คอมพิวติ้ง การจัดการสารสนเทศ 

Abstract  
           The purpose of this research were to The development of flipped classroom learning environment 
on cloud computing to enhance mental model of information management for student grade 7. The target 
group for this study are 1) the forty-four students grade 7 at Satrichaiyaphum school 2) specialists in various 
fields to check the quality of learning environment and 3)  three course instructors.  such as; one content 
expert who proves the detail and information.  One specialist who designs the mental model and determine 
the environmental quality.  One expert of evaluation who determines the quality of equipment.  And five 
computer instructor of Satrichaiyaphum school.  For this study, Document analysis and Survey. Research 
procedure; (1) study the principles and theories (2) context study (3) synthesize the conceptual framework 
( 4)  design and develop the learning environment and ( 5)  Evaluating the effectiveness of learning 
environment.  The result reveals that there are two types of frameworks.  The first one is the synthesis of 
the theoretical framework which consists of 4 foundations. Base as the following; (1) Psychological base, (2) 
Pedagogies base ( 3)  Context base and ( 4)  based technology.  The second is the designing framework 
consisted of 6 major components of learning environments on cloud computing to enhance mental model 
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of information management;(1) Problem (2) Data bank (3) Scaffolding (4) Collaboration (5) Coaching and (6) 
Reflection thinking and Expand  knowledge. 

Keywords : learning environment, mental model, flipped classroom, cloud computing 
 
บทน า 
     เมื่อสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีได้เข้ามามี
บทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น ความรู้ ใน 
ยุคปัจจุบันมีจ านวนมหาศาล และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึง
ท าให้ผู้ เรียนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป การเรียนรู้
แบบเดิมไม่เพียงพอ เมื่อทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้
อย่างรวดเร็วไม่จ ากัดสถานที่ ไม่จ ากัดเวลา ดังนั้นผู้เรียน
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะ ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น 
ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดขั้นสูง 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เรียนต้องมีการจัดการสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบและถูกต้อง รู้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล น าไปสู่การจัดเก็บและ
เผยแพร่อย่างเหมาะสมซึ่งทักษะกระบวนการดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยผู้เรียนจะพบเจอกับสถานการณ์
ปัญหาแล้วได้ลงมือแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ใหม่เช่ือมโยง
กับองค์ความรู้เดิม ซึ่งรูปแบบความรู้ที่ได้นั้นสร้างขึ้นเป็น
รูปแบบความรู้ของตนเองที่เรียกว่า เมนทอลโมเดล (Mental 
Model) เป็นโครงสร้างความรู้ที่ต้องสร้างขึ้นเอง เพื่อท าความ
เข้าใจและอธิบายประสบการณ์ต่าง ๆ หรือสิ่งที่สร้างแทน
ความรู้ ในความจ าขณะท างาน(Philip Johnson – Larid 
,1977)  เพื่อที่จะจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ที่เป็นการ
จัดระบบการท างาน ซึ่งทฤษฎีเมนทอลโมเดล (Mental 
Model) ที่น ามาเป็นพื้นฐานในงานวิจัยครั้งนี้คือ ทฤษฎีของ
Merrienboer, J. G. , 1997 ที่ แ บ่ ง เ ป็ น  2 ลั ก ษณ ะ  คื อ
Declarative Knowledge แ ล ะ  Procedural Knowledge 
ดังนั้นเมนทอลโมเดล จึงเป็นคุณลักษณะที่ควรได้รับการ
เสริมสร้างและพัฒนาให้สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่
มีลักษณะเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง อันจะส่งผลการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโตเป็นผู้ที่มี
รูปแบบกระบวนการคิดเป็นของตนเองเพื่อจะสามารถน าไป
ประยุคใช้กับองค์ความรู้ใหม่และจะท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และพร้อมที่
จะสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป ซึ่งรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 
21 คือ "ห้องเรียนกลับด้าน" เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการรู้ที่ เน้นผู้ เ รียนเป็น
ศูนย์กลาง (Child-center education) เป็นการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในช้ันเรียน

มากยิ่งขึ้น บทบาทของครูจะเปลี่ยนไปเป็นติวเตอร์ หรือเป็น
โค้ชแทน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้น าคลาวด์ คอมพิวติ้งซึ่งเป็น
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่เข้ามาร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมทักษะ สร้างประสบการณใ์หม่ในการเรียน เป็นการสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและแหล่งทรัพยากร
อื่น ๆได้สะดวก รวดเร็ว มีทางเลือกที่หลากหลายในการ
แสวงหาความรู้ ส่งเสริมการขยายมุมมองแนวคิดให้กว้างขึ้น
หรือการขยายโครงสร้างทางปัญญานั้นเอง และให้นักเรียน
ส าม า รถมี ปฏิ สั มพั น ธ์ กั บค รู ผู้ ส อน  ผู้ เ ช่ี ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ เพื่อนๆ และชุมชนออนไลน์ได้ในทุกที่ทุกเวลา
และทุกอุปกรณ์  
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่ าว คือการใ ช้หลักการทฤษฎีคอนสตรัค ติ วิสต์  
(Constructivist Theory) น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้าง
ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับแต่
ละบุคคล ผู้เรียนลงมือกระท า (Active Process) โดยใช้
ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูลหรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว 
รามทั้งประสบการณ์เดิมสร้างความหมายในการเรียนรู้ของ
ตนเอง ครูจะมีหน้าที่จัดการให้ผู้เรียนได้ปรับขยายโครงสร้าง
ทางปัญญาของตนเอง ให้ผู้เรียนเสียสมดลุทางปัญญาและเกดิ
การขัดแย้งทางปัญญาโดยการให้สถานการณ์ปัญหา ซึ่ง
จากนั้นผู้เรียนพยายามปรับสมดุลทางปัญญา ท าให้เกิด
กิจกรรมการไตร่ตรองเพื่อขจัดความขัดแย้งนั้น ซึ่งจะเริ่มจาก
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาแล้วน ามาไตร่ตรองเพื่อแก้ปัญหา ซึ่ง
จะไตร่ตรองบนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทาง
ปัญญาที่มีอยู่เดิมภายใต้การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กระตุ้นให้
มีการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ (สุมาลี,2551)  
     จากเหตุผลข้างต้น จึงได้น าการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านบน คลาวด์ คอมพิวติ้ง
เทคโนโลยี บนหลักการทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มาใช้ในการ
ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างเมนทอลโมเดลในการจัดการ
สารสนเทศที่เหมาะสม ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1 เรื่อง การจัดการสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น และท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้แบบสร้าง 
องค์ความรู้ขึ้นด้วยตนเองจากสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
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2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบ

แนวคิดในการออกแบบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบ
ห้องเรี ยนกลับด้าน บนคลาวด์  คอมพิวติ้ ง  ที่ ส่ ง เสริม 
เมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
     3.1  รูปแบบการวิจัย 
     ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ใ ช้ วิ ธี ก า รศึ กษ าที่ ห ล าย รู ปแบบ 
ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Document analysis) และ
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey) ที่มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
     3.2  กลุ่มเป้าหมาย 
     กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  
     1) ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 3ท่าน 
     2) ผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาเพื่อ
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา จ านวน 1 ท่าน ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ จ านวน  
1 ท่าน และผู้ เ ช่ียวชาญด้านประเมินผล เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ จ านวน 1 ท่าน  
     3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  
ที่เรียนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 จ านวน 44 คน 
     3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบ
บันทึกการตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร 2) แบบบันทึก
การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้3) แบบศึกษาสภาพบริบทการเรียนการสอน 
     3.4  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
     การเก็บรวบรวมข้อมูล ในกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
บนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการ
จัดการสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
     1)  การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ศึกษา
หลักการทฤษฎี  และงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์ 
คอมพิวต้ิง ท่ีส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่อง การจัดการ
สารสนเทศ โดยศึกษาหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการสร้าง
เมนทอลโมเดล ทฤษฎีสื่อ ศาสตร์การสอน เทคโนโลยีบน

เครือข่ายคลาวด์ คอมพิวติ้ง รวมถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานการวิจัย และ
ท าการบันทึกในแบบบันทึกการตรวจสอบเอกสาร 
     2)  สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Framework) จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในข้อที่ 1) ซึ่งสามารถสังเคราะห์เป็นพื้นฐาน 4 ด้าน ดังนี้  
(1) พื้นฐานทางด้านจิตรวิทยาการเรียนรู้ (2) พื้นฐานทางด้าน
ศาสตร์การสอน (3) พื้นฐานทางด้านบริบท และ (4) พื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี 
     3)  ศึกษาสภาพบริบท (Contextual Study) เกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ประกอบด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู และ
นโยบายของสถานศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล โดยสอบถาม
จากสภาพบริบทจริงในการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทั้งผู้เรียนและผู้สอน 
     4)  สังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ (Designing 
Framework)  ที่ อาศัยพื้นฐานกรอบแนวคิดเ ชิงทฤษฎี  
(Theoretical Framework) และการศึกษาสภาพบริบท 
(Contextual Study) 
     5)  สังเคราะห์องค์ประกอบโดยอาศัยพื้นฐานจากกรอบ
แนวคิดในการออกแบบ จากข้อ 4) 
     6)  น ากรอบแนวคิดในการออกแบบเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
     7)   ก า รน า ก รอบแนวคิ ด ในกา รออกแบบ แ ล ะ
องค์ประกอบของสิ่ งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ  เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง การสังเคราะห์
กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ กับ
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ ท าการวิพากษ์ 
และประเมินองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมฯ น าข้อเสนอแนะ
ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข 
     8)  สร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯตามกรอบแนวคิดท่ี
อาศัยหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อ เสนอแนะของอาจารย์ที่ ปรึ กษาและผู้ เ ช่ี ยวชาญ 
เรียบร้อยแล้ว 
     9)  น าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ฯ เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
     10)  น าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ฯ เสนอผู้เช่ียวชาญ
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผู้เช่ียวด้านเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความตรง 
ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบการสอนเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
การออกแบบ ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
สื่อ และผู้เช่ียวชาญด้านประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ โดยให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละด้านบันทึกผลในแบบ
ประเมินฯ 
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     3.5  การวิเคราะห์ข้อมลู 
     การวิ เ คราะห์ข้ อมู ลที่ ไ ด้ จากการศึกษาในครั้ งนี้
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ดังนี้  
     1) กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) 
ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายเชิงวิเคราะห์และ
สรุปตีความจากข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยเอกสาร (Document analysis) และจากวิเคราะห์
เอกสารจากข้อมูลจากการบันทึกในแบบบันทึกการตรวจสอบ
และวิเคราะห์เอกสาร 
     2) แบบบันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการ
อ อ ก แ บ บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง ก า ร เ รี ย น รู้  ( Designing 
framework) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายเชิง
วิเคราะห์และสรุปตีความจากข้อมูลเกี่ยวกับการสังเคราะห์
กรอบแนวคิดในการออกแบบฯ 
     3) แบบศึกษาสภาพบริบทการเรียนการสอน ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  
4.  ผลการวิจัย 
     ผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดของสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน บนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่
ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย กรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎี และกรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน บนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่
ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
     4.1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน บนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่
ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
     การศึกษาหลักการ ทฤษฎี  เกี่ยวกับการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน บนคลาวด์ 
คอมพิวติ้ ง ที่ส่ งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่ องการจัดการ
สารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อน ามา
เป็นพื้นฐานในการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี สามารถ
สังเคราะห์พื้นฐานทฤษฎีที่ส าคัญ 4 พื้นฐาน ได้แก่  
     1) พื้นฐานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญ
ของงานด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะการออกแบบการสอน 
(Instructional design) ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
เน้นผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากสภาพบริบทจริงจึงได้น า
หลักการทฤษฎีด้านจิตวิทยาการเรียนรู้มาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบที่ส าคัญ 2 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

แบ่งออกเป็น 2 แนวคิด ที่น ามาเป็นพ้ืนฐาน คือ แนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์เชิงปัญญา(Cognitive Constructivism) และอีก
แนวคิดหนึ่งคือ แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social 
Constructivism) เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง พร้อมท้ังสนับสนุนให้ผู้เรียนปฎิสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยมซึ่ง
เป็นพื้นฐานในการออกแบบสื่อเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
สร้างโครงสร้างทางปัญญา (Schema) และเกิดความเข้าใจใน
ระดับลึก (Deep understanding) หรือที่เรียกว่า เมนทอล
โมเดล ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการสร้างความรู้ที่ผู้เรียนได้
สร้างขึ้นด้วยตนเอง 
     2) พื้นฐานศาสตร์การสอน (Pedagogical base) ได้น า
หลักการทฤษฎีและวิธีการของการสอนเพื่อน ามาเป็นพ้ืนฐาน
ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านบนคลาวด์ คอมพิวติ้งและส่งเสริมเมนทอลโมเดลโดย
พื้นฐานทางศาสตร์การสอน ที่น ามาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบและพัฒนาครั้งนี้ คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคตวิสต์ ได้แก่ 1) Constructivist learning  
2)  Cognitive apprenticeship 3)  Discovery learning 
4)  Flipped Classroom 5)  SOI Model6)  CLEs 7)  OLEs 
Model และ 8) Situated learning 
     3) พื้นฐานทางเทคโนโลยี (Technological base)ในการ
ออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน บนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล 
เรื่องการจัดการสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped classroom)และการน าเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้งมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้น า Google 
application ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้  คื อ  Google classroom, 
Google drive, Google form, Google slide, และ Google 
doc รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook), 
ไลน์ (Line) และอีเมลล์ (e-mail) มาใช้ในการร่วมมือกันเรียนรู้ 
เกิดการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน และผู้เรียนกับครู สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง สามารถตอบสนองต่อการสร้างความรู้โดยใช้ผนวก
กับวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ในลักษณะที่
ส่งเสริมเมนทอลโมเดล ที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) จ าเป็นต้องมี
รูปแบบที่ผนวกคุณสมบัติไฮเปอร์มีเดีย(Hypermedia) เข้ากับ
คุณสมบัติของเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ(World Wide Web) 
และเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมแห่ง
การเรียนในมิติที่ไม่มีขอบเขตที่จ ากัดระยะทางและเวลาที่
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แตกต่างกันของผู้เรียน การเช่ือมโยงดังกล่าวจึงเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อีก
ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนหรือ
ผู้อื่นเพื่อการเรียนรู้ โดยไม่จ ากัดเวลาหรือสถานการณ์เดียวกัน
และการน าคลาวด์ คอมพิวติ้งมาผนวกกับวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล  
     4) พื้นฐานทางด้านบริบท (Contextual base) 
     ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบศึกษา
สภาพบริบทการเรียนการสอน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่ส่งเสริมเมนทอล
โมเดล โดยศึกษากับผู้เรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน  
40 คน ในประเด็นเกี่ยวกับ วิธีการจัดการเรียนการสอน และ
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
(Flipped classroom) การเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล และ 
การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จั ดการ เรี ยนรู้  ผลการศึ กษา พบว่ า  ผู้ เ รี ยนไม่ เคยมี
ประสบการณ์เรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน(Flipped classroom) ตลอดจนการใช้
คลาวด์ คอมพิวติ้ง รวมทั้งผู้เรียนยังไม่เคยมีประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล การจัดการเรียน
การสอนโดยส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดความรู้จากครูโดยตรง 
ซึ่งท าให้ยากต่อการเข้าใจในเนื้อหา จากผลการศึกษาบริบท 
 

ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้าน บนคลาวด์ 
คอมพิวติ้ งที่ ส่ ง เสริมเมนทอลโมเดล เรื่ องการจัดการ
สารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ตามกรอบ
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล ตามหลักการสร้างรูปแบบ
การเรียนรู้ (Mental model)ของMerrienbore(1977) ซึ่ง
จะมี 2 ลักษณะ คือ เมนทอลโมเดลที่เป็นความรู้เชิงหลักการ 
(Declarative Knowledge)  และ เมนทอลโมเดลที่ เ ป็น
ความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural Knowledge)  ในแต่
ละองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน บนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล 
เรื่องการจัดการสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
     ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญ 
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน บนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการ
จัดการสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่น า
หลักการในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ผนวกกับ
ทฤษฎีเมนทอลโมเดลเพื่อส่งเสริมการสร้างรูปแบบความรู้ให้
ผู้เรียน และระบบสัญลักษณ์ของสื่อและคุณลักษณะของสื่อท่ี
เป็นสื่อบนเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ดังแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นฐานท้ัง 4 ดังกล่าวข้างต้น ได้จากกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี รูปที่ 1 

 

 
  

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน บนคลาวด์ คอมพิวติ้ง  
ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

    - บริบทของ
สถานศึกษา 
   - หลักสูตรแกนกลางขั้น
พื้นฐาน 
    - หลักสูตรสถานศึกษา 
    - เน้ือหารายวิชา ง
21203  
    - คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
    ผลการประเมินของ สม
ศ. 
 

พื้นฐานบริบท

 

- Cloud technology 
    - Media symbol 
system 
    - Multimedia 
learning 
    - Media 
attribution 
    - Hypertext 

พื้นฐานหลักการ
เทคโนโลยี

 

Constructivist Theory 
     - Cognitive 
Constructivism 
     - Social 
Constructivism 
Cognitive Theory 
     - Information 
Processing theory 
     - Mental model 
theory 
     - Schema Theory 
     - Cognitive Load 
- Meta Cognition 
-Cognitive Elaboration 

พื้นฐานทางจิตวิทยาการ
เรียนรู้ - Cognitive 

Apprenticeship 
 - Discovery Learning 
 - Constructivist 
Learning 
 - Cognitive Conflict 
 - Models 
SOI Model 
ICON Model 
CLEs Model 
OLEs Model 
Situated Learning 
Advanced Organizer 
 

พื้นฐานศาสตร์การสอน 

พื้นฐานทฤษฎีสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านบนคลาวด์ คอมพิวติ้งที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลของผู้เรียน 
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     4.2 กรอบแนวคิดการออกแบบ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน บนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ส่งเสริม
เมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
     จากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) 
และผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านของ อิศรา   ก้านจักร (2557) มาประยุกต์ใช้ในการ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน บนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่
ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 4 กระบวนการ
ที่มุ่งเน้นกระบวนการที่สร้างความรู้ การสร้างรูปแบบความรู้ 
การการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ได้แก ่
     1) การสร้างประสบการณ์ก่อนเข้าช้ันเรียน โดยอาศัย
พื้นฐานหลักการทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยการกระตุ้นให้
ผู้ เรียนด้วยปัญหาที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 
(Cognitive Conflict) โดยน าเสนอในรูปแบบของสถานการณ์
ปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทจริง (Authentic Context) ของ
เรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้นๆ โดยอาศัยทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์  
     1.1) สถานการณ์ปัญหา จากหลักการของทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitve constructivist) ผู้วิจัยได้
น า มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ โดยกระตุ้นด้วยปัญหาที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) หรือ
เรียกว่าเกิด การเสียสมดุลทางปัญญา (Disequilibrium) 
ผู้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญา  (Cognitive 
Structuring) ให้เข้าสู่ภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยวิธีการ
ดูดซึม (Assimilation) คือการรับข้อมูลใหม่จากสิ่งแวดล้อม
เข้าไปไว้ ในโครงสร้างทางปัญญาหรือการปรับเปลี่ยน 
โครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) คือ การเช่ือมโยง
โครงสร้างทางปัญญาเดิมหรือความรู้เดิม ที่มีมาก่อนกับข้อมูล
ข่าวสารใหม่จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปรับโครงสร้างทาง
ปัญญาเข้าสู่สภาพสมดุล หรือสามารถที่จะสร้างความรู้ใหม่
ขึ้นมาได้ หรือ เกิดการเรียนรู้นั่นเอง และผู้วิจัยน าหลักการ
ดังกล่าวมาออกแบบเป็น “สถานการณ์ปัญหา” ผู้เรียนจะได้
เรียนเนื้อหาผ่านสถานการณ์ปัญหาที่ออกแบบไว้  
     1.2) ภารกิจการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านภารกิจการ
เรียนรู้ที่ก าหนดให้ โดยที่ผู้ เ รียนจะต้องใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิม น ามาใช้กับสถานการณ์ปัญหา นี้ผู้วิจัยได้
น าหลักการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ (Mental model) ของ
Merrienbore(1997) ซึ่งจะมี 2 ลักษณะ คือ เมนทอลโมเดล
ที่เป็นความรู้เชิงหลักการ (Declarative Knowledge) และ 
เมนทอลโมเดลที่เป็นความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural 
Knowledge) มาเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบ  

     1.3) ธนาคารความรู้ ผู้วิจัยได้ออกแบบธนาคารความรู้ที่
มีลักษณะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เนื้อหา สารสนเทศที่
ผู้เรียนจะใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาที่เผชิญ ใน
การออกแบบผู้วิจัยอาศัยหลักการจากหลักการต่าง ๆ ได้แก่ 
ทฤษฎีคอกนิทีฟโหลด เป็นทฤษฎีที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎี
ประมวลสารสนเทศ ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเมนทอล
โมเดล (Mental model)  ทฤษฎีคอกนิทีฟโหลดเป็นทฤษฎี
ที่ช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนรู้สิ่งที่ยากซับซ้อนและมีปริมาณที่มาก
เกินความจุของความจ าระยะสั้น เพราะมนุษย์จะมีขีดจ ากัด
ของความจ า ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสร้างเมนทอลโมเดลได้ยาก
หรือไม่สามารถสร้างได้เลย ดังนั้นเพื่อลดข้อจ ากัดนี้ในการ
วิจัยครั้งนี้จึงได้น าหลักการของทฤษฎีคอกนิทีฟโหลดมาใช้ใน
การออกแบบธนาคารความรู้ โดยการจัดกลุ่ม (Chunking) 
การน าศักยภาพของมัลติมีเดียที่มีทั้งภาพเสียงและวิดีโอ โดย
การสร้างและน าเสนอเนื้อหาเชิงมโนทัศน์ที่จะช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนสร้างเมนทอลโมเดลได้ง่ายขึ้น และใช้หลักการ SOI 
ของ Mayer (1996) ในการออกแบบธนาคารความรู้ผู้วิจัย
ออกแบบโดยการใช้วิธีการเน้นสี การใช้รูปภาพ การใช้
ตัวหนา ตัวเอน ขีดเส้นใต้ หรือการน าเสนอด้วยวิดีโอ ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ “ใส่ใจ” และเนื้อหาในธนาคารที่
น าเสนอต่อผู้เรียนจะมีความสัมพันธ์กันในแต่ละสถานการณ์
ปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียน “รู้จัก” เนื้อหาที่ก าลังจะเรียน 
พร้อมกับน าเสนอเนื้อหาใหม่ไปด้วย นอกจากนี้ผู้วิจัย
ออกแบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้
ผู้ เรียนสามารถเลือก (Selecting) สารสนเทศที่ต้องการ 
ส าม า รถจั ดหมวดหมู่  ( Organizing)  แ ล ะบู รณาการ 
(Integration) สารสนเทศเหล่านั้นในการจัดการกับภารกิจ
การเรียนรู้ได้ ซึ่งหลักการนี้เป็นแนวคิดของหลักการ SOI ของ 
Mayer(1996) 
     1.4) ฐานการช่วยเหลือ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท า
การออกแบบฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) โดยมีพื้นฐาน
แนวคิดจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เ ชิงสังคม (Social 
constructivist)  ที่ ก ล่ า ว ถึ ง  Zone of Proximal 
Development (Zpd) ว่าถ้าผู้เรียนอยู่ต่ ากว่า Zpdจะต้อง
ได้รับการช่วยเหลือ โดยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ออกแบบมี
ฐานการช่วยเหลือที่ออกแบบไว้ส าหรับผู้ เ รียนกลุ่มนี้  
นอกจากน้ีจากหลักการของโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบ
เปิด ที่ระบุไว้ว่าฐานการช่วยเหลือจะช่วยสนับสนุนผู้เรียนใน
การเรียนรู้ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จด้วย
ตัวเองได้ โดยได้แบ่งฐานการช่วยเหลือออกเป็น 4 ประเภท 
คื อ  1)  ฐ า น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ด้ า น ค ว า ม คิ ด ร วบ ย อ ด 
(Conceptual scaffolding) เพื่อที่จะแนะน าให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียน ผู้วิจัยได้มีการออกแบบให้มี
การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของแต่ละหัวข้อ ให้เป็นลักษณะ
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ของแผนผังมโนทัศน์ (Mind mapping) 2) ฐานการช่วยเหลอื
ด้านการคิด (Metacognition scaffolding) เพื่อที่จะแนะน า
ผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดระหว่างการเรียนรู้ ให้คิดหา
แนวทางหรือกลยุทธ์ที่จะแก้ปัญหา โดยการออกแบบเป็น
ลักษณะของการให้ค าแนะน า (Guideline) ที่ช่วยแนะน า
วิธีการคิดระหว่างเรียนรู้ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้ก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบเกี่ยวกับการคิดของแต่ละบุคคล 3) ฐานการ
ช่วยเหลือด้านกระบวนการ (Procedural scaffolding) 
เพื่อที่จะแนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือในการ
เรียนรู้ โดยการออกแบบจะแนะน าวิธีการใช้แหล่งทรัพยากร
และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ และ  
4) ฐานการช่วยเหลือด้านกลยุทธ์ (Strategic scaffolding) 
เพื่อที่จะช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการ การวางแผนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ในการตัดสินใจระหว่างการเรียนรู้ 
     2) การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ 
     2.1) การร่วมมือกันเรียนรู้และการอภิปรายกลุ่ม เป็น
องค์ประกอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยมี
พื้นฐานมาจากแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม 
(Social constructivist) ที่ว่า ผู้เรียนสร้างความรู้โดยผ่าน
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น ผ่านภาษาและวัฒนธรรม 
ในการออกแบบผู้วิจัยได้น าหลักการดังกลา่วมาสร้างเป็นพืน้ที่
ในการร่วมมือและการอภิปรายกลุ่ม โดยจัดท าเป็นกระดาน
สนทนาในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Facebook) และห้องเรียนของกูเกิ้ล 
(Google classroom)  เพื่ อที่ จะ ให้ผู้ เ รี ยน ผู้ สอน และ
ผู้เชี่ยวชาญได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น และเพื่อขยาย
มุมมองให้แก่ตนเอง อันเป็นส่วนส าคัญในการปรับความ
เข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน 
     2.2)  การโค้ช เป็นกระบวนการฝึกหัดมือใหม่ให้มี
ความสามารถใกล้เคียงกับผู้เช่ียวชาญ โดยใช้หลักการของ
การฝึกทางปัญญา (Cognitive apprenticeship) มาใช้เป็น
พื้นฐานของการออกแบบ ท าได้โดยการสังเกตผู้เรียนในการ
ปฏิบัติงาน และให้ค าแนะน าเพื่อที่จะสร้างเสริมประสบการณ์
ให้กับผู้เรียน สร้างได้โดยการจัดโครงสร้างของภารกิจให้
สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียน 
และการกระตุ้นหรือให้ความช่วยเหลือผู้เรียนขณะท าการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การใช้ค าถาม การ
แนะน าและการกระตุ้น 
     3) การเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
     3.1) สถานการณ์ปัญหา จากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
เชิงปัญญา (Cognitive constructivist) โดยน าหลักการที่ว่า
ผู้ เ รี ย น จะ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น กร ะบ วน กา ร ดู ดซึ ม 
( Assimilation)  ห รื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น 
(Accommodation) ในขณะที่ผู้เรียนเผชิญกับประสบการณ์
หรือสถานการณ์ปัญหาใหม่ การเรียนรู้ดังกล่าวเกิดขึ้นจาก

การที่ผู้เรียนเกิดการเสียสมดลทางปัญญา (Disequilibrium) 
โดยสถานการณ์ปัญหาจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัญหาที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วนอกห้องเรียน 
     3.2) การน าเข้าสู่บทเรียน จากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิง
ปัญญา (Cognitive constructivist) ผู้วิจัยได้น าหลักการทีว่า่ 
ผู้ เ รี ย น จะ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น กร ะบ วน กา รดู ด ซึ ม 
( Assimilation)  ห รื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น 
(Accommodation) มาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบการ
น าเข้าสู่บทเรียนผ่านการตั้งค าถาม การสนทนา การทดสอบ 
และการแจ้งจุดประสงค์ ผู้เรียนจะมีโอกาสในการปรับความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนหลังจากที่ได้เรียนเนื้อหามาแล้วนอก
ห้องเรียน ผ่านการน าเข้าสู่บทเรียนของผู้สอน 
     4) การปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ 
     4.1) ภารกิจทางปัญญา เป็นภารกิจที่ผู้เรียนจะมีโอกาส
ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน ผู้วิจัยออกแบบโดยใช้แนวคิดการสร้าง
รูปแบบการเรียนรู้  (Mental model)ของMerrienbore
(1997) ซึ่งจะมี 2 ลักษณะ คือ เมนทอลโมเดลที่เป็นความรู้
เ ชิงหลักการ (Declarative Knowledge) และ เมนทอล
โม เ ดลที่ เ ป็ นคว ามรู้ เ ชิ ง ก ร ะบวนกา ร  ( Procedural 
Knowledge) ซึ่งจะใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ 
และหลักการการเรี ยนรู้ ด้ วยสถานการณ์ปัญหาของ
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
classroom)  
     4.2) การร่วมมือแก้ปัญหา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ร่วมมือกันแก้ปัญหา ผู้วิจัยใช้หลักการของทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social constructivist) โดยหลักการ
ที่ว่าผู้ เรียนเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ภาษาและ
วัฒนธรรม 
     4.3)  การโค้ช เป็นการฝึกหัดมือใหม่ให้มีความสามารถ
ใกล้เคียงกับผู้เ ช่ียวชาญ โดยจะได้รับการแนะน าช้ีแนะ
แนวทาง ซึ่งผู้วิจัยใช้หลักการทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม 
( Social constructivist)  แ ล ะ ห ลั กก า รฝึ กทา งปัญญา 
(Cognitive apprenticeship)  มา ใ ช้ เป็นพื้ นฐานในการ
ออกแบบ การโค้ชในห้องเรียนสามารถท าได้โดยการกระตุ้น
หรือให้ความช่วยเหลือผู้เรียนขณะท าการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่นการใช้ค าถาม การแนะน า 
     5) การสะท้อนคิดและการขยายความรู้ 
     5. 1)  ก า ร ส ะ ท้ อ น ค ว า ม คิ ด  จ า ก ห ลั ก ก า ร ข อ ง 
เมตาคอกนิช่ัน (Metacognition) คือการที่บุคคลรู้ถึงการคิด
ของตน และสามารถควบคุมการคิดของตนให้ไปในทางที่
ต้องการ หรือที่เรียกว่าการรู้คิด (Metacognition) ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ในความรู้และความสามารถของ
ตนเอง และใช้ความเข้าใจในการรู้ดังกล่าวในการควบคุม
กระบวนการ คิด  การท า ง านของตน เองด้ วยกล วิ ธี  
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(Strategies) ต่าง ๆ อันจะช่วยให้การเรียนรู้และงานที่ท า
ประสบผลส าเร็จตามต้องการ หลักการส าคัญของเมตาคอก
นิช่ันประกอบด้วย บุคคล (Person) งาน (Task) และกลยุทธ์  

(Strategy)  ผู้ วิ จั ย น า หลั กก า รดั ง กล่ า วม าส ร้ า ง เ ป็ น
องค์ประกอบท่ีเรียกว่า “การสะท้อนความคิด” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 2 กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้แบบหอ้งเรียนกลับดา้น บนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ส่งเสริมเมนทอล
โมเดล เรื่อง การจัดการสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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รูปที่ 3 กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้แบบหอ้งเรียนกลับดา้น บนคลาวด์ คอมพิวติ้ง  
ที่ส่งเสรมิเมนทอลโมเดล เรื่อง การจัดการสารสนเทศ ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
     ผลจากการศึกษาการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์ คอมพิวติ้ง
ท่ีส่งเสริมเมนทอลโมเดลฯ มีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบที่
ส าคัญ คือ (1) สถานการณ์ปัญหา (2) ธนาคารความรู้ (3) 
ฐานการช่วยเหลือ (4) การแก้ปัญหาร่วมกัน (5) การโค้ช และ 
(6) การขยายความรู้และการสะท้อนคิด และจากการประเมนิ
กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์คอมพิวติ้ง ท่ีส่งเสริมเมนทอล
โ ม เ ด ล  เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ก า รส า ร สน เทศ ขอ งนั ก เ รี ย น 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ในการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อิศรา ก้านจักร ( 2547) ที่ได้พัฒนาผลการจัด
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนว 
Constructivism:  open learning environment ( OLEs) 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา และ สุมาลี   ชัยเจริญและคณะ (2547) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการสร้างรูปแบบการสร้าง
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเรียกว่าสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ และ สุชาติ  วัฒนชัย.(2553) ได้
ศึกษาเรื่องการออกแบบและพัฒนาโมเดลสิง่แวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการ
แก้ปัญหาและการถ่ายโยง และ พชร  เข็มพิลา (2557) ได้
ท าการศึกษาเรื่องเมนทอลโมเดลของผู้เรียนที่เรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ในรายวิชาภาษาญี่ปุ่น
พื้นฐาน 3 โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อออกแบบและ
พัฒนาสิ่งแวดล้ออมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ นนท์ จรุงศิรวัฒน์ (2557) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง เมนทอลโมเดลของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 5  แสดงให้เห็นว่ามีการน า
หลักการทฤษฎีมาเป็นพ้ืนฐานในการสังเคราะห์กรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีและน าไปสู่การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้  พบว่าสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยในครั้งนี้ที่มุ่งเน้นการออกแบบและสังเคราะห์กรอบ
แนวคิดการออกแบบสิ่ งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์คอมพิวติ้ง ท่ีส่งเสริมเมนทอล
โมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จากงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีการ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ฯโดยอาศัยหลักการทฤษฎีเป็นฐานและน าลงไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อออกแบบในแต่ละองค์ประกอบที่สามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
 

6.  ข้อเสนอแนะ 
     1) ควรศึกษาลักษณะของสื่อ (media) และวิธีการ 
(method) ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละประเภทในเชิงลึก เช่น 
การศึกษาเมนทอลโมเดลของผู้เรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนที่ส่งเสริมการถ่ายโยงการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     2) ในการออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอน 
( learning management system)  ควรมี ก ารสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็น
ผู้สอน ผู้เรียน เพื่อน าความต้องการของผู้ใช้ระบบในมุมมองที่
หลากหลายมาก าหนดเป็นความต้องการของระบบ (system 
requirement) ต่อไป 
     3) ในการออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอน 
(learning management system) ควรพิจารณาปัจจัยต่าง 
ๆ ร่วมด้วย เช่น ความเร็วในการประมวลผล การออกแบบ
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (user interface) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ผู้ ที่ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ งสามารถ ใ ช้ ง านระบบได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
 
7.  กิตติกรรมประกาศ 
     การวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณา
อย่างยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศราก้านจักร อาจารย์ที่
ปรึกษาที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และช่วยเหลือให้
ค าแนะน าค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการแนะน าวิธีการสร้าง
ความรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง รวมไปถึงสละเวลาอันมีค่ามาดแูลศิษยท์ัง้
กายและใจ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี   
ชัยเจริญ ที่ให้ค าปรึกษาช้ีแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาวิ จั ย  ด้ วยความกรุณาและ เอา ใจใส่ ตลอดมา
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ วัฒนชัย ท่ีคอย
แนะน าให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
ร ายละ เอี ยดต่ า ง  ๆ  ในการศึ กษาวิ จั ยครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
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กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบกรอบแนวคิดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว  

คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา เรื่อง หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม (ภาษาซี) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ (1) ด้านเนื้อหา (2) ด้านสื่อบนเครือข่าย และ (3) ด้านการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงพัฒนาการ การวิจัยพัฒนาประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นตอน
การออกแบบ (2) ขั้นตอนการพัฒนาและ (3) ประเมินประสิทธิภาพของกรอบการออกแบบ วิธีการ วิจัยคือการวิเคราะห์
เอกสาร ข้ันตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หลักการและทฤษฎี (2) สังเคราะห์กรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีตามพื้นฐานด้านบริบท ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ด้านสื่อและเทคโนโลยี ด้านการแก้ปัญหาส าหรับฐานการเขียน
โปรแกรม และด้านศาสตร์การสอน (3) สังเคราะห์กรอบการออกแบบ ผลการวิจัยพบว่า 1) สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
5 องค์ประกอบดังนี้ทฤษฎีตามพื้นฐานด้านบริบท ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ด้านสื่อและเทคโนโลยี ด้านการแก้ปัญหาส าหรับ
ฐานการเขียนโปรแกรม และด้านศาสตร์การสอน 2) เพื่อสังเคราะห์กรอบการออกแบบทางทฤษฎีของสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา มี 7 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) สถานการณ์ปัญหา   
2) แหล่งเรียนรู้  3) การร่วมมือกันแก้ปัญหา  4) ศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญหา  5) กรณีที่เกี่ยวข้อง  6) ฐานความช่วยเ หลือ   
7) การโค้ช ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพ พบว่ามีประสิทธิภาพในด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 78.9 

ค าหลัก : สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การแก้ปัญหา   

Abstract 
This research study aimed to designing framework of Constructivist  web-based learning 

environments to enhance Problem Solving on C Programing Language for Secondary School. The target 
group consisted of 3 expert reviewers for content, web-based learning and learning environment designing. 
Research methodology is developmental research; developmental research consisted of 3 processes: (1) 
designing process, (2) developing process, and (3) Evaluate the efficiency of the design framework. Research 
methods are document analysis. The procedures were as following steps: (1) to examine and analyze the 
principles and theories, (2) to synthesize theoretical framework as following that Contextual base, 
Psychological base, Technologies base, Problem Solving for programing base and Pedagogies base Model 
learning environments, (3) to synthesize designing framework. The result revealed that: 1) to synthesize 
theoretical design framework of 5 components as following that Contextual base, Psychological base, 
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Technologies and media base, Problem Solving, Pedagogies base Model learning environments. 2) To 
synthesize theoretical design framework of Constructivist web-based learning environments to enhance 
Problem Solving of 7 components as following that. (1) Problem base (2) Resource (3) Collaboration (4) 
Problem Solving Center (5) Related Case (6) Scaffolding (7) Coaching. The results of the expert Synthesis 
design  learning environment. Evaluation, synthesis, design learning environment, found that the 
synthesized; Consistent design principles along constructivist that promotes problem solving was 78.9 
percent.  

Keywords : Constructivist Web-based Learning Environment, Constructivist, Problem Solving.   
 
1. บทน า 

ศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนทั่วโลกต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วการศึกษาเป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมนั่น
คือการศึกษาจะพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติที่สังคมต้องการ เพื่อ
เป็นปัจจัยในการพัฒนาสังคม (WANGSRIKOON, 2557) 
ดังนั้นการศึกษาต้องมีบทบาทสอดคล้องกับสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งก าลังเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมที่จ าเป็น การเขียนโปรแกรมเป็นศาสตร์
ที่ซับซ้อน และมีความส าคัญต่อการเสริมสร้างทักษะ และ
ทักษะในการแก้ปัญหาของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (เพียว 
พลอาสา, 2559)[8] และหลักการทางทฤษฎีที่ส าคัญที่จะช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะดังกล่าว ได้แก่ ทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ และคุณลักษณะของสื่อใช้ในการออกแบบ
การสอนการใช้สื่อและวิธีการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบส าคัญ
ของทฤษฎี หลักการสร้างร่วมกับหลักการแก้ปัญหา สื่อบน
เว็บช่วยให้เราสามารถออกแบบค าแนะน าที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนได้ทุกที่และทุกเวลา (จารุณี ซา
มาตย์, 2558)[7] ด้วยเหตุผลนี้เราจึงได้ใช้การแก้ปัญหาเชิง
ทฤษฎีเพื่อสนับสนุนการเขียนโปรแกรมและเพื่อเพิ่มการ
แก้ปัญหาที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปญัหาในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสังเคราะห์กรอบการออกแบบ
ของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย ท่ีส่งเสริมการ
แก้ปัญหา  โดยอาศัยพื้นฐานของหลักการ ของทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์  ในการน าเสนอครั้งนี้ เป็นการสังเคราะห์
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ที่ได้จากหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
และจ ากกา รศึ กษา ง านวิ จั ย ต่ า งๆ  เ กี่ ย ว กั บทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์  การแก้ปัญหา  ทฤษฎีสื่อ และน ามา
สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการออกแบบ เพื่อน าไปสู่การ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เนื้อหาในรายวิชาไปพร้อมกับการพัฒนาการแก้ปัญหา

ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน อีกทั้งยังสามารถใช้
เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาการแก้ปัญหาของผู้เรียน
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่
ส่งเสริมการแก้ปัญหา เรื่อง หลักการพื้นฐานในการเขียน
โปรแกรม  (ภาษาซี) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

3. วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบ

แนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย
ตามแนวคอนสตรัคติวิสเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหา ระเบียบวิธี
วิจัยคือการวิจัยพัฒนาการประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ  
(1) กระบวนการออกแบบ (2) การพัฒนาวิธีการวิจัย
กระบวนการคือการวิ เคราะห์ เอกสาร (3)  ประเมิน
ประสิทธิภาพของกรอบการออกแบบ ขั้นตอนดังน้ี (1) ศึกษา
และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎี (2) เพื่อสังเคราะห์กรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี (3) สังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ 
(4) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
โดยรูปแบบงานวิจัยเป็นการวิจัยเอกสาร ประกอบด้วย การ
วิจัยเอกสารหลักการและทฤษฎี การศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การศึกษาสภาพบริบทที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 
รวมถึงการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและ  กรอบ
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  ที่ส่งเสริมการ
แก้ปัญหา 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
     กลุ่มเป้าหมายในกระบวนการออกแบบและพัฒนา
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน (1) ผู้เช่ียวชาญด้านความ
ถูกต้องของเนื้อหา (2) ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อบนเครือข่าย (3) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
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3.2. เครื่องมือการวิจัย 

เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.2.1 แบบบันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 

เพื่อสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ใช้ในการบันทึกส าหรับ
ตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้                
ที่น ามาเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู ้

3.2.2 แบบบันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการ
ออกแบบ ใช้ในการบันทึกส าหรับตรวจสอบและวิเคราะห์
เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์องค์ประกอบของ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ โดยอาศัยหลักการทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องในการออกแบบ 

3.2.3 แบบประเมินผลการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการ
แก้ปัญหา เป็นแบบประเมินที่ใช้ส าหรับตรวจสอบคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 3 ด้าน 
ประกอบด้วยด้านเนื้อหา (1) ด้านเนื้อหา (2) ด้านสื่อ 
บนเครือข่าย และ (3) ด้านการออกแบบสิ่งแวด้อมทางการ
เรียนรู้ฯ เพื่อน าผลจากการแก้ปัญหา หลักการทฤษฎีคอน
สตรัติวิสต์ ได้แก่ Cognitive Constructivist และ Social 
Constructivist การแก้ปัญหา และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการศึกษาสภาพบริบทเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของ
ผู้ เ รี ยนมา เป็ นพื้ น ฐาน ในการออกแบบสิ่ ง แ วดล้ อม                   
ทางการเรียนรู้ฯ 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและองค์ประกอบของ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ได้แก่พื้นฐานด้านบริบท พื้นฐาน
ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ พื้นฐานเทคโนโลยี พื้นฐานการ
แก้ปัญหา  และพื้นฐานด้านศาสตร์การสอนโมเดลของ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานในการ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 

3.3.2 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบของ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้  น ากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่
สังเคราะห์มาใช้ในกระบวนการน้ี ทฤษฎีพื้นฐานที่ส าคัญเช่น
พื้นฐานด้านบริบท พื้นฐานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ พื้นฐาน
เทคโนโลยี พ้ืนฐานการแก้ปัญหา และพื้นฐานด้านศาสตร์การ
สอนโมเดลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เพื่อสังเคราะห์
องค์ประกอบที่ส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา 

3.3.3 การออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตามพื้นฐานของการสร้างกรอบการออกแบบ  

3.3.4 ประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญ 
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปและตีความเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 

4. ผลการวิจัย 
4.1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของสิ่งแวดล้อมทางการ

เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการ

แก้ ปัญหา  การสั ง เ คร าะห์ ก รอบแนว คิด เ ชิ งทฤษฏี  
ประกอบด้วยพื้นฐานส าคัญ ดังนี้ พ้ืนฐานด้านบริบท พื้นฐาน
ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ พื้นฐานเทคโนโลยี พื้นฐานการ
แก้ปัญหา และพื้นฐานด้านศาสตร์การสอนโมเดลของ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ จากนั้นผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็น
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  รูปที่ 1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของสิ่งแวดล้อมทางการ

เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ทีส่่งเสริม
การแก้ปัญหา เรื่องหลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 

(ภาษาซี) ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา 

4.2  กรอบการออกแบบทางทฤษฎีของสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่
ส่ ง เสริมการแก้ปัญหา  มี  7 องค์ประกอบดั งต่อไปนี้   
1) สถานการณ์ปัญหา  2) แหล่งเรียนรู้  3) การร่วมมือกัน
แก้ปัญหา  4) ศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญหา  5) กรณีที่เกี่ยวข้อง  
6) ฐานความช่วยเหลือ  7) การโค้ช 

4.2.1 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเสียสมดุลทางปัญญาและ
ส่งเสริมการแก้ปัญหาประกอบด้วย 

สถานการณ์ปัญหา (Problem Base)  มาจากพื้นฐาน
ทฤษฎี  Cognitive  Constructivism ของเพียเจต์ (Piaget)  
เ ช่ือว่ า  ถ้ าผู้ เ รี ยนถูกกระตุ้ นด้ วยสถานการณ์ปัญหา 
(Problem)  ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive  
Conflict)  หรือเรียกว่า เกิดการเสียสมดุลทางปัญญา ผู้เรียน
ต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เข้าสู่ภาวะสมดุล  
โดยการดูดซึม หรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา 
จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปรับโครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา เร่ืองหลักการพื้นฐานการเขียน

โปรแกรม (ภาษาซี) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

1. การวิเคราะห์และท าความเข้าใจปัญหา   
(1) วิเคราะห์และนิยามปัญหา  
(2) การหาผลเฉลยทั่วไป  
(3) การตรวจสอบ  
2. การลงมือปฏิบัติ  
  (1) การสร้างผลเฉลย   (2) การทดสอบ 
3. การบ ารุงรักษา 
 (1) การใช้ (2) การบ ารุงรักษา  

พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมกับการแก้ปัญหา 
(Dale et al, 2007)  

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
-Cognitive  Constructivism 
-Social  Constructivism 
ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม 
-Mental  Model 
-Information processing theory     

พื้นฐานด้านจิตวทิยาการเรียนรู้ 

Constructivist  Learning   
 -Open Learning Environment  (OLEs) 
 -Constructivist Learning Environments (CLEs) 
 -Situated  Learning 
Cognitive  apprenticeship  

พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน 

ทฤษฎีสื่อ 
-Media  symbol  system 
-Media attribute  
เทคโนโลยี 
-Web  base  learning    
     

พื้นฐานด้านทฤษฎีสื่อ  และ
เทคโนโลยี 

-หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
2551 
-เน้ือหารายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

พื้นฐานด้านบริบท 
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สภาพสมดุลหรือสามารถที่จะสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ หรือ
เกิดการเรียนรู้นั่นเองในสิ่งแวดล้อมท่ีสร้างขึ้นโดยสถานการณ์
ปัญหาที่สร้างขึ้นจะออกแบบให้เป็นเรื่องราวที่อยู่ในสภาพ
บริบทจริง (Authentic  Contexts) ของผู้เรียน  

4.2.2 การสนับสนุนการปรับสมดุลทางปัญญา 
แหล่งเรียนรู้ (Resource)  เป็นการสนับสนุนการปรับ

สมดุลทางปัญญา โดยการเช่ือมโยงโครงสร้างทางปัญญาเดิม
ของผู้ เรียนเข้ากับความรู้ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจาก
สิ่ งแวดล้อมทางการเรียนรู้  โดยน าหลักการออกแบบ
สิ่ งแวดล้อมทางการเรียนรู้ แบบเปิด (Open Learning 
Environment Model, OLEs) ของ  Hannafin (1999)[4] 
ที่ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ ผู้ เ รี ยนจะใช้ในการแก้
สถานการณ์ปัญหา เพื่อเสาะแสวงหาและค้นพบค าตอบ 
ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบให้ เป็นลักษณะแหล่งเรียนรู้  เรื่อง 
หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม (ภาษาซี )  เป็น
องค์ประกอบท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ไดจ้ากการศึกษานี้
ไปใช้ในการแก้สถานการณ์ปัญหาได้อย่างถูกต้องโดยน าหลัก 
โดยใช้หลักการทฤษฎีประมวลสารสนเทศ ( Information  
Processing  Theory)  เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงกระบวนการ
ประมวลผลข่าวสารข้อมูลที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์ออกมา 
เป็นขั้นตอนการบันทึกผัสสะ (Sensory Register) ความจ า
ระยะสั้น (Short-Term Memory) และ ความจ าระยะยาว 
(Long-Term Memory) มุ่งเน้นที่จะศึกษากระบวนการรู้คิด 
ล าดับขั้นตอนของประมวลข่าวสาร และการเรียกความรู้  
ต่าง ๆ (Retrieve) จากความจ าระยะยาวมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการเพิ่มสีสันให้กับตัวอักษรในสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ ฯ ที่ได้ออกแบบ เพื่อที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการ
ใส่ใจ และผู้เรียนก็จะสามารถจดจ าได้  และเมื่อมีข้อมูล
สารสนเทศจ านวนมากส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องลดภาระ
งานในความจ าขณะท างาน (Working  Memory) ด้วย
วิธีการแบ่งกลุ่มจัดระเบียบข้อมูล (Chunking)  เพื่อให้จ าได้
ง่ายและนานข้ึน และน าหลักการของเมนทอลโมเดล 
(Mental Models) เป็นสิ่งที่สร้างแทนความรู้ในความจ าขณะ
ท างานท่ีสามารถด าเนอนการโดยผู้เรียนในการท าความเข้าใจ
ระบบการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการจัด Conceptual Models 
เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยน าเสนอในรูปแบบของแผนภาพ หรือ
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสร้างภาพแทนความรู้ในหวั
แล้วสามารถดึงสารสนเทศออกมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

การร่วมมือกันแก้ปัญหา  (Collaboration) มาจาก
พื้ น ฐานทฤษฎี  Social  Constructivism  ของวี ก อทกี้  
(Vygotsky)[9] เป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนให้ผู้ เรียนได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้อื่นเพื่อขยายมุมมอง
ให้แก่ตนเอง การร่วมมือกันแก้ปัญหาจะสนับสนุนให้ผู้เรียน  
ผู้สอน  ผู้เช่ียวชาญ ได้สนทนาน าเสนอความคิดเห็นที่มาจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นในระหว่าง
การสร้างความรู้ และที่ส าคัญการร่วมมือกันแก้ปัญหายังเป็น
การปรับเปลี่ยนและป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  

(Miss concept) ที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะเรียนรู้ อีกทั้งเป็น
การขยายแนวคิด  

 4.2.3 การส่งเสริมการสร้างความรู้และการแก้ปัญหา 
ศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญหา (Problem Solving)  ผู้วิจัย

ได้ออกแบบเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหา ซึ่งด้วยลักษณะของ
เนื้ อหา เรื่ อ งหลักการพื้ นฐานในการ เขี ยนโปรแกรม  
จ าเป็นต้องใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ดังนั้น
การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาจริงในการเขียน
โปรแกรมจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหา  
ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  
โดยใช้แนวคิดการแก้ปัญหาของ Dale et al (2007)[13] 

กรณีที่เกี่ยวข้อง (Related Cases) มาจากพื้นฐานการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
(CLEs)  โดย Jonassen (1999) [5] ได้เสนอแนะว่าความ
เข้าใจในแต่ละปัญหานั้นเป็นการกระตุ้ นประสบการณ์
เกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ และสร้างรูปแบบความคิดเกี่ยวกับ
ปัญหาในกรณีที่ผู้ เ รียนมีประสบการณ์น้อยท าให้การ
แก้ปัญหากระท าได้ยาก จึงจ าเป็นต้องจัดให้ผู้เรียนเข้าถึง
ประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมา ใ ช้กั บปัญหา เ ช่ื อม โ ย ง
ประสบการณ์ท าให้ผู้เรียนจดจ าได้ดี กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความยืดหยุ่นทางปัญญา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ที่ ได้จากการศึกษากรณีที่ เกี่ยวข้องไปใช้ในการ
แก้ปัญหาใหม่ที่นักเรียนต้องเผชิญ  

4.2.4 การช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ปัญหา 
ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding)  มาจากพ้ืนฐานทฤษฎี 

Social  Constructivism  ของวีกอทกี้ (Vygotsky) มีแนวคิด
ที่ เ ช่ื อ ว่ า ถ้ า ผู้ เ รี ย น อ ยู่ ต่ า ก ว่ า Zone of Proximal 
Development ไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจ าเป็นต้อง
ได้รับการช่วยเหลือที่เรียกว่า  Scaffolding  ซึ่งฐานการ
ช่วยเหลือจะสนับสนุนผู้เรียนในการแก้ปัญหา หรือการเรียนรู้
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จด้วยตนเองได้ ซึ่ง
น าหลักการสร้างฐานการช่วยเหลือมาจากการจัดสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้บนเครือข่ายแบบเปิด (OLEs)  Hannafin 
(1999) [4]ประกอบด้วยดังนี้  

(1) ฐานการช่วยเหลือการสร้างความคิดรวบยอด 
(2) ฐานการช่วยเหลือด้านวิธีการคิด (Metacognition 

Scaffolding) 
(3) ฐานการช่วยเหลือด้านกระบวนการ (Procedural 

Scaffolding)  
(4) ฐ านกา ร ช่ วย เหลื อด้ า นกลยุ ท ธิ์  ( Strategic 

Scaffolding)  
ก า ร โ ค้ ช  ( Coaching)  อ า ศั ย ห ลั ก ก า ร  Cognitive 

Apprenticeship (Brown & Colling,1989) [12]  ซึ่ ง เ ป็ น
วิ ธีการที่ จะ ช่วยท า ให้ผู้ เ รี ยนที่ เป็นมือใหม่กลายเป็น
ผู้เ ช่ียวชาญ การโค้ชจะคอยสังเกตผู้เรียนในขณะที่เรียน
พยายามปฏิบัติภารกิจช่วยบอกใบ้ (Hint)  และช่วยเหลือเมื่อ
ผู้เรียนต้องการ  การออกแบบการโค้ช (Coaching) ให้ผู้สอน
ท าหน้าที่วิเคราะห์ผู้เรียนสื่อสารสะท้อนผล หรือช้ีแนะใน
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กระบวนการเรียนรู้ กระตุ้นการรู้คิด การแก้ปัญหาในภารกิจ
การเรียนรู้  มีลักษณะเป็นห้องเรียนออนไลน์  ผู้เรียนสามารถ
สอบถามผู้เชี่ยวชาญได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 กรอบการออกแบบของสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ทีส่่งเสริม

การแก้ปัญหา เรื่องหลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
(ภาษาซี) ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา 

 
4.3 การประเมินสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย

ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการสังเคราะห์ 

ประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้พบว่า กรอบ
แนวคิดทฤษฎีการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา
เรื่อง หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม (ภาษาซี) 
สอดคล้องกัน หลักเกณฑ์ในการแก้ปัญหา มีประสิทธิภาพใน
ด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 78.9  

  

 

ตารางที่  1  ผลการประเมินของผู้ เ ช่ียวชาญเกี่ยวกับ            
การสังเคราะห์ ประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา  เรื่อง
หลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม (ภาษาซี) 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

No. Lists of preconception towards the Constructivist 
web-based learning environments 

results of the 
expert  
(Percentage) 

Learning Content  
1. Appropriate learning content 78 
Synthesis of theoretical framework 
1 Contextual base. 79 
2 Psychological base. 77 
3 Technologies and media base. 82 
4 Problem Solving. 78 
5 Pedagogies base Model learning environments 80 

Total 78 
Web-based learning environments components  
6 Problem base 79 
7 Resource 78 
8 Collaboration 80 
9 Problem Solving Center 79 
10 Related Case 78 
11 Scaffolding 79 
12 Coaching 79 

Total 79.2 
Total of the 3 assessments. 78.9 

 
5. สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบกรอบแนวคิด
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา เรื่อง หลักการพื้นฐานในการ
เขียนโปรแกรม  (ภาษาซี) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ (1) ด้าน
เนื้อหา (2) ด้านสื่อบนเครือข่าย และ (3) ด้านการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิง
พัฒนาการ การวิจัยพัฒนาประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ  
(1) ข้ันตอนการออกแบบ (2) ข้ันตอนการพัฒนาและ  
(3) ประเมินประสิทธิภาพของกรอบการออกแบบ วิธีการวิจัย
คือการวิ เคราะห์เอกสาร ขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หลักการและทฤษฎี 
(2) สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีตามพื้นฐานด้านบริบท 
ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ด้านสื่อและเทคโนโลยี ด้านการ
แก้ปัญหาส าหรับฐานการเขียนโปรแกรม และด้านศาสตร์การ
สอน (3) สังเคราะห์กรอบการออกแบบ ผลการวิจัยพบว่า  
1) สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 5 องค์ประกอบดังนี้
ทฤษฎีตามพื้นฐานด้านบริบท ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ด้าน
สื่อและเทคโนโลยี ด้านการแก้ปัญหาส าหรับฐานการเขียน
โปรแกรม และด้านศาสตร์การสอน 2) เพื่อสังเคราะห์กรอบ
การออกแบบทางทฤษฎีของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา มี 
7 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) สถานการณ์ปัญหา  2) แหล่ง
เรียนรู้  3) การร่วมมือกันแก้ปัญหา  4) ศูนย์ส่งเสริมการ
แก้ปัญหา  5) กรณีที่เกี่ยวข้อง  6) ฐานความช่วยเหลือ   
7) การโค้ช ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพ พบว่ามี

การกระตุ้นการ
สร้างโครงสร้าง

ทางปญัญา  และ
ส่งเสริมการ
แก้ปญัหา 

Cognitive  Constructivist 
(Piaget,1955) 

Situated  Learning 
(Brown  et . Al, 1992) 

Problem  Solving 
(Dale et al, 2007)    

Cognitive  Conflict 

Authentic  Contexts  

1. Problem-Solving 
Phase 
2. Implementation  
Phase 
3. Maintenance  Phase 

สถานการณ์ปญัหา 

การส่งเสริมการ
แก้ปญัหาการ

สนับสนุนการปรับ
สมดุลทางปญัญา  
การสนับสนุน

Problem  Solving 
(Dale et al, 2007)  

1. Problem-Solving Phase 
2. Implementation  Phase 
3. Maintenance  Phase 

ศูนย์ส่งเสริมการ
แก้ปญัหาMental  Model  

Related Case กรณีที่เกี่ยวข้อง CLEs 
(Jonassen, 1997)  

การส่งเสริมและ
ช่วยเหลือการปรับ
สมดุลทางปญัญา 

Social  Constructivism 
(Vykosky,1978) 

Zone of Proximal 
Development 

ฐานความช่วยเหลือ 

Cognitive  Apprenticeship 
(Collins et al, 1991) โค้ช Coaching 

-Conceptual  Scaffolding 
-Metacognitive 
Scaffolding 
-Procedural  Scaffolding 
-Strategy  Scaffolding   

OLEs 
(Hannafin,1999) 

การปรับสมดุล
ทางปัญญา 

Theory 
(Mayer,1989) 

Information  Processing  
Theory(Klausmeier, 1985) 

OLEs 
(Hannafin,1999)  

Conceptual  Model แหล่งเรียนรู้ 

Social  Constructivism 
(Vygotsky, 1978) ภาษา + สังคมวัฒนธรรม การรว่มมือกันแกป้ัญหา 

1. Sensory  Memory 
2. Short-Term  Memory 
3. Long-Term  Memory     

Static 
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ประสิทธิภาพในด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้าน
การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 78.9 

6. กิตติกรรมประกาศ  
      งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย และ สาขาเทคโนโลยี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
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กลิ่นประทุม ปัญญาปิง1* ศรายุทธ กันธิยะ1  พจมาลย์ ประมูลจักโก1 และศิรินทร์ทิพย์ บุญยวง1 
Klinpratoom Panyaping1*, 1 Sarayut Kantiya1, Pojaman Pramoonjukko  

and Sirinthip Boonyoang1 

1สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 50200 
1Dept of Environmental Engineering, Fac. of Engineering, Rajamangala Univeristy of Technology Lanna, 

Chiang Mai, Thailand 50200 
*E-mail : klin41@hotmail.com, klinpratoomp@yahoo.com, 0954474339 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการหมักย่อยสลายของเสียผสมระหว่างเศษก้าน
และใบไม้รวมและเศษอาหาร ที่อัตราส่วนวัสดุหมัก 3:2 โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นจากฟาร์มหมู ในถังหมักขนาด 20 ลิตร แบบ
ขั้นตอนเดียวและแบบสองขั้นตอนในสภาวะไม่ใช้ออกซิเจน รวม 4 ชุด ชุดละ 2 ซ้้า คือชุดที่ 1 เศษก้านและใบไม้รวมและเศษ
อาหารแบบข้ันตอนเดียว (SR) ชุดที่ 2 เศษอาหารแบบข้ันตอนเดียว (CSR) ชุดที่ 3 เศษก้านและใบไม้รวมและเศษอาหารแบบ
สองขั้นตอน  (TR) และชุดที่ 4 เศษอาหารแบบสองขั้นตอน (CTR) ผลการศึกษาพบวา่ ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมขีอง
วัสดุหมัก มีค่าปริมาณสารอินทรีย์สูงเหมาะกับการหมักย่อย ค่า pH และอุณหภูมิ แสดงว่าการหมักย่อยเกิดขึ้นในสภาวะที่
เหมาะสม โดยจุลินทรีย์ Mesophilic ชุดที่ 3 (TR) ใช้เวลาหมัก 24 วัน ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมสูงสุด 230.9 ลิตร สูงกว่า
ชุดที่ 1 ประมาณ 0.7 เท่า และมีค่าการก้าจัดสารอินทรีย์ในรูปซีโอดีสูงสุด 87.5% ส่วนชุดที่ 2 (CSR) ใช้เวลาหมัก 18 วัน ให้
ปริมาณก๊าซต่้าสุด 163.3 ลิตร  

ค าหลัก : ก๊าซชีวภาพ ถังหมักแบบข้ันตอนเดียว ถังหมักแบบสองขั้นตอน ของเสียผสม การหมักย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

Abstract 
The purpose of this research was to explore biogas production from mixed waste such as mixed 

leaves and petioles waste, and food waste at the ratio 3:  2 using the seed sludge from a pig farm in single 
and two stages anaerobic reactors size 20 L. Four sets of experiments were conducted for 2 replicates/set. 
The first set (SR) contained mixed leaves and petioles waste and food waste in a single reactor. The second 
set ( CSR)  contained only food waste.  The third set ( TR)  contained mixed leaves and petioles waste and 
food waste in two reactors.  The fourth set ( CTR)  contained only food waste.  It was found that physico-
chemical characteristics of substrates had a high content of organic matters that are suitable for anaerobic 
digestion. pH and temperature showed that all experiments were in the optimum condition, and operated 
by Mesophilic bacteria.  The highest cumulative biogas quantity and %COD removal of the third set ( TR) 
were 230. 9 L with hydraulic retention time ( HRT)  in 24 days, and 87. 5% , respectively.  The third set was 
higher than the first set about 0.7 times. The second set (CSR) was the lowest 163.3 L with HRT in 18 days.  

Keywords : biogas, single stage reactor, two stage reactor, mixed waste, anaerobic digestion 
 
1. บทน า 
     ปัจจุบันประเทศไทย มีของเสียจ้าพวกสารอินทรีย์ต่าง ๆ 
เช่น เศษก้านและใบไม้ และ เศษอาหารที่เหลือทิ้งจากการ

บริโภคเกิดขึ้นอยู่จ้านวนมาก โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ ซึ่ง
เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ 
เป็นต้น และเป็นพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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พบว่าสิ่งเศษเหลือท้ิงถูกก้าจัดแล้ว ส่งผลใหเ้กิดมลพิษอากาศ 
จากการน้ากิ่งก้านและใบไม้ ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งหลังการ
เก็บเกี่ยวไปเผาท้าลายในที่โล่งแจ้ง มีส่วนเพิ่มปัญหาความ
รุนแรงของมลพิษอากาศและปัญหาหมอกควัน จึงได้มี
แนวคิดในการน้าสิ่งเศษเหลือทิ้งในรูปของเสียผสมระหว่างเศษ
ก้านและใบไม้ และเศษอาหาร มาใช้ประโยชน์ อาทิจาก
การศึกษาโดย กลิ่นประทุม ปัญญาปิง และคณะ (2556) [1] 
พบว่า สามารถท้าให้เกิดแก๊สชีวภาพได้ทั้งที่ไม่มีและมีการ
ป้อนอาหาร ส่วนท่ีมีการป้อน อาหารนั้นได้ท้าการศึกษาที่ค่า
อัตราส่วนของเสียที่ป้อนต่อเช้ือจุลินทรีย์ (F/I ratio) ที่ค่า
ต่างๆ โดยใช้อัตราส่วนของวัสดุหมักระหว่างเศษก้านและ
ใบไม้ : เศษอาหาร 3 : 2  
     นอกจากนั้นยังพบว่า จากผลการศึกษางานวิจัยการหมัก
ย่อยร่วมที่ผ่านมา [2-3] พบว่าการหมักย่อยร่วม มีความ 
ส้าคัญในการช่วยท้าให้ระบบมีสภาวะการท้างานที่อยู่ตัว 
เนื่องจากมีสารอาหารหลากหลายชนิด สามารถผลิต 
ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนได้ เพิ่มมากขึ้น และช่วย
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากสารอินทรีย์ที่ไม่สามารถหมกั
ย่อยสลายด้วยตัวเอง 
     ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงได้ท้าการศึกษาระหว่าง การ
หมักย่อย แบบข้ันตอนเดียวและแบบสองขั้นตอนของของเสีย
ผสมข้างต้น โดยใช้ค่าอัตราส่วนของเสียที่ป้อนต่อเ ช้ือ 
จุลินทรีย์ (F/I ratio) ที่ค่า 0.1 เพื่อทราบความแตกต่างของ
ปริมาณก๊าซชีวภาพ รวมทั้งประสิทธิภาพของการหมักย่อยท่ี
เกิดขึ้น เพื่อน้าผลที่ได้ไปปรับใช้ เพื่อการพัฒนาและศึกษา
ต่อไป 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 
2.1 ตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง  
     1) เช้ือตั้งต้นจากฟาร์มสุกรดอนแก้ว ต้าบลดอนแก้ว 
อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
     2) เศษก้านและใบไม้รวมประกอบด้วย ใบมะม่วง ใบไทร 
ใบลิ้นจี่ ซึ่งเป็นใบไม้รวมของมทร.ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  
     3) เศษอาหารจากตลาดเทพมงคล จังหวัดเชียงใหม ่
     4) ชุดอุปกรณ์ถังหมักก๊าซชีวภาพขนาด 20 ลิตร แบบ
ข้ันตอนเดียว จ้านวน 2 ชุด และแบบสองขั้นตอน จ้านวน 2 
ชุด ชุดละ 2 ซ้้า รวม 8 ชุดทดลอง 
     5) เครื่องหั่นย่อยใบไม้ 1 เครื่อง 
2.2 การเก็บและเตรียมตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 
     1) เศษอาหารจากตลาดเทพมงคล จังหวัดเชียงใหม่น้ามา
ผ่านการบดละเอียดให้มีขนาด 0.1 - 0.5 มม.  
     2) เ ช้ือตั้งต้น เก็บด้วยวิธีการตักจ้วงออกมาจากถัง
ปฏิกรณ์แบบ H-UASB   

     3) เศษก้านและใบล้าไย และใบไม้รวมของ มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ใบมะม่วง ใบไทร และใบลิ้นจี่ 
น้ามาท้าการบดย่อยให้มีขนาด 0.1 - 0.5 มม. 
2.3 วิธีการทดลอง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
     ส่วนท่ี 1 การออกแบบ และสร้างแบบจ้าลองถังหมักย่อย
ขนาด 200 ลิตร  
     สร้างแบบจ้าลองถังหมักเศษก้านและใบล้าไยแบบไม่ใช้
อากาศขนาด 20 ลิตร แบบขั้นตอนเดียว โดยใช้ถังพลาสติก
ส้าเร็จรูปขนาด 20 ลิตร ส่วนแบบสองขั้นตอน เป็นการใช้ถัง
หมักแบบข้ันตอนเดียว จ้านวน 2 ชุด ประกอบกัน เป็น 1 ชุด
ทดลอง 
     ส่วนท่ี 2 การเตรียมระบบและท้าการเดินระบบ 
     1) เตรียมถังหมักแบบขั้นตอนเดียว 2 ชุด ชุดละ 2 ซ้้า 
โดยใช้สัดส่วนวัสดุหมักที่ค่าอัตราส่วนของเศษก้านและใบไม้
รวม : เศษอาหาร (F/I ratio) เท่ากับ 3 : 2 และท้าการป้อน
เศษอาหารเข้าสู่ระบบด้วยค่า F/I ratio 0.1 ทุก ๆ 2 วัน รวม
จ้านวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดของส่วนผสมแต่ละชุด
ทดลองดังนี ้
     - ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นการหมักขั้นตอนเดียว (Single stage 
reactor; SR) ประกอบด้วยเศษก้านและใบไม้รวม 600 กรัม : 
เศษอาหาร 400 กรัม : เช้ือจุลินทรีย์ตั้งต้น 10 ลิตร 
     - ชุดที่2 ซึงเป็นชุดควบคุมของการหมักแบบขั้นตอนเดียว 
(Control single stage reactor; CSR) ประกอบด้วยเศษ
อาหาร 400 กรัม และเช้ือจุลินทรีย์ 10 ลิตร ท้าการเดิน
ระบบ 2 ซ้้า   
     - ชุดที่ 3 ซึ่งเป็นการหมักแบบสองขั้นตอน (Two stage 
reactor; TR) ประกอบด้วยเศษก้านและใบไม้รวม 600 กรัม : 
เศษอาหาร 400 กรัม : เช้ือจุลินทรีย์ตั้งต้น 10 ลิตร 
     - ชุดที่ 4 ซึงเป็นชุดควบคุมของการหมักแบบสองขั้นตอน 
(Control two stage reactor; TR) ประกอบด้วยเศษอาหาร 
400 กรัม และเชื้อจุลินทรีย์ 10 ลิตร ท้าการเดินระบบ 2 ซ้้า   
หมายเหตุ - อัตราส่วนของเศษก้านและใบไม้ (สด:แห้ง) ใช้ 
อัตราส่วน [3:1] ซึ่งเป็นอัตราส่วนท่ีได้จากการศึกษาของ 
กลิ่นประทุม ปัญญาปิง และคณะ, (2555) [1] ที่ระบุว่า 
อัตราส่วนดังกล่าว  ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพสูงท่ีสุด 
     - การปรับด่าง ใช้วิธีการเติมโซเดียมไบคาร์บอเนต 
[NaHCO3] 
     2) น้าเศษก้านใบไม้ เศษอาหาร และเช้ือจุลินทรีย์ ที่
บดละเอียดแล้ว ใส่ลงในถังหมักดังรายละเอียดข้างต้น 
     3) กวนผสม ให้วัสดุเข้ากัน จากนั้นเก็บน้้าตัวอย่างไป
วิเคราะห์หาค่า pH, TS, VS และ COD แล้วปิดฝาถัง 
     4) ตรวจวัดปริมาณก๊าซ, pH,  และอุณหภูมิ  ทุกวัน 
รวมทั้งท้าการป้อนเศษอาหารเข้าสู่ระบบทุก ๆ 2 วัน 
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     5) ตรวจวัดค่า pH, TS, VS, Temp และ COD เมื่อสิ้นสดุ
การเดินระบบ 
     6) สรุปผลการทดลอง 
2.4 ระยะเวลาด้าเนินการวิจัย    6 เดือน 
2.5 พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์และวิธีวิเคราะห์  ได้แก่ 
อุณหภูมิ  pH , Chemical Oxygen Demand; COD, Total 
Solid; TS, Volatile Solid; VS ทั้ งก่อนและหลังการเดิน 
 

ระบบหมัก โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ตามมาตรฐานการวิเคราะห์
น้้าและน้้าเสีย (APHA, AWWA and WPCE, 2005) [4] 
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
     ใช้ค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์และน้าเสนอข้อมูล 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                    
 

รูปที่ 1 แบบจ้าลองถังหมักแบบข้ันตอนเดียว จ้านวน 1 ชุด 
(การหมักแบบสองขั้นตอน ประกอบด้วยชุดถังหมักแบบข้ันตอนเดียว จ้านวน 2 ชุด)

3. ผลและวิจารณ์ผล 
3.1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุหมัก 
     ผลการวิ เ คราะ ห์ตั วอย่ า งทาง กายภาพและ เ คมี 
ของตะกอนจุลินทรีย์  ที่ ได้มาจากฟาร์มสุกรดอนแก้ว  
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และเศษอาหารที่ได้มาจากตลาด 
ฝายหิน จ.เชียงใหม่ มีค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง  

ดังแสดงในตารางที่ 1   
     จากตารางที่ 1 แสดงว่าค่า pH ของเศษอาหารมีความ
เป็นกรดมากกว่าตะกอนเช้ือจุลินทรีย์ รวมทั้งมีค่า TS VS 
และ  COD มากกว่ า  เนื่ อ งจากมี อง ค์ประกอบ ที่ เป็น
สารอินทรีย์อยู่จ้านวนมาก

ตารางที่ 1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุหมักที่ใช้ในการหมักย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

ตัวอย่าง 
ลักษณะสมบัติทางเคมี 

pH TS 
(mg/L) 

VS 
(mg/L) 

COD 
(mg/L) 

ตะกอนเชื้อจุลินทรยี ์ 7.39±0.05 70,413.00±1,548.56 40,835.00±4,894.59  47,063.50±3,302.90 
เศษอาหาร 4.23±0.05 157,528.00±11,928.89 103,953.00±8838.84 190,954.50±6,997.18 
เศษก้านและใบไม้
รวม 

6.44±0.16 79,174.00±2,278.30 338,206.00±11,433.92   38,010.50±2,625.49 
 

3.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการหมักย่อยสลายเศษ
ก้านและใบไม้กับเศษอาหาร 
     ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ตรวจวัดได้ จาก
การหมักย่อยสลายเศษก้านและใบล้าไยร่วมกับเศษอาหาร 

และจากการหมักย่อยสลายเศษก้านและใบไม้รวมกับเศษ
อาหาร เมื่อเริ่มท้าการเดินระบบ และเมื่อสิ้นสุดการเดิน
ระบบ ดังแสดงในตารางที่ 2
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รูปที่ 2 ค่า pH ที่เกิดขึ้นในถังหมัก 
 

รูปที่ 3 ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีเกิดขึ้นในถังหมัก
ขั้นตอนเดียว 

 
  ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการหมักย่อยสลายเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและเศษอาหาร 

   ชุดทดลอง pH เข้า
ระบบ 

pH ออก
ระบบ    COD เข้าระบบ COD ออกระบบ COD ที่ถูกก าจัด % การ

ก าจัดCOD 
1. SR    8.04 6.18 141, 776 25, 296 116,480 82.2 

2. CSR    8.14     6.24 66,196 24,009 42,187 63.7 

3. TR    8.12     6.41 144,569 18,051 126,518 87.5 
4. CTR    8.15     6.59 64,498 19,451 49,047 71.6 

3.3 การเปลี่ยนแปลงค่า pH และอุณหภูมิทีเ่กิดจากการหมัก
ย่อยสลาย  
     ค่า pH ที่ได้จากการทดลอง ท้าให้ทราบถึงประสิทธิภาพ
ในการท้างานของระบบหมักย่อย 
     จากรูปที่ 2 พบว่าค่า pH ของการหมักแบบขั้นตอนเดียว 
ชุดที่ 1-2 มีค่าอยู่ระหว่าง 6.18–6.24 ซึ่งแสดงว่าสภาวะการ
หมักย่อยสลายเป็นกรดอ่อน และค่า pH ดังกล่าวเป็นค่าที่มี
ความเหมาะสม (6.5 -7.5) [2, 5] หากมีค่ามากกว่าหรือน้อย
กว่านี้ จุลินทรีย์อาจไม่สามารถด้ารงชีพอยู่ได้ [5] จึงต้องมี
การปรับ pH เพื่อให้จุลินทรีย์สามารถด้ารงชีพ และท้างานได้ 
ซึ่งการหมักแบบขั้นตอน (SR, CSR) ใช้เวลาในการปรับตัวให้
มีค่า pH ค่อนข้างเป็นกรดอ่อน  และจุลินทรีย์ในระบบ 
สามารถท้าการย่อยสลายสารอินทรีย์ในช่วงประมาณ 5 วัน
แรก และช่วง7 วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดระบบ เนื่องจากมีการ
ป้อนอาหารเข้าสู่ระบบหมัก มีผลต่อการผลิตก๊าซมีเทน  
     ส่วนการหมักแบบสองขั้นตอน (TR, CTR) มีค่า pH อยู่
ในช่วง 6.41-6.59 ซึ่งแสดงว่ามีลักษณะสมบัติเป็นกรดอ่อน 

เช่นกัน แต่ในช่วงที่มีการย้ายถังหมักจากถังที่ 2 มายังถังที่ 2
ในวันที่ 17 ค่า pH ลดลง มีความเป็นกรดมากขึ้น มีค่าอยู่
ระหว่าง 5.80-6.05 เนื่องจากเกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์
ที่ผลิตทั้งกรด และก๊าซที่อยู่ในถังรวม หลังจากนั้นระบบมีค่า 
pH ใกล้ความเป็นกลาง ซึ่งแสดงว่าระบบมีสภาวะที่เหมาะสม
ต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ จนกระทั่งสิ้นสุดการเดินระบบ 
3.4 ผลของอุณหภูมิขณะท้าการทดลอง 
     อุณหภูมิในระหว่างท้าการทดลอง มีส่วนต่อการหมักย่อย
สลาย  พบว่าค่าอุณหภูมิห้องระหว่างที่ท้าการทดลอง อยู่
ในช่วง 25๐C–36๐C ซึ่งอุณหภูมิภายนอกถังมักจะมีค่าน้อย
กว่าอุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยา 3–5 ๐C [4] ดังนั้นอุณหภูมิ
ภายในถัง จึงคาดว่าอยู่ในช่วง 25.8๐C–28.7๐C ซึ่งจัดว่ามี
ความเหมาะสมกับการท้างานของจุลินทรีย์ชนิด Mesophilic 
bacteria [5] 
3.5 ผลของปริมาณก๊าซท่ีเกิดขึ้นจากการทดลอง 
     ผลของปริมาณก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักย่อยสลาย 
ดังแสดงในรูปที่ 3-4 
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รูปที่ 4 ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีเกิดขึ้นในถังหมัก
สองขั้นตอนขั้นตอนเดียว 

 
 
    
     จากรูปที่ 2-3 พบว่าการหมักแบบขั้นตอนเดียว (SR, 
CSR) มีปริมาณก๊าซชีวภาพเกิดขึ้นสูงสุด สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของค่า pH นอกจากนั้นความแปรผันของ
ปริมาณก๊าซ ยังขึ้นกับการป้อนเศษอาหารเข้าสู่ระบบทุก ๆ  
2 วัน รวมจ้านวน 4 ครั้ง จนสิ้นสุดการเดินระบบ มีปริมาณ
ก๊าซสะสมรวม 184.5 ลิตร และ 162.3 ลิตร ส้าหรับ SR และ 
CSR ตามล้าดับ ใช้ระยะเวลาหมักนานเท่ากัน 18 วัน 
     ส่วนการหมักแบบสองขั้นตอน (TR, CTR)  พบว่ามี
ปริมาณก๊าซชีวภาพสูงสุด สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ค่า pH และการป้อนเศษอาหารเข้าสู่ระบบ เช่นเดียวกับการ
หมักแบบขั้นตอนเดียว แต่การแปรผันของปริมาณก๊าซที่
เกิดขึ้น ในช่วงที่มีค่าสูง มีความชัดเจนตามช่วงวันที่มีการ
ป้อนเศษอาหาร คือ วันที่ 3 6 9 และ 12 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงที่มีการย้ายถังหมักจากถังแรกไปถังที่สอง ปริมาณก๊าซ
เพิ่มข้ึนสูงสุด และค่อย ๆ ลดลง จนสิ้นสุดการเดินระบบใน
วันที่ 24  มีปริมาณก๊าซสะสมรวม 230.8 ลิตร และ 195.5 
ลิตร ตามล้าดับ ใช้ระยะเวลาหมักนานเท่ากัน 24 วัน 
     เมื่อเปรียบเทียบผลของปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
พบว่าการหมักแบบสองขั้นตอน (TR) ให้ปริมาณก๊าซมากกว่า
การหมักแบบขั้นตอนเดียว (SR) ประมาณ 0.74 เท่าและชุด
ควบคุม ซึ่งมีเพียงเศษอาหารอย่างเดียว ของการหมักแบบ
สองขั้นตอน (CTR) ให้ปริมาณก๊าซมากกว่าชุดควบคุมของ
การหมักแบบขั้นตอนเดียว (CSR) และประสิทธิภาพการ
ก้าจัดสารอินทรีย์ของการหมักแบบสองขั้นตอน (TR 87.5%)  
มีค่ามากกว่าการหมักแบบขั้นตอนเดียว (SR 82.2%) ส่วนชุด
ควบคุมของการหมักทั้ง 2 แบบ มีค่าน้อยสุด อยู่ระหว่าง 
63.7%-71.6%  การหมักข้างต้น เป็นการหมักย่อยร่วมที่มี
เศษก้านและใบไม้รวมอยู่ด้วย จึงมีส่วนช่วยเร่งการย่อยของ
เศษอาหาร ท้าให้ได้ปริมาณก๊าซชีวภาพและมีเทนเพิ่มขึ้น [6] 

 

4. สรุปผลการศึกษา 
     1) ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุหมัก 
จ้าพวกเศษก้านและใบไม้รวม และเศษอาหาร รวมทั้งตะกอน
เช้ือจุลินทรีย์มีค่า COD และค่าของแข็งสูง เหมาะกับการ
หมักย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
     2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะการท้างานภายในระบบของ
ชุดทดลอง พบว่าการหมักแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอน 
มีค่ า เฉลี่ ย  pH 6.18-6.24 และ  6.41-6.59 ตามล้ าดับ  
ค่า COD ที่ถูกก้าจัดออกในการหมักย่อยแบบสองขั้นตอน 
(TR) มีค่าสูงสุด 87.5% ส่วนการหมักแบบข้ันตอนเดียว 
(CSR) มีค่าการก้าจัด COD ต่้าสุด 63.7% 
     3) ค่าปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น พบว่าการหมักแบบ
สองขั้นตอน (TR) ให้ปริมาณก๊าซมากกว่าการหมักแบบ
ขั้นตอนเดียว ประมาณ 0.74 เท่า กล่าวได้ว่าการหมักแบบ
สองขั้นตอน ให้ปริมาณก๊าซดีกว่าการหมักแบบขั้นตอนเดียว  
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การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองคั่วเมล็ดกาแฟด้วยลมร้อนขนาดความจุ 2 กิโลกรัม 
Design and Development a 2 kilograms capacity hot air  

coffee roasted machine 
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บทคัดย่อ  
          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการช่วยลดต้นทุนให้กับเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ ในการจัดซื้อเมล็ดกาแฟคั่วและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการคั่วเมล็ดกาแฟด้วยเครื่องแบบเดิม ที่คั่วแล้วเมล็ดกาแฟจะมีสีและสุกในระดับท่ีไม่เท่ากัน อีกทั้งเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบกิจการธุรกิจกาแฟ หลักการท างานของเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟด้วยลมร้อนขนาดความจุ   
2 กิโลกรัมนี้จะใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเช้ือเพลิง แล้วจะใช้โซลินอยด์วาล์วจ่ายก๊าซไปยังหัวเผาก๊าซเพื่อให้เกิดความร้อน ซึ่งจะใช้ 
พัดลมแรงเหวี่ยงแบบซี่ใบพัดโค้งหน้าเป็นต้นก าลังของแรงลม และแรงลมจะพัดความร้อนจากชุดเผาไหม้จากก๊าซเพื่อให้
กลายเป็นลมร้อน โดยลมร้อนจะพัดผ่านรูเล็กๆขึ้นไปยังถังคั่วที่มีเมล็ดกาแฟบรรจุอยู่ภายในและจะดันให้เมล็ดกาแฟลอยตัว 
หมุนวนภายในถังคั่ว ผลัดกันรับความร้อนจากลมร้อนจนเมล็ดกาแฟเหล่านั้นสุกในระดับที่ต้องการ ซึ่งภายในถังคั่วจะมีการ
ควบคุมอุณหภูมิด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ และใช้อุปกรณ์ควบคุมเวลาเป็นอุปกรณ์ส าหรับตั้งเวลาในการคั่วอัตโนมัติ  
เมื่อเครื่องท างานครบตามเวลาที่ตั้งไว้ ระบบท าความร้อนจะหยุดการท างาน แต่ระบบลมยังท างานต่อเนื่องอีก 5 นาที 
เพื่อระบายความร้อนของเมล็ดกาแฟ หลังจากนั้นเครื่องจะหยุดการท างานของทุกระบบโดยอัตโนมัติ จากการทดลองคั่วเมล็ด
กาแฟโดยเครื่องนี้พบว่า การคั่วเมล็ดกาแฟแบบคั่วอ่อนจะใช้อุณหภูมิที่ 200 องศาเซลเซียส เวลาในการคั่วเท่ากับ 9.13 นาที 
การคั่วเมล็ดกาแฟแบบคั่วกลางจะใช้อุณหภูมิที ่230 องศาเซลเซียส เวลาในการคั่ว เท่ากับ 7.40 นาที และการคั่วเมล็ดกาแฟ
แบบคั่วเข้มจะใช้อุณหภูมิที ่230 องศาเซลเซียส เวลาในการคั่วเท่ากับ 13.02 นาที ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องเท่ากับ 
96.30 เปอร์เซ็นต์  และจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าระยะเวลาคืนทุนของเครื่องอยู่ท่ี 27 วัน 

ค าหลัก : เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ, เมล็ดกาแฟ, ลมร้อน, กาแฟ  

Abstract 
This research project aims to help reduce the cost for coffee shop owners when purchasing roasted 

coffee beans and solving the problem of roasting coffee, using an old fashioned machine which gives colors 
to the coffee beans and cooks them in different levels. This also gives added value to raw materials for 
coffee entrepreneurs. For the function of a 2 kilograms capacity hot air coffee roasted machine, liquid 
propane gas is used as fuel. Then, a solenoid valve is used to release gas to the gas glow plug to heat, using 
a centrifugal force fan to generate wind, blown through heat to become warm air. Then, the warm air is 
blown to a roast bucket containing the coffee beans inside. The warm air then pushes the coffee beans up, 
floating and spinning in the roast bucket in order to be heated throughout until the coffee beans are cooked 
at the level needed. The temperature is controlled within the machine, using a temperature control 
machine and a timer as tools for roasting time. When the time duration is finished as set, the machine will 
stop the function of the heat system, but it will not stop the function of the wind system. This is done to 
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cool the roasted coffee beans. The cooling process will continue for another 5 minutes. When the time is 
due, the machine will stop the functions of all systems automatically. The experiment of roasting coffee 
beans found that light roasting with 200 Celsius took 9.13 minutes. For medium roasting with 230 Celsius, 
it took 7.40 minutes. For strong roasting with 230 Celsius, it took 13.02 minutes. The effectiveness of the 
machine is 96.30 %. From an economic analysis, the payback period is 14 days. 

Keywords : Coffee roasted machine, Coffee beans, Hot air, Coffee  
 

1. บทน า 
ปัจจุบันกระแสความนิยมในการดื่มกาแฟของคนไทยมี

จ านวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถเห็นได้จากธุรกิจด้านกาแฟ
ที่ได้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะนิยมดื่ม
กาแฟคั่วบด เพราะมีความโดดเด่นทางด้านกลิ่น รสชาติ และ
มีปริมาณของคาเฟอีนต่ า ฉะนั้นเมล็ดกาแฟคั่วจึงเป็นวัตถุดิบ
หลักท่ีมีความส าคัญกับร้านกาแฟเป็นอย่างมาก และต้องเป็น
เมล็ดกาแฟคั่วบดที่สดใหม่ เพื่อที่จะได้มีกลิ่นหอม และมี
รสชาติที่ดีเมื่อน าไปชง 

การคั่วเมล็ดกาแฟในปัจจุบันนิยมใช้เครื่องคั่วเมล็ด
กาแฟแบบผนังความร้อน คือใช้แก็สเป็นเช้ือเพลิงเผาถังบรรจุ
เมล็ดกาแฟท่ีก าลังหมุน เมล็ดกาแฟจะได้รับความร้อนจากถัง
ก็จะเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ ซึ่งเรียกว่าการคั่วเมล็ดกาแฟ 
ปัญหาที่พบในเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟแบบนี้ คือ เมล็ดกาแฟจะ
ได้รับความร้อนที่ไม่เท่ากัน ท าให้เมล็ดกาแฟมีสีและสุกใน
ระดับที่ไม่เท่ากัน[4] หากน าเมล็ดกาแฟท่ีคั่วแบบนี้ไปบดและ
ชงก็จะส่งผลท าให้รสชาติของกาแฟเปลี่ยนไป  ท าให้เสีย
อรรถรสในการดื่มกาแฟ โดยสาเหตุที่ท าให้เมล็ดกาแฟท่ีคั่วมี
สี และสุกในระดับที่ไม่เท่ากันนั้นมีสาเหตุมาจากลักษณะของ
เมล็ดที่ด้านหนึ่งโค้ง อีกด้านราบเรียบ ท าให้พื้นที่ในการ
สัมผัสความร้อนกับผนังถังในแต่ละเมล็ดนั้นไม่เท่ากัน ส่งผล
ให้บริเวณที่สัมผัสความร้อนบ่อย เกิดการไหม้ก่อนส่วนที่ไม่
สัมผัสความร้อน ประกอบกับปัจจุบันจะเห็นได้ว่าร้านกาแฟ
ใหญ่ ๆ อาทิ สตาร์บัค วาวี อาข่าคอฟฟี่ จะนิยมใช้เมล็ด
กาแฟที่คั่วแบบลมร้อนทั้งนั้น โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มี
ธุรกิจร้านกาแฟอยู่ในประเทศไทยนิยมส่งเมล็ดกาแฟไปคั่วใน
เขตจังหวัดภูเก็ตที่ใช้เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟแบบลมร้อนในการ
คั่ ว  ซึ่ ง เครื่ อ งนี้ จะสามารถคั่ ว เมล็ดกาแฟได้ ครั้ ง ล ะ  
10 กิโลกรัม และต้นทุนของเครื่องประมาณ 1 ล้านบาท 
ข้อมูลจาก พ.ต.ท.บุญมี เหลี่ยมมา, เจ้าของบริษัท อาข่า 
คอฟฟี ่จ ากัด [16 กรกฎาคม 2559,จังหวัดเชียงราย] 
     จากปัญหาและข้อมูลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบ
เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟด้วยลมร้อนขนาดความจุ 2 กิโลกรัม  
ขึ้น โดยจะอาศัยลมร้อนเป็นพลังงานในการคั่ว และยกเมล็ด
กาแฟให้หมุนวนภายในถังคั่วรูปทรงกระบอกซึ่งท ามาจาก
แก้วโบโลซิลิเกทที่ใช้ในการคั่ว โดยเมล็ดกาแฟจะได้รับความ

ร้อนอย่างท่ัวถึง ท าให้เมล็ดกาแฟท่ีคั่วเสร็จแล้วนั้นมีสีและสุก
ในระดับที่เท่ากัน นอกจากนั้นยังแก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนใน
การซื้อเมล็ดกาแฟที่คั่วเสร็จ รวมทั้งเป็นการสร้างนวัตกรรม
โดยคนไทย และมีต้นทุนของเครื่องต่ าเพื่อให้ร้านกาแฟท่ัวไป
สามารถจัดหาเครื่องคั่วกาแฟได้ง่ายเพราะมีราคาถูกกว่า
น าเข้าจากต่างประเทศ 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อลดต้นทุนของธุรกิจร้านกาแฟในการจัดซื้อเมลด็กาแฟ

ที่ผ่านการคั่วแล้ว 
2.2 เพื่อคั่วกาแฟให้ได้สีและสุกในระดบัท่ีเท่ากัน 
2.3 เพื่อออกแบบ และสรา้งเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟด้วยลมร้อน 

3. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟ [1] 
     ต้นกาแฟ ค้นพบครั้งแรกในประเทศเอธิโอเปีย โดยชาย
เลี้ยงแพะทดลองกินผลเชอรี่แล้วรู้สึกกระปรี้กระเปร่า  
จนได้รับความนิยมมาอย่างแพร่หลาย เหตุนี้จึงเป็นต้นก าเนิด
ของการดื่มน้ าผลเชอรี่ หรือผลกาแฟนั่นเอง ความนิยมของ
การดื่มกาแฟจึงได้เริ่มแพร่กระจายในกลุ่มชาวอาหรับมาก
ยิ่งข้ึน ปัจจุบันประเทศท่ีปลูก และให้ผลผลิตกาแฟเป็นอันดบั 
1 ได้แก่ บราซิล รองลงมา คือ โคลัมเบีย และอินโดนีเซีย 
ตามล าดับ 
     ในโลกนี้กาแฟมีหลากหลายสายพันธุ์ที่ถูกค้นพบ แต่ที่
นิยมปลูกมี 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์อาราบิก้า และพันธุ์โรบัสต้า 
ซึ่ งกาแฟทั้ง 2 สายพันธุ์นี้จะมีลักษณะและคุณสมบัติที่
แตกต่างกันออกไป 

กาแฟพันธุ์อาราบิก้า นิยมปลูกและบริโภคกันมากที่สุด
โดยมีปริมาณการผลิตมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณ
กาแฟในตลาดโลก เพราะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีปริมาณ
เมล็ดสารกาแฟช้ันดี มีกลิ่นและรสชาติดีที่สุด จะนิยมปลูก
มากในแถบอเมริกาใต้ โดยเฉพาะประเทศบราซิล และ
ประเทศโคลัมเบีย ต้นกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจะชอบความเย็น
โดยจะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีในพื้นที่ที่มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 800-2,000 เมตร ส าหรับในประเทศ
ไทยนั้นได้น ากาแฟพันธุ์อาราบิก้านี้มาปลูกบนเขาสูงใน
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จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ 
ตาก เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่ามีสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศที่
เหมาะสมในการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าเป็นอย่างมาก 
     ลักษณะของเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าดังรูปที่ 1 จะมี
รูปทรงค่อนข้างเรียวผอม รอยผ่ากลางมีลักษณะคล้ายตัวเอส 
เมื่อผ่านกระบวนการคั่วแล้วจะมีกลิ่นหอม อบอวล คล้าย
กลิ่นช็อกโกแลต และดอกไม้ รสชาตินุ่มละมุน มีปริมาณ
คาเฟอีนประมาณ 1.1-1.7 เปอร์เซ็นต์  
 

 
รูปที่ 1 เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้า 

 
กาแฟพันธุ์โรบัสต้า เป็นกาแฟพันธุ์ที่ต้องการความชุ่ม

ช้ืนสูง ปลูกง่าย ให้ปริมาณผลผลิตมากนิยมปลูกกันมากใน
ทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชีย สามารถปลูกในพื้นที่ที่มีระดับ
ความสูงตั้งแต่ 500-600 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ส าหรับ
ประเทศไทยนิยมปลูกกันทางภาคใต้ เช่น จังหวัด ชุมพร  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เป็นต้น 
     ดังรูปที่ 2 ลักษณะของเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า จะมี
รูปทรงอวบอ้วน ด้านหลังเมล็ดมีลักษณะนูนคล้ายหลังเต่า 
รอยผ่ากลางเมล็ดเป็นเส้นค่อนข้างตรง เมื่อเปรียบเทียบกับ
กาแฟพันธุ์อาราบิก้าแล้ว เวลาดื่มจะมีรสชาติที่ฝาดกว่า และ
มีปริมาณคาเฟอีนที่สูงกว่า 1-2 เท่าตัว หรือประมาณ 2-4.5 
เปอร์เซ็นต์ กาแฟโรบัสต้าส่วนใหญ่จะน ามาผลิตเป็นกาแฟผง
ส าเร็จรูป หรือน ามาผสมกับกาแฟพันธุ์อาราบิก้า เพื่อให้ได้
รสชาติในการดื่มที่แตกต่างกันออกไป 
 

 
รูปที่ 2 เมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า 

 
     ส่วนขั้นตอนในการแปรรูปเมล็ดกาแฟนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน
หลายขั้นตอน โดยผู้ประกอบการแต่ละรายอาจมีวิธีลับ

เฉพาะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่สะสมกัน
มาในแต่ละคน ซึ่งกรรมวิธีพื้นฐานที่นิยมใช้ในการผลิตนั้น
หลัก ๆ แล้วจะเริ่มต้นจากการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟที่สุกแล้ว 
(ผลที่มีสีแดง) จากต้นกาแฟ จากนั้นน าเมล็ดเหล่านั้นมาขัดสี
เอาส่วนที่เป็นเนื้อกาแฟออก จึงน าเมล็ดไปตากแดดให้แห้ง 
เมื่อเมล็ดกาแฟแห้งแล้วจะท าการเก็บไว้เป็นระยะเวลาหลาย
เดือนเพื่อให้เกิดการหมักตัวท าให้เกิดกลิ่นหอม จากนั้นน า
เมล็ดกาแฟมาสีเพื่อเอากะลาออกจากเมล็ด แล้วจึงสามารถ
น าเมล็ดกาแฟไปคั่วได้  

กาแฟคั่ว คือ เมล็ดกาแฟท่ีผ่านการคั่วโดยการเพิ่มความ
ร้อนให้อุณหภูมิการคั่ วอยู่ ในระหว่าง 200–240 องศา
เซลเซียส และในขณะเดียวกันนั้นต้องมีการดูแลเพื่อให้แน่ใจ
ว่าเมล็ดกาแฟที่ท าการคั่วอยู่นั้นจะไม่ถูกคั่วจนเกิดการไหม้ 
เมื่อเมล็ดกาแฟถูกคั่ ว  เมล็ดกาแฟที่มีสี เขียวจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยจะมีการขยายตัวของเมลด็เพิม่
มากขึ้น และปริมาตรของเมล็ดกาแฟจะเพิ่มขึ้นประมาณ 
ร้อยละ 60 ของเมล็ดเดิม เนื่องจากพลังงานความร้อนจะท า
ใหก้๊าซ (คาร์บอนไดออกไซด์) ขยายตัวออกมาจากข้างในของ
เมล็ดกาแฟ ส่งผลท าให้เมล็ดกาแฟมีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม 
แต่ในขณะเดียวกันนั้นน้ าหนักของเมล็ดกาแฟที่คั่วจะลดลง
ประมาณร้อยละ 10–20 ของน้ าหนักเดิม อันเนื่องจากเมล็ด
กาแฟจะสูญเสียค่าความช้ืนของเมล็ด และองค์ประกอบ 
อื่น ๆ ซึ่งสลายไปในระหว่างที่โดนความร้อนในขณะที่ท าการ
คั่วกาแฟ พร้อมทั้งเปลี่ยนสี และความหนาแน่นไป โดย
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของขนาดเมลด็กาแฟ และเฉดสีของ
เมล็ดกาแฟในขณะที่ท าการคั่ วสามารถแบ่งออกเป็น  
16 ระดับ 
 

 
รูปที่ 3 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสี และขนาดของเมล็ด

กาแฟเมื่อท าการคั่ว 
 
นอกจากนี้ เมล็ดกาแฟที่คั่วก็จะสูญเสียความแข็งแรง

ทนทานไป และมีความเปราะบางเข้ามาแทนที่ ซึ่งลักษณะ
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ของเมล็ดกาแฟแบบนี้ถือว่าเป็นลักษณะของเมล็ดกาแฟที่
พร้อมส าหรับการน าบดเพื่อดื่ม ซึ่งในระหว่างการคั่วเมล็ด
กาแฟก็จะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนสี โดยจะค่อย ๆ เปลี่ยนสี
จากสีเขียวอมน้ าเงินเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และก็จะกลายเป็นสี
น้ าตาลอ่อน ๆ และยิ่ ง ใ ช้ เวลาในการคั่ วนานมากขึ้น 
เมล็ดกาแฟก็จะมีสีเข้มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นสีน้ าตาลเข้ม
ถึงด าตามล าดับ ซึ่งสาเหตุที่สีของเมล็ดกาแฟเข้มขึ้นนั้นเป็น
ผลมาจากการที่น้ าตาลในเมล็ดกาแฟแปรสภาพเป็นคาราเมล 
พร้อมกันนี้เราก็จะเห็นน้ ามันออกมาตามผิวของเมล็ดกาแฟ 
โดยกระบวนการคั่วกาแฟทั่ว ๆ ไปนั้น จะแบ่งออกเป็น  
3 ระดับ ดังต่อไปนี้  
 ก) การคั่วอ่อน เมื่อเมล็ดได้รับความร้อนจะค่อย ๆ 
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง และกลายเป็นสีน้ าตาลอ่อน ๆ จะไม่มี
ความมันที่ผิวเมล็ดในระหว่างการคั่ว กาแฟที่ผ่านการคั่วใน
ระดับนี้จะมีรสขมเข้มเล็กน้อย นุ่มนวลกลมกล่อม และม ี
รสเปร้ียวอมหวานซึ่งเกิดจากความเป็นกรดในกาแฟ การค่ัว
แบบนี้กาแฟจะเก็บรสชาติดั้งเดิมไว้ได้ดีกว่า การคั่วกาแฟ
แบบนี้เหมาะส าหรับการคั่วกาแฟพันธุ์อาราบิก้าคุณภาพสูง
ดังรูปที่ 4 
 

   
รูปที่ 4 เมล็ดกาแฟท่ีคั่วแบบคั่วอ่อน 

 
 ข) การคั่วกลาง กาแฟคั่วระดับนี้กาแฟที่ได้จะมีรส
เข้มข้นขึ้นอย่างกลมกล่อม กลิ่นหอมอีกระดับ รสเปรี้ยวอม
หวานลดลง เพราะความเป็นกรดในกาแฟถูกความรอ้นในการ
คั่วที่มากกว่าท าให้ความเป็นกรดลดลง เมล็ดกาแฟจะมีสี
น้ าตาลอ่อนจนถึงสีน้ าตาลเข้มสุด โดยไม่มีน้ ามันเคลือบผิว
เมล็ดกาแฟ แต่ถ้าคั่วเข้มขึ้นกว่าการคั่วปานกลางอีกเล็กน้อย 
เมล็ดสีเข้มขึ้นจากจุดสีน้ าตาลเข้มบนเมล็ดกาแฟ และจะมี
น้ ามันเคลือบทีผ่ิวเมล็ดกาแฟมากขึ้น ดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที ่5 เมล็ดกาแฟท่ีคั่วแบบคั่วกลาง 

 ค) การคั่วเข้ม เมล็ดกาแฟที่คั่วเสร็จแล้วจะมีสีน้ าตาล
เข้มอมแดง แต่ไม่ถึงกับด า ที่ผิวของเมล็ดกาแฟจะมีน้ ามันซึม
เคลือบผิว กาแฟท่ีได้จะมีรสเข้มมากขึ้น กลิ่นหอมของกาแฟ
รุนแรง ปราศจากรสเปรี้ยวเพราะความเป็นกรดถูกความร้อน
ท าลายไปจนหมด การคั่วในระดับเข้มนี้นั้นได้รับความนิยม
มากส าหรับคอกาแฟที่ชอบความเข้มมาก ๆ และมีช่ือเรียก
อย่างแพร่หลาย และเข้าใจสอดคล้องกันในช่ือการคั่วแบบ
เอสเพรสโซ่ ซึ่งเป็นการคั่วกาแฟแบบอิตาเลียน แต่ปัจจุบันนี้
การคั่วในระดับเข้มแบบอิตาเลียนนี้ไม่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากลอีกต่อไป เพราะเป็นการค่ัวที่ท าลายส่วนที่ดีของ
กาแฟไปจนหมดหลงเหลือไว้เพียงแค่คาร์บอน หรือถ่านเมล็ด
กาแฟเท่านั้น  
 

  
รูปที่ 6 เมล็ดกาแฟท่ีคั่วแบบคั่วเขม้ 

 
ประโยชน์ของกาแฟที่มีต่อสุขภาพ 
     การด่ืมกาแฟเป็นประจ าจะช่วยลดความเสี่ยงของการ
เป็นโรคมะเร็งเต้านม โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคหัวใจ 
(แต่ถ้าดื่มมากกว่า 4 แก้วต่อวันจะมีผลเสียต่อหัวใจ) 
โรคเบาหวาน โรคตับแข็ง และโรคเกาต์ สารต้านอนุมูลอิสระ
ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันอนุมูลอิสระภายในร่างกาย อีกทั้ง
กาแฟยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตัวระงับความเจ็บปวด 
โดยเฉพาะในการรักษาไมเกรน และยังสามารถก าจัดโรค 
หืดหอบในผู้ป่วยบางคนได้ด้วย คุณประโยชน์บางอย่างอาจ
ส่งผลต่อเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น กาแฟได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่าช่วยลดการฆ่าตัวตายในผู้หญิง ช่วยป้องกันนิ่ว 
และโรคถุงน้ าดีในผู้ชาย นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสเกิด
โรคเบาหวานในทั้งสองเพศ ซึ่งลดเพียงประมาณร้อยละ 30 
ในผู้หญิง แต่ลดมากกว่าร้อยละ 50 ในผู้ชาย นอกจากนี้
กาแฟยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคตับแข็ง และป้องกันมะเร็ง
ในปลายล าไส้ใหญ่ และกระเพาะปัสสาวะ สามารถลดความ
เสี่ยงในการเกิดมะเร็งในเซลล์ตับ ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของ
มะเร็งตับ และกาแฟช่วยลดโอกาสเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วย 
     ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยในบาริของประเทศอิตาลี ได้
ค้นพบว่าการดื่มกาแฟ 1-2 แก้วต่อวัน ช่วยป้องกันโรค 
หนังตากระตุกได้ และยังช่วยลดอัตราการกระตุกให้ช้าลงได้
ส าหรับผู้ป่วย 
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3.2 กลไกการถ่ายเทความร้อน [2] 
การถ่ายเทความร้อน คือ การส่งผ่านพลังงานความร้อน

ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ดังนั้น เมื่อใด
ก็ตามที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิเกิดขึ้นในตัวกลาง หรือ
ระหว่างตัวกลาง การถ่ายเทความร้อนมักจะเกิดขึ้นได้ โดย
การถ่ายเทความร้อนสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ  

3.2.1 การน าความร้อน คือ การที่ความร้อนจากจุดหนึ่ง
ส่งผ่านเนื้อของสสารไปยังอีกจุดหนึ่งโดยเนื้อของสสารที่นิ่ง
อยู่กับที่ตัวอย่าง เช่น การที่เราจับปลายคีมที่คีบถ่านไฟเป็น
เวลานาน ๆ เราจะรู้สึกร้อน เพราะความร้อนที่ไหลผ่านเนื้อ
วัสดุจากจุดที่ปลายของที่คีมที่คีบถ่านไฟมาที่บริเวณมือ 
ที่จับคีมอยู่ 

3.2.2 การพาความร้อน ประกอบด้วยกลไก 2 แบบ คือ 
พลังงานเกิดการถ่ายเทอันมีผลเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ หรือ
การแพร่แบบสุ่มของโมเลกุล  และผลเนื่องมาจากการ
เคลื่อนที่ของไหลการถ่ายเทลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ เช่น ในระบบ
ที่มีเกรเดียนท์อุณหภูมิจะมีการถ่ายเทความร้อนได้  และ
เนื่องจากโมเลกุลในกลุ่มของไหลจะมีการเคลื่อนที่แบบสุ่มอยู่
ด้วย ดังนั้น การถ่ายเทความร้อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้น
เนื่องจากการเคลื่อนที่แบบสุ่มของโมเลกุล และการเคลื่อนท่ี
ของของไหลส่วนใหญ่ การถ่ายเทความร้อนโดยการพา  
แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี ้

 1) การพาความร้อนแบบอิสระ หรือการพาความ
ร้อนแบบธรรมชาติ คือ การเคลื่อนที่ของความร้อนระหว่าง
ผิวของแข็ง และของไหล โดยที่ของไหลถูกบังคับให้เคลื่อนที่
ไปสัมผัสกับผิวของของแข็งโดยกลไกภายนอก เช่น พัดลม 
หรือเครื่องสูบน้ า เป็นต้น 

 2) การพาความร้อนแบบบังคับ คือ การเคลื่อนที่
ของความร้อนระหว่างผิวของของแข็ง และของไหล โดยที่ไม่
มีกลไกใด ๆ ที่ท าให้ของไหลเคลื่อนที่ แต่ของไหลที่อยู่ใกล้กับ
ผิวของของแข็งก็อาจเคลื่อนที่ได้โดยแรงลอยตัวของของไหล
เอง แรงลอยตัวนี้เกิดจากความแตกต่างของความหนาแน่น
ของของไหล เมื่อเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิในช้ันของ
ของไหลขึ้น 

3.2.3 การแผ่รังสี คือ การที่พลังงานถูกปล่อยออกมา
จากวัตถุที่มีอุณหภูมิที่แน่นอน โดยวัตถุนั้นอาจเป็นของแข็ง 
ของเหลว หรือแก๊สก็ได้ พลังงานของสนามการแผ่รังสีมีการ
ถ่ายเทโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า 
โฟตอน ในขณะที่การถ่ายเทพลังงานโดยการน า หรือการพา
ความร้อนจะต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายเท การถ่ายเทโดย
การแผ่รังสีไม่ต้องอาศัยตัวกลางใด ๆ และจะเกิดการถ่ายเท
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะที่เป็นสุญญากาศ 

 

3.3 แก้ว [3] 
     ในการสร้างเครื่องคั่วกาแฟด้วยลมร้อนขนาดความจุ  
2 กิโลกรัมในครั้งนี้จะน าแก้วมาใช้เป็นส่วนของตัวถังคั่วกาแฟ 
ซึ่งถังคั่วกาแฟนี้ต้องการวัสดุที่สามารถทนต่อความร้อนใน
การคั่วได้ดี และต้องมีความโปรงใสเพื่อที่จะสามารถให้ผู้ที่
ควบคุมการคั่วสามารถมองเห็นสภาพของเมล็ดกาแฟใน
ขณะที่คั่วได้ ซึ่งแก้วที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าวได้ คือ แก้วบอโรซิลิเกตทรงกระบอก  
     วิเชียร บุญเรือง และคณะ (2555) ได้ออกแบบ และสร้าง
เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟขนาดความจุ 1.5 กิโลกรัมขึ้น โดยได้น า
แก้วบอโรซิลิเกตไปสร้างเป็นส่วนประกอบของฝาถังคั่วเมล็ด
กาแฟ ผลปรากฏว่าแก้วบอโรซิลิเกตสามารถทนต่อความร้อน
ในถั่งคั่วที่มีอุณหภูมิ 0–350 องศาเซลเซียสได้ดีโดยไม่เกิด
การแตกร้าว หรือเสียหายใด ๆ 

 
รูปที่ 6 แก้วบอโรซิลิเกตทรงกระบอก 

 
3.4 งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องคั่วกาแฟ 
     จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคั่วกาแฟ
ชนิดต่าง ๆ ทั้งของวิเชียร บุญเรือง และคณะ[4] ที่ได้ท าการ
ออกแบบ และสร้างเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟขนาดความจุ  
1.5 กิโลกรัมขึ้น โดยการท างานของเครื่องอาศัยการเผาให้
ของก๊าซหุงต้มเพื่อให้เกิดความร้อน โดยท าการเผาที่ผนังของ
ถังคั่วที่บรรจุเมล็ดกาแฟไว้ข้างใน ซึ่งถังคั่วจะมีการหมุนตัว
ตลอดเวลาเพื่อให้เมล็ดกาแฟเปลี่ยนกันรับความร้อนจนเมล็ด
สุก ซึ่งปัจจุบันเครื่องแบบนี้จะใช้เป็นส่วนใหญ่แต่เมล็ดกาแฟ
จะสุกไม่ทั่วทั้งเมล็ด หรือแม้กระทั่งของศูนย์วิจัยเกษตร
วิศวกรรมเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ [5] ได้ท าการออกแบบ และเครื่องคั่วเมล็ด
กาแฟขนาด 7 กิโลกรัม การท างานของเครื่องอาศัยการเผา
ให้ของก๊าซหุงต้มเพื่อให้เกิดความร้อน ตัวเครื่องประกอบด้วย
ระบบควบคุมอุณหภูมิในถังคั่ว  ชุดพัดลมดูดฝุ่นละออง 
อุปกรณ์สุ่มเอาเมล็ดกาแฟออกมาตรวจสอบโดยไม่ต้องหยุด
เครื่องในระหว่างที่ท าการคั่ว ภายหลังการคั่วเสร็จมีระบบท า
ให้เมล็ดกาแฟเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังท าให้เมล็ดสุกไม่
ทั่ วทั้ ง เมล็ดและมีของเสีย ในจ านวนที่มากอยู่  ดั งนั้ น
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คณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้นพัฒนางานวิจัยเพื่อออกแบบและ
พัฒนาเครื่องนี้ขึ้นมาให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจกาแฟใน
บ้านเราที่จะต้องแข่งขันกันในเรื่องคุณภาพ รสชาติ และราคา
ต้องถูก ซึ่งต้นทุนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตก็มีส่วนส าคัญ 
รวมถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรสชาติกาแฟที่คั่วด้วยเครื่อง
คั่วลมร้อน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ขอบเขตของโครงการ 

1)  ขนาดของ เ ค รื่ อ ง ก ว้ า ง  460 มิ ล ลิ เ ม ต ร  ย า ว  
790 มิลลิเมตร สูง 1,200 มิลลิเมตร 

2) ขนาดความจุในการคั่วแตล่ะครัง้ไม่เกิน 2 กิโลกรมั 
3) ใช้พัดลมแรงเหวี่ยงแบบซี่ใบพัดโค้งหน้าที่ขับด้วย

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ขนาด 1/2 แรงม้า  
4) ใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อน 
5) คั่วมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าด้วยลมร้อนในอุณหภูมิที่

เหมาะสม 
4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1) ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคั่วกาแฟ 
2) ออกแบบเครื่องคั่วกาแฟด้วยลมร้อนที่มีขนาดความจุ  

2 กิโลกรัม 
3) จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ 
4) ด าเนินการสร้างเครื่องคั่วกาแฟด้วยลมร้อนขนาด

ความจุ 2 กิโลกรัม 
5) ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่อง 
6) ปรับปรุง แก้ไขข้อผิดพลาดของเครื่อง 
7) เก็บข้อมูลการทดลอง 
8) สรุปผลการทดลอง  

4.3 การออกแบบเครื่อง 
ในการออกแบบเครื่องคั่วกาแฟด้วยลมร้อนขนาดความจุ 

2 กิโลกรัมนั้น จะต้องออกแบบให้เครื่องใช้งานได้ตรงตาม
ขอบเขตที่วางไว้ คือ ออกแบบขนาดของเครื่องให้มีขนาด
ก ว้ า ง  460 มิ ล ลิ เ ม ต ร  ย า ว  790 มิ ล ลิ เ ม ต ร  สู ง  
1,200 มิลลิเมตร และขนาดความจุในการคั่วแต่ละครั้งไม่เกิน 
2 กิโลกรัม โดยขั้นตอนในการออกแบบเครื่องคั่วกาแฟด้วย
ลมร้อนนี้ จะกล่าวถึงอุปกรณ์ที่จะน าไปประกอบเป็นช้ินส่วน
หลักของเครื่องคั่วกาแฟด้วยลมร้อน ซึ่งมีอยู่ 3 ส่วนใหญ่ ๆ 
ด้วยกัน ดังนี ้
     4.3.1 ระบบท าความร้อน 

ระบบท าความร้อน เป็นระบบที่มีความส าคัญมากที่สุด 
โดย ระบบนี้จะมีหน้าที่ผลิตความร้อน เพื่อที่จะน าความร้อน
นั้นไปใช้ในการคั่วเมล็ดกาแฟให้สุกในระดับที่ต้องการ ซึ่งจะ
ใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเช้ือเพลิงในการให้ความร้อน โดยระบบ
ความท าความร้อนนี้จะใช้โซลินอยด์วาล์วเป็นตัวจ่ายก๊าซไป 

ผังท่ี 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

ยังหัวฉีดก๊าซที่มีลักษณะดังรูปที่ 7 เพื่อฉีดก๊าซไปเผายังหัว
เผาก๊าซที่มีลักษณะดังรูปที่ 8 
 

 
 

รูปที่ 7 หัวฉีดก๊าซที่ใช้ในเครื่องคั่วกาแฟด้วยลมร้อน 
 

 
  

รูปที ่8 หัวเผาก๊าซที่ใช้ในเครื่องคั่วกาแฟด้วยลมร้อน 
 

4.3.2 ระบบลม 
      ระบบลม เป็นระบบที่มีความส าคัญอีกระบบหนึ่ง โดย
ลมนี้จะมีหน้าที่พัดผ่านแหล่งให้ความร้อนเพื่อให้กลายเปน็ลม
ร้อน และน าลมร้อนนั้นไปคั่วเมล็ดกาแฟภายในถังคั่ว โดย
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การทดลองจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 380 โวลต์ ขนาด 
1 แรงม้า ความเร็วรอบสูงสุด 1390 รอบต่อนาที จ านวนโพล 
4 โพลมาใช้เป็นต้นก าลังในการหมุนพัดลม และปรับความเรว็
รอบด้วยอินเวอร์เตอร์ โดยจะใช้ลมเป่าเมล็ดกาแฟดิบท่ีผ่าน
การสีกะลาออกแล้วให้ลอยขึ้นสูง 180 มิลลิเมตร ซึ่งระยะ
ความสูงนี้ถือว่าเป็นระยะที่พอเหมาะส าหรับการคั่วเพราะ
เมล็ดกาแฟจะไม่ลอยสูงจนปลิวออกชุดถังคั่ว และไม่เบาจน
เมล็ดกาแฟไม่หมุนวนในถัง ได้ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
จ านวนเมล็ดกาแฟกับความเร็วรอบของมอเตอร์ 
 

 
แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเมล็ดกาแฟกับ

ความเร็วรอบของมอเตอร ์
 

จากแผนภูมิที่1 สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อเมล็ดกาแฟมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น ความเร็วรอบของมอเตอร์ก็จะเพิ่มมาก
ขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเมื่อท าการเปรียบเทียบจากแผนภมูิโดยการ
ค านวณจากสมการความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเมล็ดกาแฟ
กับความเร็วรอบของมอเตอร์ และน ามาเขียนอยู่ในรูปของ
สมการจะได้ y = 0.7075x + 10 เมื่อน าจ านวนเมล็ดกาแฟท่ี
จะใช้คั่วจ านวน 2 กิโลกรัมไปแทนในสมการที่ได้ จะได้
ความเร็วรอบ 2,812.72 รอบต่อนาที แต่มอเตอร์ที่ขายทั่วไป
จะมีความเร็วรอบ 2,800 รอบต่อนาที ดังนั้น จึงเลือกใช้
มอเตอร์กระแสสลับ 230 โวลต์ ขนาด 1/2 แรงม้า จ านวน
โพล 2 โพล ความเร็วรอบสูงสุด 2,800 รอบต่อนาที 

4.3.3 ระบบก าจัดกากเมล็ดกาแฟ 
 ระบบก าจัดกากเมล็ดกาแฟ เป็นระบบที่จะใช้ใน

การก าจัดเปลือกที่เคลือบอยู่บริเวณผิวของเมล็ดกาแฟ  ซึ่ง
เปลือกเหล่านี้จะหลุดออกจากเมล็ดกาแฟในระหว่างที่ท าการ
การคั่ว และถ้าหากไม่มีระบบก าจัดเปลือกเหล่านี้ออกไปใน
ระหว่างการคั่วนั้นจะส่งผลให้เปลือกเหล่านี้เกิดการลุกไหม้ใน
ระหว่างการคั่วได้ ท าให้เมล็ดกาแฟท่ีคั่วนั้นเสียคุณภาพไป 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่9 ระบบก าจัดกากเมล็ดกาแฟ 
 

     จากรูปที ่9 ระบบก าจัดกากเมล็ดกาแฟมีหลักการท างาน
โดยการอาศัยลมที่ใช้เป่าให้เมล็ดกาแฟลอยตัวขึ้นเป็น
พลังงานในการก าจัดกาก เนื่องจากกากของเมล็ดกาแฟมี
น้ าหนักที่เบากว่าเมล็ดกาแฟ จึงท าให้ถูกลมพัดขึ้นไปสูงกว่า
เมล็ดกาแฟ และกากเหล่านั้นจะถูกพัดไปลอดแผ่นตระแกรง
ที่ติดอยู่ด้านบน ซึ่งช่องของตระแกรงเหล่านี้จะมีขนาดที่เล็ก
กว่าขนาดของเมล็ดกาแฟ ท าให้เมล็ดกาแฟบางเมล็ดที่
อาจจะถูกลมพัดขึ้นมาไม่สามารถลอดผ่านซี่ตระแกรงได้ ส่วน
เปลือกของเมล็ดกาแฟท่ีลอดผ่านซี่ตระแกรงก็จะถูกกักเก็บไว้
ในบริเวณฝาปิดที่สามารถถอดออกเพื่อน าไปทิ้งได้หลังจากที่
คั่วเสร็จ 

4.4 รูปแบบเครื่อง 

 
รูปที ่10 เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟด้วยลมร้อนขนาดความจุ 

2 กิโลกรัม 
 

     จากรูปที่ 10 สามารถแบ่งส่วนประกอบของเครื่องคั่ว
เมล็ดกาแฟด้วยลมร้อนขนาดความจุ 2 กิโลกรัมออกได้เป็น 
10 ส่วนดังนี ้

1) โครงเครื่อง 
2) ชุดฝาครอบเครื่อง 
3) ชุดถังคั่วเมล็ดกาแฟ 
4) ชุดกรองกากเมล็ดกาแฟ 
5) ชุดฝาปิด 
6) ฝาปิดชุดควบคุม 
7) ชุดครอบห้องเผา 
8) ชุดฐานเครื่อง 
9) ชุดมอเตอร ์
10) ชุดฝาปิดข้าง 
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5.สรุปผลการวิจัย 
      ผลจากการทดลองเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟด้วยลมร้อน
ขนาดความจุ 2 กิโลกรัม พบว่า สามารถคั่วกาแฟให้ได้สี และ
สุกในระดับที่เท่ากัน โดยการคั่วเมล็ดกาแฟระดับที่อ่อนใช้
อุณหภูมิ 200 องศาใช้เวลาในการคั่ว 9.13 นาที ปริมาณของ
เมล็ดกาแฟที่ เสีย  3.4 เปอร์เซ็นต์ การคั่วเมล็ดกาแฟที่
ระดับกลางใช้อุณหภูมิ 230 องศาใช้เวลาในการคั่ว 7.40 
นาที ปริมาณของเมล็ดกาแฟที่เสีย 3 เปอร์เซ็นต์ และการ 
คั่วเมล็ดกาแฟที่ระดับเข้มใช้อุณหภูมิ 230 องศาใช้เวลาใน
กา รคั่ ว  13.02 นาที  ปริ ม าณของ เ มล็ ดก าแฟที่ เ สี ย  
4.7 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องคั่วเมล็ด
กาแฟด้วยลมร้อนขนาดความจุ  2 กิโลกรัมเท่ากับ 96.3 
เปอร์เซ็นต์ ส าหรับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของเครื่องคั่วเมล็ด
กาแฟด้วยลมร้อนขนาดความจุ 2 กิโลกรัมพบว่าอยู่ที่ 832.13 
กิโลกรัม และสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 27 วัน ซึ่งจะ
สามารถท าให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในการสั่งซื้อ
เมล็ดกาแฟ หรืออาจคั่วเมล็ดกาแฟขายเพื่อผลก าไรกับทาง
ร้านมากยิ่งข้ึน 
      นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เชิญ Mr.Peter Darius ผู้เช่ียวชาญ
ด้านกาแฟจากประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทอาข่า
คอฟฟี่  จ ากัด  ได้ท าการทดสอบรสชาติกาแฟ (Coffee 
Tasting or Cupping) ที่คั่วจากเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟด้วยลม
ร้อนขนาดความจุ 2 กิโลกรัม พบว่า คุณภาพของกาแฟโดย
การใช้ประสาทสัมผัส 3 ส่วน คือ กลิ่น รส ความรู้สึกในล าคอ 
อยู่ในเกณฑ์ประเมินร้อยละ 83 หรือจะเรียกว่า คุณภาพเลิศ 
(Specialty) ก็ว่าได้ 
 
6.อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
6.1 ปัญหาที่พบในโครงการ 
     6.1.1 เนื่องจากเมล็ดกาแฟมีหลายเกรดซึ่งแต่ละเกรดก็
จะมีขนาดที่แตกต่างกัน ท าให้เวลาที่คัวจะมีเมล็ดกาแฟบาง
เมล็ดที่มีขนาดเล็กกว่าช่องตระแกรงกรองกากลอดขึ้นไปแล้ว
ไปตกอยู่ในถังเก็บกาก ท าให้เมล็ดเหล่านั้นกลายเป็นเมล็ดที่
เสีย 
     6.1.2 เนื่องจากถังเก็บกากเมล็ดกาแฟมีขนาดเล็ก และ
ระยะห่างระหว่างแผ่นตระแกรงกับฝาปิดมีระยะที่สั้น ท าให้
กากของเมล็ดกาแฟออกจากถังคั่วไม่หมด และเมื่อท าการคั่ว
เสร็จจะมีกากส่วนหนึ่งตกลงมาข้างในถังคั่ว ท าให้ต้องเป่า
กากเหล่านั้นออกก่อนท่ีจะน าไปบริโภค 
     6.1.3 เมื่อระบบเป่าให้เมล็ดกาแฟเย็นตัวท างานจะยังมี
ความร้อนเหลืออยู่ภายในห้องเผา ส่งผลให้ช่วงแรกที่เป่าจะ
เหมือนเป็นการคั่วเมล็ดกาแฟต่อไปอีกระยะหนึ่ง 
     6.1.4 ก่อนท่ีจะคั่วทุกครั้งต้องท าการให้ความร้อนภายใน
ห้องคั่วถึงอุณหภูมิที่ตั่งไว้ก่อนแล้วจึงกดปุ่มหยุดการท างาน 

และน าเมล็ดกาแฟใส่ลงในถังค่ัว ส่งผลท าให้อุณหภูมิภายใน
เตาลดลงอย่างรวดเร็ว     
6.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     6.2.1 ควรสร้างตระแกรงกรองกากให้มีหลายขนาด 
เพื่อที่จะสามารถถอดเปลี่ยนตระแกรงให้เหมาะสมกับขนาด
ของเมล็ดกาแฟท่ีจะน ามาคั่ว 
     6.2.2 ควรติ ดตั้ งท่ อลมอะลูมิ เนียมที่ สามารถทน 
ความร้อนได้มากกว่า 230 องศาเซลเซียสที่บริเวณฝาปิด 
ถังกรองเพื่อเป็นช่องทางให้ควันที่เกิดจากการคั่วเมล็ดกาแฟ
ไหลออกไปยังบริเวณที่ต้องการ 
     6.2.3 สร้างถังเก็บกากให้มีขนาดสูงกว่าเดิมแล้วเว้น
ระยะห่างระหว่างแผ่นตระแกรงกับฝาปิดให้มากขึ้น เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ในการเก็บกากเมล็ดกาแฟ 
     4) ควรออกแบบวิธีการน าเมล็ดกาแฟใส่ลงไปในถังคั่ว
แบบใหม่ โดยอาจจะเพิ่มกลไกส าหรับใส่เมล็ดกาแฟเข้าไปใน
ถังคั่วท่ีด้านบนของชุดฝาปิดโดยไม่จ าเป็นต้องหยุดเครื่อง 
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Biogas production from anaerobic digestion of agricultural and food waste 
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บทคัดย่อ 
เศษวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน เป็นวัสดุหมักที่ส าคัญยิ่งในการผลิตก๊าซชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน งานวิจัยนี้ มี

วัตถุประสงค์ เพื่อหาปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการหมักย่อยสลายเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น เศษก้านและใบ
ล าไย เศษก้านและใบไม้รวมและเศษอาหาร ที่อัตราส่วนของวัสดุหมัก 1:1 โดยใช้ตะกอนเชือ้จุลินทรีย์ตั้งต้นจากฟาร์มหมูในถัง
หมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน ขนาด 200 ลิตร รวม 3 ชุด ชุดละ 2 ซ้ า คือชุดที่ 1 เศษก้านและใบล าไยและเศษอาหาร ชุดที่ 2 เศษ
ก้านและใบไม้รวมและเศษอาหาร และชุดที่ 3 เฉพาะเศษอาหาร ซึ่งเป็นชุดควบคุม ผลการศึกษาพบว่าลักษณะสมบัติทางเคมี
ของวัสดุหมักมีค่าปริมาณสาร อินทรีย์สูงในรูปซีโอดี 38,400–459,200 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งรวม 60,725–318,020 
มิลลิกรัม/ลิตร และของแข็งระเหยง่าย 28,460–224,845 มิลลิกรัม/ลิตร ค่า pHและอุณหภูมิ แสดงว่าสภาวะการหมักย่อย
เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมโดยจุลินทรีย์ Mesophilic ชุดที่ 2 ใช้ระยะเวลาหมัก 15 วัน ให้ปริมาณก๊าซสะสมสูงสุด 421.3 ลิตร สูง
กว่าชุดที ่1 ประมาณ 0.5 เท่า ชุดที่ 3 ใช้ระยะเวลาหมัก 9 วัน ให้ปริมาณก๊าซต่ าสุด 203 ลิตร และค่าการก าจัดสารอินทรีย์ใน
รูปซีโอดี มีค่าสูง 82.10% ในชุดที่ 2 และ 72.50% ในชุดที่ 1 

ค าหลัก : ก๊าซชีวภาพ  เศษวัสดุทางการเกษตร  เศษอาหาร การหมักย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

Abstract 
Community-based waste residues are essential substrates to produce biogas in anaerobic digestion 

(AD). The purpose of this research was to explore biogas production from agricultural waste such as Longan 
leaves and petioles waste, mixed leaves and petioles waste, and food waste at the ratio 1: 1 using the seed 
sludge from a pig farm in anaerobic digester size 200 L.  Three sets of experiments were conducted for 2 
replicates/set. The first reactor set contained Longan leaves and petioles waste and food waste. The second 
reactor set contained mixed leaves and petioles waste and food waste.  The third reactor set, which was 
control set, contained only food waste. It was found that physico-chemical characteristics of substrates had 
a high content of organic matters in terms of COD 38,400-459,200 mg/l, total solids; TS 60,725-318,020 mg/l, 
and volatile solid; VS 28,460- 224,845 mg/ l.  pH and temperature showed that all experiments were in the 
optimum condition, and operated by Mesophilic bacteria. The highest cumulative biogas yield was 421.3 L 
with hydraulic retention time (HRT) in 15 days in the second set.  It was of about 0.5 times of the first set. 
The third set was the lowest biogas yield 203 L with HRT in 9 days.  %COD removal values were very high 
of about 72.50% in the first set, and 82.10% in the second set. 

Keywords : biogas, agricultural waste, food waste, anaerobic digestion 
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1. บทน า 
     เทคโนโลยีการบ าบัดของเสียแบบไม่ใ ช้ออกซิ เจน 
(Anaerobic Digestion) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ใน
การบ าบัดของเสียอินทรีย์ ให้ได้ก๊าซชีวภาพ เป็นผลพลอยได้ 
ก๊ าซ ชีวภาพ ประกอบด้วยก๊ าซมี เทน (CH4)  60-80%  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 30-40% และก๊าซอื่นๆได้แก่ 
ก๊ า ซ ไ ฮ โ ด ร เ จ น  ( H2)  ก๊ า ซ ไ น โ ต ร เ จ น  ( N2)  แ ล ะ 
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด ์(H2S) เป็นต้น [1] แต่เนื่องด้วยพลังงาน
ที่ผลิตจากระบบก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักของเสียเพียง
ชนิดเดียว เช่นน้ าเสียที่เกิดจากฟาร์มสุกร หรือฟาร์มไก่  
ไม่สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพให้มากข้ึนได้ 
จึงมีความจ าเป็นต้องหาสารอินทรีย์ชนิดอื่นๆ มาท าการ 
หมักย่อยร่วม (Co-digestion) คือ การน าวัสดุอื่นมาหมักร่วม 
เช่น ขยะอินทรีย์ เศษอาหาร เศษวัชพืชที่ เหลือใช้ทาง
การเกษตร เพื่อเป็นแหล่งสารอินทรีย์ส าหรับการหมักย่อยให้
เกิดประสิทธิภาพสูงและได้ผลผลิตก๊าซชีวภาพมากขึ้น [2] 
การศึกษาครั้งน้ีมุ่งเน้นการผลิตในระดับครัวเรือน  
     จากการรวบรวมผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการหมัก
ย่อยร่วมที่ผ่านมานั้น [2] พบว่าการหมักย่อยร่วมช่วยท าให้
ระบบหมักมีสารอาหารหลากหลายชนิด ท าให้ระบบมีสภาวะ
การท างานที่มีความอยู่ตัว  สามารถผลิตก๊าซชีวภาพเป็น
พลังงานทดแทนได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมจากสารอินทรีย์ที่ไม่สามารถหมักย่อยด้วยตัวเอง
ได้ เช่น การท าการศึกษาการหมักย่อยร่วมระหว่าง เศษ
พืชผักและผลไม้ ผสมกับมูลไก่ ซึ่งผลของงานวิจัยพบว่าการ 
หมักย่อยร่วมในอัตราส่วนผสมของเศษผักผลไม้ 50% เกิด
การย่อยสลายร่วมให้ก๊าซมีเทนได้ดี [3] 
     ดังนั้นในการศึกษานี้ จึงได้ใช้เศษของเสียทางการเกษตร 
เช่นเศษก้านและใบไม้ จ าพวกล าไย และอ่ืนๆ รวมกันหลาย
ชนิด ท าการหมักย่อยในสภาวะไม่ใช้ออกซิเจนร่วมกับเศษ
อาหาร อัตราส่วน 1:1  ในถังหมักขนาดครัวเรือน 200 ลิตร 
เพื่อหาปริมาณก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักย่อยเศษของเสีย
ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร จ า พ ว ก  เ ศ ษ ก้ า น แ ล ะ ใ บ ล า ไ ย  
เศษก้านและใบไม้รวม ร่วมกับเศษอาหารในสภาวะไร้
ออกซิเจน และประสิทธิภาพการก าจัดสารอินทรีย์ในรูปของ
ค่าซีโอดี (COD) จากการหมักดังกล่าว เพื่อน าผลที่ได้ไป
พัฒนาและประยุกต์ใช้งานต่อไป 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 
2.1 ตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง  
 1) เช้ือตั้งต้นจากฟาร์มสุกรดอนแก้ว ต าบลดอน
แก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 2) เศษก้านใบล าไย และใบไม้รวมประกอบด้วย ใบ
มะม่วง ใบสัก ใบลิ้นจี่ ซึ่งเป็นใบไม้รวมของมทร.ล้านนา 
จังหวัดเชียงใหม่  

3) เศษอาหารจากตลาดฝายหิน จงัหวัดเชียงใหม่ 
4) ชุดอุปกรณ์ถังหมักก๊าซชีวภาพขนาด 200 ลิตร 

จ านวน 6 ชุด 
5) เครื่องหั่นย่อยใบไม้ 1 เครื่อง 

2.2 การเก็บและเตรียมตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 
 1) เศษอาหารจากตลาดฝายหิน จงัหวัดเชียงใหม่
น ามาผ่านการบดละเอยีดให้มีขนาด 0.1 - 0.5 มม.  
 2) เช้ือตั้งต้น เก็บด้วยวิธีการตักจ้วงออกมาจากถัง
ปฏิกรณ์แบบ H-UASB   
 3) เศษก้านและใบล าไย และใบไม้รวมของ มทร.
ล้านนา เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ใบมะม่วง ใบสัก และใบ
ลิ้นจี่ น ามาท าการบดย่อยให้มีขนาด 0.1 - 0.5 มม. 
2.3 วิธีการทดลอง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
     ส่วนท่ี 1 การออกแบบ และสร้างแบบจ าลองถังหมักย่อย
ขนาด 200 ลิตร  
     สร้างแบบจ าลองถังหมักเศษก้านและใบล าไยแบบไม่ใช้
อากาศขนาด 200 ลิตร โดยใช้ถังพลาสติกส าเร็จรูปขนาด 
200 ลิตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 52.8 ซม. 
     ส่วนท่ี 2 การเตรียมระบบและท าการเดินระบบ 

1) เตรียมถังหมัก 2 ชุด ชุดละ 2 ซ้ า โดยใช้สัดส่วน
วัสดุหมักย่อยที่มีปริมาตรรวมประมาณ 60 ลิตร หรือ 1 ใน 3 
ของถังหมักขนาด 200 ลิตร ท าให้ได้อัตราส่วนของเศษก้านและ
ใบไม้ : เศษอาหาร เท่ากับ 1 : 1 โดยมีรายละเอียดของ
ส่วนผสมแต่ละชุดทดลองดังนี้ 

- ชุดที่ 1 เศษก้านและใบไม้รวม 3 กิโลกรัม : เศษ
อาหาร 3 กิโลกรัม และเช้ือจุลินทรีย์ 54 ลิตร ท าการเดิน
ระบบ 2 ซ้ า  

- ชุดที่ 2 เศษก้านและใบล าไย 3 กิโลกรัม : เศษ
อาหาร 3 กิโลกรัม และเชื้อจุลินทรีย์ 54 ลิตร โดยท าการเดิน
ระบบ 2 ซ้ า   

- ชุดที่ 3 เศษอาหาร 3 กิโลกรัม และเช้ือจุลินทรีย์ 
54 ลิตร ท าการเดินระบบ 2 ซ้ า   
หมายเหตุ - อัตราส่วนของเศษก้านและใบไม้ (สด:แห้ง) ใช้
อัตราส่วน [3:1] ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ได้จากการศึกษาของ  
กลิ่นประทุม ปัญญาปิง และคณะ , (2555) [4] ที่ระบุว่า
อัตราส่วนดังกล่าว  ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพสูงท่ีสุด 
- การปรับด่าง ใช้วิธีการเติมโซเดียมไบคาร์บอเนต [NaHCO3] 
          2) น าเศษก้านใบไม้ เศษอาหาร และเช้ือจุลินทรีย์ ที่
บดละเอียดแล้ว ใส่ลงในถังหมัก 
          3) กวนผสม ให้วัสดุเข้ากัน จากนั้นเก็บน้ าตัวอย่างไป
วิเคราะห์หาค่า pH, TS, VS และ COD แล้วปิดฝาถัง 
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          4) ตรวจวัดปริมาณก๊าซ, pH, และอุณหภูมิ ทุกวัน 
          5) ตรวจวัดค่า pH, TS, VS, Temp และ COD เมื่อ
สิ้นสุดการเดินระบบ 
          6) สรุปผลการทดลอง 
2.4 ระยะเวลาท าการทดลอง 6 เดือน 
2.5 พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์และวิธีวิเคราะห์ 
     ได้แก่  อุณหภูมิ   pH , Chemical Oxygen Demand; 
COD, Total Solid; TS, Volatile Solid; VS ทั้ ง ก่ อนและ
หลังการเดินระบบหมัก โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน
การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย (APHA, AWWA and WPCE, 
2005) [5] 
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
     ใช้ค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. ผลและวิจารณ์ผล 
3.1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุหมัก 
     ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างทางกายภาพและเคมีของ
ตะกอนจุลินทรีย์ ที่ได้มาจากฟาร์มสุกรดอนแก้ว อ.แม่ริม  
จ.เ ชียงใหม่ และเศษอาหารที่ ไ ด้มาจากตลาดฝายหิน  
จ.เชียงใหม่ มีค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
     จากตารางที่ 1 แสดงว่าค่า pH ของเศษอาหารมีความ
เป็นกรดมากกว่าเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งมีค่า TS VS และ COD 
มากกว่า เนื่องจากมีองค์ประกอบท่ีเป็นสารอินทรีย์อยู่จ านวน
มาก ส่วนค่า TS VS และ COD ของวัสดุหมักอื่นๆ ล้วนมีค่า
สูงเช่นกัน แสดงว่าปริมาณสารอินทรีย์ของวัสดุหมัก มีความ
เหมาะสมต่อการหมักย่อยแบบไร้ออกซิเจน

  ตารางที่ 1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุหมักที่ใช้ในการหมักย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

ตัวอย่าง 
ลักษณะสมบตัิทางเคม ี

pH TS 
(mg/L) 

VS 
(mg/L) 

COD 
(mg/L) 

ตะกอนเชื้อจุลินทรยี์* 7.40 60,725.00 28,460.00 38,400.00 
เศษอาหาร 4.40 318,020.00 224,845.00 459,200.00 
เศษก้านและใบไม้รวม 4.00 377,135.00 338,206.00 - 
เศษก้านและใบล าไย 5.06 - 45,128.00 - 

 หมายเหตุ * เป็นของเสียในรูปของแข็งและของเหลวรวมกัน สว่นการวิเคราะห์วัสดุหมักที่เป็นของแข็งบดละเอียดละลายน้ าโดยใช้สัดส่วนวัสดุหมกั : น้ า 10 g : 50 g 
 
3.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการหมักย่อยสลายเศษ
ก้านและใบไม้กับเศษอาหาร 
     ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ตรวจวัดได้ จาก
การหมักย่อยสลายเศษก้านและใบล าไยร่วมกับเศษอาหาร 

และจากการหมักย่อยสลายเศษก้านและใบไม้รวมกับเศษ
อาหาร เมื่อเริ่มท าการเดินระบบ และเมื่อสิ้นสุดการเดิน
ระบบ ดังแสดงในตารางที่ 2

ถงัหมกัก๊าซชวีภาพ
ขนาด 200 ลติร 

ถงัเกบ็ก๊าซชวีภาพ
ขนาด 80 ลติร 
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ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการหมักย่อยสลายเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและเศษอาหาร 

   ชุดทดลอง pH เข้า
ระบบ 

pH ออก
ระบบ    COD เข้าระบบ COD ออกระบบ COD ที่ถูกก าจัด 

% การ
ก าจัด
COD 

1. เศษก้าน
และใบล าไย 
+เศษอาหาร 

6.10±0.14 7.00±0.14 145,600.00±24,890.16 34,400.00±3,394.101 111,200.00±28,284.27 75.83% 

2. เศษก้าน
และใบไม้รวม 
+เศษอาหาร 

6.40±0.14 7.10±0.00 141,600.00±3394.11 25,360.00±1,923.33 116,240.00±1,470.78 82.10% 

3.เศษอาหาร 6.30±0.14 7.05±0.07 
 

144,000.00±22,627.42 
  

40,000.00±11,313.70 104,000.00±11,313.71 72.50% 

3.3 การเปลี่ยนแปลงค่า pH และอุณหภูมิทีเ่กิดจากการหมัก
ย่อยสลาย  
     ค่า pH ที่ได้จากการทดลอง ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพ
ในการท างานของระบบหมักย่อย 
     จากรูปที่ 1 พบว่า ค่า pH ของชุดทดลองที่ 1 มีค่าอยู่
ในช่วง 6.1 - 7.4 ซึ่งแสดงว่าสภาวะการหมักย่อยสลายเป็น
กรดอ่อน และค่า pH ดังกล่าวเป็นค่าที่มีความเหมาะสม (6.5 
-7.5) [1, 6] หากมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่านี้ จุลินทรีย์อาจไม่
สามารถด ารงชีพอยู่ได้ [6] จึงต้องมีการปรับ pH เพื่อให้
จุลินทรีย์สามารถด ารงชีพ และท างานได้ ซึ่งชุดทดลองที่ 1 
คือ เศษก้านและใบล าไยกับเศษอาหาร ใช้เวลาในการปรับตัว
ให้มีค่า pH คงที่ และอยู่ ในสภาวะที่จุลินทรีย์ในระบบ 
สามารถท าการย่อยสลายสารอินทรีย์ในช่วงแรกประมาณ 5 
วัน จึงสามารถผลิตก๊าซมีเทนได้  

     ส่วนชุดทดลองที่ 2 ค่า pH  มีค่าอยู่ในช่วง 6.4-7.55 ซึ่ง
แสดงว่ามีลักษณะสมบัติเป็นกรดอ่อนถึงค่อนเป็นกลาง ส่วน
ค่า pH ที่ระบบสามารถย่อยสลายได้ดีอยู่ในช่วงวันที่ 6-9 
ของการเดินระบบโดยมีค่า pH ใกล้ความเป็นกลาง ซึ่งแสดง
ว่าระบบมีสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ 
     และชุดที่ 3 ค่า pH ของการหมักย่อยเศษอาหารและ
ตะกอนจุลินทรีย์  มีค่า pH สูงสุด 7.4  หลังจากนั้นค่า pH 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่ 8 และลดลงจนกระทั่งคงที่ในช่วง
วันท่ี 10 - 15 ของการเดินระบบ 
3.4 ผลของอุณหภูมิขณะท าการทดลอง 
     อุณหภูมิในระหว่างท าการทดลอง มีส่วนต่อการหมักย่อย
สลาย  จากรูปที่ 2 พบว่าค่าอุณหภูมิห้องระหว่างท าการ
ทดลองอยู่ในช่วงฤดูหนาว มีค่าระหว่าง 24๐C–26.8๐C ซึ่ง
อุณหภูมิภายนอกถังมักจะมีค่าน้อยกว่าอุณหภูมิภายในถัง
ปฏิกิริยา 3–5 ๐C [6] ดังนั้นอุณหภูมิภายในถัง จึงคาดว่าอยู่
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     ในช่วง 25.8๐C–28.7 ๐C ซึ่งจัดว่ามีความเหมาะสมกับ
การท างานของจุลินทรีย์ชนิด Mesophilic bacteria [6] 
3.5 ผลของปริมาณก๊าซท่ีเกิดขึ้นจากการทดลอง 
     ผลของปริมาณก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักย่อยสลาย 
ดังแสดงในรูปที่ 3  
     จากรูปที่ 3 พบว่าชุดที่ 1 มีปริมาณก๊าซชีวภาพเกิดขึ้น
สูงสุดในวันที่ 2 ของการเดินระบบ ซึ่งปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นนี้ 
มาจากตะกอนเช้ือจุลินทรีย์ ซึ่งมีการปนเปื้อน จึงท าให้มี
ปริมาณก๊าซเกิดขึ้นสูงมากในช่วงแรกของการเดินระบบ แต่
ในวันต่อมา ปริมาณก๊าซลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีค่า 
pH ต่ ากว่า 6.5 ซึ่งไม่เหมาะสมกับการท างานของจุลินทรีย์ 
หลังจากนั้นในช่วงวันท่ี 5 ของการเดินระบบ ชุดที ่1 มีค่า pH 
เพิ่มขึ้น อยู่ในช่วง 6.5- 7.8 ท าให้มีปริมาณก๊าซเพิ่มขึ้นและ
คงที่ ซึ่งแสดงว่าจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ดี 
[6] และมีปริมาณก๊าซเริ่มคงที่ และลดลงตั้งแต่วันที่ 5 จนถึง
สิ้นสุดระบบ ใช้ระยะเวลาหมักนาน 15 วัน มีปริมาณก๊าซ
สะสมรวม 226.6 ลิตร  
     ส่วนชุดที่ 2 พบว่ามีปริมาณก๊าซชีวภาพสูงสุด เมื่อเดิน
ระบบได้ 2 วัน  ด้วยเหตุผลเดียวกับชุดที่ 1 หลังจากนั้น 
ปริมาณก๊าซลดลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุผลเดียวกับชุดที่ 1 
และในช่วงวันที่ 11 ของการเดินระบบ มีค่า pH อยู่ในช่วง 
6.3- 6.8 ซึ่งเหมาะสมต่อการท างานของจุลินทรีย์  ท าให้
จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ดี [6] หลังจากนั้น
ปริมาณก๊าซเริ่มคงที่และลดลงตั้งแต่วันที่ 11 จนถึงวันสิ้นสุด
ระบบ ใช้ระยะเวลาในการหมักนาน 15 วัน มีปริมาณก๊าซ
สะสมรวม 421.3 ลิตร  
     ส าหรับชุดที่ 3 พบว่ามีปริมาณก๊าซมากที่สุดในวันที่ 2 
เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลเดียวกับชุดที่ 1-2 และวันถัดมามี
ปริมาณก๊าซลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการผสมระหว่าง
เช้ือจุลินทรีย์กับเศษอาหารทีย่ังไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน และมี
ค่า pH ไม่อยู่ในช่วงที่จุลินทรีย์ท างานได้ดี จึงควรมีการกวน

ผสมระหว่างการป้อนอาหาร เพื่อให้มีการหมักย่อยที่ดี และ
ปริมาณก๊าซเพิ่มขึ้นในวันที่ 5 เพราะมีค่า pH อยู่ในช่วงที่
จุลินทรีย์ย่อยสลายได้ดี หลังจากนั้นปริมาณก๊าซมีค่าลดลง
เรื่อย ๆ อย่างคงที่ เนื่องจากไม่มีอาหารให้เช้ือท าการย่อย
สลายได้อีก ปริมาณก๊าซจึงลดลง และไม่มีก๊าซเกิดขึ้นอีก
หลังจากวันท่ี 9 ของการเดินระบบ ใช้ระยะเวลาหมักนาน 9 
วัน  มีปริมาตรก๊าซสะสมรวม 203 ลิตร   
 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณก๊าซท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด พบว่าการ
หมักย่อยร่วมของชุดที่ 2 ซึ่งเป็นการหมักระหว่างเศษก้าน
และใบไม้รวมและเศษอาหารให้ปริมาณก๊าซดีกว่าการหมัก
ระหว่างเศษก้านและใบล าไยเพียงชนิดเดียว และเศษอาหาร 
0.5 เท่า การหมักเศษอาหาร ให้ปริมาณก๊าซน้อยที่สุด มี
ประสิทธิภาพการก าจัดสารอินทรีย์ต่ าสุด ทั้งนี้เนื่องจากล าไย
มีโครงสร้างของใบไม้โดยรวมที่แข็งกว่าใบไม้รวม ซึ่งมีหลาย
ชนิด และบางชนิดเช่นมะม่วง แม้มีโครงสร้างของใบที่
ค่อนข้างแข็ง แต่มีปริมาณน้อยกว่าเศษก้านและใบล าไยอย่าง
เดียวที่มีปริมาณเซลลูโลสมากกว่า จึงยากต่อการย่อยสลาย
ของจุลินทรีย์ [7] สิ่งส าคัญการหมักย่อยร่วมที่มีเศษก้านและ
ใบไม้อยู่ด้วย มีส่วนช่วยเร่งการย่อยเศษอาหาร มีผลต่อ
เพิ่มขึ้นของก๊าซชีวภาพและมีเทน [8] 

4. สรุปผลการศึกษา 
     1) ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุหมัก 
รวมทั้งเช้ือจุลินทรีย์มีค่า COD และค่าของแข็งสูง เหมาะกับ
การหมักย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
     2) สภาวะการท างานของชุดทดลองพบว่า มีค่าเฉลี่ย pH 
6.86–7.07 ค่า COD ที่ถูกก าจัดออกในการย่อยสลายเศษ
ก้านและใบล าไยกับเศษอาหารมคี่าสงู 75.83% และค่า COD 
ที่ถูกก าจัดออกในการย่อยสลายเศษก้านและใบไม้รวมและ
เศษอาหาร มีประสิทธิภาพสูงสุด 82.10%  
     3) ชุดที่ 2 คือเศษก้านและใบไม้รวมและเศษอาหาร มี
ปริมาณก๊าซเกิดขึ้นมากกว่า ชุดที่ 1 คือเศษก้านและใบล าไย 
0.5 เท่า ดังนั้นเศษก้านและใบไม้รวม ให้ปริมาณก๊าซดีกว่า
เศษก้านและใบล าไยเพียงชนิดเดียว และเศษอาหารเพียง
อย่างเดียว 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบระบบการฆ่าเช้ือจุลีนทรีย์ในอาหารเหลวด้วย
สนามไฟฟ้าพัลส์ระดับอุตสาหกรรม โดยออกแบบโครงสร้างให้ไม่ซับซ้อน มีจ านวนช้ินส่วนประกอบน้อย ต้นทุนในการสร้างถูก 
การบ ารุงรักษาต่ า และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน โครงสร้างท าจากสเตนเลส มีขนาด กว้าง 0.9 ยาว 1.4 และสูง  
1.8 (เมตร) ระบบสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ประกอบด้วยระบบควบคุม (Control System), แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบพัลส์ 
(High Voltage Pulse Generator), ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า (Variacs), ตัวเก็บประจุ (Capacitor), ชุด Spark gaps, ไดโอด 
(Diode), ตัวต้านทาน (Resistor), ห้องฆ่าเช้ือ (Treatment Chamber) แบบไหลต่อเนื่อง, ป้ัมควบคุมการไหลของอาหาร
เหลว (Pump), อุปกรณ์วัดอัตราการไหล (Flow meter), เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) และถังบรรจุอาหารเหลวทั้งก่อน
และหลังกระบวนการ (Initial and treated liquid food) โดยคุณสมบัติของระบบที่สร้างขึ้นมีความเข้มของสนามไฟฟ้า
มากกว่า 25 kV/cm แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วอิเล็กโทรดไม่เกิน 20 kV กระแสไฟฟ้าสูงสุดด้านเอาต์พุต ไม่เกิน 2 kA ที่ความกว้าง
พัลส์ประมาณ 2.5 µs ความถี่พัลส์อยู่ในช่วง 0.5 – 2 Hz ศักย์ไฟฟ้าขั้วบวก ความดันของอาหารเหลวประมาณ 1 bar อัตรา
การไหลของอาหารเหลวประมาณ 1 – 5 L/min อัตราการผลิต 60 – 300 L/hr และความหนาแน่นของพลังงาน 10n kJ/L  
(n ;จ านวนพัลส์) 

 
ค าหลัก : สนามไฟฟ้าพัลส์ อาหารเหลว ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์    

Abstract 
This research is mainly aimed to design and develop a prototype of a microbial inactivation 

system by pulsed electric field for industrial scale in liquid food by designing the uncomplicated structure, 
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fewer components, low cost of developing and maintenance and safe for operators. The structure was 
made of stainless steel which presented width = 0.9, length = 1.4 and height = 1.8 meter. The pulse-
electric field system consists of a control system, high voltage pulse generator, variances, capacitor, spark 
gaps, diode, resistor, continuous flow treatment chamber, pump for controlling liquid food flow, flow 
meter, thermometer, flow Meter, thermometer and Initial and treated liquid food containers. The 
developed system generated electric field intensity over 25 kV/cm, electrode polarity less than 20 kV, 
output current less than 2 kA at a pulse width 2.5 µs approximately, Pulse Repetition Frequency (PRF) was 
in the range of 0.5 - 2 Hz, liquid pressure around 1 bar, liquid flow rate about 1 - 5 L/min, production rate 
is 60-300 L/hr and the energy density is 10n kJ/L (n; number of pulse). 

Keywords : pulse electric field, Liquid food, Microbial Inactivation 
 

1. บทน า 
ต้นก าเนิดของกระบวนการ PEF มีมายาวนาน และ

หลากหลาย นักวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าสนามไฟฟ้า สามารถ
ท าลายกระบวนการของเซลล์ในทางชีววิทยาได้ตั้งแต่ต้นปี 
ค .ศ .1960 วิธีการใช้กระแสไฟฟ้ าหยุดการท างานของ
จุ ลิ น ท รี ย์  (microbial inactivation) ได้ ถู ก ค้ น พ บ ใน ปี  
ค.ศ. 1967 และใช้เวลาอีกนานหลายปีต่อมากว่าที่การวิจัย
และการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง และความสนใจใน
กระบวนการที่ไม่ผ่านความร้อนของ PEF จะมาบรรจบกัน 
จน ผ ลั ก ดั น ให้ เกิ ด ก า รน า เอ า เท ค โน โล ยี  PEF จ าก
ห้องปฏิบัติการสู่ภาคธุรกิจในกลางปี ค.ศ. 1990 PEF ยัง
ได้รับการค้นคว้าในฐานะที่เป็นเทคนิคในการที่ท าให้เนื้อเยื่อ
ในพืช หรือ สัตว์สามารถถูกแทรกซึมเข้าไปได้ ซึ่งน าไปใช้ได้
ในหลากหลาย เช่น การสกัด การท าให้แห้ง หรือ การเตรียม
เนื้อเยื่อ เพื่อใช้ในกระบวนทางเคมี หรือ กระบวนการที่
เกี่ยวกับจุลินทรีย์ ไม่ว่าจะน าไปใช้ในกรณีใดๆ การท าให้เกิด 
การแทรกซึมโดย electroporation ในเซลล์พืชหรือเซลล์
ของสัตว์นี้ จะท าให้เกิดรอยแยกของเนื้อเยื่อเซลล์ที่ท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนสารระหว่างภายในและภายนอกเซลล์  

การพัฒนา PEF มีการประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ได้แก่ 
การน าไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เทคนิคการแยกเนื้อเยื่อ 
กระบวนการฆ่าเช้ือโรค และ การสกัดสารจากพืช เป็นต้น  
ถึงงานวิจัยต่างๆ จะถูกแยกกันท า แต่ก็สามารถน าหลักการ
มาผสมผสานกันให้เกิดผลได้ กระบวนการฆ่าเชื้อโรคเป็นการ
ประยุกต์ใช้ PEF ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารเป็นหลัก โดยการ
ใช้ PEF ในการฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ต่างๆ ในอาหารเหลว ซึ่งมี
ความต้องการที่จะให้ได้ระดับการฆ่าเช้ือโรคใกล้เคียงกับ
กระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ โดยที่ไม่ให้เสียรสชาติ คุณค่าทาง
โภชนาการ และคุณลักษณะอื่นๆ ของของเหลวที่อาจ 
ถูกลดทอนลงไปได้โดยความร้อน มีงานวิจัยเป็นจ านวนมาก
ใน  20 ปี ที่ ผ่ า น ม าที่ แ ส ด งให้ เห็ น ว่ า  PEF ส าม า รถ 
ฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ได้หลากหลายกลุ่ม และสายพันธุ์ โดยอยู่ใน

ภาวะที่อุณหภูมิต่ าเมื่อเทียบกับกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ 
รวมถึงให้ ผลระดับการฆ่ าเช้ือที่ สู งได้  (มากถึ ง 9 logs  
ซึ่งหมายถึงมีเซลล์รอดชีวิตเพียงหนึ่งในพันล้าน) ในสภาวะ
กระบวนการที่เหมาะสม มาตรฐานของระดับการฆ่าเชื้อโรค
ของกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ถูกก าหนดไว้ที่   5 logs ที่
กฎหมายบังคับใช้ในการผลิตอาหารเหลวจะต้องมีจ านวนของ
จุลินทรีย์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 100,000 โคโลนี ต่อ ตัวอย่าง  
1 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ าส้ม 
ข้อมูลตาม (เฉพาะน้ าส้มแท้) (มผช. 275/2547) [1] ดังนั้น 
จึงเห็นได้ว่า PEF สามารถมาใช้ทดแทนการฆ่าเช้ือแบบ 
พาสเจอไรซ์ได้  

กล่าวโดยสรุป กระบวนการ PEF ได้มีความก้าวหน้า
มากขึ้นมากในตลอดระยะเวลา 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์
ก่อโรคหรือจุลินทรีย์ที่ท าให้ เกิดการเน่าเสีย เรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใช้กระบวนการ PEF และอุปกรณ์ที่ต้อง
ใช้ในกระบวนการ PEF กระบวนการ PEF อุปสรรคส าคัญ
ของการน า PEF มาใช้ในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันเป็นเรื่องของ
ความคุ้มทุน ของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าเพิ่มมาก
ขึ้นทั้งในเรื่องของคุณค่าทางอาหารรสชาติและคุณภาพที่
ได้เปรียบเทียบกับการลงทุนที่สูงในการติดตั้งระบบ PEF  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึ่งมุ้งเน้นเพื่อการออกแบบและสร้าง
ต้นแบบระบบการฆ่าเชื้อจุลีนทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ระดับ
อุตสาหกรรมในเครื่องดื่มโดยใช้สนามไฟฟ้าพัลส์ระดับ
ภาคสนาม โดยใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เเละระบบควบคุม 
ที่สามารถพัฒนาและหาได้ภายในประเทศ ทดแทนช้ินส่วน
จากต่างประเทศ 

2. ทฤษฎีและวิธีการด าเนินการวิจัย 
2.1 รูปร่างของพัลส์ 

โดยปกติการใช้งานของระบบ PEF จะขึ้นอยู่กับค่าของ
แรงดันที่สูงพอและระยะเวลาที่เกิดสนามไฟฟ้าก าลังสูงต้อง
มากพอ เพื่อให้เกิดผลในการฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ต่างๆ รูปทรงใน
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อุดมคติของแรงดันพัลส์จะมีระยะเวลาที่แรงดันเพิ่มสูงขึ้น
และลดลงเป็นศูนย์ และยอดของแรงดันเป็นเส้นเรียบที่ให้
แรงดันคงที่ตามระยะเวลาและพลังงานหรือค่าแรงดันที่
ต้องการ แต่ในทางปฏิบัติรูปทรงพัลส์แบบนี้ไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้จริง โดยพัลส์ที่เกิดขึ้นนั้นจะใช้เวลาในการไต่หรือ
ลดระดับความดันจนถึงค่าแรงดันสูงสุดที่ต้องการ และค่าแรง
ดันเป็นเส้นตรงคงที่ที่ยอดก็ไม่สามารถเกิดได้จริง ดังนั้นการ
ก าหนดค่าและระยะเวลาของแรงดันพัลส์ในทางปฏิบัติจึง
ขึ้นอยู่กับวิธีการประมาณ 

คลื่นทั้ง 3 ดังรูปที่ 1 ที่ค่าสูงสุด (Vmax = 100) และค่า
ความกว้างของพัลส์ที่เท่ากันค่าคัตออฟ (cut-off)  ของกราฟ
เอ็กซ์โปเนนเชียลอยู่ที่ 25% ของ Vmax พัลส์ทั้ง 3 รูปแบบนี้
เป็นตัวอย่างที่นักวิจัยน ามาใช้โดยประมาณว่าเป็นลักษณะ
ของ 

 

 
รูปที่ 1 รูปทรงของคลื่นแรงดันพัลส์ทั้ง 3 แบบท่ีใช้งานจริง  
ที่ถูกนอร์มอลไลซ์มาเปรียบเทียบกัน ได้แก่ รูปทรงสีเ่หลีย่ม 

รูปทรงแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล และรูปทรงครึ่งของคลื่น 
รูปไซน์ (half sine wave) [2] 

 
พัลส์ที่ มี ค่ าเดียวกัน (V=100, t=100) อย่างไรก็ตามค่ า
พ ลั งงาน ที่ ได้  แล ะระยะ เวล าที่ ค่ าแร งดั น อยู่ เห นื อ 
ค่าเทรชโชลด์จะแตกต่างกันอย่างมาก จากความแตกต่างท่ีได้
กล่าวมาแล้วนี้ท าให้มีผลทางจุลชีววิทยาที่ถูกรายงานออกมา
ต่างๆ กัน  
2.2 ค่าการน าไฟฟ้าและอัตราการไหล  

ค่าก าลังที่ต้องใช้ในกระบวนการจะถูกก าหนดจาก 
ค่าการน าไฟฟ้า (conductivity) ของสารเหลว และอัตรา
การไหลที่ต้องการ ค่าการน าไฟฟ้าจะถูกวัดโดยการเคลื่อนที่
ของอิเล็คตรอนที่อยู่ในสารที่ใช้ โดยการวัดว่ากระแสไฟฟ้า
สามารถถูกส่งผ่านไปไดง่้ายแค่ไหน หน่วยของค่าการน าไฟฟ้า
ที่ใช้คือ ซีเมนต่อเมตร (S/m) ในงานวิจัยส่วนใหญ่ของ PEF 
จะใช้ค่าการน าไฟฟ้า () เนื่องจากเป็นค่าท่ีเคยถูกวัดมาแล้ว

ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของสารเหลว และสามารถน ามาใช้
ค านวณค่ากระแสไฟฟ้าตามกฎของโอห์มได้ ค่าก าลังที่
ต้องการจะแปรผันตรงตามอัตราการไหลและค่าการน าไฟฟ้า
ในกระบวนการที่ก าหนด และแปรผันตามค่ายกก าลัง 2 ของ
ค่าความเข้มสนามไฟฟ้า ท าให้ค่าความเข้มสนามไฟฟ้าเป็น
ตัวแปรหลักที่ส าคัญที่สุดที่ต้องก าหนดให้ถูกต้อง เพื่อที่จะ
ค านวณค่าก าลังที่ต้องการในกระบวนการ PEF ให้ได้ต่ าที่สุด 
2.3 ภาพรวมของระบบสนามไฟฟ้าแบบพัลส์  
2.3.1 แหล่งจ่ายไฟ  

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงจะแปลงไฟกระแสสลับที่ได้มา
เป็นไฟกระแสตรงแรงดันสูง แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง
โดยทั่ วไปจะแสดงค่าเป็นก าลังเฉลี่ยคือ  วัตต์  (Watts) 
โครงสร้างระบบของแหล่งจ่ายไฟแบ่งออกเป็นหลัก ๆ  
3 ประเภท ระบบแรกที่ง่ายที่สุดคือระบบท่ีใช้หม้อแปลงเรียง
กระแสไฟ  (transformer rectifier) ซึ่ งท างานที่ ความถี่  
50-60 เฮิรตซ์ ระบบแหล่งจ่ายแบบนี้เป็นระบบที่ถูกที่สุดแต่
มีขนาดใหญ่ในเครื่องที่ให้ก าลังไฟสูง ซึ่งเป็นข้อเสียในแง่ของ
การควบคุมแรงดันการรักษาระดับแรงดัน และผลต่อระบบ
ก าลังไฟโดยรวมแต่อย่างไรก็ตามระบบแบบนี้เป็นระบบท่ีมี
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ถ้าวัดเป็นจ านวนเงินต่อก าลังวัตต์ 
โดยเฉพาะจะถูกลงในระบบที่ให้ไฟก าลังสูงๆ (หลาย 100 
กิโลวัตต์) 

ระบบแบบที่ 2 เป็นระบบจ่ายไฟที่ใช้ระบบสวิตช่ิง 
(switching power supply) ในการออกแบบระบบนี้ก าลัง
ไฟขาเข้าจะถูกเรียงและตัดที่ความถี่สูง (ประมาณ 10-50 
กิโลเฮิรตซ์) ก่อนเข้าไปท่ีหม้อแปลงเรียงกระแสไฟ ขนาดของ
หม้อแปลงที่ใช้จะมีขนาดลดลงตามความถี่ในการตัดคลื่นที่
สูงขึ้น ท าให้ขนาดของเครื่องจ่ายไฟกระแสตรงก าลังสูงที่มี
ขนาดไม่ใหญ่ ระบบสวิตช่ิงจะให้แรงดันที่รักษาระดับการ
ควบคุมได้ดี และสามารถตั้ งค่าแรงดันขาออกได้ ท าให้
เหมาะสมในการควบคุมตัวแปรในกระบวนการ PEF ซึ่งเป็น
อิสระกับส่วนของโมดูเรเตอร์ ระบบแหล่งจ่ายแบบสวิตช่ิง
โดยทั่วไปจะใช้ก าลังมากถึง 500 กิโลวัตต์ ซึ่งสนับสนุนการ
ท างานของระบบ PEF ที่มีอัตราการไหลได้มากถึง 10,000 
ลิตรต่อช่ัวโมง ซึ่งมากพอต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ข้อเสียของระบบแหล่งจ่ายแบบสวิตช่ิงนี้คือราคาที่สูงซึ่งสูง
กว่าแบบแรกประมาณ 2-5 เท่าที่ก าลังเท่ากัน และในระดับ
แรงดันที่สูงมากๆ  (500 กิโลวัตต์ขึ้นไป) รูปแบบที่เหมาะสม
จะเป็นการผสมผสานของหม้อแปลงเรียงกระแสไฟ (ส าหรับ
ก าลังที่ไม่มีการรักษาระดับ) และตัวรักษาระดับแรงดัน
ค วาม ถี่ สู ง  เ ช่ น  ตั วล ด ท อน แรงดั น  buck regulator  
ที่ฝั่ งขาออกเพื่อควบคุมระดับแรงดันสุดท้าย ในระบบ
แหล่งจ่ายไฟแบบนี้ เป็นระบบที่เหมาะที่สุดที่จะน ามาใช้ใน
ระบบ  PEF ที่ ต้ องการก าลั งสู งๆ  เช่นในสายการผลิต
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อุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่  หรือ การบ าบัดน้ าเสีย 
ขนาดใหญ่ 
2.3.2 โมดูเรเตอร์  

โมดูเรเตอร์แบบพัลส์ในทุกรูปแบบขึ้นอยู่ความสามารถ
ในการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถท าได้
ในทางกลศาสตร์ถึงแม้ว่าจะช้าและยากในการใช้งานในที่
ความถี่สูงและก็ไม่เหมาะกับระบบ PEF  แต่ระบบสามารถ
ออกแบบให้ถูกควบคุมโดยการลัดวงจรโดยอุปกรณ์ เช่น 
อุปกรณ์ลัดวงจรผ่านช่องว่าง (spark gap) ที่ช่ือไทราตรอน 
(thyratron) หรืออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์แบบ 
โซลิดเสตท (solid state) เช่น ตัวเรียงกระแสไฟแบบซิลิคอน
คอนโทรล (silicon controlled rectifier)  

ระบบสวิตช่ิงนี้สามารถให้กระแสผ่านในทางกลับกันได้ 
และถูกตัดโดยหลอดสุญญากาศ เช่น เทรดโทรด (tetrode) 

  

 
รูปที่ 2 วงจรโมดูเรเตอร์แบบ PFN ด้วยสวติช์แบบปิด [2] 

 
รูปที่ 3 วงจรโมดูเรเตอร์แบบฮารด์สวิตช์ [2] 

 

 
รูปที่ 4 วงจรโมดูเรเตอร์แบบการเหนี่ยวน า 

ผ่านหม้อแปลง [2] 
 
หรือ ทรานซิสเตอร์ (transistor) เช่น อินซูเลตเกตไบโพลาร์
ท ร าน ซิ ส เต อ ร์  (Insulated Gate Bipolar Transistor ; 
IGBT) ในการเปิดปิดของสวิตช์ กระแสสามารถจะถูกตัดหรือ
ต่อได้ในทุกขณะซึ่งต้องใช้สวิทช์ที่สามารถทนแรงกระแส
ในช่วงเปิดและทนแรงดันในช่วงปิดได้ 

ในสวิตช์ทั้ง 2 ประเภทที่กล่าวมา (สวิตช์แบบปิด และ 
สวิตช์เปิดปิด) มีการออกแบบพ้ืนฐาน3แบบ ได้แก่ แบบวงจร
ก่อตัวสร้างพัลส์ (PFN – Pulse Forming Network ตามรูป
ที่ 2) แบบฮาร์ดสวิตช์ (hard switch) ดังแสดงใน รูปที่ 3 
และแบบการเหนี่ ยวน าผ่ านหม้ อแปลง (transformer 
coupled system รูปที่ 4) การออกแบบทั้ง 3 นี้มีก าเนิด
ตั้งแต่ในช่วงที่ใช้โมดูเรเตอร์แบบหลอดสุญญากาศ แต่ช่วง
หลังได้เปลี่ยนมาใช้สวิตช์โซลิดเสตทแทนหลอดสุญญากาศ
แบบในยุคทศวรรษก่อนหน้า 

วงจรแบบก่อตัวสร้างพัลส์ (PFN) นั้นจะเก็บพลังงานไว้
ในตัวคาปาซิเตอร์ และสามารถสร้างพัลส์โดยการท างาน
ร่วมกันระหว่างตัวคาปาซิเตอร์และตัวเหนี่ยวน าที่อยู่ในวงจร 
ท าให้สามารถปรับเปลี่ยนตัวแปรของพัลส์ได้ เช่นระยะเวลา
แรงดันขาขึ้น ความกว้างพัลส์  โดยการปรับค่าของตัว 
คาปาซิเตอร์และตัวเหนี่ยวน า ในระบบที่ให้ประสิทธิภาพ
สูงสุด ทั้งระบบ PFN หรือ ระบบการเหนี่ยวน าผ่านหม้อ
แปลงต้องมีค่าอิมพีแดนซ์ที่ เหมาะกับโหลด หมายถึงค่า
ความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแสเป็นค่าเดียวกัน หลังจาก
ส่ งพั ลส์ ออก ไป ลู กหนึ่ งวงจร PFN ต้ อ งชาร์ต ไฟ จาก
แหล่งจ่ายไฟใหม่ ท าให้มีข้อจ ากัดในเรื่องความถี่ของพัลส์ที่
ส่งออกมา 

ตัวเลือกถัดไปคือแบบฮาร์ดสวิตช์ ที่สามารถสลับ
เปลี่ยนแรงดันเปิด-ปิดได้โดยตรง วงจรแบบนี้มีข้อดีในแง่ที่
สามารถยืดหยุ่นทั้งในความกว้างของพัลส์และความถี่ของ
พัลส์ และเนื่องจากวงจรฮาร์ดสวิตช์มีคา่อิมพีแดนซ์ที่ต่ าท าให้
สร้างค่าสัญญาณได้มีแรงดันสม่ าเสมอในระดับของค่ากระแส
สูงสุดตามที่ต้องการตามคุณลักษณะการน าไฟฟ้าของสารที่ใช้ 
การใช้โซลิดเสตทสวิตช์เหมาะส าหรับความต้องการเหล่านี้ 
ข้อด้อยของวงจรแบบนี้คือระบบจ่ายไฟต้องท างานเพื่อให้
แรงดันท่ีเต็ม  

ยังมีตัวเลือกอีกแบบหน่ึงคือแบบลูกผสม (hybrid) ซึ่ง
จะผสมผสานวงจรแบบฮารด์สวิทช์ที่แรงดันต่ า แล้วเหนี่ยวน า
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แรงดันพัลส์ที่ได้ผ่านหม้อแปลง ในการออกแบบสวิตช์หลาย
ตัวต่อแบบขนานจะอยู่ในฝั่งวงจร primary และแต่ละชุดมี
หม้อแปลงที่ต่อแบบอนุกรมในฝั่งวงจร secondary เพื่อเพิ่ม
แรงดันที่ได้ การออกแบบวงจรแบบนี้ลดข้อจ ากัดหลายอย่าง
ที่มีในวงจรแบบ PFN เช่น ความกว้างของพัลส์ที่ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ หรือ ความถี่ท่ีถูกจ ากัด 
2.3.3 ทรีทเม้นท์ แชมเบอร์   

ส่วนที่ส าคัญส่วนที่ 3 ในระบบ PEF คือส่วนของทรีท
เม้นท์ แชมเบอร์ (ตามรูปที่ 5) ซึ่งเป็นส่วนที่มีการส่งผ่าน
แรงดันสูงพัลส์ ไปที่ อาหาร เหลว ตั วแปรที่ ส าคัญของ 
ทรีทเม้นท์ แชมเบอร์ นี้คือจะต้องให้มีผลต่ออัตราการไหล
ของสารเหลวน้อยที่สุดโดยที่ยังคงค่าของสนามไฟฟ้าที่
สม่ าเสมอในทุกส่วนของการไหลผ่าน ซึ่งค่าทั้ง 2 นี้มักจะไม่
เกิ ด ขึ้ น พ ร้อมๆกั น  ท า ให้ ก ารออกแบบ จะต้ อ งผ่ าน
กระบวนการทดลองเพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมที่สุด การให้
ค่าสนามไฟฟ้ าที่ สม่ าเสมอในทุกระยะของทรีท เม้นท์ 
แชมเบอร์นั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญ รวมถึงการออกแบบเพื่อให้ทน
แรงดันเพื่อไม่ให้การเกิดประกายไฟ ตัวแปร 2 ตัวที่มีผลต่อ
การออกแบบนี้คือค่าระบุลักษณะทาง 

 

 
รูปที่ 5 ภาพของทรีทเม้นท์แชมเบอร์แบบโคฟิลด์โฟลว [2] 

 
กายภาพของช่อง และวัสดุที่ใช้ท าอิเล็คโตรดและฉนวน และ
ในท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่รองรับอัตราการไหล
ที่มากขึ้นจะต้องใช้แรงดันพัลส์ที่สูงตามขึ้นไปด้วยเพื่อที่จะ
รักษาระดับของสนามไฟฟ้า ในการออกแบบโคฟิลด์โฟลวนี้
ได้ผลดีที่สุดที่เส้นผ่านศูนย์กลางท่อขนาด 5 เซนติเมตร  
 

2.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
2.4.1 การออกแบบและสร้างเครือ่งต้นแบบ PEF 

ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้าง
ต้นแบบระบบการฆ่าเชื้อจุลีนทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ระดับ
อุตสาหกรรมในเครื่องดื่มโดยใช้สนามไฟฟ้าพัลส์ระดับ
ภาคสนาม โดยใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เเละระบบควบคุม 
ที่สามารถพัฒนาและหาได้ภายในประเทศ ทดแทนช้ินส่วน
จากต่างประเทศเหมาะสมต่อการท างานระดับห้องปฏิบัติการ 
โด ย ใ ช้ เท ค โน โล ยี ที่ เห ม าะ ส ม ส าห รั บ ก า ร ใ ช้ ง า น
ภายในประเทศ และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ห้องฆ่าเช้ือฯที่ออกแบบ
นั้นจะต้องสามารถก าจัดเชื้อจุลชีพในอาหารเหลวท่ีท าให้เกิด
โรคได้ และมีค่าความเข้มของสนามไฟฟ้าภายในห้องฆ่าเช้ือ
จะต้องมีค่ามากกว่า 25 kV/cm และมีลักษณะเป็นพัลส์
ในช่วง (Pulse duration) ประมาณ 1 – 2,000 µs ดังนั้น 
ใน การศึ กษ านี้ จ ะ ก าห น ด ให้ แ รงดั น ไฟ ฟ้ าที่ จ่ าย ให้ 
ขั้วอิเล็กโทรดไม่เกิน 20 kV และมีกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ 1 kA 
จ ากัดในช่วงเวลาพัลส์ 1 – 2,000 µs และก าหนดให้มีอัตรา
การไหลของเครื่องดื่มอยู่ในช่วง 1 – 5 L/min ที่ความดัน
ของเครื่องดื่มภายในเท่ากับความดันบรรยากาศคือ 1 bar 
ต้นแบบถูกออกแบบโครงสร้างให้ไม่ซับซ้อน มีจ านวนช้ินส่วน
ประกอบน้อย จึงท าให้สามารถถอดล้างท าความสะอาดและ
ประกอบและติดตั้งได้ง่าย และมีราคาต้นทุนในการสร้างถูก 
และนอกจากนี้ห้องฆ่าเช้ือฯที่ออกแบบจะต้องมีความ
ปลอดภัยในการใช้งานและมีการบ ารุงรักษาต่ า  

โดยอันตรายอันดับแรกจะเกิดขึ้นจากห้องฆ่าเช้ือฯ คือ
ไฟฟ้าแรงสูง (High voltage) ที่จ่ายให้กับขั้วอิเล็กโทรดที่อยู่
ด้านในเพื่อสร้างสนามไฟฟ้าที่มีความเครียดสูง ซึ่งอันตราย
จากไฟฟ้าแรงสูงสามารถท าให้ลดลงไดโ้ดยท าการฉนวนไฟฟ้า
ทั้งสายไฟฟ้าแรงสูงและจุดที่มีการเช่ือมต่อกัน การแยก
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงใดๆ ออกจากกัน และการใช้วัสดุฉนวนที่
มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าเพียงพอเพื่อป้องกันการเกิดประกาย
ไฟฟ้าและการลัดวงจรไฟฟ้าในขณะปฏิบัติงาน และยังมีการ
ป้องกันการแพร่กระจายของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
อื่นจากระบบสู่ผู้ปฏิบัติงานด้วยลูกกรงฟาราเดย์ (Faraday 
cage) และระบบกราวด์ที่โครงสร้างของเครื่องต้นแบบฯ 

คณ ะผู้ วิ จั ย ได้ท าการออกแบบระบบการยับยั้ ง
เช้ือจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์จะใช้ลักษณะการ
ท างานของระบบในรูปแบบการท างานต่อเนื่อง ส่วนประกอบ
พื้นฐานขอระบบการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าแบบ
พั ลส์ประกอบด้ วย  ระบบควบคุม  (Control System) 
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบพัลส์ (High Voltage Pulse 
Generator) อุป กรณ์ แสด งผล ข้อมู ล   (Oscilloscope)  
ห้องฆ่าเช้ือ (Treatment Chamber) ปั้มควบคุมการไหล
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ของน้ าส้ม (Pump) อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ าส้ม 
(Flow meter) เทอร์โมมิ เตอร์ (Thermometer) และถัง
บรรจุน้ าส้มทั้ งก่อนและหลังกระบวนการ ( Initial and 
treated Orange juice) การท างานของระบบจะเริ่มต้นโดย
การใช้ปั๊มไหลเวียนเครื่องดื่มจากถังเก็บผลผลิต (Product 
tank) เข้ าสู่ ห้ อ งฆ่ า เช้ือจุ ลิ นทรีย์ ที่ มี ลั กษณ ะเป็ นท่ อ
ทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมและที่ขั้วอิเล็กโทรดด้านในจะถูก
จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบพัลส์เพื่อสร้างสนามไฟฟ้าที่
มีความเข้มสูงภายในห้องฆ่าเช้ือฯประมาณ 20 kV/cm ส่งผล
ให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหารเหลวหรือเครื่องดื่มที่ผ่านเข้าไปใน
ห้องฆ่าเช้ือฯถูกท าลายด้วยกระบวนการอิเลก็โตรโพเรช่ันและ
หลังจากผ่านห้องฆ่าเชื้อฯแล้วเครื่องดื่มจะถูกน าไปเก็บไว้ใน
ถังเก็บผลผลิตดังแสดงในรูปที่ 6 และ 7 ตามล าดับ 
2.4.2 การออกแบบและสร้างแหลง่ก าเนิด PEF 

วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบพัลส์ท าหน้าที่สร้าง
แรงดันไฟฟ้าสูงที่มีลักษณะเป็นแบบพัลส์เพื่อจ่ายให้กับขั้ ว
อิเล็กโทรดภายในห้องฆ่าเช้ือ ภายในวงจรประกอบด้วย 
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรง (High Voltage Power 
Supply)  ตัวต้านทานไฟฟ้าที่ควบคุมการอัดประจุไฟฟ้า 
(Charging Resistor) คาปาซิเตอร์ส าหรับสะสมพลังงาน  

 

Treatment
Chamber

 

 

 

High Voltage Pulse 
Generator

Pump

Oscilloscope

Initial Orange juice Treated Orange juice

Flow Meter Thermometer

 

 

 

HV Probe

 
รูปที่ 6 ระบบการยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ในน้ าส้มด้วย 

สนามไฟฟ้าแบบพัลส ์
 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 7 (ก) ส่วนประกอบหลักเครือ่งต้นแบบ PEF (ข) 
ช้ินส่วนอุปกรณ์ต้นแบบเครื่อง PEF ส าหรับกระบวนการผลิต

เครื่องดื่มส าหรบัอุตสาหกรรมระดบัภาคสนาม 

(Energy Storage Capacitor)  และอุปกรณ์ ควบคุมที่ มี
ความไวในการสวิตช่ิงสูงเช่น Spark Gap, Thyratron หรือ 
Ignitron เป็นต้น โดยหลักการท างานของวงจรคือจ่ายแรงดัน
ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงผ่านตัวต้านทานให้คาปาซิเตอร์เพื่อ
อัดประจุสะสมพลังงานและเมื่ออุปกรณ์สวิตช่ิงท างานจะท า
ให้คาปาซิเตอร์คายประจุพลังงานให้กับวงจรตามลักษณะการ
ท างานพ้ืนฐานของวงจรอัดและคายประจุของตัวเก็บประจุ    
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รูปที่ 8 วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูงแบบพัลส์แบบ 
(ก) Exponential Pulse และ (ข) Square Pulse 

ซึ่งสามารถหาค่าแรงดันไฟฟ้าที่อัดและคายประจุได้จาก
สมการที่ 1 และ 2 ตามล าดับ [3-5] 
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เมื่อ 1cV  คือแรงดันไฟฟ้าจากการอัดประจุ 2cV  คือ
แรงดันไฟฟ้าจากการคายประจุ    0V  คือแรงดันไฟฟ้าอินพุท 

High Voltage Generator 

Tank/Pump Set 

Treatment Chamber 
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t  คือเวลาที่ ใช้ในการชาร์จประจุ  R  คือตั วต้ านทาน 
Charging Resistor และC  คือตัวคาปาซิเตอร์ส าหรับสะสม
พลังงาน 

วงจรของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงแบบพัลส์ที่มีลักษณะ
รูปคลื่นเป็นแบบ Exponential Pulse และแบบ Square 
Pulse ดังแสดงในรูปที่  8 ความกว้างของสัญญาณพัลส์ 
(Pulse Width) ที่ได้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบพัลส์ 
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพของการยับยั้ง
เช้ือจุลินทรีย์ ความกว้างของสัญญาณพัลส์จากแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าจะต้องมีค่ามากกว่าช่วงเวลาวิกฤตหรือช่วงเวลาที่เซลล์
ไ ด้ รั บ ส น า ม ไ ฟ ฟ้ า แ ล้ ว เ กิ ด ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง   
(The Membrane Relaxation Time) ซึ่ งอยู่ ที่ ป ระมาณ  
10 ns จึงจะท าให้เยื่อหุ้มเซลล์ของเช้ือจุลินทรีย์เกิดการ
ถ่ายเทศักย์ไฟฟ้าขึ้น โดยสามารถหาค่าความกว้างของ
สัญญาณพัลส์ได้จากสมการที่ 3 [3-5] 
 

  loadCR            (3) 
 

เมื่อ   คือความกว้างของสัญญาณพัลส์  C  คือค่า
ความจุของคาปาซิเตอร์ส าหรับสะสมพลังงาน และ R  คือ
ค่าความต้านทานของอาหารซึ่ งสามารถหาค่าได้จาก  
สมการที่ 4 [3-5]   

  dR
A

           (4) 

 
เมื่อ d  คือระยะห่างของขั้วอิเล็กโทรดภายในห้องฆ่า

เช้ือ    คือค่าสภาพความน าไฟฟ้า (Conductivity) ของ
อาหาร และ A  คือพ้ืนท่ีภายในทั้งหมดของห้องฆ่าเชื้อ ความ
กว้างของสัญญาณพัลส์จากรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าแบบ  
Exponential Pulse จะอยู่ที่  37% ของค่าแรงดันไฟฟ้ า
สูงสุด  จึงท าให้ความกว้างของรูปคลื่นแบบ Square Pulse 
มีค่ามากกว่ารูปคลื่นแบบ Exponential Pulse พลังงานใน
กระบวนการยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ภายในอาหาร
โดยวิธี PEF นั้น จะใช้พลังงานของระบบไม่สูงมากเนื่องจาก
เป็นกรรมวิธีไม่ใช้ความร้อนจึงไม่มีการสูญเสียพลังงานใน
รูปแบบความร้อน จากงานวิจัยพบว่าในการยับยั้งเช้ือ  
E. coli จ านวน log 4  ด้วยสนามไฟฟ้าขนาด 25 kV/cm.  
สูญเสียพลังงานทั้งหมด 297 kJ/L ซึ่งพลังงานที่สูญเสียไป
ของระบบคือพลังงานที่ใช้สร้างสัญญาณรูปคลื่นแบบพัลส์
จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง โดยสามารถหาพลังงานจาก
การส ร้ า งสั ญ ญ าณ แบ บ  Exponential Pulse ได้ จ าก 
สมการที่ 5 [3-5] 
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เมื่อ Q  คือความหนาแน่นของพลังงาน  0V  คือ

แรงดันไฟฟ้าจากการชาร์จประจุ  C  คือค่าความจุของคาปา
ซิเตอร์ส าหรับสะสมพลังงาน  R   คือค่าความต้านทานของ
อาหาร  t  คือเวลาทั้งหมดที่ใช้ยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ n  คือ
จ านวนพัลส์ทั้งหมด และ v  คือปริมาตรภายในห้องฆ่าเช้ือ 
ส าหรับรูปคลื่นสัญญาณแบบ Square Pulse สามารถหา
พลังงานท่ีเกิดขึ้นได้จาก สมการที่ 6 [3-5] 
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     เมื่อ V  คือพิกัดแรงดันไฟฟ้าภายในระบบ  I  คือพิกัด
กระแสไฟฟ้าของระบบ และ   คือความกว้างของสัญญาณ
พัลส์  

ในการออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบพัลส์ สิ่ง
ที่ต้องค านึงถึงคือสนามไฟฟ้าที่ เกิดขึ้นภายในห้องฆ่าเช้ือ
จะต้องมากกว่าสนามไฟฟ้าวิกฤต (The Critical Electric 
Field Strength) ของเช้ือจุลินทรีย์ ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมา
พบว่า 
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Capacitor  Store
1mF  40kV

3 Phase High Voltage 
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c

 
รูปที่ 9 วงจรการท างานของระบบการยับยั้งเช้ือจุลีนทรีย์ใน

น้ าส้มด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส ์
 
ค่าสนามไฟฟ้าวิกฤต  หรือค่าสนามไฟฟ้าเริ่มต้นที่ท าให้เกิด
การถ่ายเทระหว่างของเหลวภายนอกกับของเหลวภายใน
เช้ือจุลินทรีย์นั้น จะเปลี่ยนแปลงตามลักษณะรูปร่างของ
เช้ือจุลินทรีย์โดยจะอยู่ที่ประมาณ 3.8 – 14 kV/cm  และ
ปริมาณความเข้มของสนามไฟฟ้าที่เหมาะสมส าหรับการ
ยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ภายในอาหารจะอยู่ที่  
20 – 80 kV/cm  รูปที่ 9 แสดงวงจรการท างานของระบบ
การยับยั้งเช้ือ E. coli ในน้ าส้มด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบพัลส์ที่ออกแบบในระบบนี้จะมี
พิกัดก าลังไฟฟ้าของวงจรเท่ากับ 5500 วัตต์ โดยมีลักษณะ
ของรูปคลื่นเป็นแบบ Exponential Pulse ที่ขนาดความถี่ 
Repetitive Pulses 5-7 Hz ส่วนประกอบที่ ส าคัญ ของ
แหล่งจ่ายประกอบด้วย หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงกระแสสลับ  
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3 เฟ ส   22 kV ตั วต้ าน ท าน ไฟ ฟ้ า  Charging Resistor   
29 kW  ตัวเก็บประจุพิกัด 1 µF อุปกรณ์สวิตช์ Spark Gaps 
และวงจรเร็กติ ไฟร์ (Rectifier) เพื่ อแปลงแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ส าหรับเวลาและ
แรงดันไฟฟ้าจากการอัดและคายประจุของวงจรโดยการ
ค านวณจาก สมการที่ 1 และ 2   

ค่าความกว้างของสัญญาณพัลส์จากแหล่งจ่ายที่
ออกแบบนี้จะต้องมีค่ามากกว่าช่วงเวลาวิกฤตที่สามารถทน
ต่อสนามไฟฟ้าได้ของเช้ือจุลินทรีย์ โดยจาก สมการที่ 7 จะ
เห็นว่าค่าความกว้างของสัญญาณพัลส์จะขึ้นอยู่กับค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าของน้ าส้มที่ เกิดขึ้นภายในห้องฆ่าเช้ือ ซึ่ง
สามารถหาค่าความต้านทานไฟฟ้าจากสมการที่ 1 ได้เท่ากับ 
5.16 โอห์ม (ค่าสภาพความน าไฟฟ้า หรือ Conductivity 
ของน้ าส้ม pH 3.55 ได้เท่ากับ 0.156 S/m) ดังนั้นจากการ
ค านวณทั้งหมดนี้จะได้ค่าความกว้างสัญญาณพัลส์จากการ
คายประจุไฟฟ้าเท่ากับ 5.14 µs  

ในการศึกษานี้ได้ท าการจ าลองการท างานของวงจร
แหล่ งจ่ าย ไฟฟ้ าแรงดั นสู งพั ลส์  3  เฟส ใน โปรแกรม 
Simulink/MATLAB  ซึ่งวงจรจ าลองการท างานดังแสดงใน
รูปที่  10  ลักษณะการท างานของวงจรจะประกอบด้วย
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 3 เฟสจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับขอลวดปฐมภูมิ 

 

 
รูปที่ 10 วงจรการจ าลองใน Simulink/MATLAB 

 

 
(ก) แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมห้องฆ่าเช้ือ 

 
(ข) แรงดันไฟฟ้าขณะชารต์ประจุ 

รูปที่ 11 ผลการค านวณด้วยโปรแกรม Simulink/MATLAB 

ของหม้อแปลงไฟฟ้า  โดยแรงดันไฟฟ้าแรงสูงที่ออกจากขอ
ลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงจะผ่านวงจรเรียงกระแสแบบเต็ม
คลื่น 3 เฟสแบบบริดจ์ และผ่านความต้านทานแรงสูงเพื่อ
ชาร์จประจุให้กับตัวเก็บประจุและมีอุปกรณ์สวิทช์ช่ิงควบคุม
การชาร์จและดิสชาร์จประจุในการสร้างแรงดันไฟฟ้าสูงพัลส์  
เพื่อจ่ายให้กับขั้วอิเล็กโทรดที่อยู่ภายในห้องฆ่าเช้ือ รูปที่ 11 
แสดงผลการค านวณด้วยโปรแกรม Simulink/MATLAB 
2.4.3 การออกแบบและสร้างห้องฆ่าเช้ือ 

ห้ อ งฆ่ า เ ช้ื อ ห รื อ ห้ อ งยั บ ยั้ ง เ ช้ื อ จุ ลิ น ท รี ย์  เป็ น
ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบ PEF โดยท าหน้าที่สร้าง
สนามไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์    ภายในห้องฆ่า
เชื้อประกอบด้วยขั้วอิเล็กโทรด (Electrode) สองขั้ว ขั้วหนึ่ง
ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบพัลส์ และอีกขั้วหนึ่ง
ต่อเข้ากับขั้วกราวด์ของระบบ เมื่ออิเล็กโทรดภายในห้องฆ่า
เชือ้ได้รับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมจนท าให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้น 

 
High Voltage

Ground

Parallel Plate

High Voltage

Ground

Coaxial Co-Field

High Voltage

Ground

รูปที่ 12 ทิศทางของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในห้องฆ่าเชื้อ 

ระหว่างขั้วอิเล็กโทรด ลักษณะของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของขั้วอิ เล็กโทรดภายในห้องฆ่าเช้ือ 
โดยทั่วไปลักษณะของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะมีอยู่ 3 ลักษณะ
คือ สนามไฟฟ้ าตัดขวาง, สนามไฟฟ้ าสม่ าเสมอ และ
สนามไฟฟ้าร่วมดังแสดงในรูปที่ 12 

ระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็กโทรดภายในห้องฆ่าเช้ือ
จะต้องมีความเหมาะสม ถ้าระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็กโทรดมี
ค่ามากเกินไปสนามไฟฟ้าที่ เกิดขึ้นจะมี ค่าน้อย แต่ถ้า
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ระยะห่างของขั้วอิเล็กโทรดน้อยเกินไปก็จะท าให้เกิดการ
เบรกดาวน์ขึ้นระหว่างอิเล็กโทรด โดยสามารถค านวณหาค่า
สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในห้องฆ่าเช้ือได้จากสมการที่ 7  
[3-5] 
 

 VE
d

         (7) 

 
เมื่อ E  คือ สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในห้องฆ่าเช้ือ  

V  คือพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขั้วอิเล็กโทรด และ d  
คือ ระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็กโทรดภายในห้องฆ่าเช้ือ ใน
กรณีที่มีการออกแบบห้องฆ่าเช้ือให้มีลักษณะเป็นแบบ
ทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม (Coaxial) รัศมีภายในของขั้ว
อิเล็กโทรดจะต้องมากกว่ารัศมีภายนอกลบรัศมีภายใน หรือ 

1 2 1( )r r r    และสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในห้องฆ่าเช้ือ
สามารถหาได้จากสมการที่ 8 [3-5] 
 

 
2

1

ln

VE
rr
r

         (8) 

เมื่อ r คือรัศมีภายในห้องฆ่าเช้ือ  1r  คือรัศมีของขั้ว
อิ เล็กโทรดภายใน และ 2r  คือรัศมีของขั้ วอิ เล็กโทรด
ภายนอก รูปแบบการท างานของห้องฆ่าเช้ือจะแบ่งออกเป็น 
2 ลักษณะคือ การท างานแบบแช่ (Batch) และแบบการ
ท างานต่อเนื่อง (Continuous) โดยการท างานแบบแช่จะน า
อาหารที่ต้องการทดสอบไปแช่ทิ้งไว้ในห้องฆ่าเช้ือแล้วจ่าย
สนามไฟฟ้าเข้าไป    

 

 
 

(ก) 

Food in

Food out

Inner electrode

Outer electrode

Insulator

Treatment zone

Insulator

 
 

(ข) 
รูปที่ 13 (ก) ห้องฆ่าเช้ือแบบแช่ (ข) ห้องฆ่าเช้ือแบบ

ทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมทั้งสองออกแบบในการศึกษานี้ 
 
ตารางที่  1 แสดงรายละเอียดของห้องฆ่ าเช้ื อจุลิทรีย์

(Chamber) 
รายการ รายละเอียด 

ระยะห่างระหว่างข้ัวเล็กโทรด 6 mm 
รัศมีขั้วอิเล็กโทรดภายใน 7.5 mm 

รัศมีขั้วอิเล็กโทรดภายนอก 13.5 mm 
ความยาว Treatment Zone 60 mm 

ปริมาตรภายใน 24 mL 
อัตราการไหล 60 mL/h 

วัสดุขั้วอิเล็กโทรด Stainless 316 
วัสดุฉนวน Pom Delrin 

ส่วนแบบการท างานต่อเนื่องจะใช้วิธีปั้มอาหารไหลผ่าน
สนามไฟฟ้าภายในห้องฆ่าเช้ือ ซึ่งอาหารที่เหมาะสมส าหรับ
รูปแบบการท างานต่อเนื่องคืออาหารชนิดเหลวเนื่องจากไม่มี
ปัญหาในการปั้มอาหารเข้าสู่ห้องฆ่าเช้ือ ตัวอย่างของอาหาร
ชนิดเหลวที่ผ่านกระบวนการ PEF เช่น น้ าผลไม้ น้ านม  
โยเกิร์ต ไข่ข่าว และน้ าซุป เป็นต้น 

รูปที่ 13 แสดงห้องฆ่าเช้ือแบบทรงกระบอกซ้อนแกน
ร่วมที่ ได้ออกแบบในการศึกษานี้  โดยห้องฆ่ าเช้ือหรือ 
Treatment Chamber ถูกออกแบบให้มีมีลักษณะเป็นแบบ
ทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม (Coaxial)  ขั้วอิเล็กโทรดท้ังสอง
ขั้วภายในห้องฆ่าเช้ือท ามาจากสแตนเลส 316 (Stainless 
Steel)  ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมีความเหมาะสมในด้านอุตสาหกรรม
อาหารเนื่องจากมีความแข็งแรง แข็งแกร่ง ไม่เป็นสนิมได้
โดยง่าย ไม่เกิดการกัดกร่อนจากปฏิกิริยาทางเคมีภายใน
อาหาร และวัสดุที่ใช้ท าฉนวนภายในห้องฆ่าเช้ือท ามาจาก
วัสดุ  Polyoxymethylene (Pom) Delrin ซึ่ งเป็นวัสดุที่มี
ความแข็งแรง  ทนต่อสารเคมี  สามารถสัมผัสกับอาหารได้
โดยไม่เกิดการละลายหรือปนเปื้อน และเป็นวัสดุที่เหมาะ
ส าหรับการท าฉนวนเนื่องจากมีค่าสภาพความต้านทานไฟฟ้า
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ที่สูงมาก (ประมาณ  1021 W .m) ระยะห่างระหว่างขั้ ว
อิเล็กโทรดเท่ากับ 6 mm.  โดยรัศมีของขั้วอิเล็กโทรดด้านใน
และด้านนอกเท่ากับ 17 และ 23 mm ตามล าดับ ความยาว
ของขั้วอิเล็กโทรดหรือความยาวของ Treatment Zone มี
ขนาด 60 mm และปริมาตรภายในของห้องฆ่าเช้ือเท่ากับ 
45 ml นอกจากนี้ยังต้องออกแบบให้ปลายของขั้วอิเล็กโทรด
มีความโค้งมน และพื้นผิวของขั้วอิเล็กโทรดทั้งสองจะต้องขัด
ให้มีความเรียบอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้สนามไฟฟ้าภายในห้อง
ฆ่าเช้ือสม่ าเสมอและไม่เกิดการเบรกดาวน์ได้ง่าย ตารางที่ 1 
แสดงรายละเอียดการออกแบบห้องฆ่าเช้ือแบบทรงกระบอก
ซ้อนแกนร่วม 
2.4.4 หลักการฆ่าเช้ือจุลินทรีย์  

การยับยั้งเชื้อในอาหารเหลวด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
ประกอบด้วยขั้ วอิ เล็กโทรด 2 ขั้ววางซ้อนกันโดยจ่าย
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับขั้วหนึ่ ง และอีกขั้วหนึ่ งมี
ศักย์ไฟฟ้าเป็นกราวด์ (Ground) ดังแสดงในรูปที่ 14 โดยการ
ยับยั้งเช้ือในอาหารเหลวด้วยด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ 
(Pulsed Electric Field Treatment)  คือการก าจัดเช้ือจุล
ชีพที่มีอยู่ในอาการเหลวด้วยกระบวนการอิเล็กโทรโพเรชัน 
(Electropolation) ซึ่งเป็นกระบวนการท าลายเยื้อหุ้มเซลล์ 
(Cell Membrane) โดยการเพิ่มค่าการน าไฟฟ้า (Electrical 
Conductivity)  แ ล ะ ค่ า ส ภ า พ ก า ร ย อ ม ให้ ไ ฟ ฟ้ า 
(Permeability) ของเยื้อหุ้มเซลล์โดยการเพิ่มค่าการน าไฟฟ้า
และสภาพการยอมไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์สามารถท าได้โดย
การใช้สนามไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นพัลส์หรือเป็นช่างเวลาเกิด
จากการจ่ายพัลส์แรงดันไฟฟ้าให้กับอิเล็กโทรดที่มีความเข้ม
ส น าม ไฟ ฟ้ า  (Electric Field Strength) สู งป ร ะ ม าณ  
40 kV/cm และมีลักษณะเป็นพัลส์ในช่างประมาณ 10 ns 
และ 20 µs [6]  
 

 
รูปที่ 14 หลักการยับยั้งเช้ือในอาหารเหลวด้วย 

สนามไฟฟ้าพัลส์ [6] 
 

ซึ่งสนามไฟฟ้าพลัส์ที่มีความเข้มสูงในนี้จะส่งผลท าให้
แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมเยื่อหุ้มเซลล์มีค่าสูงเกินกว่าค่าความ
ค งท น ข อ ง ได อิ เล็ ก ต ริ ก  (Dielectric Strength) ข อ ง 

เยื้อหุ้มเซลล์และท าให้เกิดรูพรุน (Pores) เล็กๆ จ านวนมาก
ขึ้นที่เยื้อหุ้มเซลล์ รูพรุนดังกล่าวจะน าไปสู่กระบวนการของ 
เซลล์ (Programmed Cell Death) ซึ่ งมีสองลักษณะคือ  
อะพอพโตสิส (Apoptosis) และเน็คโคสิส (Necrosis) โดย
ล าดับขั้นของกระบวนการอิเล็กโตรโพเรชันที่เกิดขึ้นกับเซลล์
จุลินทรีย์แสดงไว้ในรูปที่ 15 โดยแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมเยื่อ
หุ้มเซลล์สามารค านวณได้จากสมการที่ 9 [7]  
 
        Vcell = frcell E cell                                       (9) 
 
เมื่อ Vcell คือแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ตกคร่อมที่ เยื่อหุ้ม

เซลล์ 
 f คือค่าคงที่ท่ีขึ้นอยู่กับรูปร่างของเซลล์ 
 rcell คือรัศมีวงนอกสุดของเยื่อหุ้มเซลล์ 
 Ecell คือค่าความเครียดสนามไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ 
      

 
รูปที่ 15 ล าดับขั้นของกระบวนการอิเล็กโตรโพเรชันท่ีเกิด

ขึ้นกับเซลล์จุลินทรีย์ [8] 
 

จากตารางที่ 2 แสดงขนาดของเซลล์และแรงดันไฟฟ้า
สูงสุดที่ตกคร่อมเยื่อหุ้มเซลล์ของจุลินทรีย์ เมื่อเยื่อหุ้มเซลล์
เกิดรูพรุนจนท าให้เกิดการถ่ายเทระหว่างของเหลวภายนอก
กับไซโทพลาซึม (Cytroplasm) ซึ่งเป็นของเหลวภายในเซลล์
ท าให้เซลล์เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นและน าไปสู่การเบรกดาวน์
ของเยื้ อหุ้ ม เซลล์การเกิดรูพรุนที่บริ เวณ เยื่อหุ้ ม เซลล์ 
อันเนื่องมาจากความเครียดสนามไฟฟ้า โดยลักษณะของการ
เกิดรูพรุนแบบไฮโดรฟิลิก (Hydrophilic) และ ไฮโดรโฟบิก  

ตารางที่ 2 แสดงขนาดของเซลล์แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ตก
คร่อมเยื้อหุ้มเซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์ [8] 

 
เชื้อจุลนิทรีย์ 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

(µm) 

ความ
ยาว 
(µm) 

แรงดัน
สูงสุด 
(V) 

E. coli 1.15 6.9 0.26 
K. pseudomona 0.83 3.2 1.26 
P. aeruginosa 0.73 3.9 1.25 
S. aureus 1.03 - 1.00 
L. momocytogenesl 0.76 1.7 0.99 
C. albicans 4.15 - 2.63 
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(Hydrophobic) โดยพลังงานที่ใช้ในกระบวนการจะขึ้นอยู่
กับหลายปัจจัย เช่น ความน าไฟฟ้า อัตราการไหลของอาหาร
เหลว และความเข้มของสนามไฟฟ้า ซึ่งในทางทฤษฎีสามารถ
ค านวณก าลังไฟฟ้าสูงสุด (Pmax) ที่ใช้ในการสร้างพัลส์ของ
สนามไฟฟ้าของห้องยับยั้งเช้ือได้จากสมการที่ 10 [9]  
 
        Pmax = 2kE2 (Q/)3/2                        (10) 
 
เมื่อ Pmax คือก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
 Q คืออัตราการไหลของอาหารเหลว 
 E คือความเข้มสนามไฟฟ้าของห้องยับยั้งเช้ือ 
  คือค่าความน าไฟฟ้าของอาหารเหลว 
  คือความเร็วในการไหลอาหารเหลว 
 k คือสัดส่วนของความยาว (L) และขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง (D) ของห้องยับยั้งเช้ือคือ 
 
      k = L/D                                             (11) 

3. ผลการวิจัยและอภิปราย 
3.1 ผลการออกแบบ 

ผลการค านวณด้วยโปรแกรม Simulink/MATLAB ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการค านวณในรูปที่ 9 ตารางที่ 3 แสดง
รายละเอียดการออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบพัลส์ 
3.2 ผลการประกอบและติดตั้งเครื่องต้นแบบ PEF 

แสดงรูปถ่ ายต้ นแบบระบบฆ่ าเช้ือจุ ลิ นทรีย์ ใน
กระบวนการผลิตเครื่องดื่มส าหรับอุตสาหกรรม โดยระบบที่
พัฒนาขึ้นจะประกอบ หม้อแปลงไฟฟ้าแบบปรับค่าได้ หม้อ
แปลงแรงสูง ตัวเก็บประจุพัลส์ ชุดช่องว่างหมุนจุดประกาย 
ชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ สวิตซ์เปิด/ปิดระบบ โวลต์
มิเตอร์ หลอดไฟฟ้าแสดงการท างาน ห้องฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ฯ 
ตัววัดอัตราการไหล ท่อสายใยลวด ปั๊มแบบหมุนเวียน ถังเก็บ 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดการออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดัน
สูงแบบพัลส์ 

พิกัดก าลังไฟฟ้า 5500 W 
แรงดันอินพุท 22 kV 
ความเข้มสนามไฟฟ้า 36 kV/cm 
ค่าสภาพความน าไฟฟ้าของน้ าส้ม 0.156 S/m 
ค่าความต้านทานไฟฟ้าของน้ าส้ม 5.14 W  
ตัวเก็บประจุ 1 µF 
ความกว้างสัญญาณพัลส์ 5.15 µs 
ความถี่สัญญาณพัลส์ 
ความหนาแน่นของพลังงาน (จ านวนพัลส์ 
10) 

5 - 7 Hz 
100 kJ/L 

 

 
 
1.โครงฐาน 6.แผ่นข้างตู ้ 11.แผ่นข้างขวา 
2.โครงบน 7.ตู้คอนโทรล 12.แผ่นฉนวน 
3.ประต ู 8.พัดลม 13.ชุดไดโอด 
4.คานล่าง 9.แผ่นบน 14.ชุดตัวต้านทาน 
5.แผ่นข้างซ้าย 10.แผ่นหลัง 15. Spark Gaps 
รูปที่ 16 (ก) โมเดลช้ืนส่วนประกอบเครื่องต้นแบบ PEF (ข) 
ช้ืนส่วนประกอบเครื่องต้นแบบ PEF ส าหรับกระบวนการ

ผลิตเครื่องดืม่ส าหรับอุตสาหกรรมระดับภาคสนาม 
 
ผลผลิต โครงสร้างของระบบต้นแบบท าจากโครงสร้างสเตน
เลส (Stainless steel profile) มีขนาดมิติเท่ากับ 90 1,400   
1,800 cm (กว้าง   ยาว   สูง) ด้านหน้าของเครื่องต้นแบบ
จะประกอบด้วยส่วนควบคุมและแสดงการท างานต่างๆ เช่น 
สวิตซ์เปิด/ปิดระบบ โวลต์มิเตอร์ หลอดไฟฟ้าแสดงการ
ท างาน ออสซิโลสโคบ ห้องฆ่าเช้ือ ตัววัดอัตราการไหล  
ท่อสายใยลวด และถังเก็บผลผลิต ส่วนด้ านหลังของ
เครื่องต้นแบบจะประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าแบบปรับค่า
ได้ หม้อแปลงแรงสูง ตัวเก็บประจุพัลส์ ชุดช่องว่างหมุนจุด
ประกาย ชุดควบคุมความ เร็วรอบมอเตอร์ดั งแสดง 
ในรูปที่ 16 

โดยโครงสร้างของระบบต้นแบบทั้งหมดได้ท าการ
ฉนวนไฟฟ้าทั้งสายไฟฟ้าแรงสูงและจุดที่มีการเช่ือมต่อกัน 
การแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงใดๆออกจากกัน และการใช้วัสดุ
ฉนวนที่มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าเพียงพอเพื่อป้องกันการเกิด
ประกายไฟฟ้าและการลัดวงจรไฟฟ้าในขณะปฏิบัติงาน และ
ยังมีการป้องกันการแพร่กระจายของสนามไฟฟ้าและ
สนามแม่ เหล็กอื่นจากระบบสู่ผู้ปฏิบัติ งานด้วยลูกกรง 
ฟาราเดย์ (Faraday cage) และระบบกราวด์ที่โครงสร้างของ
เครื่องต้นแบบฯ โดยมีขนาดระดับภาคสนาม ใช้อาหารเหลว 
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(ก) เครื่องต้นแบบ PEF 

 
(ข) ชุดถังเก็บผลิตภณัฑ ์

 
(ค) ตู้ห้องฆ่าเช้ือ 

รูปที่ 17 ต้นแบบเครื่อง PEF ที่พัฒนาขึ้นในโครงการฯ 

น้ าส้มสด มีความเข้มของสนามไฟฟ้ามากกว่า 25 kV/cm 
แรงดันไฟฟ้าที่ข้ัวอิเล็กโทรดไม่เกิน 20 kV กระแสไฟฟ้าสูงสุด
ด้านเอาต์พุตไม่เกิน 2 kA ที่ความกว้างพัลส์ประมาณ 2.5 µs 
ความถี่พั ลส์ อยู่ ใน ช่วง 0.5 – 2 Hz ศักย์ ไฟฟ้ าขั้ วบวก  
เช้ือจุล ชีพที่ก าจัด  E. coli , S. aureus, B. cereus, และ 
Salmonella spp. (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับท่ี 364 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีมี  pH 
มากกว่า 4.3 เฉพาะที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดย
วิธีพาสเจอร์ไรส์) ความดันของเหลวท างาน 1 bar อัตราการ
ไหลของเครื่องดื่ม 1 – 5 L/min ก าลังการผลิต 60 – 300 
L/hr ประสิทธิภาพ สามารถลดจ านวนของจุลินทรีย์ได้อย่าง
น้อยถึง 100 ,000 เท่า หรือ 0 CFU/ml ซึ่ งเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนชาเย็น ที่ก าหนดไว้ว่า โคลิฟอร์ม 
ต้ อ งน้ อ ย ก ว่ า  1  colony-forming unit ต่ อ น้ า ส้ ม ส ด  
100  มิลลิลิตร (มผช.๑๐๐๗/๒๕๔๘) 

4. บทสรุป 
จากผลการด าเนินงานวิจัยนี้ ได้ออกแบบและสร้าง

ต้นแบบระบบการฆ่าเชื้อจุลีนทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ระดับ
อุตสาหกรรมในเครื่องดื่มโดยใช้สนามไฟฟ้าพัลส์ระดับ
ภาคสนาม ระบบสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ประกอบด้วยระบบ
ควบคุม  แหล่งจ่ายไฟฟ้ าแรงดันสูงแบบพัลส์  ตั วปรับ
แ รงดั น ไฟ ฟ้ า  ตั ว เก็ บ ป ระจุ  ชุ ด  Spark gaps ได โอด  
ตัวต้านทาน ห้องฆ่าเช้ือ แบบไหลต่อเนื่อง, ปั้มควบคุมการ
ไห ล ข อ งอ าห า ร เห ล ว  อุ ป ก ร ณ์ วั ด อั ต ร า ก า ร ไห ล 
เทอร์โมมิเตอร์และถังบรรจุอาหารเหลวทั้งก่อนและหลัง
กระบวนการ โดยคุณสมบัติของระบบที่สร้างขึ้นมีความเข้ม
ของสนามไฟฟ้ามากกว่า 25 kV/cm แรงดันไฟฟ้าที่ขั้ ว
อิเล็กโทรดไม่เกิน 20 kV กระแสไฟฟ้าสูงสุดด้านเอาต์พุต ไม่
เกิน 2 kA ที่ความกว้างพัลส์ประมาณ 2.5 µs ความถี่พัลส์อยู่
ในช่วง 0.5 – 2 Hz ศักย์ไฟฟ้าขั้วบวก ความดันของอาหาร
เหลวประมาณ  1 bar อัตราการไหลของอาหารเหลว
ประมาณ 1 – 5 L/min อัตราการผลิต 60 – 300 L/hr และ
ความหนาแน่นของพลังงาน 10n kJ/L โดยในการศึกษา
ต่อไปจะด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบ
ในการ ฆ่าเช้ือจุลินทรีย์และหรือสกัดสาร 
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บทคัดย่อ  
          โครงการนี้เป็นการออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงด้วยวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ส าหรับ
กระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ โดยใช้เทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่ง เพราะว่าเป็นเทคนิคที่ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง
และเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสร้างและสงัเคราะห์วัสด ุส่งผลให้มีวัสดุและอุปกรณต์่างๆ ขึ้นมาใหม่ๆและมีคุณสมบตัิ
ที่พิเศษมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านกายภาพและชีวภาพท าให้มีประโยชน์และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ นาโน
เทคโนโลยีคือเส้นใยนาโนขนาดเล็กลงจากแบบเดิมในระดับไมโครเมตร ส่งผลให้เส้นใยนาโนมีสมบัติพิเศษมากข้ึน เช่น 
อัตราส่วนของพื้นผิวต่อปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากความสามารถในการยืดหยุ่นดี จากผลการวิจัยพบว่าสามารถใช้วงจรฟลาย
แบคคอนเวอร์เตอร์แรงดันสูงกระแสตรงมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ได้ 

ค าหลัก : ไฟฟ้าแรงดันสูง พอลิเมอร์ นาโนไฟร์เบอร์ 

Abstract 
          This project has proposed to design and construction DC high voltage supply by fly back converter 
for fiber manufacturing polyester using electrospinning.  Because of the technology about management 
creation and synthetic materials affected to make the new material or equipment. No matters are features 
physical, biological and useful to increase the economic value are benefits. Nanotechnology is a Nano fiber 
that smaller than one in level micrometer, affects to Nano fiber treasure -  more special.  Such as the ratio 
increase of the surface and talented the elastic. The research showed that can use circuit Fly-Back converter 
voltage to apply in the production of polymer fiber. 

Keywords : High Voltage, Polymer, Nano fiber 
 
1. บทน า 
     เ นื่ อ งจากปั จจุ บั นมี ก า รประยุ กต์ เ อ าแหล่ ง จ่ า ย
ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงมาใช้ในการเรียนการศึกษา ทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ และทางวิศวกรรมกันอย่างแพร่หลาย และ
มากขึ้น โดยแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงที่ดีควรมี
สัญญาณที่เรียบ ค่าแรงดันและกระแสคงที่เพื่อเหมาะกับการ
ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง
กระแสตรงนี้ยังหาได้ยาก และมีราคาที่สูง จึงจ าเป็นต้องสร้าง
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงเพื่อใช้ในการศึกษา ทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม ขึ้นมาโดยใช้วัสดุและ

อุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาดและมีราคาถูก
สามารถซื้อได้ไม่สิ้นเปลืองจนเกินไป ดังนั้นแหละจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงแรงดันสูงจึงมีความหน้าสนใจที่จะสร้างขึ้น 
     ในบทความนี้จะศึกษามุ่งเน้นไปยังการออกแบบและ
สร้ า งแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าแรงสู งกระแสตรงที่ ใ ช้ส าหรับ
กระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ ท่ีใช้เทคนิคการผลิตแบบ 
อิเล็กโตรสปินน่ิง โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการควบคุมสัญญาณ
พัลส์แบบสวิตช่ิงแบบ PMW และหลักการของวงจรฟลาย
แบคคอนเวอร์เตอร์ เพิ่มแรงดันให้กับหม้อแปลงความถี่สูง
เพื่อสร้างแรงดันไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง ส าหรับใช้เป็น
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แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง ให้กับกระบวนการผลิตเส้นใย 
พอลิเมอร์โดยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่ง ซึ่งมีจ าเป็นจะต้องใช้
ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงมากพอในระดับหนึ่ง ในกระบวนการ
ผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ และนอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้
กับการทดลองประเภทอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่น าไปใช้
งาน 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 เทคนิคอิเล็กโตรสปินน่ิง (Electrospinning) 
     เทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่ง (Electrospinning) เป็นเทคนิค
ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายส าหรับการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์
ท่ีมีระดับต้ังแต่ ไมโครเมตรถึงนาโนเมตร [1]  ซึ่ ง เป็น
กระบวนการที่อาศัยแรงทางไฟฟ้าที่เกิดจากศักย์ไฟฟ้าก าลัง
สูง เหมาะกับการผลิตเส้นใยในรูปของสารละลายพอลิเมอร์ 
เมื่อมีการให้ศักย์ไฟฟ้าแก่สารละลายจะเกิดแรงผลักบริเวณ
ผิวหน้าของสารละลายพอลิเมอร์ซึ่งมีประจุเหมือนกันผ่าน 
รูขนาดเล็กออกมาเป็นเส้นใยพอลิเมอร์ [2] ท่ีมีความต่อเนื่อง 
มีพื้นที่ผิวจ าเพาะมาก น้ าหนักเบา และความพรุนสูงด้วย
คุณสมบัติที่พิเศษดังกล่าวจึงมีการน าไปประยุกต์ใช้ เช่น  
นาโนคอมพอสิต ตัวกรอง ชุดป้องกัน และงานทางการแพทย์ 
เป็นต้นโดยเทคนิคอิเล็กโตร-สปินนิ่ง มีส่วนประกอบที่ส าคัญ
อยู่ 3 ส่วน คือ เครื่องศักย์ไฟฟ้าแรงดันสูง เครื่องควบคุม
อัตราการไหลสารละลาย (Syringe Pump) พร้อมหลอดฉีด
ยาติดด้วยเ ข็มสแตนเลส และวัสดุรองรับที่ เ ป็นโลหะ 
(Collector) แสดงดังรูปที่ 1  

 
 

รูปที่ 1 ระบบอิเล็กโตรสปินน่ิง (Electrospinning)[1] 

เมื่อยังไม่ให้ศักย์ไฟฟ้าก าลังสูงแก่ระบบ สารละลายจ านวน
หนึ่งจะรวมตัวกันเป็นหยดรูปร่างครึ่งทรงกลมที่บริเวณ 
ปลายเข็ม โลหะอันเป็นผลเนื่องมาจากแรงตึงผิว (Surface 
Tension)  แต่ เมื่ อ ให้ความต่ างศักย์ก าลั งสู งจะท าเกิด
สนามไฟฟ้าครอบคลุมส่วนปลายของเข็ม โลหะและมีประจุ
เกิดขึ้นที่ผิวของสารละลาย จึงเกิดแรงผลักทางไฟฟ้าสถิต 
(Electrostatic Repulsion) ขึ้นในทิศตรงกันข้ามกับแรงตึง
ผิวดังนั้น ถ้าสนามไฟฟ้ามีค่ามากพอที่จะท าให้เกิดแรงผลัก

มากกว่าแรงตึงผิว จะส่งผลให้รูปร่างครึ่งทรงกลมของ
สารละลายที่อยู่ปลายเข็มยืดออกเป็นรูปร่าง ทรงกรวยที่
เรียกว่า กรวยของเทเลอร์  (Taylor’s Cone)[5]  
 

 
รูปที่ 2  กรวยของเทเลอร์  (Taylor’s Cone)[5] 

เทคนิคการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์แบบอิเล็กโตรสปินนิ่ง 
(Electrospinning) มีกระบวนการของก าเนิดเส้นใยอยู่
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้   
2.1.1 การเกิดของเหลว (Droplet Generation) 
 เริ่มจากการให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าแก่สารละลายโดยการ
เพิ่มความต่างศักย์ขึ้นเรื่อยๆ จนท าให้หยดของสารละลายที่
บริ เวณปลายของหลอดบรรจุซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกลม
เปลี่ยนรูปร่างเป็นผลของแรงตึงผิวที่พยายามยึดแรงตึงผิวไว้
[6]  
 

 
รูปที่ 3  ศักย์ไฟฟ้าต่อแรงตึงผิว[6] 

 
2.1.2 การเกิดกรวยเทเลอร์ (Taylor’s Cone Formation) 
 การเตรียมพอลิเมอร์ที่อยู่ในหลอดบรรจุสารนั้นจะอยู่ใน
สภาวะของไหล เมื่อพิจารณาหยดของสารละลายพอลิเมอร์ที่
บริ เ วณปลายเข็มขณะเกิดขั้ ว ไฟฟ้ ากับปลายเข็มฉี ด 
สารไอออนของสารละลายจะมีลักษณะเดียวกับข้ัวไฟฟ้าที่ต่อ
จะมีแรงกระท าเกิดขึ้นที่ผิวของของไหล ซึ่งแรงตึงผิวจะมีค่า
เท่ากับแรงทางไฟฟ้าท าให้ของเหลวยืดออกจนมีลักษณะ
คล้ายกรวย[6]  
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รูปที่ 4 การเกิดกรวยเทเลอร์ (Taylor’s Cone 

Formation)[6] 

2.1.3 การรัดตัวของล าของเหลวท่ีพุ่งออกมา (Slender 
Thinning Jet)  
 การเพิ่มสนามไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้น ท าให้แรงไฟฟ้าสถิต
(Electrostatic Force)มากขึ้นจนมีแรงมากกว่าแรงตึงผิวของ
ของเหลวและประจุจะหลุดออกจากผิวหน้าของของเหลวพุ่ง
ไปยังวัสดุรองรับ เมื่อเพิ่มศักย์ไฟฟ้าขึ้นไปอีกสวนยอดโคนจะ
เกิดการสะสมของประจุเพิ่มมากขึ้น ท าให้แรงผลักของประจุ
เพิ่มมากขึ้นมากกว่าแรงตึงผิวของสารละลายท าให้เกิดการ 
รัดตัวของล าของเหลวพุ่งออกมาโดยแนวทางการเคลื่อนที่จะ
เป็นเส้นตรงโดยช่วงระยะเส้นตรงนี้จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วน
ระหว่างศักย์ไฟฟ้าต่อระยะห่างจากปลายช่องว่างถึงวัสดุ
รองรับ[6]  

 
รูปที่ 5 การรัดตัวของล าของเหลวที่พุ่งออกมา[6] 

2.1.4 กระบวนการปั่นเส้นใยแบบไม่เสถียร  (Whipping 
Instability Region)  
     เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน สนามไฟฟ้ามีค่าเพิ่ม
สูงขึ้นแรงกระท าระหว่างประจุไฟฟ้าท าให้การเครื่องที่ของ 
ล าสารละลายพุ่งออกมาเริ่มไม่เป็นเส้นตรงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเครื่องท่ีที่ไม่เสถียร และจะมีการเครื่องท่ีแบบหมุนวน
ด้วยสนามแม่เหล็กมากขึ้น [6] 
 

 
รูปที่ 6  กระบวนการปั่นเส้นใยแบบไม่เสถียร[6] 

2.1.5 การแ ข็ ง ตั วของกระแสพอลิ เ มอร์ เ ป็ น เ ส้ น ใ ย 
(Solidification into Nano Fibers) 
 ในการปั่นเส้นใยสารละลายที่ผ่านกระบวนการยืดด้วย
แรงทางไฟฟ้าเกิดการระเหยของตัวท าละลายกลายเป็นไอ ท า
ให้สารละลายกลายเป็นเส้นใยพอลิเมอร์ที่เป็นของแข็งเกิดขึ้น
ในลักษณะเส้นใยที่พันกัน หรือเส้นใยที่มีการจัดเรียงตัวใน
รูปแบบอื่นที่วัสดุรองรับตามชนิดของอิเล็กโทรสปินน่ิงที่ใช้[6]  
 

 
รูปที่ 7 การแข็งตัวของกระแสพอลิเมอรเ์ป็นเส้นใย[6] 

2.2 ชนิดของอิเล็กโทรสปินน่ิง 
 อิเล็กโทรสปินนิ่ งเป็นกระบวนการที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายในปัจจุบันมีนักวิจัยพยายาม
ดัดแปลงกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง เพื่อให้ได้เส้นใยที่มี
ลักษณะเหมาะสมกับการน าไปใช้งานมากขึ้นชนิดของอิเล็ก
โทรสปินนิ่งสมารถจ าแนกได้ตามชนิดของเข็มที่ใช้ ชนิดของ
สารละลายพอลิเมอร์ และ การใช้กระบวนการพิเศษอ่ืนๆหาก
แบ่งตามการเรียงตัวของหลอดแคปิลารี (Capillary) และเข็ม
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โลหะ  (Nozzle Configuration)  สามารถแบ่งได้ เป็น  3 
ประเภท[7] 
2.2.1 โครงแบบเดียว (Single Configuration) 
 เป็นกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่งแบบดั้งเดิมมีอุปกรณีที่
ใช้คือ หลอดแคปิลารีและเข็มฉีดสารอันเดียว เป็นแบบที่ง่าย
ที่สุด  ใ ช้สารละลายพอลิ เมอร์เพียงตัวเดียว  อาจเป็น 
พอลิเมอร์หลายชนิดที่ละลายในตัวท าละลายชนิดเดียว 
กัน[7] 
2.2.2 โครงแบบข้างต่อข้าง 
     อุปกรณ์ที่ใช้คือ หลอดแคปิลารี และ เข็มฉีดสาร2อันท่ีมี
สารละลายพอลิเมอร์2ชนิด กระบวนการนี้ใช้ส าหรับการ
เตรียมเส้นใยที่มีส่วนผสมของพอลิเมอร์2ชนิดขึ้นไป แต่พอลิ
เมอร์ทั้ง2ชนิด มีการละลายที่แตกต่างกันจึงต้องแยกละลาย
พอลิเมอร์ท้ัง2ชนิดออกจากกันกระบวนการนี้จะต้องค านวณ
ถึงค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายทั้ง2ชนิดให้มีค่าใกล้เคียง
กัน การศึกษาการเตรียมกระบวนการนี้คือ การเตรียมแผ่น
เมมเบรนที่มีวัสดุคอมโพสิตระหว่างพอลิแลกติกโคไกลโคไซด์  
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และไคโตซาน เพื่อเตรียมเป็นโครงร่าง
รองรับเนื้อเยื่อให้แก่เซลล์[7] 
2.2.3 โครงแบบใช้แกนร่วม (Coaxial Configuration) 
 เป็นกระบวนการใหม่ที่มีช่ือว่า CO – Electrospinning 
ที่ท าให้ เส้นใยที่ เตรียมได้มีลักษณะเป็นเปลือกหุ้มแกน  
(Core-Shell)โดยหัวเข็มประกอบไปด้วยหลอดแคปิลารี
ขนาดใหญ่ที่มีแคปิลารีขนาดเล็กอยู่ด้านในที่ ใ ช้บรรจุ
สารละลายพอลิเมอร์2ชนิดที่ละลายเข้ากันไม่ได้  โดย 
พอลิเมอร์ยา หรือสารชีวภาพที่ต้องการให้เป็นแกนจะบรรจุ
อยู่ในหลอดแคปิลารี่ด้านใน[6] 
2.3 วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์แรงดันสูงกระแสตรง 
 วงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์ นิยมใช้กันมาก  ใน
แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบสวิตช์ที่มีก าลังเอาท์พุตน้อยกว่า 
100 วัตต์ สาเหตุที่วงจรฟลายแบคได้รับความนิยมเนื่องจาก
ข้อเด่นคือ  วงจรมีอุปกรณ์จ านวนน้อยช้ินและไม่มีตัว
เหนี่ยวน าเอาท์พุตเหมือนในคอนเวอร์เตอร์แบบอ่ืน ท าให้
คอนเวอร์เตอร์มีขนาดเล็ก น ้าหนักเบาและราคาถูก ในรอบ
หลายปี ท่ีผ่านมาวงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์ ไ ด้รับ
การศึกษาอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการออกแบบ การ
ควบคุมและการจ าลองแบบ[5]  
 วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์สามารถถูกออกแบบให้
ท างานในโหมดการน ากระแสแบบต่อเนื่อง (CCM) กล่าวคือ 
กระแสในตัวเหนี่ยวน าของหม้อแปลงฟลายแบคมีค่ามากกว่า
ศูนย์ในแต่ละคาบของการสวิตช์  หรือแบบไม่ต่อเนื่อง (DCM) 
กล่าวคือ กระแสในตัวเหนี่ยวน าของหม้อแปลง ฟลายแบค 
ตกเป็นศูนย์ก่อนที่จะจบแต่ละคาบของการสวิตช์ โหลดมีการ
เปลี่ยนแปลง และประสิทธิภาพการท างานของวงจร 

 วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์แรงดันสูงกระแสตรงที่ได้
ออกแบบตามหลักการของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์
แบบเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้กับ เทคนิคการ
สวิตช่ิงแบบ พีดับเบิลยูเอ็ม (Pulse Width Modulation; 
PWM) มาใช้ ส าหรับควบคุมการท างานของอุปกรณ์สวิตช่ิง 
ผ่ า น ห ม้ อ แ ป ล ง ไ ฟ ฟ้ า ค ว า ม ถี่ สู ง  ( High Frequency 
Transformer) เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตกระแสตรงแรง
สูง[8]  

 
รูปที่ 8  วงจรแรงดันสูงกระแสตรงแบบพัลส์[8] 

 

 
รูปที่ 9  ล าดับขั้นตอนการท างานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดัน

สูงกระแสตรง[8] 

2.4 ไอซ ีTL 494  
 ไอซี TL 494 มาประยุกต์ใช้อันเนื่องมาจากเป็นไอซีที่
รวบรวมเอาฟังช่ันส าหรับโครงสร้างของวงจรควบคุมแบบ
พัลส์สวิตซ์มอดูเลตไว้ในชิปเพียงตัวเดียว โดยส่วนใหญ่จะ
นิยมออกแบบเพื่อน าไปใช้งานในการควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้า
[9] 
2.5 TLP 250 
 TLP250 คือ Opto Driver เหมาะส าหรับขับเกตของ 
IGBT หรือ  MOSFET ความถี่ต่ าๆ  ทรานสิสเตอร์  2 ตัว 
เรียกว่า Todem Pole Driver ตัวบน เป็นทรานสิสเตอรแ์บบ 
NPN ส่วนตัวล่าง เป็นแบบ PNP เพื่อจะได้ขับเกตได้เร็วๆ 
เกตของมอสเพ็ตและไอจีบีที ทรานสิสเตอร์ NPN จะเป็นตัว
ขับให้แรงดันเกตขึ้นไปเร็ว Rise Time เร็วประมาณ 1-2 ไม
โครเซ็กส่วนทรานสิสเตอร์ PNP จะเป็นตัวให้แรงดันตกลงมา
เร็ว Fall Time เร็วประมาณ 1-5 ไมโครเซ็ก[10] 
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รูปที ่10 ลักษณะขาของไอซี TL 494 [9] 

 

 
รูปที ่11 บล็อกไดอะแกรมภายในของไอซี TL 494 [9] 

 

 
 

รูปที ่12 ลักษณะขาของ TLP 250 [10] 
 

 

          
รูปที ่13 ลักษณะวงจรภายในของ TLP 250 [10] 

 
2.6 หม้อแปลงฟลายแบค 
 หม้อแปลงไฟฟ้าท าหน้าท่ีเหนี่ยวน าสัญญาณพัลส์สร้างไฟ
แรงดันสูง หลักการของการสร้างไฟฟ้าแรงสูงเป็นการน า
สัญญาณพัลส์ความถี่สูงส่งเข้าที่อินพุตของหม้อแปลงของ
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเพิ่มแรงดันจะเหนี่ยวน าแรงดันของ
สัญญาณพัลส์ให้มีแรงดันสูงขึ้นเป็นหมื่นโวลต์ส่งผ่านไดโอด
ทนต่อแรงดันสูงแปลงแรงดันไฟสลับให้เป็นแรงดันไฟตรงที่มี
แรงดันสูง โดยไดโอดทนแรงดันสูงที่ต่ออยู่ในหม้อแปลงฟลาย
แบค จะหันด้านขั้วแอโนดเข้าหาไฟสลับแรงดันสู งซึ่ ง
เหนี่ยวน ามาโดยยอมให้แรงดันสูงด้านซีกบวกผ่านผ่านไปได้ 
ดังนั้นจะมีแรงดันไฟฟ้าระดับหมื่นโวลต์ซึ่งขึ้นอยู่กับพิกัดของ
หม้อแปลงแต่ละตัวและจากคุณสมบัติของหม้อแปลงฟลาย
แบคจึงได้แรงดันไฟฟ้าสูงไปประยุกต์ใช้กับการส่งจ่ายไฟ[3] 
 

 
 

รูปที ่14 หม้อแปลงฟลายแบค FCM20A029 
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รูปที ่15 วงจรภายในหม้อแปลงฟลายแบค FCM20A029 

      จากการศึกษาทฤษฎี หลักการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่
กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ทางผู้วิจัยมีความสนใจในการสร้าง
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงโดยวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ 
ส าหรับกระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ 
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 การออกแบบวงจรการพัฒนาวงจรฟลายแบคคอนเวอร์
เตอร์แรงดันสูง 
      การพัฒนาวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์แรงดันสูง
กระแสตรงส าหรับกระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์นั้นได้
น าเอาวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์มาประยุกต์ใช้ วงจรนี้
เป็นวงจรที่ใช้ในในการสร้างไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงด้วย 
TL494  ในการควบคุมสัญญาณพัลล์ตรงขาที่ 3 และปรับ 
Duty Cycle ได้จากตัวต้านทานปรับค่าได้ (VR1) 0 – 90 
เปอร์เซ็นต์ และความถี่สามารปรับได้ 8 – 100 กิโลเฮิรตซ์ 
โดยก าหนดจาก (VR2, C1)  ต่อจากขา 5 และขา 6 และเมื่อ
ได้สัญญาณพัลส์ที่ต้องการแล้วน าไปผ่านวงจรขับเกตโดยที่ใช้ 
TLP250 เพื่ อน า ไปขับมอสเฟสน าไปสั่ งทริกที่ขาเกต 
ของมอสเฟสเป็นการสั่งปิด-เปิดวงจร (ท างานคล้ายสวิตซ์) 
เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดด้านปฐมภูมิท าให้เกิดการ
เ คลื่ อ นที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า รขึ้ น ล งขอ ง รู ปคลื่ น จึ งท า ให้ 
หม้อแปลงฟลายแบคสามารถเกิดการเหนี่ยวน า เมื่อขดลวด
ด้านทุติยภูมิมีจ านวนรอบมากกว่าด้านปฐมภูมิจึงท าให้
แรงดันไฟฟ้า ด้านเอาท์พุตที่ได้ออกมานั้นมีค่า ซึ่งได้แรงดัน
ไฟฟ้าแรงสูงออกมาในระดับกิโลโวลต์ เนื่องจากการออกแบบ
จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานและป้องกันการพงั
เสียหายของวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงแรงสูง
ขนาดเล็ก ดังนั้นในส่วนของภาควงจรควบคุมและภาควงจร
ก าลังต้องแยกกราวด์ออกจากกัน โดยน าไอซีเบอร์ TLP250  

เป็นตัวแยกกราวด์และขยายสัญญาณภายในตัว โดยสามารถ
น าไปขับให้เพาเวอร์มอสเฟสท างาน 
 

 
รูปที ่16 วงจรสร้างแรงดันสูงด้วย 

หม้อแปลงฟลายแบค[4] 
 

3.2 วงจรไฟฟ้าแรงดันสูงด้วยวงจรฟลายแบคคอนเวอรเ์ตอร์
ทีสร้างขึ้นจริง 
 การสร้างวงจรไฟฟ้าแรงดันสูงด้วยวงจรฟลายแบคคอน
เวอร์เตอร์สามารถแบ่งวงจรออกเป็นสองส่วนโดยแบ่งเป็น
ภาควงจรควบคุมและภาควงจรก าลังเพื่อความปลอดภัย  
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยจะต้องแยกกราวด์ออก
จากกันโดยน าไอซี TLP250 เป็นตัวแยกกราวด์และขยาย
สัญญาณภายในตัว 
 

 
รูปที่ 17 วงจรสร้างสญัญาณพัลส์ TL494 

 
จากรูปที่ 13 ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงด้วย TL494 ในการ
ควบคุมสัญญาณพัลล์ได้ท าการสร้างขึ้นมาในวงจร TL494 นี้ 
มี VR1 และVR2 ปรับค่าได้เพื่อไว้ปรับค่า Duty Cycle และ 
VR2 ปรับค่า สัญญาณความถี่ จากนั้นท าการวัดสัญญาณด้วย
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลของ Agilent Technologies  
รุ่น  dso-x 2002a 2 ช่องวัด ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ใช้วัด
สัญญาณไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น แรงดัน ความถี ่สัญญาณพัลส์ 
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รูปที ่18 วงจรขับเกต TL250 

 
วงจรขับเกต TL250 เป็นวงจรที่แยกกราวด์ และขยาย
สัญญาณภายในตัวโดยสามารถน าสัญญาณพัลส์ไปขับให้
เพาเวอร์มอสเฟสท างานแล้วท าการวัดทีด้วยออสซิลโลสโคป                      
แบบดิจิตอลของ Agilent Technologies รุ่น  dso-x 2002a  
2 ช่องวัด ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ใช้วัดสัญญาณไฟฟ้าต่าง ๆ 
เช่น แรงดัน ความถี ่สัญญาณพัลส์ 
3.3 วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์แรงดันสูงกระแสตรง 
      ในการทดลองโดยเริ่มจากการทดลองปรับค่าดิวตี้ไซเคิล
(VR1)ตั้งแต่ 10 เปอร์เซ็นจนถึง 90 เปอร์เซ็น  โดยใช้ความถี่
คงที่  50 กิโลเฮิรตซ์ VR2 ได้บันทึกผลการทดลองค่าสญัญาณ
พัลส์จะเห็นได้ว่ารูปสัญญาณที่ ได้ เป็นรูปสัญญาณพัลส์
สี่เหลี่ยมตามทฤษฎี[8] 
 

 
 

(a) 
 

 
 

(b) 
รูปที่ 19 สัญญาณพัลสส์ี่เหลี่ยม (a) ตามทฤษฎี  

(b) ที่วงจรสร้างขึ้น 

       วงจรจรนี้เป็นวงจรที่ใช้ในการสร้างไฟฟ้ากระแสตรง
แรงสูงกระแสตรงได้ตั้งแต่ 1-30 kV กระแสจะลดลงตามการ
เพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้าแรงดันสูง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค ์
ที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงที่ ใ ช้ ส าหรับ
กระบวนการของก าเนิดเส้นใย ในการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์
เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงท าปฏิกิริยาการ 
กับบริเวณปลายเข็มโลหะที่ติดอยู่กับหลอดบรรจุสารละลาย 

4. ผลและอภิปราย 
      ผลการทดสอบการท างานของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์
เตอร์แรงดันสู งกระแสตรงส าหรับกระบวนการผลิต 
เส้นใยพอลิเมอร์ เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ 
ให้กับวงจรสร้างสัญญาณพัลส์ และขดลวดด้านปฐมภูมิของ 
หม้อแปลงฟลายแบค วงจรสร้างสัญญาณพัลส์เมื่อได้รับ
แรงดันไฟฟ้ามาจึงท าการก าเนิดสัญญาณพัลส์ออกมาตาม
การปรับค่าความต้านทานที่มีอยู่ในวงจร ซึ่งปรับดิวตี้ๆไซเคิล  
และ ความถี่ได้จึงได้สัญญาณพัลส์ออกมา ส่วนสัญญาณพัลส์ 
ที่ ได้มานั้น เป็นสัญญาณพัลส์ที่ มี ความถี่ สู งที่ท า ให้ ได้
แรงดันไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงออกมาทางเอาต์พุต 
4.1 ผลการวัดสัญญาณพัลส์ของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์
เตอร์ 
      เป็นสัญญาณพัลส์ที่ได้จากการวัดด้วยออสซิลโลสโคป ที่
วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์โดยใช้ไอซีเบอร์  TL494 เป็น
ตัวก าเนิดสัญญาณพัลส์และปรับ Duty Cycle ได้จากตัว
ต้านทานปรับค่าได้ (VR1) 0 – 90 เปอร์เซ็นต์ และความถี่
สามารถปรับได้ที่ (VR2)  50 กิโลเฮิรตซ์ 
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(a) Freq 51.02 KHz  Duty 10   
 

 
 

(b)  Freq 50.00 KHz  Duty 90 
รูปที่ 20 ค่า Duty cycle ที่วัดได้จากออสซิลโลสโคป 

      จากรูปที่ 17 ผลการปรับค่าหาแรงดันไฟฟ้าแรงสูงของ
วงจรสร้างสัญญาณพัลส์  (Duty cycle) ความถี่คงที่ 50 
กิโลเฮิรตซ์ เป็นการบันทึกค่าที่ได้จากออสซิลโลสโคปมีค่า 
Duty cycle ที่ 10 และ 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งความกว้างพัลส์ที่ 
1 เปอร์เซ็นต์จะมีความกว้างสัญญาณพัลส์มีน้อยมาก  
      เ มื่ อ เที ยบกั บค่ า   Duty cycle ที่  90 เ ปอร์ เ ซ็ นต์   
ความกว้างของสัญญาณพัลส์จะมีมากกว่าสัญญาณพัลส์ 
ที่10เปอร์เซ็นต์ เมื่อต้องการปรับค่า Duty cycle สามารถ
ปรับได้จากตัวต้านทานปรับค่าได้ (VR1) จะเช่ือมต่อกับ 
ขาที่ 3 ของไอซีเบอร์ TL494 และจากการทดสอบพบว่า
ส ามารถปรับค่ า  Duty cycle ไ ด้  0 –  90 เ ปอร์ เ ซ็ นต์   
ซึ่งในช่วงของสัญญาณพัลส์ขึ้นอยู่กับการปรับค่า Duty Cycle
โดยผลการทดสอบพบว่าได้รูปสัญญาณพัลส์สี่ เหลี่ยม 
ที่สามารถปรับค่าดิวตี้ไซเคิลได้เพราะว่าการปรับค่าดิวตี้
ไซเคิลนั้นจะท าให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงเพิ่มขึ้นและ
ลดลงได้ด้วยการปรับค่าที่VR1 
      ผลการปรับค่าความถี่ของวงจรสร้างสัญญาณพัลส์ที่วัด
ได้จากออสซิลโลสโคป วงจรวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์
โดยใช้ไอซีเบอร์ TL494 เป็นตัวก าเนิดสัญญาณพัลส์และ 
ปรับ ค่าความถี่สามารปรับได้จากตัวต้านทานปรับค่าได้  
(VR2) ตามรูปที่ 17 
 

 
 

(a) ความถี่ท่ี Freq 24.04 KHz Duty 90 (สูงสุด) 
 

 
 

(b) ความถี่ท่ี Freq 50.00 KHz Duty 90 (สูงสุด) 
 รูปที่ 21 ความถี่ท่ีวัดได้จากออสซิลโลสโคป 

       จากรูปเป็นสัญญาณจากการปรับค่าความถี่ของ VR2 
โดยวัดจากออสซิลโลสโคปโดยภาพที่  18  เป็นการปรับ
ความถี่ที่ 24 กิโลเฮิรตซ์ โดยในการปรับ ค่าความถี่นี้จะตั้ง
ค่าดิวตี้ ไซเคิลไว้คงที่แล้วท าการปรับค่าVR2 แล้วน าค่า 
ความถี่ทั้งสองค่ามาเปรี่ยบเทียบขนาดของความถี่ระหว่าง
ความถี่ที่ 24 กิโลเฮิรตซ์ กับ 50 กิโลเฮิรตซ์ ตามรูปที่ 18  
ผลการป รับค่ าความถี่ ของวงจรสร้ า งสัญญาณพัลส์   
ได้ท าการปรับค่าความต้านทานปรับค่าได้  (VR2) พบว่า
สามารถปรับค่าความถี่ได้ตั้งแต่ 24กิโลเฮิรตซ์ รูปที่ 18 (a)  
และ 50 กิโลเฮิรตซ์ รูปทึ่ 18 (b) เนื่องจากวงจรใช้ไอซีเบอร์ 
TL494 ในการควบคุมถ้าเพิ่มค่าของตัวเก็บประจุมาก
ค่าความถี่นั้นมีค่าลดลง โดยในการปรับความถี่นั้น พบว่า 
ต้องใช้ตัวเก็บประจุ  และความต้านทานที่ขา  5 และ 6  
ของ ไ อซี ซึ่ ง ข าที่  5 (CT)  และขาที่  6 (RT)  ของ ไ อซี 
จะเป็นตัวก าหนดความถี่ให้กับวงจร 
4.2 ผลการปรับค่า Duty cycle กับไฟฟ้าแรงดันสูง
กระแสตรง 
     เมื่อได้สัญญาณพัลส์ตามที่ต้องการแล้วก็เริ่มจ่ายไฟฟ้า
แรงดันสูงกระแสตรงแล้วท าการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดยเริ่ม
จ ากการปรับค่ าดิ วตี้ ไ ซ เคิ ลตั่ ง แต่  0-85 เ ปอร์ เ ซ็ นต์   
แล้วใ ช้มิ เตอร์วัดที่ โหลดแล้วท าการบันทึกค่าแรงดัน 
ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงตามรูปที่ 18 
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รูปที่ 22 ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับ Duty cycle กับ

ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรง 

5. สรุป 
      ส าหรั บ โครงการนี้ จั ดท าขึ้ น เพื่ อ เป็นการศึ กษา 
การออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรง 
โดยใช้วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ส าหรับ
กระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ แบบกระบวนการผลิต
เทคนิคอิ เล็กโตรสปินนิ่ ง  เพราะเ น่ืองจากเ ป็นวงจร 
ที่ สามารถท าได้ง่ายไม่ยุ่งยากและสามารถหาซื้ออุปกรณ์ 
ได้ง่ายทางผู้วิจัยจึงน าข้อดีดังกว่ามาใช้งาน  
      จากผลการออกแบบและสร้ างวงจรฟลายแบค 
คอนเวอร์เตอร์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ  
ส่วนของวงจรควบคุมสัญญาณพัลส์โดยการใช้ไอซี TL 494 
ส่ ว น ข อ ง ว ง จ ร ขั บ เ ก ต  TLP 250 แ ล ะ ส่ ว น ข อ ง 
หม้อแปลงความถี่สูงส าหรับการสร้างแรงดันสูง  
       จ า ก ที่ ไ ด้ ท า ก า ร ออก แ บ บ  ส ร้ า ง แ ล ะ ทด ล อ ง 
แล้วนั้น  วงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์สามารถผลิต 
ก ร ะ แ ส ไ ฟฟ้ า แ ร ง ดั น สู ง ก ร ะ แ ส ต ร ง ไ ด้ สู ง สุ ด อ ยู่ ที่   
30 kV โดยที่ Duty circle อยู่ที่ 50% และความถี่อยู่ที่ 50 
kHz ซึ่ง เป็นไปตามที่ผู้วิจัยต้องการและมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการ 
ผลิตเส้นใยพอลิเมอร์แบบเทคนิคอิ เล็กโตรสปินนิ่ งได้ 
และยังสามารถน าไปใช้กับการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้า 
แรงสูงกระแสตรงแบบอื่น ๆ ได้อีกด้วยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ 
ผู้ที่สนใจน าไปใช้งาน 

6 กิตติกรรมประกาศ  
      ปริญญานิพนธ์เรื่อง การออกแบบและสร้างแหล่ง 
จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงโดยวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์
ส า ห รั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต เ ส้ น ใ ย พ อ ลิ เ ม อ ร์   
ได้จัดท าขึ้นตามเงื่อนไขของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 
 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยงานวิจัยนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  

ทิพย์ประเสริฐ และอาจารย์ จิระพัฒพงษ์  เสนาบุตร อาจารย์
ที่ปรึกษางานวิจัย และคณาจารย์ทุกท่าน ท่ีคอยให้ความรู้
และแนวทางการแก้ปัญหาแก่ตัวผู้วิจัย และขอขอบคุณคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ให้ใช้อุปกรณ์ในการ
ทดสอบ และขอขอบคุณอาจารย์ผู้ควบคุมห้องแลปเคมี 
ที่ให้ใช้ห้องเพื่อการทดลองโครงงานนี้ 
     สุดท้ ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและ
ครอบครัวของผู้วิจัย ที่คอยให้ก าลังใจและสนับสนุนตลอดมา 
ขอให้คุณประโยชน์อันไดที่เกิดจากโครงการนี้ ย่อมเป็นผลมา
จากความกรุณาของท่านดังกล่าวข้างต้นที่คอยให้การ
สนับสนุนแก่ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
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บทคัดย่อ  
          บทความนี้เสนอหลักการสร้างตู้อบผ้าและน้้าเกลือที่มีการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติเพื่อใช้งานในห้องอภิบาลทารก 
แรกเกิด และสรุปผลการวัดประสิทธิภาพของโครงงานที่สร้างขึ้น  ผลที่ได้คือสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ได้คงที่  
ที่ 37 องศาเซลเซียส ภายใน 4 นาที ส้าหรับตู้เปล่า ส่วนกรณีที่ใส่ผ้าขนหนู สามารถควบคุมอุณหภูมิของผ้าขนหนูได้คงที่   
ที่ 37 องศาเซลเซียส ภายในช่วงเวลา 15 นาที เมื่อจัดวางม้วนผ้าเรียงกัน 5 ผืน แต่อุณหภูมิของผ้าแต่ละผืนแตกต่างกันมาก 
ในขณะที่กรณีการวางผ้าแบบพับแบนราบใช้เวลา 30 นาที โดยที่อุณหภูมิของผ้าแต่ละผืนมีค่าใกล้เคียงกันมากกว่าการวาง
แบบม้วน และสามารถควบคุมอุณหภูมิคงท่ีได้อย่างต่อเนื่อง  

ค้าหลัก : แท่งความร้อนอินฟราเรดแบบควอทซ์ การควบคุมอณุหภมูิ ไมโครคอนโทรลเลอร์   

Abstract 
          This paper proposes the method to make towel and saline incubator with automatic temperature 
controller for employing in the neonatal intensive care unit (NICU). The efficiency measurement of project 
is also concluded in the final part of paper. The results show that the incubator can increase temperature 
in 5 towels to be 37 degree within 15 minutes in case of rolling towels. However, this arranging gives quite 
different temperature for each towel. Meanwhile, in case of spreading towel can offers higher efficiency of 
averaging temperature for each piece of towel but it uses longer time around 30 minutes to reach the 
target temperature. This incubator can be stable the temperature continuously on the target level.      

Keywords : Quartz Infrared Heater, Temperature control, Microcontroller.  
 
1. บทน้า 

ในโรงพยาบาลทุกแห่งจะมีหน่วยงานท่ีท้าหน้าที่ดูแลเด็ก
ทารกแรกเกิดที่มีปัญหา อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ที่เด็กทารกไม่
สามารถรับการเลี้ยงดูแบบปกติได้ จะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ
ทางทางการแพท์ และมีพยาบาลดูแลตลอดเวลา หน่วยงานนี้
ประจ้าอยู่ที่ห้องอภิบาลทารกแรกเกิด  [1] หรือ NICU  
เด็กทารกในห้องนี้ส่วนใหญ่คลอดก่อนก้าหนด จึงเป็นทารกที่
มีร่างกายอยู่ในสภาวะไม่พร้อมจะอยู่ในสภาพแวดล้อมปกติ 
ส่วนหนึ่งเนื่องจากทารกมีอุณภูมิร่างกายต่้ากว่าช่วงที่อยู่ใน
ครรภ์มารดา ท้าให้ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ ต้องมี
อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยปรับอุณภูมิ เช่น ตู้ให้ความอบอุ่น
ทารก (Radiant warmer) [2] หรือตู้อุ่นผ้าขนหนู [3] และ
น้้าเกลือส้าหรับเด็กทารกก็เป็นอุปกรณ์ที่จ้าเป็นส้าหรับทารก

แรกเกิด เนื่องจากภูมิคุ้มกันในเด็กทารกแรกเกิดนั้นยังมีไม่
เพียงพอในการต้านทานเชื้อโรคต่างๆได้และอุณหภูมิร่างกาย
หลังคลอดจากครรภ์มารดาจะต่้ากว่าในช่วงที่อยู่ในครรภ์  
1-2 องศาเซลเซียส ทารกยังม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ทัน โดยเฉพาะช่วงการอาบน้้าให้ทารกใน
แต่ละวัน อุณหภูมิร่างกายทารกจะลดลงต่้ากว่าปกติ จึงมี
ความจ้าเป็นท่ีจะต้องใช้เครื่องให้ความอบอุ่นทารก (Radiant 
warmer)ในการปรับอุณหภูมิร่ายกายให้สูงขึ้นประมาณ  
10 นาทีที่ อุณหภูมิ  37 องศาเซลเซียส หลั งจากนั้ น 
นางพยาบาลจะใช้ตู้อุ่นผ้าขนหนูแล้วน้ามาห่อร่างกายทารก 
เพื่อให้อุณหภูมิร่างกายทารกปรับสูงขึ้นเป็นระดับปกติที่  
37 องศาเซลเซียส  โดยส่วนใหญ่ในห้อง NICU จะใช้ 
เตาอบไมโครเวฟในการอุ่นผ้าขนหนู ซึ่งข้อดีคือสามารถอุ่นผ้า
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ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ประมาณ 4 นาที แต่ข้อด้อยคือ 
ไม่สามารถอุ่นผ้าหลายผืนพร้อมกันได้ อีกทั้งไม่สามารถอุ่นผ้า
รอไว้เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ เนื่องจาก ถ้าเตาอบไมโครเวฟ
เปิดให้ความร้อนค้างไว้จะท้าให้ผ้าไหม้ และเครื่องจะเสีย
เนื่องจากการปล่อยความร้อนแบบต่อเนื่อง ด้วยความจ้าเป็น
นี้  ผู้วิจัยเห็นถึงความส้าคัญ จึงได้ออกแบบและสร้างตู้ 
อุ่นผ้าขนหนูและน้้าเกลือ ที่สามารถควบคุมอุณภูมิให้คงที่ 
ที่ 37 องศา ใช้อุ่นผ้าขนหนูและน้้าเกลือ เพื่อให้ความอบอุ่น
เด็กทารก ใช้ในการฆ่า เ ช้ือโรคจากผ้าห่อตัว  ขวดนม  
อุ่นน้้าเกลือ และของใช้อื่นๆส้าหรับเด็กทารกให้สะอาดอยู่
เสมอ เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นแก่
เด็กทารก เนื้อหาในส่วนต่อไปของบทความนี้แบ่งเป็น  
3 หัวข้อหลัก คือทฤษฎีและหลักการ ผลการทดลองและ
ประสิทธิภาพ และการสรุปผล 

2. ทฤษฎีและหลกัการ 
2.1 แหล่งก้าเนิดความร้อน 
     คลื่นรังสีอินฟราเรดหรือคลื่นรังสีความร้อนนั้นถูกค้นพบ
โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษช่ือว่า เซอร์วิลเลี่ยม เฮอร์เชล 
ซึ่ งได้ค้นพบ รั งสีอินฟราเรด สเปคตรั่ม ( Infrared Ray) 
ในปีค .ศ.1800 มีความถี่ในช่วง 1011 – 1014 เฮิร์ตซ์   
ช่วงความถี่นี้จะท้าให้โมเลกุลของวัตถุที่ได้รับรังสีเกิดการสั่น 
ซึ่งก่อให้เกิดความร้อนขึ้น โดยฮิตเตอร์อินฟาเรดนั้นเป็นการ
ส่งผ่านความร้อนแบบแผ่รังสีลักษณะเดียวกับดวงอาทิตย์ทีส่ง่
ความร้อนมายังโลก มีล้าคลื่นเป็นเส้นตรง  ให้ความร้อนวัตถุ
ได้ถึงเนื้อใน ปลอดภัยสูง เนื่องจากไม่มี เปลวไฟ แท่ง
อินฟราเรดมีความเป็นฉนวนสูง คลื่นอินฟราเรดที่ใช้ให้ความ
ร้อน มี 3 ประเภท [4] คือ IR-A มีความยาวคลื่น 0.7µm– 
1.4 µm IR-B มีความยาวคลื่น 1.4µm–3 µm และ IR-C  
มีความยาวคลื่น 3µm–1000µm ซึ่งความถี่แต่ละช่วงจะถูก
ดูดซับความร้อนจากวัตถไุด้ไม่เท่ากัน ดังกราฟในรูปที่ 1 จาก
ความสัมพันธ์ในรูป งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้คลื่นอินฟราเรด 
ประเภท IR-C ที่สามารถดูดซับพลังงานได้ดีที่สุด การสูญเสีย
ก้าลังงานของคลื่นจะแปรผันตรงกับระยะทางดังสมการที่ 1 
เมื่อ d คือระยะห่างระหว่างแหล่งก้าเนิดถึงวัตถุรับพลังงาน 
และ  คือความยาวคลื่น   

 

 
 
 

รูปที่1 ช่วงความถี่ในการดูดซับความร้อนของวัตถุชนิดหนึ่ง [4] 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑑𝑑𝑑𝑑) = 20𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔10
4𝜋𝜋𝜋𝜋
𝜆𝜆                (1) 

     จากสมการที่ 1 เมื่อระยะระหว่างแท่งความร้อนกับ
ผ้าขนหนูเพิ่มขึ้นจะท้าให้ผ้าได้รับความร้อนลดลง ดังนั้นงาน
นี้จึงต้องก้าหนด ระยะ d หรือขนาดตู้ ให้เหมาะสมกับ 
ก้าลังงานจากแท่งความร้อน 800 วัตต์ที่ใช้ในงานนี ้ดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 แท่งความร้อนอินฟราเรด 

 

2.2. การควบคุมอุณหภูม ิ
งานวิจัยนี้ใช้โซลิดสเตทร์เลย์ในการควบคุมก้าลังงาน

เฉลี่ยที่ออกไปที่แท่งความร้อน ภายในประกอบไปด้วย 
โฟโต้คับเปิ้ล ไตรแอค และวงจรสนับเบอร์ ดังโครงสร้างในรูป
ที่ 3a สัญญาณ PWM ที่สร้างจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
จะเป็นตัวควบคุมจังหวะการเปิด-ปิดการปล่อยแรงดันเอซี
ให้กับแท่งความร้อน ถ้าสัญญาณ PWM ซีกบวกเข้ามาใน 
โซลิดสเตทรีเลย์ จะท้าให้มีแรงดันเอซีตกคร่อมที่แท่งความ
ร้อน และไม่มีแรงดันตกคร่อมเมื่อ PWM เป็นซีกลบ ดังการ
อ ธิ บ า ย ใ น รู ป ที่  3b เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร เ พิ่ ม ค ว า ม ร้ อ น 
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะปล่อยสัญญาณ PWM ที่มีช่วงบวก
กว้าง และลดอุณหภูมิโดยลดความกว้างของสัญญาณ PWM 
ช่วงบวก การควบคุมความกว้างของสัญญาณ PWM โดยใช้
เง่ือนไขการตัดสินใจแบบฟัซซี่ลอจิก เพื่อให้มีความละเอียด
ในการควบคุมความร้อน ให้อุณหภูมิเข้าสู่ค่าที่ตั้งไว้ โดยให้มี
ความผิดพลาดน้อยที่สุด การก้าหนดเง่ือนไขการควบคุมไดถ้กู
โปรแกรมไว้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino และมีการรับ
ค่าอุณหภูมิจากเซนเซอร์ตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบกับ
เงื่อนไขโปรแกรม 

 

ความยาวคลื่น (เมตร) 
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รูปที ่3a โครงสร้างโซลดิสเตทรเีลย์ 

 

 
รูปที ่3b สัญญาณขาเขา-ขาออก และ PWM [5] 

 

 
 

รูปที่ 4 การเชื่อมต่อวงจรของตู้อบ 
 

2.3 ลักษณะของตู้อบผ้าขนหนูและน้้าเกลือ 
โครงสร้างตู้อบท้าจากสแตนเลส ขนาดภายนอก 55x 

80x120 ซม. ภายในมีช้ันวาง 3 ช้ัน มีช่องกระจกเพื่อมอง
ภายใน แท่งความร้อนอินฟราเรดขนาดพิกัด 220VAC/800 
watt ถูกติดตั้งไว้ภายในตู้ด้านล่าง และติดตั้งพัดลมภายในตู้
เพื่อหมุนเวียนความร้อนให้ทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีพัดลม
ระบายความร้อนอีก 2 ตัวติดตั้งด้านหลังตู้ ซึ่งจะท้างานเมื่อ
ความร้อนภายในตู้สูงเกินค่าที่ตั้งไว้ วงจรควบคุมถูกติดตั้ง
ด้านบนของตู้ และติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 9 จุดภายในตู้
เพื่อหาค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ เง่ือนไขของโปรแกรมควบคุมแบบ
ฟัซซี่ลอจิกมีความละเอียด 9 ระดับ เพื่อสร้างสัญญาณ PWM 
ที่มีเปอร์เซนต์ของค่าดิวตี้ไซเคิลแตกต่างกัน จอ LCD หน้าตู้

บอกอุณหภูมิเฉลี่ย และการตั้งเวลา ฐานตู้อบติดตั้งล้อ เพื่อให้
ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและการจัดวางในห้อง NICU  
  

 
 

รูปที ่5 โครงสร้างตู้อบ 
 
3. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

งานวิจัยนี้ทดลองวางผ้า 2 รูปแบบ แบบแรกคือวางแบบ
ม้วนผ้า ทั้งแบบเรียงเดี่ยวและแบบวางซ้อนกัน ส่วนแบบที่
สอง คือแบบพับผ้า ทั้งแบบเรียงเดี่ยว และแบบทับกันสองผนื 
เพื่อทดสอบว่าการวางผ้าแบบใดเหมาะสมที่สุดส้าหรับตู้อบนี้ 
การทดลองคือวางผ้าตามรูปแบบที่ก้าหนด แล้วเริ่มปล่อย
ความร้อน จากนั้นวัดอุณหภูมิภายในผ้าทุกผืน เพื่อน้าไป
วิเคราะห์ ผลการทดลองที่ได้เป็นดังนี้ 

 

 
รูปที ่6 การควบคุมอุณหภูมภิายในตู้อบ 

 

 

Thermistor 
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รูปที ่7 อุณหภูมิของม้วนผ้าแตล่ะผืน 

 

 

 
 

รูปที ่8 อุณหภูมิของม้วนผา้แบบซอ้นกันแต่ละผืน 

 

 
 

รูปที ่9 อุณหภูมิของพับผ้าแบบเรยีงเดี่ยวแตล่ะผืน 
 

 

 
 

รูปที ่10 อุณหภูมิของพับผ้าแบบซ้อน 2 ผืน 
 

รูปที่ 6 แสดงการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบ จาก  
30-38 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 7 นาที และหลังจาก
นั้นอุณหภูมิถูกควบคุมคงที่ 

รูปที่ 7 แสดงอุณหภูมิของม้วนผ้าแต่ละผืนแบบเรียง
เดี่ยว จะเห็นได้ว่าผ้าแต่ละผืนได้รับความร้อนไม่เท่ากัน 
เนื่องจากต้าแหน่งท่ีวาง และความหนาของม้วนผ้า เมื่อผ่าน
ไป 15 นาทีจะมีอุณหภูมิเข้าใกล้ค่าที่ตั้งไว้คือ 37 องศา
เซลเซียส แต่เมื่อผ่านไป 30 และ 60 นาทีเริ่มมีค่าผิดพลาด
มากขึ้น 

รูปที่ 8 แสดงอุณหภูมิของม้วนผ้าแต่ละผืนแบบวางทับ
กัน ผืนที่ 1 และ 2 ที่วางด้านบนจะมีอุณภูมิต่้ากว่าค่าที่ตั้งไว้ 
ในขณะที่ 3 ผืนล่าง คือ ผืนท่ี 3 4 และ 5 มีอุณหภูมิใกล้เคียง
กับค่าท่ีตั้งไว้ 

รูปที่ 9 แสดงอุณหภูมิของพับผ้าแต่ละผืน แบบวางเดี่ยว 
3 ช้ัน คือต้าแหน่งที่ 1 2 และ 3 เมื่อผ่านไป 15 นาที ผ้าทั้ง  
3 ผืน มีอุณหภูมิเท่ากับค่าที่ตั้งไว้ แต่เมื่ออบต่อไป จะเกินค่า
ที่ตั้งไว้ท่ี 37 องศาเซลเซียส 

รูปที่ 10 แสดงอุณหภูมิของพับผ้าแต่ละผืน แบบวางทับ
กันสองช้ัน ผืนท่ี 3 และ 4 ที่อยู่ด้านล่างจะมีอุณหภูมิใกล้เคยีง
กับค่าท่ีตั้งมากท่ีสุด ทุกช่วงเวลา คือ 15 30 และ 60 นาที 
 

4. สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลองจะเห็นได่ว่าการวางผ้าแบบม้วน แต่ละ

ผืนได้รับความร้อนไม่เท่ากัน และมีค่าที่แตกต่างจากอุณหภูมิ
ที่ตั้งไว้ค่อนข้างมาก ในขณะที่การวางผ้าแบบพับท้ังแบบเรียง
เดี่ยว และแบบวางซ้อนกัน มีประสิทธิภาพการกระจายความ
ร้อนได้ทั่วถึงกว่า และมีอุณหภูมิเข้าใกล้ค่าที่ตั้งไว้ โดยใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที ในส่วนของแนวทางการพัฒนา ควรมี 
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ระบบกระจายความร้อนให้ทั่วถึงมากกว่านี้ เช่น การเพิ่ม 
พัดลม หรือเพิ่มการติดตั้งแท่งความร้อนที่ด้านบนของตู้อบ 
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บทคัดย่อ  
          ปัจจุบันกำรตรวจติดตำมก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ( Maximum Power Point Tracking, MPPT ) 
มีมำกมำยหลำยแบบ และกำรติดตำมบำงชนิดยังใช้วิธีกำรที่ยุ่งยำกและบำงชนิดก็ล่ำช้ำในกำรติดตำม ทำงผู้จัดท ำจึงมีแนวคิดที่
จะสร้ำงระบบติดตำมก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด โดยให้มีกำรติดตำมที่รวดเร็วและแม่นย ำ กำรติดตำมก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด แบ่งเป็น 3 วิธี
คือ 1.วิธีวัดสัดส่วนของแรงดันขณะเปิดวงจรของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ 2.วิธีรบกวนและสังเกตุ 3.วิธีตรวจสอบเฟสของกำร
กระเพื่อมก ำลังไฟฟ้ำ ซึ่งทำงผู้จัดท ำได้ท ำกำรทดลองโดยวิธีที่ 1 โดยกำรน ำวงจร Buck – Boost Convertor เพรำะวิธีนี้ใช้
กำรควบคุมที่ไม่ยุ่งยำก ใช้อุปกรณ์ไม่ซับซ้อน และมีรำคำถูก กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรติดตำมก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด
ส ำหรับเซลล์แสงอำทิตย์ โดยใช้แผง 100W 8 แผง เป็น 800W น ำมำต่อกับวงจร Buck – Boost Convertor ต่อกับโหลด 
26Ω  และออกแบบให้สำมำรถหำจุดก ำลังสูงสุดได้ขณะควำมเข้มแสงต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถสรุปได้ว่ำถ้ำเรำสำมำรถท ำให้ค่ำควำม
ต้ำนทำนของทั้งสองฝั่งเท่ำกันได้ก็จะสำมำรถท ำให้เกิดก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดได้จริง 

ค าหลัก : กำรติดตำมก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด , วงจร Buck-Boost Convertor , ควำมเข้มแสง 

Abstract 
          Current monitoring of the maximum power of solar panels.  There are many types.  The maximum 
power monitoring is divided into three methods. 1. How to measure the proportion of open circuit voltage 
of a solar panel.  2. How to disturb and notice. 3. How to check the phase of the power ripple. The organizer 
conducted the experiment by method 1 by introducing a Buck-Boost Convertor circuit, Because this method 
uses a hassle-free control. This device is intended for the purpose of investigating the maximum power for 
solar cells using a 100W 8 panels  into 800W, Connected to the Buck-Boost Convertor circuit and designed 
to find the maximum power point.  Light intensity Conclusion if we can make the resistance value of the 
two sides the same can cause electric power maximum. 

Keywords : Maximum Power Point Tracking , Buck-Boost Convertor , Light intensity 
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1. บทน า 
     กำรตรวจติดตำมก ำลัง ไฟฟ้ำสู งสุดของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์  (Maximum Power Point Tracking,MPPT) 
เป็นกำรตรวจหำค่ำก ำลังงำนไฟฟ้ำสูงสุด (Maximum 
Power Point) หรือจุด Pm โดยที่เซลล์แสงอำทิตย์มีแรงดัน 
(Vm) และกระแสที่จุดก ำลังงำนไฟฟ้ำสูงสุด (Im) ด้วย 
     เนื่องจำกก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของแผงเซลล์แสงอำทิตย์
ขึ้นกับค่ำควำมเข้มแสง (Irradiance) และมวลอำกำศ (Air 
mass) และประสิทธิภำพของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ขึ้นอยู่กับ
อุณภูมิของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ซึ่งตั วแปรเหล่ำนี้ มีค่ำ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทั้งวันในขณะที่เซลล์แสงอำทิตย์ท ำงำน
อยู่กลำงแจ้ง จึงท ำให้ค่ำก ำลังงำนไฟฟ้ำสูงสุด รวมถึงกระแส
และแรงดันไฟฟ้ำที่จุดก ำลังงำนสูงสุดเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
     กำรตรวจติดตำมก ำลัง ไฟฟ้ำสู งสุดของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ จึงจ ำเป็นต้องวัดหำค่ำก ำลังงำนสูงสุดและปรับ
ค่ำแรงดัน – กระแสของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ให้ไปอยู่ที่จุด
ก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดตลอดเวลำ โดยใช้เครื่องตรวจติดตำม
ก ำ ลั ง ไ ฟฟ้ ำ สู ง สุ ด  ( Maximum Power Point Tracker, 
MPPT) [1] 
     เชิดชัย ประภำนวรัตน์ กล่ำวว่ำ เนื่องจำกแสงและอุณภูมิ
มีควำมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ จึงจ ำเป็นต้องปรับควำม
ต้ำนทำนโหลดอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ผลคูณของกระแสและ
แรงดันมีค่ำสูงสุดตลอดเวลำ [2]      
     กำรติดตำมก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด แบ่งเป็น 3 วิธี คือ ก) วิธี
สัดส่วนของแรงดันขณะเปิดวงจรของแผงเซลล์แสงอำทิตย์   
ข) วิธีบกวนและสังเกต (Perturbation and Observation 
(P&o) และ ค) วิธีตรวจสอบเฟสของกำรกระเพื่อมก ำลงัไฟฟำ้ 
(Ripple-Based Maximum Power Point Tracking) 
     งำนวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษำโดยวิธีกำรเปรียบเทียบสัดส่วน
ของแรงดันเปิดวงจรของแผงเลล์แสงอำทิตย์ โดยกำรน ำมำ
ต่อกับวงจร Buck – Boost Convertor  

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย 
     กำรศึกษำระบบติดตำมก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดส ำหรับเซลล์
แสงอำทิตย์ โดยกำรใช้วงจร Buck – Boost Convertor 
และให้ Arduino ควบคุมอัตโนมัติ 

3. แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
     3.1 ในกำรศึกษำระบบติดตำมก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดส ำหรับ
เซลล์แสงอำทิตย์นั้น ทำงผู้จัดท ำได้มีแนวคิดว่ำ ถ้ำเกิดอยำก
ให้แผงโซลำร์เซลล์ส่งผ่ำนก ำลังงำนสูงสุดได้ต้องใช้วงจรใดใน
กำรส่งผ่ำนก ำลังไฟฟ้ำ DC – DC Convertor และมีควำมคิด
ที่ว่ำถ้ำเกิดอยำกให้แผงโซลำร์เซลล์นั้นส่งก ำลังสูดสุดที่โหลด
ตลอดเวลำต้องให้ Rin (Rpv) = Rload ซึ่งต้องท ำให้เท่ำกัน

จึงจะสำมำรถส่งผ่ำนก ำลังงำนสูงสุดได้ตำมทฤษฎีของกำร
ส่งผ่ำนก ำลังงำนสูงสุด 

 
รูปที่ 1 แนวคิดในกำรออกแบบกำรศึกษำระบบติดตำม

ก ำลังไฟฟ้ำสูงสดุส ำหรับเซลล์แสงอำทิตย์ 
3.2 ทฤษฎี 
     3.2.1 ทฤษฎีกำรส่งผ่ำนก ำลังงำนสูงสุด 
     ทฤษฏีกำรส่งผ่ำนก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด กล่ำวไว้ว่ำ “ใน
วงจรไฟฟ้ำกระแสตรงใดๆ ที่มีแหล่งจ่ำยไฟจ่ำยพลังงำนให้กบั
โหลด โหลดจะได้รับก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดก็ต่อเมื่อค่ำควำม
ต้ำนทำนของโหลดมีค่ำเท่ำกับค่ำควำมต้ำนทำนภำยในของ
แหล่งจ่ำยไฟน้ันๆ” 

 

 
รูปที่ 2 ทฤษฏีกำรส่งผ่ำนก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด 

VS = แรงดันไฟฟ้ำที่แหล่งจ่ำยไฟผลิตออกมำได้ ขณะไม่มี
โหลด 

Rin = ค่ำควำมตำ้นทำนภำยในของแหล่งจ่ำยไฟน้ัน 
RL  = ค่ำควำมต้ำนทำนของโหลด 
VL  = แรงดันไฟฟ้ำที่โหลดได้รับ 
IL   = กระแสไฟฟ้ำที่แหล่งจ่ำยไฟจ่ำยให้กับโหลด 
     ซึ่งจำกรูปที่ 3.2.1 นี้จะได้ว่ำ 𝑅𝑅𝐿𝐿 จะได้รับก ำลังไฟฟ้ำ
สูงสุดเมื่อ 𝑅𝑅𝐿𝐿 = 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 และขณะที่ 𝑅𝑅𝐿𝐿 ได้รับก ำลังไฟฟ้ำ
สูงสุดนั้น จะได้รับ 𝑉𝑉𝐿𝐿 = ครึ่งหนึ่งของ 𝑉𝑉𝑆𝑆  
              = 12 ของ 𝑉𝑉𝑆𝑆 ขณะไม่มีโหลด 
           𝐼𝐼𝐿𝐿 =

𝑉𝑉𝑆𝑆
2𝑅𝑅𝐿𝐿

 
และก ำลังไฟฟ้ำสูงสดุที่ 𝑅𝑅𝐿𝐿ไดร้ับ 
      (𝑃𝑃𝐿𝐿) = (𝐼𝐼𝐿𝐿)2 × 𝑅𝑅𝐿𝐿 
                = [ 𝑉𝑉𝑆𝑆2𝑅𝑅𝐿𝐿

]
2
× 𝑅𝑅𝐿𝐿 

                = (𝑉𝑉𝑆𝑆)
4𝑅𝑅𝐿𝐿

2
 

 

IL 

VL 
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3.2.2 วงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร ์

 
รูปที ่3 วงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร ์

     วงจรทอนระดับแรงดันไฟฟ้ำหรือวงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร์ 
[3] คือ วงจรที่ท ำให้ระดับแรงดันไฟฟ้ำด้ำนออกมีค่ำต่ ำกว่ำ
แรงดันไฟฟ้ำด้ำนเข้ำ และเพื่อให้แรงดันไฟฟ้ำด้ำนออกที่มี
ควำมเป็นกระแสตรงมำกๆ จะนิยมใช้วงจรกรองควำมถี่ต่ ำ
ผ่ำน (Low pass filter) ซึ่งโดยมำกจะเลือกใช้วงจรกรอง
แบบ LC เพรำะมีอัตรำกำรลดทอนสัญญำณรบกวนท่ีไม่
ต้องกำรผกผันกับก ำลังสองของควำมถี่ 

       o

s

V D
V

                                      (1) 

อัตรำขยำยแรงดันจะมีค่ำสูงสุดไม่เกิน  100%  
ตำมค่ ำ  D วงจรบั๊ กคอนเวอร์ เตอร์ เป็นวงจรที่ ท ำ ให้
แรงดันไฟฟ้ำด้ำนออกน้อยกว่ำหรือเท่ำกับแรงดันไฟฟ้ำด้ำน
เข้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่ำ D โดยกำรปรับค่ำ D สำมำรถปรับได้
ตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่ง เช่นแรงดันไฟฟ้ำด้ำนเข้ำเท่ำกับ 100 โวลต์ 
ซึ่งในทำงทฤษฎีวงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร์ ก็จะสำมำรถปรับ
แรงดันไฟฟ้ำด้ำนออกได้ตั้งแต่ศูนย์โวลต์ถึงหนึ่งร้อยโวลต์ แต่
ในทำงปฏิบัติจะไม่สำมำรถปรับได้ถึง 100 โวลต์ เพรำะเกิด
แรงดันตกคร่อมสวิตช์และตัวเหนี่ยวน ำ ท ำให้แรงดันไฟฟ้ำ
ด้ำนออกท่ีได้จริงมีค่ำน้อยกว่ำ 100 โวลต์เล็กน้อย 
3.2.3 วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร ์

 
รูปที่ 4 วงจรบูสต์คอนเวอรเ์ตอร ์

     วงจรทบระดับแรงดันไฟฟ้ำหรือวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ 
[3] คือ วงจรที่ท ำกำรเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้ำด้ำนออกให้สูง
กว่ำแรงดันไฟฟ้ำด้ำนเข้ำ ที่เรียกวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ 
(Boost converter) ก็เพรำะแรงดันไฟฟ้ำด้ำนออกสูงกว่ำ
แรงดันไฟฟ้ำด้ำนเข้ำนั่นเอง 

            1
1

o

s

V
V D




                           (2) 

     กำรได้มำซึ่งอัตรำส่วนของแรงดันไฟฟ้ำด้ำนออกต่อ
แรงดันไฟฟ้ำด้ ำนเข้ ำ  แท้จริ งแล้ วมีหลักกำรท ำ งำน 
อันเดียวกัน ท ำ ให้ สำมำรถค ำนวณค่ำอัตรำส่วนของ
แรงดันไฟฟ้ำด้ำนออกต่อแรงดันไฟฟ้ำด้ำนเข้ำได้จำกกำรปรับ
ค่ำ D 
      เมื่อค่ำ D เพิ่มขึ้นค่ำอัตรำกำรขยำยแรงดันไฟฟ้ำจะ
เพิ่มขึ้นแบบไม่เป็นเชิงเส้น ในทำงปฏิบัตินิยมปรับอัตรำกำร
ขยำยแรงดันไฟฟ้ำไม่เกินสี่ เท่ำทั้งนี้ เพื่อให้วงจรมีควำม
เสถียรภำพ โดยอัตรำกำรขยำยแรงดันไฟฟ้ำขั้นต่ ำสุดคือหนึ่ง
หรือแรงดันไฟฟ้ำด้ำนออกเท่ำกันกับแรงดันไฟฟ้ำด้ำนเข้ำ
ในทำงทฤษฎี แต่ในทำงปฏิบัติแรงดันฟ้ำด้ำนออกจะน้อยกว่ำ
แรงดันไฟฟ้ำด้ำนเข้ำเล็กน้อย เนื่องจำกมีแรงดันไฟฟ้ำตก
ค่อมไดโอดและอุปกรณ์สวิตช์ 

3.2.4 วงจรบั๊ก-บูสต์คอนเวอร์เตอร์ 

 
รูปที่ 5 วงจรบั๊ก-บูสต์คอนเวอรเ์ตอร์ 

     วงจรลดทอน-ทบระดับแรงดันไฟฟ้ำ หรือวงจรวงจร 
บ๊ัก-บูสต์คอนเวอร์เตอร์ [3] คือวงจรที่สำมำรถท ำกำรลดหรือ
เพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้ำด้ำนออกให้ต่ ำกว่ำหรือสู งกว่ำ
แรงดันไฟฟ้ำด้ำนเข้ำได้ มีสมกำรอัตรำกำรขยำยแรงดันดังนี้

  
                    

1
o

s

V D
V D

 


                            (3) 

             อัตรำกำรขยำยแรงดันของวงจรบั๊ก-บูสต์คอน
เวอร์เตอร์เป็นผลคูณของอัตรำกำรขยำยแรงดันของวงจรบั๊ก
และวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ อย่ำงไรก็ตำมแรงดันไฟฟ้ำด้ำน
ของของวงจรบั๊ก-บูสต์คอนเวอร์เตอร์ จะมีทิศทำงตรงกันข้ำม
กับแรงดันไฟฟ้ำด้ำนเข้ำ 
3.2.5 คุณลักษณะของเซลล์แสงอำทิตย ์
     เนื่องจำกประสิทธิภำพในกำรแปลงพลังงำนแสงอำทิตย์
มำเป็นพลังงำนไฟฟ้ำของเซลล์แสงอำทิตย์ขึ้นอยู่ กับ
สภำพแวดล้อม ไม่ว่ำจะเป็นอุณหภูมิ ควำมเข้มแสง กำร 
บังเงำบำงส่วนคุณลักษณะทำงไฟฟ้ำจำผลกระทบจำกปัจจัย
ดังกล่ำวมีดังนี้[4] 
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รูปที่ 6 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระแสและแรงดันของเซลล์

แสงอำทิตย ์

     จำกรูปที่ 6 กรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระแสและ
แรงดันของเซลล์แสงอำทิตย์ พบว่ำเมื่อควำมเข้มแสงเพิ่มขึ้น 
(200-1,000 วัตต์ต่อตำรำงเมตร) ท ำให้ค่ำกระแสและแรงดัน
ของเซลล์แสงอำทิตย์มีค่ำเพิ่มขึ้นตำมไปด้วย เมื่อพิจำรณำ
จำกค่ำกระแสลัดวงจร (ที่จุดแรงเท่ำกับศูนย์) ค่ำควำมเข้ม
แสงมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกระแสของเซลล์แสงอำทิตย์
อย่ำงมำก ในขณะที่ค่ำแรงดันเปิดวงจร (ที่จุดกระแสเท่ำกับ
ศูนย์) ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมำกนัก 

 
รูปที่ 7 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงก ำลงัไฟฟ้ำและแรงดันของ

เซลล์แสงอำทิตย ์
     จำกรูปที่ 7 กรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำงก ำลังไฟฟ้ำและ
แรงดันของเซลล์แสงอำทิตย์พบว่ำเมื่อควำมเข้มแสงเพิ่มขึ้น 
(200-1,000 วัตต์ต่อตำรำงเมตร) ท ำให้ค่ำก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด 
(จุดยอด)เพิม่ขึ้นในขณะที่แรงดันจุดก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดค่อนข้ำง
คงที่อยู่ที่ประมำณ 17 โวลต์ 

 

 
รูปที ่8 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงก ำลงัไฟฟ้ำและกระแสของ

เซลล์แสงอำทิตย ์
     จำกรูปที่ 8 กรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำงก ำลังไฟฟ้ำและ
กระแสของเซลล์แสงอำทิตย์พบว่ำเมื่อควำมเข้มแสงเพิ่มขึ้น 
(200-1,000 วัตต์ต่อตำรำงเมตร) ท ำให้ค่ำกระแสที่จุด
ก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด (จุดยอด) เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
     “กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำค่ำกระแสที่เซลล์แสงอำทิตย์ผลิต
ออกมำมีค่ำแปรผันโดยตรงกับค่ำควำมเข้มแสงที่ตกกระทบ
เซลล์แสงอำทิตย์” 

 
รูปที่ 9 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระแสและแรงดันเมื่ออุณหภูมิ

เปลี่ยนแปลง [1] 
     จำกรูปที่  9  กรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระแสและ
แรงดันเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงพบว่ำเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นท ำ
ให้ค่ำแรงดันเปิดวงจร (VOC) ลดลงและท ำให้ค่ำกระแส
ลัดวงจร (ISC)เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเมื่อพิจำรณำแล้วอุณหภูมิไม่
ค่ อยมี ผลกระทบต่อค่ ำก ำลั ง ไฟฟ้ ำที่ ได้ รับจำกเซลล์
แสงอำทิตย์มำกนัก 
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ตารางที่ 1 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรติดตำมก ำลังงำนสูงสุดของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ 

 
4. วิธีการวิจัย 

รูปที่ 10 ขั้นตอนด ำเนินงำน  

5.ผลอภิปราย  
     ผลกำร Simmulation วงจร Convertor ดังนี ้

5.1  Buck Convertor 
5.2  Boost Convertor 
5.3  Buck – Boost Convertor 

     เพื่อท ำกำรค ำนำณว่ำวงจรใดเมื่อปรับ Duty Cycle แล้ว
สำมำรถปรับค่ำควำมต้ำนทำนได้ดีที่สุด ดังนี ้
     จำกรูปที่ 11 แสดงกำรหำค่ำ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 โดยกำรปรับค่ำ Duty 
Cycle ซึ่งสำมำรถสรุปได้ว่ำกำรปรับ Duty Cycle  นั้นยิ่ง
ปรับค่ำ duty cycle ให้สูงขึ้นค่ำ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 จะมี่ค่ำลดลง ซึ่งจำก
กำรทดลองนี้ เรำสำมำรถน ำไปประยุคต์ใช้กำรใช้ในกำร
ติดตำมก ำลังสูงสุดได้  
 

 

ผู้วิจัย(ชื่อ,ป)ี วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
R.andoubi at all; 2002 ส ร้ ำ ง แ บ บ จ ำ ล อ ง แ ล ะ

กำรศึกษำแบบไดนำมิกโดย
ใ ช้  MPPT BUCK- BOOST 
CONVERTER 
 

จ ำลองค่ำเฉลี่ยของระบบไฟฟ้ำ
โซลำร์ เซลล์  ประกอบด้วย
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรง
ควบคู่ไปกับ DC motorpump 
ผ่ำนวงจร Buck-Boost นี้ ให้ได ้
MPPT ของระบบ 

ระยะของกำรตอบสนองที่
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ 
น ำ ไ ป สู่ ก ำ ร เ ลื อ ก
แรงดันไฟฟ้ำเครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ ำ  PV เ ป็ นตั ว แป ร 
จะถูกควบคุมส ำหรับกำร
ท ำงำนของ MPPT 

Rafael Ribeiro de Carvalho 
Vaz  Sérgio Araújo.  2015 

กำรวิเครำะห์และควบคุม
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ 
DC- DC โ ด ย ใ ช้  State-
Space Modeling แ ล ะ ใ ช้
กับระบบ PV ภำยใต้กำร
ด ำเนินงำนของ MPPT 

ศึ ก ษ ำ เ ง่ื อ น ไ ข ข อ ง  MPPT 
แรงดันไฟฟ้ำขำออกของ PV จะ
ค้นหำสัญญำณอินพุทอ้ำงอิง
ของ MPPT เพื่อเพ่ิมก ำลังไฟขำ
ออก 

 อัลกอริธึมกำรเหนี่ยวน ำ 
(Incremental 
Conductance  - IC) ถูก
น ำมำใช้เพื่อควบคุม
แรงดันไฟฟ้ำขำออกของ 
PV  

Mustafa Engin Basoglu, 
Bekir Çakir  2015 

กำรเปรียบเทียบฮำร์ดแวร์
ข อ ง บั ฟ เ ฟ อ ร์  boost 
conversion topologies 
ในระบบ MPPT 

หำค่ำประสิทธิภำพของเซลล์
แ ส ง อ ำ ทิ ต ย์ ป ร ะ ม ว ล ผ ล
ก ำลั ง ไฟฟ้ ำและตั วกระตุ้ น 
อำจมีกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำก
ระบบ PV ในอนำคต 

เ ปรี ยบ เที ยบบัฟ เฟอร์  
boosters ใ น ก ำ ร
ประยุกต์ใช้ MPPT ภำยใต้
กำรฉำยรังสีดวงอำทิตย์ที่
แตกต่ำงกนั 

Dr. H V Saikumar  .2016 กำรออกแบบและวิเครำะห์
สม ร รถนะของฟั ซซี่ เ บส 
กำรควบคุม MPPT ใช้กำร
สลับแบบสองทิศทำงไม่ใช่ 
Inverting 
Buck-Boost Converter 

ควบคุม MPPT แบบฟัซซี่ลอจิก 
ก ำ รส ร้ ำ ง แบบจ ำ ลอ งของ
ระบบโฟโตโวลตำอิคด ำเนินกำร
โดยใช้ MATLAB / Simulink 

ปรับปรุงประสิทธิผลของ
ตัวควบคุม  MPPT อย่ำง
รวดเร็วเวลำตอบสนอง
และประสิทธิภำพที่ดีขึ้น
ของระบบ 
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5.2 วงจร Boost Convertor 

 
รูปที่ 12 แสดงกำรหำค่ำ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 โดยกำรปรับค่ำ Duty Cycle 

และค่ำ 𝑅𝑅𝐿𝐿 คงที่ 
 

     จำกรูปที่ 12 แสดงกำรหำค่ำ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 โดยกำรปรับค่ำ Duty 
Cycle ซึ่งสำมำรถสรุปไดว้่ำกำรปรบั Duty Cycle  นั้นยิ่งปรับ
ค่ำ duty cycle ให้สูงขึ้นค่ำ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 จะมี่ค่ำลดลง ซึ่งจำกกำร
ทดลองนี้ เรำสำมำรถน ำไปประยุคต์ใช้กำรใช้ในกำรติดตำม
ก ำลังสูงสุดได้  
5.3 วงจร Buck - Boost Convertor 

 
รูปที่ 13 แสดงกำรหำค่ำ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 โดยกำรปรับค่ำ Duty Cycle 

และค่ำ 𝑅𝑅𝐿𝐿 คงที่ 

     จำกรูปที่ 13 แสดงกำรหำค่ำ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 โดยกำรปรับค่ำ Duty 
Cycle ซึ่งสำมำรถสรุปไดว้่ำกำรปรบั Duty Cycle  นั้นยิ่งปรับ
ค่ำ duty cycle ให้สูงขึ้นค่ำ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 จะมี่ค่ำลดลง ซึ่งจำกกำร
ทดลองนี้ เรำสำมำรถน ำไปประยุคต์ใช้ในกำรติดตำมก ำลัง
สูงสุดได้  

 
รูปที่ 14  กำรปรับ Duty Cycle เทีบยกับ ค่ำควำมต้ำนทำน 

Rin ในวงจรบูสต์คอนเวอรเ์ตอร ์

     จำกรูปที่ 14 สรุปได้ว่ำ Converters ทั้ง 3 ชนิด สำมำรถ
ท ำให้ Rin มีค่ำเปลี่ยนแปลงได้ เมือ่เรำปรับคำ่ Duty cycle  
     ซึ่ งเมื่อดูจำกกรำฟจะเห็นได้ว่ำวงจร Buck – Boost 
Convertor นั้นเหมำะสมที่สุด เพรำะสำมำรถปรับค่ำควำม
ต้ำนทำนได้คลอบคลุมกว่ำวงจรอื่นๆ ซึ่งทำงผู้จัดท ำจะแสดง
ให้เห็นถึงกำร Simmulation ของวงจร 
5.4 วัดค่ำ I – V ของแผง PV 800W ขณะควำมเข้มแสงต่ำงๆ
เพื่อท่ีจะน ำมำพล็อตกรำฟ I –V Curve 

 
รูปที่ 15 กรำฟแสดง I – V Curve ของแผง PV 800W 
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รูปที่ 16  ค่ำควำมต้ำนทำนขณะควำมเข้มแสงต่ำงๆ 

     จำกรูปที่ 15 สรุปได้ว่ำ จะป็นกรำฟกระแส – แรงดันของ
แผงเซลล์แสงอำทิตย์ ท่ีจุดสีแดงในกรำฟ คือจุดที่ให้
ก ำลังไฟฟ้ำสูงสดุ 
     จำกรูปที่ 16 สรุปได้ว่ำ ควำมต้ำนทำนของแผงโซลำร์
เซลล์ 800W มีค่ำอยู่ในช่วงประมำณ 20 – 110 Ω 
5.5 ผลกำร Simmulation ของวงจร Buck – Boost เพื่อ
น ำไปใช้กับแผง PV 800W 

 
รูปที่ 17 วงจร Buck – Boost ที่ใช้ในกำรปรับ Duty Cycle 

 

 
รูปที่ 18 ควำมต้ำนทำนท่ี Ducy Cycle ต่ำงๆ 

     จำกรูปที่ 18 สรุปได้ว่ำ วงจร Buck – Boost Convertor 
สำมำรถปรับ R ที่ระหว่ำง 140 – 10 Ωที่ควำมเข้ำแสงต่ำงๆ 
ของแผง PV 800W และปรับ Duty Cycle ที่ประมำณ 35 – 
55% 
6.ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 
     ในกำรที่จะท ำให้กำรส่งก ำลังไฟฟ้ำให้สูงสุดด้วยวงจร 
Buck – Boost สำมำรถท ำได้ โดยกำรน ำวงจรไปต่อกับแผง 
PV ซึ่งส ำหรับปัญหำคือ ไม่สำมำรถเปลีย่น ควำมต้ำนทำนของ
โหลดได้ต้องมี่ค่ำโหลดที่แน่นอน และกำรจะน ำไปใช้จริงนั้น
ต้องปรับ Duty Cycle ที่ละเอียดอำจจะมีปัญหำในจุดนี้ได้ 
และกำรจะท ำให้ระบบนั้นปรับเป็นอัตโนมัติยังเป็นปัญหำอยู่ 
ซึ่งทำงผู้จัดท ำก ำลังคิดวิธ่ีที่จะท ำให้เนระบบอัติโนมัตต่อไปใน
อนำคต 

ตารางที่ 2 ตำรำงประสิทธิภำพเมื่อต่อวงจร Buck – Boost 
Convertor 

PV Load Convertor 
P(load) ประสิทธิภาพ 

G Pmax Rpv RL D Zin 

1000W 779 24.15 26 50 24.8 758 97.3 

800W/m 612 30.59 26 48 29 592 96.7 

600W/m 449 41.71 26 45 36 440 98.0 

400W/m 287 58.61 26 
45.

5 46 273 95.1 

200W/m 131 114 26 
37.

5 69.5 129 98.5 
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7 สรุป 
1.  ในวงจร Convertor ทั้ง 3 วงจรนั้น งจรที่สำมำรถปรับให้
ค่ ำควำมต้ ำนทำนได้มำกท่ีสุดคือวงจร Buck – Boost 
Convertor 
2. ในแผง PV 800W มี่ค่ำควำมต้ำนทำนท่ีควำมเข้มแสงต่ำงๆ
มีค่ำประมำณ 20 – 110 Ω 
3. ในวงจร Buck – Boost Convertor นั้นต้องปรับ Duty 
Cycle ประมำณ 35 – 55% ถึงจะได้ควำมต้ำนทำนประมำณ 
20 – 110 Ω 

8.กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้จัดท ำวิจัยโครงงำนกำรศึกษำระบบติดตำมก ำลังไฟฟ้ำ
สูงสุดส ำหรับเซลล์แสงอำทิตย์ โดยกำรใช้วงจร Buck – 
Boost Convertor แ ล ะ ให้  Arduino ค วบ คุ ม อั ต โ นมั ติ
ขอขอบคุณ ท่ำนอำจำรย์ อนนท์ น ำอิน เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
โครงงำน ที่ได้ให้ค ำแนะน ำในกำรท ำงำนวิจัยและขอขอบคุณ
สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำเชียงรำย ส ำหรับอนุเครำะห์ 
เครื่องมือ ห้องปฏิบัติงำน และสถำนท่ี 

9. เอกสารอ้างอิง 
[1] ระบบโฟโตโวลตำอิก  Photovoltaic System, 

อนนท์   น ำอิน, บทที8่, หน้ำ232-234 
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บทคัดย่อ  
          ลักษณะของขดตัวน าที่ใช้เป็นขดส่งและขดรับก าลังงานมีผลต่อสมรรถนะของระบบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายที่ได้จากขดตัวน า 3 รูปแบบ คือ แบบท่ี 1 สายตัวน า 
ถักตีเกลียว แบบที่ 2 สายตัวน าถักตีเกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ไรต์ และแบบที่ 3 แบบสายตัวน าไม่ถักตีเกลียว ได้ท าการออก
วิเคราะห์วงจรสมมูลทางไฟฟ้า จ าลองสนามแม่เหล็กด้วยโปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ ออกแบบวงจรอินเวอตร์แบบฟลูบริดจ์
ส าหรับจ่ายให้กับวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย ท าการทดสอบจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับโหลดความต้านทาน 26 Ω (110 W) ใช้ความถี่ 
21.88 kHz แรงดันกระแสตรงขาเข้าคงที่ 50 V ระยะห่างระหว่างขดตัวน า 0 – 30 cm ผลการทดสอบพบว่า ก าลังไฟฟ้า 
ขาออกที่ได้จากการพันตัวน าแบบท่ี 1 สูงสุด 15 W ที่ระยะห่าง 11 cm ประสิทธิภาพ 71% แบบท่ี 2 ก าลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด 
15 W ที่ระยะห่าง 15 cm ประสิทธิภาพ 72% ในขณะที่แบบที่ 3 ให้ก าลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด 9 W ที่ระยะห่าง 9 cm 
ประสิทธิภาพ 61%.  จากผลการทดสอบเห็นว่าสมรรถนะของระบบส่งก าลงัไฟฟ้าไรส้ายเมื่อใช้ขดตัวน าแบบถักตีเกลียวร่วมกบั
แกนเฟอร์ไรต์ ไม่แตกต่างกับกับกรณีใช้สายตัวน าถักตีเกลียวมากนัก ผลการศึกษาที่ ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ออกแบบขดตัวน าส าหรับวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายได้ต่อไป 

ค ำหลัก : สายตัวน าถักตีเกลยีว  แกนเฟอร์ไรต์  ก าลังไฟฟ้าขาออก  ประสิทธิภาพ  การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

Abstract 
          Structure of resonator has impact on performance of wireless power transfer (WPT) system. Objective 
of this study is to compare the performance of the WPT system obtained form 3 type of resonator which 
are a). Litz wire b). Litz wire with ferrite core and c). Non- litz wire. Circuit of the WPT system was analyzed. 
Electromagnetic of WPT was simulated using finite element program. Full bridge inverter was designed to 
supply the WPT system. To evaluate, experimental wireless power transfer was performed to transfer power 
to resistive load 26 Ω (110 W) using 21.88 kHz of operating frequency, 50 V of dc input voltage and 0-30 cm 
of separation distance. Testing results shown the output power obtained from Litz wire highest at 15 W at 
distance 11 cm with efficiency 71%. The output power obtained from Litz wire with ferrite core highest at 
15 W at distance 15 cm with efficiency 72% while the output power obtained from non-litz wire is 9 W at 
distance 9 cm with 61% of efficiency. From the testing results, using ferrite core is not impact on the 
performance of the WPT system. The results of this study is useful in design stage of the WPT system.  

Keywords :  Litz wire, ferrite core, output power, efficiency, wireless power transfer        
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1. บทน ำ 
     เทคโนโลยีการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย คือเทคโนโลยีที่
สามารถส่งก าลังไฟฟ้าได้โดยไม่ใช้สายตัวน า เป็นที่รู้จักครั้ง
แ รกจากการทดลองการส่ ง ก า ลั ง ไฟฟ้ า ไ ร้ ส า ยของ 
นิโคลาร์ เทสลาร์ ได้ท าการทดลองใช้สนามแม่เหล็กคล้อง
ระหว่างขดตัวน าผ่านแกนกลางอากาศ โดยที่ขดลวดตัวน า 
พันบนแกนอากาศเรียกว่า รีโซเนเตอร์ ซึ่งต่อมาหลักการส่ง
ก าลังไฟฟ้าแบบไร้สายของ นิโคลาร์ เทสลาร์ ได้ถูกน าไป
ประยุกต์ ใ ช้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในงาน พัฒนา
เครื่ อ งจั ก รกล ไฟฟ้ า เหนี่ ย วน า  ส าหรั บการส่ งผ่ าน
สนามแม่เหล็กข้ามช่องว่างอากาศจากสเตเตอร์ไปยังเตอร์ 
(M.Budhia, A.Covic, & T.Boys,2011) ปัจจุบันการส่งไฟฟ้า
ไร้สายได้พัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างมากและได้มีการน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เช่นงานทางการแพทย์ส าหรับส่ง
ก าลังงานให้กับอุปกรณ์ที่ปลูกฝังในร่างกายมนุษย์โดยไม่
จ าเป็นต้องมีการผ่าตัด การประจุแบตเตอรี่ให้กับมือถือ และ
การประจุแบตเตอรี่ ให้กับรถยนต์ไฟฟ้า (ดุสิต มหิทธิ .
2556) ,( S.Y.R. Hui et al.2014) ,(W.Zhong et al.2013) , 
and(C. K. Lee et al.2012) 
     จากการศึกษารายงานวิจัย ท่ีผ่านมาพบว่าการส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สาย โดยใช้ขดส่งและขดรับก าลังงาน 2 ขด พัน
บนแกนอากาศนั้น ส่วนใหญ่จะมีการรั่วไหลของฟลั๊กแม่เหล็ก 
(เกรียงศักดิ์  ปันทะนะ และ ภาณุพงศ์ นรรัตน์, 2558) 
เนื่องจากมีค่าความเหนี่ยวน าต่ า มีการสูญเสียพลังงานจาก
ความต้านทานในขดลวดตัวน ามาก เมื่อจ่ายที่กระแสสูงขึ้น
ขดลวดตัวน าจะร้อน ท าให้ประสิทธิภาพการส่งก าลังงานมีค่า
ต่ า นอกจากนี้ลักษณะการพันขดลวดตัวน าบนแกนอากาศ 
เมื่อพิจารณาด้านการน าไปใช้งานแล้วยังไม่มีความเหมาะสม
เท่าที่ควรเนื่องจากขนาดของขดตัน า  (Y.Yanping  et 
al,2011) 
     งานวิจัย ในครั้ งนี้จึ ง ได้ศึกษาผลของการปรับปรุ ง
สมรรถนะของระบบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้สายตัวน าถัก
ตีเกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ไรต์และหาแนวทางในการสร้างชุด
ส่งก าลังงานไฟฟ้าไร้สายให้ได้ก าลังงานที่มากขึ้น โดย
ท าการศึกษาเรื่องของการพัน และการสร้างชุดส่งก าลังไฟฟ้า
ไร้สาย โดยในการสร้างขดลวดนั้นจะใช้สายลิสต์มาวางแบบ
ทรงก้นหอยรวมทั้งมีการใช้แกนเฟอร์ไรต์เพื่อลดฟลั๊กซ์รั่วไหล
(S.Sheik et al,2012) และที่เลือกใช้สายลิสต์เพื่อที่ลดความ
ความต้านทานในขดลวดตัวน า และเพื่อให้สามารถทนต่อ
กระแสสูงที่ไหลในขดลวดตัวน านั้นได้ การใส่แกนเฟอร์ไรต์จะ
ช่วยให้มีค่าความเหนี่ยวน า (N.Hatchavanich et al,2016) 
ท่ีสูงข้ึน และออกแบบขนาดของขดส่งก าลังงาน และขดรับ
ก าลังงาน ให้มีขนาดที่สามารถน าไปใช้งานได้ เพื่อความ
สะดวกสบายในการน าไปติดตั้งใช้งานในพื้นที่จ ากัด และ

น าไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆ ในการส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรวิจัย 
     เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบส งก าลัง ไฟฟ้า 
ไร้สาย เมื่อใช สายตัวน าถักตี เกลียว  (Litz Wire)  และ 
แกนเฟอรไรต์ 

 
3. กำรวิเครำะห์วงจรทำงไฟฟ้ำ 
     พิจารณาจากโครงสร้างพื้นฐานของเทสลาที่ใช้ขดลวด
ตัวน า 2 ขดส่งก าลังงานไฟฟ้าผ่านแกนอากาศ ขดปฐมภูมิท า
หน้าที่เป็นตัวส่งก าลังงานไฟฟ้า .(Transmitter).ขดทุติยภูมิ 
ท าหน้าที่เป็นตัวรับก าลังงานไฟฟ้า (Receiver) โดยที่ขดปฐม
ภูมิและขดทุติยภูมินั้นต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุ โดยเขียน
เป็นรูปวงจรสมมูล แสดงดังรูปที่ 3.1 ดังนี ้

 

 
รูปที่ 1 วงจรสมมลูของวงจรส่งก าลังไรส้าย 2 ขด 

     จากรูปที่ 1  พิจารณาวงจรสมมูลของวงจรส่งก าลังไฟฟ้า
ไร้สาย 2 ขด  1V  คือ แรงดันไฟฟ้าอินพุต 1I , 2I .คือ กระแส
ทางด้ านปฐมภูมิและด้านทุติยภูมิ , 1R , 2R  คือ ความ
ต้ า น ท า น 1L , 2L . คื อ  ค ว า ม เ ห นี่ ย ว น า 1C , 2C  คื อ         
คาปาซิแตนซ์ LR .คือ ความต้านทานของโหลดM .คือ ความ
เหนี่ยวน าร่วม  
      การพิสูจน์หาสมการก าลังไฟฟ้าขาเข้า ก าลังไฟฟ้าขา
ออก ประสิทฺธิภาพ และอิมพีแดนซ์ ได้ตามสมการที่ (1)-(4) 
ดังนี้(เอกชัย ชัยดี และคณะ,2559) 
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จากผลการวิเคราะห์สมการทางไฟฟ้าพบว่าพารามิเตอรท์ี่

มีผลต่อสมรรถนะการสง่ก าลังไฟฟ้าไร้สาย คือ ความต้านทาน 
ความเหนี่ยวน า คาปาซิแตนซ์ ความถี่ และความเหนี่ยวน า
ร่วม ซึ่ งพารามิ เตอร์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับลักษณะของ 
ขดตัวน า 

 
4. กำรออกแบบวงจรส่งก ำลังไฟฟ้ำไร้สำย 

องค์ประกอบของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแสดงดังรูปที่ 
2 ดังนี ้  

 
รูปที่ 2 วงจรส่งก าลังไฟฟ้าไรส้าย 

 

 
รูปที่ 3 องค์ประกอบวงจรส่งก าลงัไฟฟ้าไรส้าย 

     จากรูปที่ 3 องค์ประกอบของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย.
ประกอบไปด้วย. 1..แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง จ่ายก าลัง
งานให้กับระบบ. 2..วงจรขับก าลังปรับความถี่เพื่อให้ระบบ
เกิดสภาวะรีโซแนนซ์ 3..หม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูง. 4..ขดส่ง
ก าลังงานท าจากขดลวดทองแดงถักตีเกลียวต่ออนุกรมกับ 
คาปาซิเตอร์.เมื่อมีกระแสไฟฟ้าความถี่สูงไหลผ่านท าให้เกิด
สนามแม่เหล็กและเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน าขึ้น..         

5..ขดรับก าลังงานท าจากขดลวดทองแดงถักตีเกลียวต่อ
อนุกรมกับคาปาซิเตอร์ กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงกอ่น
จ่ายให้กับโหลด 6. โหลดภาระทางไฟฟ้า 
4.1 ฟลูบริดจ์อินเวอร์เตอร์ 
     ว ง จ รกา รส่ ง ก า ลั ง ไ ฟฟ้ า ไ ร้ ส า ยชนิ ด  ฟลู บ ริ ด จ์
อินเวอร์เตอร์  
     4.1.1 วงจรขับอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง 
     สัญญาณที่จ่ายให้กับมอสเฟส ด้านขาออกขดรับก าลัง
งานท าหน้าที่เป็นสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ สวิตซ์ S1 และ S4 
ท างานพร้อมกัน เช่นเดียวกันกับสวิตซ์ S2 และ S3 ก็จะ
ท างานพร้อมกัน ท าให้ได้สัญญาณขาออกอินเวอร์เตอร์เป็น
แบบเต็มรูปคลื่น 

 
รูปที่ 4 วงจรขับอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง 

     จากรูปที่ 4 การออกแบบวงจรขับอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง
ปรับค่าความถี่สูงสุด 30 kHz แสดงวงจรดังรูปที่ 4 ท าการ
ทดสอบจ่ายโหลดขนาด 26 Ω (110 W) ใช้แรงดันอินพุต
กระแสตรง 50 V ความถี่รีโซแนนซ์ 21.885 kHz ที่ระยะ
ทดลอง 0-30 cm แสดงดังรูปที่ 4 
4.2 การออกแบบขดส่งและขดรับก าลังงาน 
     หลักการออกแบบขดส่ง  (Transmitter) และขดรับ
(Receiver) เมื่อขดส่ง (Transmitter) คือ ขดลวดที่ใช้สร้าง
เส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ถูกส่งไปคล้องกับขดลวดตัวน าด้านรับ
(Receiver) ในที่นี้ใช้แกนอากาศ เป็นแกนกลางในการพัน
ขดลวด ส่วนขดรับ(Receiver) คือ ขดลวดที่ใช้รับเส้นแรง
แ ม่ เ ห ล็ ก ไ ฟ ฟ้ า จ า ก ข ด ตั ว ส่ ง  ( Transmitter)  เ มื่ อ มี
สนามแม่เหล็กตัดผ่านท าให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าท า
ให้สามารถส่งก าลังไฟฟ้าให้กับโหลดที่น ามาต่อได้ การพันใช้
แกนอากาศเป็นแกนกลางในการพันขดลวดเช่นเดียวกับขดส่ง
ก าลังงาน 

 
รูปที่ 5 การออกแบบขดส่งและขดรับก าลังงาน 
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     จากรูปที่ 5 การออกแบบขดส่งและขดรับก าลังงาน ขด
ตัวน าด้านส่ง และขดตัวน าด้านรับ  ใช้ขดลวดทองแดงเบอร์ 
30 AWG ยาว 25 เมตร วางขดในรูปแบบก้นหอยจ านวน  
25 รอบ มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใน 21.5 เซนติเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางวงนอก 42 เซนติเมตร  

 
รูปที่ 6 ล าดับการวางขดลวดตัวน าและแกนเฟอรไ์รต์ 

ตำรำงที่ 1 ค่าพารามิเตอร์วงจรสง่ก าลังไฟฟ้าไรส้าย 

 
     จากตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ของวงจรส่งก าลัง ไฟฟ้าไร้
สาย โดยที่ค่าความเหนี่ยวน า และความต้านทานท าการวัด
โดยใช้ RLC ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ส่วนคาปาซิแตนซ์ค านวณให้
สัมพันธ์กับความถี่รีโซแนนซ์และความเหนี่ยวน า 
4.2.1 ขดตัวน าแบบถักตีเกลียว (litz wire) 
     คือการออกแบบและการวาง ขดส่ง-ขดรับก าลังไฟฟ้า
แบบตัวน าถักตีเกลียวพันเป็นรูปก้นหอย ใช้ขดตัวน าซึ่งมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางของขดส่งและขดรับ 21.5 เซนติเมตร วัสดุเป็น
ลวดทองแดงเบอร์  30 AWG น ามาถักตี เกลียวจ านวน  
72 เส้น ให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด 0.4 เซนติเมตร 
ยาว 25 เมตร  แล้วน ามาพันให้เป็นแบบก้นหอยจ านวน  
25 รอบ เพื่อมาใช้กับกระแสและการผ่านสัญญาณความถี่สูง 
การพันขดลวดแบบก้นหอยเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึง
ต้องหลีกเลี่ยงการรั้วไหลของฟลักซ์ให้น้อยที่สุด ดังนั้นในการ
ออกแบบจึงเลือกการวางในลักษณะจานกลม และวางขดลวด
เป็นรูปก้นหอยเพื่อลดผลของการ  รั้วไหลของฟลักซ์ เพราะ
หากออกแบบไปในรูปแบบของทรงกระบอก จะท าให้เกิดการ
รั้วไหลของฟลักซ์มากกว่าแสดงดังรูปที่ 7 

 
(ก) การออกแบบการวางขดส่งและขดรับก าลังไฟฟ้า 

แบบตัวน าถักตีเกลียวพันเป็นรปูก้นหอย 

 
(ข) ขดส่งและขดรับก าลังไฟฟ้าแบบถักตีเกลียว 

พันเป็นรูปก้นหอย 
รูปที่ 7 การออกแบบและการวาง ขดส่ง-ขดรับก าลังไฟฟ้า

แบบตัวน าถักตีเกลียวพันเป็นรปูก้นหอย 
4.2.2 ขดตัวน าแบบถักตีเกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ไรต์ 
     การออกแบบและการวาง ขดส่ง-ขดรับก าลังไฟฟ้าแบบ
ตัวน าถักตีเกลียวพันเป็นรูปก้นหอยร่วมกับแกนเฟอร์ไรต์  
น าแกนเฟอร์ไรต์จ านวน 12 แท่ง วางในรูปแบบวงกลม ในแต่
ละแท่งจะวางห่างกันท่ีระยะ 30 องศา แสดงดังรูปที่ 8 

 
(ก) การออกแบบขดลวดเป็นรูปกน้หอยร่วมกับแกนเฟอรไ์รต์  
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(ข) ขดส่งและขดรับก าลังไฟฟ้าแบบถักตีเกลียว 

พันเป็นรูปก้นหอยร่วมกับแกนเฟอร์ไรต ์
รูปที่ 8 การออกแบบและการวาง ขดส่ง-ขดรับก าลังไฟฟ้า

แบบตัวน าถักตีเกลียวพันเป็นรปูก้นหอยร่วมกับแกนเฟอรไ์รต์ 

4.2.3 ขดตัวน าแบบไม่ถักตเีกลียว 
การออกแบบและการวาง ขดส่ง-ขดรับก าลังไฟฟ้าใช้

สายตัวน าแบบไม่ถักตีเกลียว น าลวดทองแดงเบอร์ 30 AWG 
จ านวน 72 เส้น ยาว 25 เมตร มาขนานกัน พันบนแกน
อากาศจ านวน 25 รอบ เส้นผ่ านศูนย์กลางของขด  
29 เซนติเมตร แสดงดังรูปที่ 9    

 
(ก) การออกแบบการวางขดส่งและขดรับก าลังไฟฟ้าแบบ

ตัวน าไม่ถักตีเกลยีวพันเป็นรูปก้นหอย 

     
(ข) ขดส่งและขดรับก าลังไฟฟ้า 

แบบตัวน าไม่ถักตีเกลยีวพันเป็นรปูก้นหอย 
รูปที ่9 การออกแบบและการวาง ขดส่ง-ขดรับก าลังไฟฟ้าใช้

สายตัวน าแบบไม่ถักตีเกลยีว 
 

 
 

5.ผลกำรจ ำลองและผลกำรทดสอบ 
     5.1 ผลการทดสอบจากการจ าลองเปรียบเทียบกับผลการ
ทดสอบจริงจากรูปคลื่นสโคปในระบบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
     5.1.1 ขดลวดตัวน าแบบถักตเีกลียว 
     สัญญาณอินพุตและเอาต์พุตของขดส่งและขดรับ
ก าลังไฟฟ้าแบบตัวน าถักตีเกลียว ในการทดสอบ สมรรถนะ
การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายที่ ความถี่รีโซแนนซ์ fr = 21.885 
kHz โหลดความต้านทาน 26 Ω , 110 W จ่ายแรงดันคงที่
ให้กับโหลด 50 Vdc ที่ระยะ 11 cm แสดงดังรูป 10 

  
(ก) รูปสญัญาณจากการจ าลอง 

 

  
(ข) รูปสญัญาณจากการทดสอบสง่ก าลังไฟฟ้าไรส้าย 

รูปที่ 10 สัญญาณแรงดันและกระแสอินพุตกับเอาต์พตุ 
     5.1.2 ขดลวดถักตีเกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ไรต์ 
     สัญญาณอินพุตและเอาต์พุตของขดส่งและขดรับ
ก าลังไฟฟ้าแบบตัวน าถักตีเกลียว ในการทดสอบ สมรรถนะ
การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายที่ ความถี่รีโซแนนซ์ fr = 21.885 
kHz โหลดความต้านทาน 26 Ω , 110 W จ่ายแรงดันคงที่
ให้กับโหลด 50 Vdc ที่ระยะ 15 cm แสดงดังรูป 11 

 

 
(ก) รูปสญัญาณจากการจ าลอง 
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(ข) รูปสญัญาณจากการทดสอบสง่ก าลังไฟฟ้าไรส้าย 

รูปที่  11 สัญญาณแรงดันและกระแสทางด้านอินพุตกับ
เอาต์พุตของขดลวดตัวน าถักตีเกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ไรต์   
     5.1.3 ขดลวดตัวน าแบบไม่ถักตีเกลียว 
     สัญญาณอินพุตและเอาต์พุตของขดส่งและขดรับ
ก าลังไฟฟ้าแบบตัวน าถักตีเกลียว ในการทดสอบ สมรรถนะ
การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายที่ ความถี่รีโซแนนซ์ fr = 21.885 
kHz โหลดความต้านทาน 26 Ω , 110 W จ่ายแรงดันคงที่
ให้กับโหลด 50 Vdc ที่ระยะ 9 cm แสดงดังรูป 12 

 

 
(ก) รูปสญัญาณจากการจ าลอง 

 
(ข) รูปสญัญาณจากการทดสอบสง่ก าลังไฟฟ้าไรส้าย 

รูปที่ 12 สัญญาณแรงดันและกระแสทางด้านอินพุตกับ
เอาต์พุตของขดลวดแบบตัวน าไมถ่ักตีเกลียว 

 
     5.2 ผลการจ าลองสนามแม่เหล็กจากการ จ าลองโดยใช้
โปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์  

การจ าลองสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของขดตัวน าทาง
ด้านส่งและด้านรับ จ าลองเพื่อน าผลมาวิเคราะห์และ

เปรียบเทียบก าลังไฟฟ้าขาออก (Pout) เพื่อน าผลการ
วิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลการทดลองการส่งจริง มี
การจ าลองดังต่อไปนี้ 
     5.2.1 ขดลวดตัวน าแบบถักตเีกลียว 
     เป็นการจ าลองสนามแม่เหล็กระหว่างขดส่งและขดรับ
ก าลังงาน ในรูปแบบขดลวดตัวน าแบบถักตีเกลียว โดยการ
ใช้ค่ากระแสของขดตัวน าด้านส่งก าลังงาน 2.317 A และ
ด้านรับก าลังงาน 0.759 A แสดงดังรูปที่ 13 

 

 
(ก) การจ าลองลักษณะของสนามแม่เหล็กกรณีใช้ขดลวด

ตัวน าแบบถักตีเกลียว 

 
(ข) ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กกรณีใช้ขดลวดตัวน า

แบบถักตีเกลียวทีร่ะยะ 0-11 cm 
รูปที ่13 สนามแม่เหล็กวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายขดลวด

ตัวน าถักตีเกลยีว 

 
     5.2.2 ขดลวดตัวน าแบบถักตเีกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ไรต ์
     เป็นการจ าลองเพื่อดูสนามแม่ เหล็กระหว่างขดส่ง 
ก าลังงาน และขดรับก าลังงานในรูปแบบขดลวดตัวน าแบบ 
ถักตีเกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ไรต์ โดยการใช้ค่ากระแสของ 
ขดตัว น าด้านส่งก าลังงาน 2.055 A และด้านรับก าลังงาน 
0.753 A แสดงดังรูปที่ 14 
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(ก) การจ าลองลักษณะของสนามแม่เหล็กกรณีใช้ขดลวด

ตัวน าแบบถักตีเกลียวรวมกบัแกนเฟอร์ไรต ์

 
(ข) ความหนาแนน่ของสนามแม่เหล็กกรณีใช้ขดลวดตัวน า

ถักตีเกลียวร่วมกับแกนเฟอรไ์รต์ทีร่ะยะ 0 - 15 cm 
รูปที ่14  สนามแม่เหล็กวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย  
ขดลวดตัวน าแบบถักตีเกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ไรต ์

     5.2.3 ขดลวดตัวน าแบบไม่ถักตีเกลียว 
     เป็นการจ าลองเพื่อดูสนามแม่เหล็กระหว่างขดส่งก าลัง
งาน และขดรับก าลังงานในรูปแบบขดลวดตัวน าแบบไม่ถักตี
เกลียว โดยการใช้ค่ากระแสของขดตัวน าด้านส่งก าลังงาน 
1.678 A และด้านรับก าลังงาน 0.6 A แสดงดังรูปที่ 15 

 

 
 

(ก) การจ าลองลักษณะของสนามแม่เหล็กกรณีใช้ 
ขดลวดตัวน าแบบไม่ถักตีเกลียว 

 

 
(ข) ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กกรณีใช้ขดลวดตัวน า

แบบไม่ถักตเีกลียวท่ีระยะ 0 - 9 cm 
รูปที ่15  สนามแม่เหล็กวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย  

ขดลวดตัวน าแบบไม่ถักตีเกลียว 

     5.3 ผลการทดสอบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
     ผลทดสอบระบบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ขดส่งและขด
รับก าลังไฟฟ้า 2 ขด การทดสอบทุกกรณีใช้แรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงขาเข้า 50 V คงที่ ความถี่ 21.88 kHz โหลดความ
ต้านทานขนาด 26 Ω (110 W) ระยะห่างระหว่างขดตัวน า  
0 - 30 cm พารามิเตอร์และผลการทดลองแต่ละกรณีแสดง
ดังต่อไปนี้ 
     5.3.1 ขดลวดตัวน าแบบถักตเีกลียว 
     ผลทดสอบระบบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ขดส่งและขด
รับก าลังไฟฟ้าแบบขดลวดตัวน าถักตีเกลียวระยะ 0 -30 cm 

 
รูปที ่16 ผลทดสอบระบบส่งก าลงัไฟฟ้าไรส้ายโดยใช้ขดส่ง

และขดรับก าลังไฟฟ้าแบบขดลวดตัวน าถักตีเกลยีว  
     5.3.2 ขดลวดตัวน าแบบถักตีเกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ไรต์ 
     ผลทดสอบระบบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ขดส่งและ 
ขดรับก าลังไฟฟ้าแบบขดลวดตัวน าถักตีเกลียว 0-30 cm 
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รูปที ่17 ผลทดสอบระบบส่งก าลงัไฟฟ้าไรส้ายโดยใช้ขดส่ง

และขดรับก าลังไฟฟ้าแบบขดลวดตัวน าถักตีเกลยีว 

     5.3.3 ขดลวดตัวน าแบบไม่ถักตีเกลียว 
     ผลทดสอบระบบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ขดส่งและขด
รับก าลังไฟฟ้าแบบขดลวดตัวน าถักตีเกลียว 0 - 30 cm 

 
รูปที ่18  ผลทดสอบระบบส่งก าลงัไฟฟ้าไรส้ายโดยใช้ขดส่ง

และขดรับก าลังไฟฟ้าแบบขดลวดตัวน าถักตีเกลยีว 

     5.4 เปรียบเทียบการส่งก าลังไฟฟ้าขาออก (Pout) ที่ได้
จากการทดสอบก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
     ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพการส่งก าลังไฟฟ้าไร้
สายที่ได้จากการทดสอบถูกน ามาเปรียบเทียบผลแสดง
ดังต่อไปนี้ 
 

 

 
รูปที่ 19  Pout ระบบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

     จากรูปที่ 19 ก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่ได้จากขดตัวน าแบบที่  
1 และ 2 มีค่าเท่ากับ 15 W ที่ระยะห่าง 11 cm และ 15 cm 
ตามล าดับ ในขณะที่  การใช้ขดตัวน าแบบที่  3 ให้ค่า
ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 9 W ที่ระยะห่าง 9 cm  เมื่อพิจารณาที่
ระยะห่าง 15 cm พบว่าก าลังฟ้าที่ได้จากการใช้ขดตัวน า
แบบท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 13 W และ 6  W ส าหรับขดตัวน าแบบ
ที่ 3  
     5.5 เปรียบเทียบการส่งก าลังไฟฟ้าขาออก (Pout) ที่ได้
จากการทดสอบก าลังไฟฟ้าไรส้าย 
     ประสิทธิภาพการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายที่ได้จากการ
ทดสอบถูกน ามาเปรียบเทียบผลแสดงดังต่อไปนี้ 
 

 
 

รูปที่ 20 ประสิทธิภาพระบบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
     จากรูปที่ 20 เมื่อพิจารณาที่ระยะห่าง 15 cm ซึ่งเป็น
ต าแหน่งที่ให้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดจากการใช้ขดตัวน าแบบที่ 2
พบว่าเมื่อใช้ขดลวดตัวน าแบบไม่ถักตีเกลียวแบบที่ 3 มี
ประสิทธิภาพ 32.1% เมื่อใช้ขดลวดตัวน าแบบถักตีเกลียว
รูปแบบที่ 1 มีประสิทธิภาพ 54.75 % และขดลวดตัวน าแบบ
ถักตีเกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ไรต์แบบที่ 2 มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 72.61 % ที่ระยะเดียว 15 cm 
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6.อภิปรำยผลกำรวิจัย 
     การทดสอบการเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบ 
ส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย พบว่า (1) ขดลวดตัวน าแบบถักตีเกลียว
กับ(2) ขดลวดตัวน าแบบถักตีเกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ไรต์ มี
ก าลังไฟฟ้าขาออก (Pout) ใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างกันที่
ต าแหน่งการเกิดก าลังไฟฟ้าขาออกสูงสุดเกิดขึ้นที่ระยะห่าง
ต่างกัน เนื่องจากการใส่แกนเฟอร์ไรต์ท าให้ค่าความเหนี่ยวน า
ของขดตัวน าเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่ออิมพีแดนซ์ของวงจรเปลี่ยน
ซึ่งมีผลต่อก าลังไฟฟ้าขาออกโดยตรงเป็นไปตามหลักการของ
การส่งก าลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum power transfer) (3) 
ขดลวดตัวน าแบบไม่ถักตีเกลียวมีค่าก าลังขาออก (Pout)  
น้อยกว่าขดลวดตัวน าแบบถักตีเกลียวและขดลวดตัวน าแบบ
ถักตี เกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ ไรต์ เนื่องจากมีค่าความ 
เหนียวน าและค่ าความต้ านทานในสายมากจึ งท าให้
ก าลังไฟฟ้าขาออก (Pout) น้อย 

7 สรุปผลกำรวิจัย 
     งานวิจัยนี้ได้น าเสนอ การเปรียบเทียบสมรรถนะของ
ระบบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย (1) ใช้สายตัวน าถักตีเกลียว 
(litz wire) (2) ใช้สายตัวน าถักตีเกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ไรต ์
(3) ใช้สายตัวน าไม่ตีเกลียว โดยใช้วงจรอินเวอร์เตอร์แบบ 
ฟลูบริดจ์ ท างานที่ความถี่ 21.885 kHz ด้วยการวางขดลวด
ตัวน า ถักตี เกลียวเป็นรูปก้นหอยและขดลวดตัวน าไม ่
ถักตีเกลียวเป็นรูปก้นหอย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ขดลวด 4 mm โดยทดสอบระหว่างสายตัวน าถักตีเกลียว , 
สายตัวน าถักตีเกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ไรต์ และสายตัวน าไม่
ถักตีเกลียว ที่ระยะตั้งแต่ 0 – 30 cm ทดสอบกับโหลดความ
ต้านทาน 26 Ω , 110 W ใช้แรงดันจ่ายให้กับวงจรคงที่   
50 Vdc ผลทดสอบพบว่า (1) สายตัวน าถักตีเกลียวได้
ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 15 W ที่ระยะ 11 cm ได้ประสิทธิภาพ 
72 % (2) สายตัวน าถักตี เกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ ไร ต์
ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 15 W ที่ระยะ 15 cm ได้ประสิทธิภาพ 
71% (3) สายตัวน าไม่ถักตีเกลียวได้ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 9 W ที่
ระยะ 9 cm ได้ประสิทธิภาพ 61% 
     ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนการ
ออกแบบของระบบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายได้ต่อไป 
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บทคัดยอ  
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือสังเคราะหกรอบแนวคิดทฤษฎีการออกแบบสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู

หองเรียนกลับทางตามแนวคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการแกปญหาและการตัดสินใจ เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวย 
สแครช กลุมเปาหมายประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน คือ  ดานเน้ือหา ดานสื่อบนเครือขาย และดานการออกแบบ
สิ่งแวดลอมทางการเรียนรู การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) กระบวนการออกแบบ  
2) กระบวนการพัฒนา และ 3) การประเมินประสิทธิภาพของสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา 1) การสังเคราะห
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ พื้นฐานดานบริบท พื้นฐานดานจิตวิทยาการเรียนรู พื้นฐาน
เทคโนโลยี พ้ืนฐานการแกปญหาการตัดสินใจ และพื้นฐานดานศาสตรการสอนโมเดลของสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู  
2) การสังเคราะหกรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู มี 7 องคประกอบดังนี้ (1) สถานการณปญหา  
(2) แหลงเรียนรู (3) กรณีที่เกี่ยวของ (4) ศูนยสงเสริมการแกปญหาและการตัดสินใจ (5) ฐานการชวยเหลือ (6) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู และ (7) การโคช และ 3) การประเมินประสิทธิภาพของสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูของผูเ ช่ียวชาญเก่ียวกับ 
การสังเคราะหการออกแบบสิ่งแวดลอมการเรียนรูพบวา โดยภาพรวมการออกแบบสภาพแวดลอมทางการเรียนรูมีความ
เหมาะสมเปนไปตามหลักการและทฤษฎีท่ีใชในการออกแบบและสงเสริมการสรางองคความรูของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
หลักการในการแกปญหาและการตัดสินใจของผูเรียน 

คําหลัก : สิ่งแวดลอมทางการเรียนรู  สิ่งแวดลอมทางการเรียนรูหองเรียนกลับทาง  การแกปญหาและการตดัสินใจ 
 
Abstract 

This study aimed to synthesize theoretical and designing framework of constructivist flipped 
classroom environment learning for enhance problem solving and decision making for programming 
computer with scratch.  the target group consisted of 3 expert reviewers for content, web-based learning 
and learning environment designing.  Research methodology is developmental research; developmental 
research consisted of 3 processes:  1)  designing process, 2)  developing process research methods are 
document analysis, and survey and 3)  evaluating the efficiency of the learning environment. The result 
revealed that:  1)  to synthesize theoretical framework comprise of 5 components as following that. 
Contextual base, Psychological base, Technologies base, Problem Solving and Decision Making base and 
Pedagogies base Model learning environments.  2)  to synthesize theoretical design framework of 
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constructivist flipped classroom environment learning for enhance problem solving and decision making of 
7 components as following that. (1) Problem base (2) Resource (3) Related Cases (4) Problem solving and 
Decision Making Center (5) Scaffolding (6) Collaboration (7) Coaching. 3) The results of expert assessments 
on the synthesis of learning environment design showed that Proper design of the environment is in line 
with the principles and theories used in the design.  Overall, it is appropriate and promotes knowledge 
building under the principles of constructive theories. Principles of problem solving and decision-making of 
learners. 

Keywords : Learning Environment, Constructivist Flipped Classroom Environment Learning, Problem Solving 
and Decision Making  

 
1. บทนํา 
     ใ น โลกป จจุ บั น เทคโน โลยี ใ นด านต า งๆ  มี ค ว าม
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของแหลง
สารสนเทศที่ เ พ่ิมมากขึ้น ครูจึงตองมีความตื่นตัวและ
เตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมให
ผูเรียนเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21โดยทักษะแหงศตวรรษ
ที่  21 ที่ สํ าคัญคือ ทักษะการเรี ยนรู  ( Learning Skill)  
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจึงตองเนนใหความสําคัญ
กับผูเรียนมีความสําคัญที่สุดในกระบวนการจัดการเรียนรู มี
ทักษะการปญหาและการตัดสินใจ  (Problem Solving and 
Decision Making) และอีกหนึ่งในทักษะที่จําเปนสําหรับการ
เรียนรูคือ การทําใหผูเรียนมีการคิดแบบมีเหตุผล เปนระบบ 
มีความคิดสรางสรรค สามารถนําไปใชในการแกไขปญหา 
การสรางงานที่ดี  และดํารงชีวิตอยูไดในปจจุบัน ทั้งเกิดการ
เรียนรูแบบยั่งยืนในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับจุดเนนการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552 - 2561) มีการกําหนดจุดเนนดาน
ความสามารถและทักษะของผูเรียน จุดเนนหน่ึงที่ถูกกําหนด
คือผูเรียนมีทักษะการคิดข้ึนสูง เชน ทักษะการคิดวิเคราะห 
ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะการคิดอยางสรางสรรค 
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดเปน
ระบบ 
     เพื่ อ ให สอดคลองกับการศึกษาในศตวรรษ ท่ี  21  
จึงตองมีการเปลี่ยนกระบวนทัศนเก่ียวกับการสอนมาเปนการ
เรียนรู ที่ไมไดมุงเพียงการถายทอดเพื่อใหผูเรียนสามารถ
จดจําสิ่งที่ เรียนไดเทานั้น แตยังมุ งพัฒนาคุณลักษณะที ่
พึงประสงคของสังคมไทย ไดแก ความสามารถคิดแบบ 
องครวม เรียนรู ร วมกัน และทํางานเปนทีมตลอดจน
ความสามารถในการแสวงหาความรูและสรางความรูดวย
ตนเอง และหลักทฤษฎีที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูท่ีเอ้ือ
ใหเกิดคุณลักษณะดังกลาวขางตนคือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีที่เนนการจัดการ
เรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ และสนับสนุนใหผูเรียนสราง
การเรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการคิด โดยการเชื่อมโยง

ความรูเดิมกับความรูใหมแลวขยายโครงสรางทางปญญา ครู
สามารถชวยใหผูเรียนปรับขยายโครงสรางทางปญญาดวย
การจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการสราง
ความรูของผูเรียน โดยการผสมผสานท้ังหลักการ ทฤษฎีและ
คุณลักษณะของสื่อเทคโนโลยีที่สอดคลองกัน 
     หากพิจารณาถึงเทคโนโลยีในปจจุบันมีความกาวหนาขึ้น
เปนอยางมาก การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจึงตองมี
การพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับยุคสมัย การจัดการเรียน
การสอนแบบหองเรียนกลับดานเปนอีกแนวทางหนึ่งที่
เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีเทคโนโลยีเปนสิ่งสําคัญสําหรับชีวิต
ปจจุบัน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับทาง 
(Flipped Classroom) หลักการของหองเรียนกลับทางใช
เทคโนโลยีทางการศึกษารวมกับการจัดกิจกรรมในหองเรียน 
เนื่องจากเวลาในหองเรียนจํากัด การที่จะใหผูเรียนเขาใจใน
หลักการความรูบางอยางอาจมีเวลาไมพอ ดังนั้น การศึกษา
ความรูจากการสอนผานวิดีโอที่ครูไดบันทึกหรือจัดสรรไวให
แลว รวมทั้งการอานหนังสือเพ่ิมเติม ปรึกษาเพ่ือนหรือครู
ออนไลนสามารถทําไดลวงหนานอกหองเรียน สวนเวลาใน
หองเรียนครูก็สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมที่ออกแบบไว เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ครูเดิน
สํารวจไปรอบๆ หอง คอยใหคําแนะนําหลักการที่เขาใจยาก
หรือปญหาที่ผูเรียนพบ วิธีนี้จะทําใหผูเรียนเขาใจความรูและ
เช่ือมโยงในหลักการมากยิ่งข้ึน 
     จากขอมูล ท่ีกลาวมาขางตน ผู วิ จัยไดตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเปนที่จะสังเคราะหกรอบแนวคิด
การออกแบบสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูหองเรียนกลับทาง
ตามแนวคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมแกการปญหาและการ
ตัดสินใจเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวยสแครช สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยอาศัยพื้นฐานในการ
พัฒนาจากกรอบแนวคิดหลักการทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ใน
การนําเสนอครั้งนี้ เปนการสังเคราะหกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
ที่ไดจากหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของไดแก พื้นฐานดาน
บริบท พ้ืนฐานดานจิตวิทยาการเรียนรู พื้นฐานเทคโนโลยี 
พ้ืนฐานการแกปญหาการตัดสินใจ และพ้ืนฐานดานศาสตร
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การสอนโมเดลของสิ่ งแวดลอมทางการเรียนรู  นํ ามา
สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการออกแบบเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูฯ ที่มุนเนนใหผูเรียนใหได
ทั้งกระบวนการและองคความรู เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรูใหมีความนาสนใจ และชวยอํานวยใหเกิดการเรียนรู 
ใหผูเรียนไดฝกทักษะการแกปญหาและตัดสินใจ สามารถ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งใหมๆ อีกทั้งยังสามารถใช
เปนแนวทางในการวิจัยและพัฒนาการการแกปญหาและ
ตัดสินใจ ของผูเรียนตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อสังเคราะหกรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดลอม

ทางการเรียนรูหองเรียนกลับทางตามแนวคอนสตรัคติวิสตที่
สงเสริมการแกปญหาและการตัดสินใจ เรื่องการเขียน
โปรแกรมเบื้องตนดวยสแครช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 

 

3. วิธีดาํเนินการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสังเคราะหกรอบ

แนวคิดการออกแบบสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูหองเรียนกลบั
ทางตามแนวคอนสตรัคติวิสตท่ีสงเสริมการแกปญหาและการ
ตัดสินใจ ระเบียบวิธีวิจัยคือการวิจัยพัฒนาการประกอบดวย 
3 ขั้นตอนคือ (1) กระบวนการออกแบบ (2) การพัฒนา
วธิีการวิจัยกระบวนการคอืการวิเคราะหเอกสาร (3) ประเมิน
ประสิทธิภาพของกรอบการออกแบบ มีขั้นตอนดัง น้ี   
(1) ศึกษาและวิ เคราะหหลักการและทฤษฎี (2) เพื่อ
สังเคราะหกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (3) สังเคราะหกรอบ
แนวคิดการออกแบบ (4) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
สิ่งแวดลอมทางการเรียนรู โดยรูปแบบงานวิจัยเปนการวิจัย
เอกสาร ประกอบดวย การวิจัยเอกสารหลักการและทฤษฎี 
การศึกษางานวิจัยที่ เ ก่ียวของ การศึกษาสภาพบริบทที่
เ ก่ียวของกับการวิเคราะห รวมถึงการสังเคราะหกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีและ  กรอบแนวคิดในการออกแบบและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูหองเรียนกลับทางตามแนว
คอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการแกปญหาและการตัดสินใจ 
3.1 กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายในกระบวนการออกแบบและพัฒนา
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน (1) ผูเชี่ยวชาญดานความ
ถูกตองของเนื้อหา (2) ผูเชี่ยวชาญดานสื่อบนเครือขาย  
(3) ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู 
3.2. เครื่องมือการวจิัย 

เครื่องมือในการศึกษาครั้งน้ีมีรายละเอียดดังน้ี 
 3.2.1 แบบบันทึกการสังเคราะหกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 

เพ่ือสรางกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ใชในการบันทึกสําหรับ
ตรวจสอบและวิเคราะหเอกสารที่เ ก่ียวของกับหลักการ 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู                
ที่นํามาเปนพ้ืนฐานในการออกแบบสิ่งแวดลอมทางการเรยีนรู 

3.2.2 แบบบันทึกการสังเคราะหกรอบแนวคิดการ
ออกแบบ ใชในการบันทึกสําหรับตรวจสอบและวิเคราะห
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสังเคราะหองคประกอบของ
สิ่งแวดลอมทางการเรียนรูฯ โดยอาศัยหลักการทฤษฎีที่
เก่ียวของในการออกแบบ 

3.2.3 แบบประเมินผลการออกแบบสิ่งแวดลอมทางการ
เรียนรูบนเครือขายตามแนวคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการ
แกปญหา เปนแบบประเมินท่ีใชสําหรับตรวจสอบคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู สําหรับผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน 
ประกอบดวยดานเนื้อหา (1) ดานเนื้อหา (2) ดานสื่อบน
เครือขาย และ (3) ดานการออกแบบสิ่งแวดลอมทางการ
เรียนรูฯ  
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

3.2.1 การวิจัยเอกสาร โดยทําการศึกษาและวิเคราะห
เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนรูหองเรียนกลับทางท่ีพัฒนาตามแนวคอนสตรัค
ติวิสตฯ ประกอบดวย พื้นฐานดานบริบท พ้ืนฐานดาน
จิตวิทยาการเรียนรู พื้นฐานเทคโนโลยี พื้นฐานการแกปญหา
และการตัดสินใจ และพ้ืนฐานดานศาสตรการสอนโมเดลของ
สิ่งแวดลอมทางการเรียนรู เพื่อนํามาเปนพ้ืนฐานในการ
สังเคราะหกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูฯ 

3.2.2 ศึกษาสภาพบริบท โดยทําการศึกษาเก่ียวกับ
ศักยภาพและความพรอมของนักเรียนในการเรียนการสอน
ดวยสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู โดยใหผูเรียนทําแบบสํารวจ
ความพรอมดานเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู เพื่อศึกษาพื้นฐานเดิมของนักเรียนที่
มีมากอน และนําผลดังกลาวมาเปนพื้นฐานในการออกแบบ
สิ่งแวดลอมทางการเรียนรูหองเรียนกลับทางที่พัฒนาตาม
แนวคอนสตรัคติวิสตฯ 

3.2.3 สังเคราะหกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบ
แนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูฯ โดยการ
ทบทวนแนวคิด หลักการทฤษฎี งานวิจัย และวรรณกรรมที่
เ ก่ียวของกับแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบสิ่ งแวดลอมทางการเรียนรูฯ เพื่อนําผลจาก
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห  ห ลั ก ก า ร ท ฤ ษ ฎี ค อ น 
สตรัคติวิสต ไดแกCognitive Constructivist และ Social 
Constructivist การแกปญหาและการตัดสินใจตามกรอบ
การแกปญหาและการตัดสินใจของสํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย มหาวิทยาลัยลุยเซียนารัฐ  และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
รวมท้ังการศึกษาสภาพบริบทเกี่ยวกับศักยภาพและความ
พรอมของนักเรียนในการเรียนการสอนดวยสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนรูฯของนักเรียน มาเปนพ้ืนฐานในการสังเคราะห
กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
หองเรียนกลับทางท่ีพัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต 

3.3.4 ประเมินสภาพแวดลอมการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ 
ใชการวิเคราะหขอมูลสรุปและตีความเพ่ือวิเคราะหขอมูล 



102 Proceedings  Book

 

 

4. ผลการวิจัย 
4.1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
หองเรียนกลับทางตามแนวคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการ
แกปญหาและการตัดสินใจ ประกอบดวยพื้นฐานสําคัญ ดังน้ี 
พ้ืนฐานดานบริบท พ้ืนฐานดานจิตวิทยาการเรียนรู พ้ืนฐาน
เทคโนโลยี พ้ืนฐานการแกปญหาและการตัดสินใจ และ
พ้ืนฐานดานศาสตรการสอนโมเดลของสิ่งแวดลอมทางการ
เรียนรู จากนั้นผูวิจัยไดสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
สิ่งแวดลอมทางการเรียนรูฯ ดังน้ี 

 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของสิ่งแวดลอมทางการ

เรียนรูหองเรียนกลับทางตามแนวคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริม
การแกปญหาและการตดัสินใจ 

 

4.2  กรอบการออกแบบทางทฤษฎีของสิ่งแวดลอมทางการ
เรียนรูหองเรียนกลับทางตามแนวคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริม
การแกปญหาและการตัดสนิใจ ประกอบดวย 7 องคประกอบ
ดังตอไปนี้ (1) สถานการณปญหา (2) แหลงเรียนรู (3) กรณีที่
เก่ียวของ (4) ศูนยสงเสริมการแกปญหาและการตัดสินใจ (5) 
ฐานการชวยเหลือ (6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู และ (7) การ
โคช 

4.2.1 การกระตุนการสรางโครงสรางทางปญญาและ
สงเสริมการแกปญหาและตัดสินใจ ประกอบดวย   

(1) สถานการณปญหา (Problem Base) มาจากพื้นฐาน
ท ฤ ษ ฎี ค อ น ส ต รั ค ติ วิ ส ต เ ชิ ง ป ญ ญ า  ( Cognitive 
Constructivism) [6]  เชื่ อว าถ าผู เ รี ยนถูกกระตุ นด วย
สถานการณปญหา (Problem) ที่กอใหเกิดความขัดแยงทาง
ปญญา (Cognitive Conflict) หรือเรียกวา เกิดการเสียสมดลุ
ทางปญญาและเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการแกปญหาและ
ตัดสินใจ 

(2) ภารกิจการเรียนรูที่สงเสริมการแกปญหาและ
ตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) เปน
การกําหนดภารกิจการเรียนรูหรือโจทยคําถามที่จะชวย
กระตุนผูเรียนใหไดใชความสามารถในการแกปญหาและ
ตัดสินใจ 

4.2.2 การสนับสนุนการปรับสมดุลทางปญญาและ
แบงปนความรู ประกอบดวย 

(1)  แหลงการเรียนรู  (Resource)  เมื่อผู เรียนเขาสู
สถานการณปญหาและภารกิจการเรียนรูที่สงเสริมการ
แกปญหาและการตัดสินใจ ผูเรียนตองอาศัยแหลงการเรียนรู 
ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสารสนเทศตางๆ ที่ผูเรียนตองใชในการ
แกปญหาโดยใชหลักการออกแบบสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
แบบเปด (Open Learning Environment : OLEs)  และ
หลักการ SOI Model มุงเนนการกระตุน (Activation) ของ
กระบวนการรูคิดทางปญญาหรือกระบวนการเรียนรูของ
ผู เรียน ซึ่งเปนกระบวนการที่ เกิด ข้ึนภายในของผู เรียน
ระหวางการเรียนรู รวมทั้งการเลือกสารสนเทศที่เกี่ยวของ 
(S)  การจัดหมวดหมูสารสนเทศที่เขามา (O) และการบูรณา
การสารสนเทศใหมที่เขามากับความรูเดิมของผูเรียนที่มีมา
กอน ( I)  ตลอดจนการใชทฤษฎีประมวลสารสนเทศ 
( Information Processing Theory)  มุ ง เ น น ท่ี จ ะศึ ก ษ า
กระบวนการรูคิดลําดับขั้นของการประมวลขาวสาร และการ
เรียกความรูต า งๆความจํ าระยะยาวมาใช ไดอย าง มี
ประสิทธิภาพ ดวยการเพ่ิมสีสันและการเนนขอความใหกับ
ตัวอักษร และภาพประกอบในสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูที่
ออกแบบ เพ่ือท่ีจะใหผูเรียนเกิดการใสใจและผูเรียนก็จะ
สามารถจดจําไดและชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

(2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Collaboration)  มาจาก
พ้ืนฐานทฤษฎี Social  Constructivism  ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ
ทางสังคมในการเรียนรู เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่มีสวน
สนับสนุนใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอื่นเพ่ือ
ขยายมุมมองใหแกตนเอง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูจะ
สนับสนุนใหผูเรียน ผูสอน ผูเชี่ยวชาญ ไดสนทนาแสดงความ
คิดเห็นของตนเองกับผูอื่น รวมมือกันแกปญหาในขณะสราง
ความรู นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรูยังเปนสวนสําคัญใน
การปรับเปลี่ยนและปองกันความเขาใจที่คลาดเคลื่อนที่จะ
เกิดข้ึนในขณะที่เรียนรู รวมทั้งการขยายแนวคิดของผูเรียน
อีกดวย 

4.2.3 การสนับสนุนและสงเสริมการแกปญหาและการ
ตัดสินใจ ประกอบดวย 

(1)  ศูนยส ง เสริมการแกปญหาและการตัดสินใจ 
(Problem Solving and Decision Making Center) จะชวย
ในการสนับสนุนการเพ่ิมพูนหรือขยายการคิด และชวย
สงเสริมการแกปญหาและการตัดสินใจของผูเรียน โดยอาศัย
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แนวคิดของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัย
ลุยเซียนารัฐ (CPTP, 2014) ประกอบไปดวย ข้ันที่ 1  define 
the problem คื อ กํ า ห น ด ป ญ ห า  ข้ั น ที่ 2   create 
alternative solutions คือสรางทางเลือกในการแกปญหา 
ขั้ น ที่ 3   evaluate alternatives and select one คื อ
ประเมินทางเลือกและเลือก 1 ทางเลือกและข้ันที่  4  
implement and follow up on the solution คื อ
ดําเนินการและติดตามการแกปญหา  

 (2) กรณีท่ีเก่ียวของ (Related Cases)  เปนการนําเสนอ
กรณีที่ใกลเคียงกับสถานการณปญหา มาจากพ้ืนฐานการ
ออกแบบสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต 
(CLEs)  เพื่อความเขาใจในแตละปญหาเปนการกระตุน
ประสบการณเก่ียวกับปญหานั้นๆ  และสรางรูปแบบความคดิ
เกี่ยวกับปญหาในกรณีที่ผูเรียนมีประสบการณนอยทําใหการ
แกปญหากระทําไดยาก  จึงจําเปนตองจัดใหผูเรียนเขาถึง
ประสบการณที่ เ กี่ ย วข อ งมา ใ ช กั บปญหา เ ชื่ อ ม โ ย ง
ประสบการณทําใหผูเรียนจดจําไดดี   กระตุนใหผูเรียนเกิด
ความยืดหยุนทางปญญา  สงเสริมใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรูที่ ไดจากการศึกษากรณีที่ เ ก่ียวของไปใชในการ
แกปญหาใหมที่นักเรียนตองเผชิญ 

4.2.4 การชวยเหลือและสนับสนุนการแกปญญาและการ
ตัดสินใจ ประกอบดวย 

 (1) ฐานการชวยเหลือ (Scaffolding) มาจากพ้ืนฐาน
ข อ ง ท ฤ ษ ฎี ค อ น ส ต รั ค ติ วิ ส ต เ ชิ ง สั ง ค ม  ( Social 
Constructivism)   ซึ่ งฐานความชวยเหลือจะสนับสนุน
ผูเรียนในกาชวยเหลือ หรือในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติภารกิจ
ให สํ า เ ร็จด วยตั ว เองได  ซึ่ ง ฐ านการช วย เหลือนั้นจะ
ประกอบดวย (1) ฐานการชวยเหลือการสรางความคิดรวบ
ยอด(Conceptual Scaffolding)  (2) ฐานการชวยเหลือดาน
วิ ธีการคิด  (Metacognition Scaffolding)  (3)  ฐานการ
ชวยเหลือดานกระบวนการ (Procedural Scaffolding)และ 
(4) ฐานการชวยเหลือดานกลยุทธ (Strategic Scaffolding) 

(2) การโคช (Coaching) อาศัยหลักการ Cognitive 
Apprenticeship  โดยเปลี่ยนบทบาทของผูสอนท่ีทําหนาท่ี
ในการถายทอดความรูหรือ บอกความรู มาเปน “การโคช” 
โดยผูสอนจะทําหนาที่วิเคราะหผูเรียน สื่อสารสะทอนผล ให
ความชวยเหลือ ใหคําแนะนําในกระบวนการเรียนรู กระตุน
การรูคิด การแกปญหาในภารกิจการเรียนรูในเชิงการใหการรู
คิดและการสรางปญญา  

  สังเคราะหไดเปนกรอบแนวคิดการออกแบบดังน้ี 

 
รูปที่ 2 กรอบการออกแบบของสิ่งแวดลอมทางการ

เรียนรูหองเรียนกลับทางตามแนวคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริม
การแกปญหาและการตดัสินใจ 

 

4.3 การประเมินสิ่งแวดลอมทางการเรยีนรูหองเรยีนกลับ
ทางตามแนวคอนสตรัคติวสิตท่ีสงเสริมการแกปญหาและการ
ตัดสินใจ 
ตารางที่  1  ผลการประเมินของผู เ ช่ียวชาญเ ก่ียวกับ            

การสังเคราะห ประสิทธิภาพของสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนรูหองเรียนกลับทางตามแนวคอน
สตรัคติวิสตที่สงเสริมการแกปญหาและการ
ตัดสินใจ 

No. 
Lists of preconception towards the 
Constructivist learning environment 

results of the 
expert 

(Percentage) 
The content of learning is appropriate 

1. 
Comments on content elements of the 
learning environment. 

80 

Synthesis of theoretical frameworks 

2 Theoretical framework 75 

The elements of the learning environment. 

3 Problem base 80 

4 Resource 70 

5 Related Cases 70 

6 
Problem solving and Decision Making 
Center 

80 

7 Scaffolding 80 

8 Collaboration 90 

9 Coaching 80 

Total 78 
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     ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญเก่ียวกับการสังเคราะห 
ประสิทธิภ าพของสิ่ ง แวดล อมทางการ เรี ยนรู พบวา  
กรอบแนวคิดทฤษฎีการออกแบบสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
หองเรียนกลับทางตามแนวคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการ
แกปญหาและการตัดสินใจสอดคลองกัน หลักเกณฑใน 
การแกปญหา มีประสิทธิภาพในดานเนื้อหา ดานสื่อบน
เครือขาย และดานการออกแบบสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
คิดเปนรอยละ 78 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเพื่อออกแบบกรอบแนวคิด

ส่ิงแวดลอมทางการเรียนรูหองเรียนกลับทางตามแนว 
คอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการแกปญหาและการตัดสินใจ 
เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวยสแครช สําหรับนักเรียน
ชั้นมั ธยมศึกษาตอนตน  กลุม เป าหมายประกอบดวย
ผู ทร งคุณวุฒิ  3  ท าน คื อ  (1 )  ด าน เนื้ อหา  (2 )  ด าน 
สื่อบนเครือขาย และ (3) ดานการออกแบบสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัยเปนงานวิจัยเชิงพัฒนาการ 
การวิจัยพัฒนาประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ (1) ข้ันตอนการ
ออกแบบ (2)  ข้ันตอนการพัฒนาและ (3 )  ประเ มิน
ประสิทธิภาพของกรอบการออกแบบ วิธีการวิจัยคือการ
วิเคราะหเอกสาร ข้ันตอนดังกลาวเปนข้ันตอนดังตอไปนี้ (1) 
เพื่อศึกษาและวิเคราะหหลักการและทฤษฎี (2) สังเคราะห
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีตามพื้นฐานดานบริบท ดานจิตวิทยา
การเรียนรู ดานสื่อและเทคโนโลยี ดานการแกปญหาและการ
ตัดสินใจ และดานศาสตรการสอน (3) สังเคราะหกรอบการ
ออกแบบ ผลการวิจัยพบวา 1) สังเคราะหกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี 5 องคประกอบดังนี้ทฤษฎีตามพ้ืนฐานดานบริบท 
ดานจิตวิทยาการเรียนรู ดานสื่อและเทคโนโลยี ดานการ
แกปญหาและการตัดสินใจ และดานศาสตรการสอน 2) เพ่ือ
สังเคราะหกรอบการออกแบบสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
หองเรียนกลับทางตามแนวคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการ
แกปญหาและการตัดสินใจ มี 7 องคประกอบดังตอไปนี้ (1) 
สถานการณปญหา (2) แหลงเรียนรู (3) กรณีที่เก่ียวของ (4) 
ศูนยสงเสริมการแกปญหาและการตัดสินใจ (5) ฐานการ
ชวยเหลือ (6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู และ (7) การโคช ผล
จากการศึกษาประสิทธิภาพ พบวามีประสิทธิภาพในดาน
เนื้ อหา  ด านสื่ อบนเครือข าย และด านการออกแบบ
สิ่งแวดลอมทางการเรียนรูคิดเปนรอยละ 78 
 

6. กิตตกิรรมประกาศ  
      งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากฝายวิจัยและพัฒนา
นวั ตกรรม  บัณฑิ ต วิ ทยาลัย  และ  ส าขา เทคโนโลยี   
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   
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กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่าย 
ตามแนวคอนสครัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เร่ืองการออกแบบและสร้างงานสามมิติ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎีการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้

เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคตวิิสตท์ี่ส่งเสรมิการคิดสร้างสรรค ์เรื่องการออกแบบและสรา้งงานสามมติิ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 3 ด้าน คือ  
(1) ด้านเนื้อหา (2) ด้านสื่อบนเครือข่าย และ (3) ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิง
พัฒนารูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเอกสาร ในการนี้ได้น าเสนอผลของการออกแบบและพัฒนา ได้แก่ (1) กระบวนการ
ออกแบบ (2) กระบวนการพัฒนาโดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยคือ (1) การศึกษาหลักการและทฤษฎี (2) การสังเคราะห์
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี และ (3) การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ ผลจากการศึกษา พบว่า 

1. การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี ประกอบด้วยพื้นฐานส าคัญ ดังนี้ พื้นฐานด้านบริบท พื้นฐานด้านจิตวิทยา
การเรียนรู้ พื้นฐานเทคโนโลยี พื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ และพื้นฐานด้านศาสตร์การสอนโมเดลของสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ 

2. การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายตาม 
แนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหา  
(2) แหล่งเรียนรู้ (3) ศูนย์ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ (4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5) การโค้ช และ (6) ฐานการช่วยเหลือ 

3. ประสิทธิภาพ (1) ด้านเนื้อหา ร้อยละ 80 (2) ด้านการสังเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎี ร้อยละ 80 และ (3) ด้าน
การออกสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายฯ ร้อยละ 77.16  

ค าหลัก: สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่าย, เทคโนโลยีเสมือนจริง, การคิดสร้างสรรค์ 
 
Abstract 

This research study aimed to synthesize theoretical framework and designing of constructivist 
augmented reality web-based learning environments to enhance creative on topic design and create three-
dimensional grade 9 students.  The target group consisted of 3 expert reviewers for content, web- based 
learning and learning environment model designing.  Research methodology is developmental research; 
developmental research consisted of 2 processes (1) designing process and (2) developing process research 
methods are document analysis, and survey. The procedures were as following: (1) to examine and analyze 
the principles and theories (2)  to synthesize theoretical framework (3)  to synthesize designing framework. 
The result revealed that. 
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1)  To synthesize theoretical framework comprise of 6 components as following that.  Contextual 
base, Psychological base, Technologies base, Creative base and Pedagogies base Model learning 
environment. 

2)  To synthesize theoretical design framework of constructivist augmented reality web- based 
learning environments to enhance creative of 6 components as following that.  ( 1)  Problem base  
(2) Resource (3) Creative thinking Center (4) Collaboration (5) Coaching (6) Scaffolding.  

3) Performance (1) Learning Content 80% (2) Synthesis of theoretical framework 80% and (3) Web-
based learning environments components 77.16% 

Keyword: Constructivist augmented reality web-based, Augmented reality, Creative Thinking 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว 
ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล้วนด าเนินไปอย่างรวดเร็ว 
มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาล 
ผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผล
กระทบต่อวิถี ชีวิตของคนในสั งคม เพื่อให้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ถือ
เป็นสิ่งส าคัญ ที่ส าคัญที่ที่สุดคือการพัฒนาศักยภาพของ
มนุษย์ที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพื่อเตรียม
ก าลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ โดยอาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือ 

วิธีการส าคัญที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ เกี่ยวกับวิธีการ 
สร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิด (Cognitive Process) ที่จะ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ โดยผู้เรียนได้ลงมือกระท า ที่ผ่าน
กระบวนการคิดของตนเอง โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจเดิมที่
มีมาก่อน เข้ากับความรู้ความเข้าใจใหม่ แล้วปรับขยาย
โครงสร้างทางปัญญา ซึ่งครูผู้สอนไม่สามารถที่จะปรับ
โครงสร้างทางปัญญาให้กับผู้เรียนได้ แต่สามารถท าได้โดย
การจัดสิ่ งแวดล้อมทางการเรียนรู้  ที่สามารถส่งเสริม
กระบวนการสร้างความรู้ของผู้เรียน โดยการผสานผสาน
หลักการ ทฤษฎี และคุณลักษณะของสื่อและเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกัน [1]  

การจัดการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   
เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สร้างความรู้มากกว่าการเป็นผู้รับ
ความรู้ เป็นกระบวนการที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้
สร้ างองค์ความรู้ ใหม่ของตนเอง โดยผู้ เรียนได้ศึกษา  
คิด ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาจากสื่อ หรือ 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งจะมีการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้

เดิมที่มีอยู่แล้ว โดยผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้คอยให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือ ซึ่งสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง
บนเครือข่าย เป็นการช่วยสนับสนุนผู้เรียนในการสร้างความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายแนวความคิดของผู้เรียนให้
เพิ่มมากข้ึน จึงมีความเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ทั้งยังเอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้และการคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ เรียน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เทคโนโลยี 
เสมือนจริงบนเครือข่าย มีจุดมุ่งหมายของเนื้อหาที่ชัดเจน 
ประกอบกับสถานการณ์ปัญหา แหล่งเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการ
คิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การโค้ช และฐานการ
ช่วยเหลือ ที่เป็นสภาพการณ์ใกล้เคียงความเป็นจริง มีวิธีการ
น าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่หลากหลาย ผู้เรียนมองเห็น
ปัญหาในหลายมุมมอง มีการจัดกิจกรรมและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง ระหว่างผู้เรียน
กับบทเรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ทั้งยังมีการประเมินความรู้
ความเข้าใจ และความต่อเนื่องระหว่างความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ของนักเรียนตลอดเวลาที่ เรียน โดยการเรียนจาก
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่าย 
นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างตื่นตัว สะดวกต่อ
การศึกษาค้นคว้า อีกทั้งผู้ เรียนและผู้สอนยังสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
เช่ือมโยงซึ่งกันและกันผ่านกระดานสนทนา เกิดเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ [1]  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยจึ งมีแนวคิดในการ
สังเคราะห์กรอบการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่าย ที่อาศัยพื้นฐานของ
หลักการ กระบวนการการคิดสร้างสรรค ์ร่วมกับหลกัการของ
ทฤษฎีคอนสตรั คติ วิ สต์  ร่ วมกับคุณลักษณะของสื่ อ 
บนเครือข่าย ที่ เรียกว่าสิ่ งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ าย ในการน า เสนอครั้ งนี้  เป็นการสั ง เคราะห์ 
กรอบแนวคิด เ ชิ งทฤษฎี  ที่ ไ ด้ จากหลักการทฤษฎีที่ 
เกี่ยวข้องและจากการศึกษางานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับทฤษฎี 
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คอนสตรัคติวิสต์ การคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีสื่อ และน ามา
สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการออกแบบ เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบน
เครือข่าย ท่ีมุ่นเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาในรายวิชาไป
พร้อมกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่ งน าไปสู่การ 
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การวิจัยและพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนต่อไป 

  
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือจริงบนเครือข่ายตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการ
ออกแบบและสร้ า งงานสามมิติ  ส าหรับนัก เรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ คือ การวิจัยเอกสาร ประกอบด้วย 
การวิจัยเอกสารหลักการและทฤษฎี การศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การศึกษาสภาพบริบทที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 
ร วมถึ งการสั ง เคราะห์ กรอบแนวคิด เ ชิ งทฤษฎีและ 
กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ 
3.1 เครื่องมือในการวิจัย 

3.1.1 แบบบันทึกการตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร 
เพื่อสังเคราะหกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ใช้บันทึกส าหรับ
ตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1.2 แบบบันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
เพื่อสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ใช้ในการบันทึกส าหรับ
ตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
บนเครือข่าย ที่น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ฯ 

3.1.3 แบบประเมินผลการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการ 
คิดสร้างสรรค์  เป็นแบบประเมินที่ใช้ส าหรับตรวจสอบ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ส าหรับผู้เช่ียวชาญ  
3 ด้าน ประกอบด้วยด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และ
ด้านการคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เพื่อน าผลจากการวิเคราะห์ 
ห ลั ก ก า ร ทฤษฎี คอน สต รั ค ติ วิ ส ต์  ไ ด้ แ ก่  Cognitive 
Constructivist แ ล ะ  Social Constructivist ก า ร คิ ด
สร้างสรรค์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาสภาพ

บริบทเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนมาเป็นพ้ืนฐานใน
การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเอกสารโดยการศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับ
หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายตามตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ฯ ประกอบด้วย พื้นฐานด้านบริบท พ้ืนฐาน
ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ พื้นฐานเทคโนโลยี พ้ืนฐานความคิด
สร้างสรรค์ และพื้นฐานด้านศาสตร์การสอนโมเดลของ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานในการ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบน
เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  ที่ส่ ง เสริมการคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

3.2.1 ศึกษาสภาพบริบท เกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนท าแบบวัดการคิดสร้างสรรค์ตามกรอบ
การคิดสร้างสรรค์ [3] เพื่อศึกษาพื้นฐานเดิมเกี่ยวกับการคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนที่มีมาก่อน และน าผลดังกล่าวมาเป็น
พื้นฐานในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยี
เสมือนจริงบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริม
การคิดสร้างสรรค์ 

3.2.2 สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีกรอบแนวคิดใน
การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง
บนเครือข่าย โดยการทบทวนแนวคิด หลักการทฤษฎี 
งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเชิงทฤษฎีและ
กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ 
เพื่อน าผลจาการศึกษาและวิเคราะห์ หลักการทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ ได้แก่ Cognitive Constructivist และ Social 
Constructivist การคิดสร้างสรรค์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู้ บนเครือข่ ายตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ ร่วมทั้งการศึกษาสภาพบริบทเกี่ยวกับการ
คิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน มาเป็นพื้นฐานในการสังเคราะห์
กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสน์ 
ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี ประกอบด้วย
พื้นฐานส าคัญ ดังนี้ พื้นฐานด้านบริบท พ้ืนฐานด้านจิตวิทยา
การเรียนรู้ พ้ืนฐานเทคโนโลยี พ้ืนฐานความคิดสร้างสรรค์ 
และพื้นฐานด้านศาสตร์การสอนโมเดลของสิ่งแวดล้อม
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ทางการเรียนรู้ จากนั้นผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ ดังนี ้

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของสิ่งแวดล้อม 
ทางการเรียนรู้เทคโนโลยเีสมือนจริงบนเครือข่ายตาม 
แนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

 
 4.2 กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแลดล้อมทางการเรียนรู้
เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการ
ออกแบบสิ่ งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ฯ  ประกอบด้วย  
6 องค์ประกอบดังน้ี (1) สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่งเรียนรู้ 
(3) ศูนย์ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ (4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(5) การโค้ช  
        4.2.1 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเสียสมดุลทางปัญญาและ
ส่งเสริมการคิดสรร้างสรรค์ประกอบด้วย   
        (1) สถานการณ์ปัญหา (Problem Base) มาจาก
พื้นฐานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เ ชิงปัญญา  (Cognitive 
Constructivism)  [4 ]  เ ช่ือว่ าถ้ าผู้ เ รี ยนถูกกระตุ้ นด้วย
สถานการณ์ปัญหา ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา หรือ
เรียกว่าเกิดการเสียสมดุลทางปัญญาและเพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการคิดสร้างสรรค์ 

        (2) ภารกิจการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์  
(Analytical Thinking) เป็นการก าหนดภารกิจการเรียนรู้
ห รื อ โ จทย์ ค า ถ ามที่ จ ะ ช่ ว ยกระตุ้ น ผู้ เ รี ย น ให้ ไ ด้ ใ ช้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

4.2.2 การสนับสนุนการปรับสมดุลทางปัญญา 
   (1) แหล่งการเรียนรู้  (Resource) เมื่อผู้ เรียนเข้า 

สู่สถานการณ์ปัญหาและภารกิจการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ ผู้เรียนต้องอาศัยแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแหล่ง
รวบรวมสารสนเทศต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องใช้ในการแห้ปัญหาโดย
ใช้หลักการ SOI Model [4] เป็นกระบวนการทางปัญญาที่
สนับสนุนให้ เกิดการสร้างคามรู้  การ เรียนรู้ตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ขึ้นอยู่กับการกระตุ้นกระบวนการรู้คิดต่าง ๆ
ของผู้เรียนในระหว่างเรียนรู้ด้วยการเพิ่มค าบรรยายหรือ
รูปภาพ ส าหรับทฤษฎีประมวลสารสนเทศ มุ่งเน้นที่จะศึกษา
กระบวนการรู้คิด ล าดับขั้นของการประมวลข่าวสาร และการ
เรียกความรู้ต่างๆ จากความจ าระยะยามมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการเพิ่มสีสันให้กับตัวอักษรในสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ที่ออกแบบ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนเกิดการใส่ใจ
และผู้เรียนก็จะสามารถจดจ าได้ 

4.2.3 การส่งเสริมการสร้างความรู้และการคิดสร้างสรรค์ 
   (1)  ศู นย์ ส่ ง เสริ มการคิดสร้ า งสรรค์  ( Creative 

Thinking Center)  เป็นศูนย์ที่ ช่วยให้ผู้ เ รียนมีความคิด
สร้างสรรค์ โดยอาศัยแนวคิดของ Guilford (1967) โดยมี 
4 ลักษณะ คือ  
1) การคิดคล่อง (Fluency) 2) การคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 
3) การคิดริ เริ่ ม  (Originality)  4) การคิดละเอียดลออ 
(Elaboration) 

    (2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การร่วมมือกันแก้ปัญหา 
(Collaboration) เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนสนับสนุน
ให้ผู้ เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นเพื่อขยาย
มุมมองให้แก่ตนเอง สนับสนุนให้ผู้เรียน ผู้สอน ผู้เช่ียวชาญ 
ได้สนทนาแสดงความคิดเห็นของตนเองกับผู้อื่น ในขณะ 
สร้างความรู้ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนส าคัญในการปรับเปลี่ยน
และป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในขณะที่
เรียนรู้ร่วมทั้งการขยายแนวคิด [2]  

4.2.4 การช่วยเหลือและสนับสนุนการคิดสร้างสรรค์ 
(1) การโค้ช (Coaching) จะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ตนเองโดยการกระตุ้น และช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้ท าภารกิจ
ได้โดยอาศัยหลักการของโมเดลการฝึกงานทางปัญญา 
(Cognitive Apprenticeship) 

(2) ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) การออกแบบฐาน
การช่วยเหลือโดยอาศัยพื้นฐานหลักการ Open learning 
environment (OLEs) [6] สนับสนุนผู้เรียนในการแก้ปัญหา 
หรือการเรียนรู้ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจการเรียนรู้

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยี
เสมือนจริงบนเครือข่าย 

ตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ 
ที่ส่งเสริมการคดิสร้างสรรค์  

 
  

พื้นฐานด้านบริบท 
1. หลักสูตรแกนกลางการ 
ศึ ก ษ า ข้ั น พื้ น ฐ า น 
พุทธศักราช 2551 (สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2 .  เ น้ื อ ห า ร า ย วิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
 

พ้ืนฐานด้านจิตวิทยาการ
เรียนรู้ 

1. Constructivist 
theory 
- Cognitive 
constructivist 
- Social Constructivist 
2.  Cognitive Theory 
- Information 
Processing theory 
 

พื้นฐานเทคโนโลยีและ
ระบบสญัลกัษณ์ของสือ่ 

1. ด้านเทคโนโลยี 
- Augmented Reality 
(AR) 
- Web based learning 
2. ระบบสัญลักษณ์ของสื่อ 
- Media Symbol 
System 
- Media attribute 

 
 

พื้นฐานความคิดสร้างสรรค ์
ความสามารถทางปัญญาหรือกระบวนการ
คิดท่ีแสดงออกถึงความคล่องในการคิด
หลากหลายทิศทาง หลายแง่ หลายมุม  
คิด ไ ด้กว้ า ง ไกล  ซึ่ ง เป็ น คุณลั กษณะ
ความคิดท่ีจะน าไปสู่การประดิษฐ์สิ่งแปลก
ใหม่  ร วม ถึ งการ คิด  ค้นพบ วิ ธี ก า ร
แก้ปัญหาให้ส าเร็จ (Guilford, 1967) โดย
มี 4 ลักษณะ คือ 
1) การคิดคล่อง (Fluency)     
2) การคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 
3) การคิดริเร่ิม (Originality)    
4) การคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
 

พื้นฐานด้านศาสตรก์ารสอน 
โมเดลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
- OLEs Model 
- SOI Model 
- Situated Model 
- Cognitive Apprenticeship 
 
 
 
 
 
 



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 111

 

ให้ส าเร็จด้วยตนเองได้ มีฐานการช่วยเหลือ 5 ลักษณะ คือ 
คือ ด้านการคิดรวบยอด ด้นการคิด ด้นกระบวนการ  
ด้านกลยุทธ์ และด้านการคิดสร้างสรรค์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้
เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 

ที่ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค ์
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
 ผลกรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายงานสามมิติตามแนว
คอนสครัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 พบว่า กรอบแนวคิดเ ชิงทฤษฏี  
ประกอบด้วยพื้นฐานส าคัญ ดังนี้ พ้ืนฐานด้านบริบท พื้นฐาน
ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ พื้นฐานเทคโนโลยี พ้ืนฐานความคิด
สร้างสรรค์ และพื้นฐานด้านศาสตร์การสอนโมเดลของ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ และกรอบแนวคิดการออกแบบ
ของสิ่ งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เทคโนโลยี เสมือนจริง 
บนเครือข่ายฯ ประกอบด้วย 4 แนวคิดหลัก ได้แก่ (1) การ
กระตุ้นโครงสร้างทางปัญญาที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์  
(2) การกระตุ้นและปรับสมดุลทางปัญญา (3) การส่งเสริม
และการสร้างความรู้และการคิดสร้างสรรค์ (4) การช่วยเหลือ
และสนับสนุนการคิดสร้างสรรค์ และได้สังเคราะห์เป็น 
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือน
จริงบนเครือข่ายฯ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่  
(1) สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่งเรียนรู้ (3) ศูนย์ส่งเสริมการ

คิดสร้างสรรค์ (4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5) การโค้ช และ  
(6) ฐานการช่วยเหลือ 
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เพาะบ่มความรู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการวิจัยและการ
เขียนบทความนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้การสนับสนุน  
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บทคัดย่อ  
การพัฒนาระบบวัดมุมสัมผัสมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถวัดมุมสัมผัสแบบเรียลไทม์ได้โดยใช้

กระบวนการประมวลผลภาพ ประกอบไปด้วยสองส่วนหลักคือส่วนแรกระบบสร้างและควบคุมหยดของเหลวด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์และส่วนท่ีสองคือระบบวัดมุมสัมผัสด้วยการประมวลผลด้วยภาพ เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ที่สร้างขึ้นเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่เช่ือถือรุ่น DATA PHYSICS OCA 20 โดยการวัดแผ่นอะคริลิกความหนา 2x50x50 
มิลลิเมตร ผลการวัดมุมสัมผัสของแผ่นอะคริลิกพบว่ามีขนาด 70.42˚±0.764˚ และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการวัด 6.93% 
โดยมีค่าความเชื่อมั่นในการวัด 95% จากการขยายค่าความเช่ือมั่น 

ค าหลัก : มุมสัมผสั  สัญญาณรบกวน  การประมวลผลด้วยภาพและความไม่แน่นอนในการวัด   
 
Abstract 

The purpose of contact angle measurement system is to develop the system for measuring the 
contact angle in real time mode.  The method used for this development is image analysis using image 
processing software.  The developed device comprises 2 components including the liquid drop system is 
control volume of dropped liquid by using microcontroller and the image processing system is 
measurement the contact angle.  The device is tested with comparing standard device DATA PHYSICS OCA 
20.  The developed device has capacity to measure contact angle of acrylic sheet 2x50x50 mm.  The 
measured contact angle of acrylic sheet is then reported as 70.42˚±0.764˚with deviation of 6.93% and 95% 
of confidential level. 

Keywords : Contac angle, Noise, Image processing and Uncertainty of measurement.  
 
1. บทน า 

วัสดุแต่ละชนิดมีองค์ประกอบ พ้ืนผิวและคุณสมบัติที่
แตกต่างกัน ตัวอย่าง เช่น ใบบัวที่มีผิวมีลักษณะพิเศษ เมื่อมี
หยดน้้าตกลงไปก็จะกลิ้งบนใบบัว โดยที่ใบบัวน้ันไม่เปียกหรอื

ที่เรียกกันทั่วไปว่าปรากฏการณ์ “Lotus Effect” เป็นการ
บอกว่าพื้นผิวนี้มีคุณสมบัติไม่ชอบน้้าและเมื่อพื้นผิวของวัสดุ
มีการดูดซับน้้านั่นหมายความว่าวัสดุนั้นมีสมบัติที่ชอบน้้า ใน
ปัจจุบันอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทล้วนอาศัยการ 
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วั ด คุณสมบั ติ ท า งพื้ น ผิ ว ด้ ว ยก า ร วั ด มุ ม สั ม ผั ส  เ ช่ น 
น้้ ามันหล่อลื่ น  เทคโนโลยีการพิมพ์  คอนแทคเล นส์   
ฮาร์ดดิสไดรว์ เซมิคอนดัคเตอร์และเวชส้าอาง เป็นต้น [1-6] 
อีกทั้งเครื่องมือวัดมุมสัมผัสที่สร้างขึ้นสามารถลดการน้าเข้า
เครื่องมือวัดจากต่างประเทศภายใต้เ ง่ือนไขการใช้วัสดุ
ภายในประเทศ ต้นทุนการผลิตต่้าอีกทั้งยังท้าให้เกิดการ
หมุนเวียนทางด้านเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศและอยู่บน
พื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 

 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 มุมสัมผัส (Contact angle) 
     คือมุมระหว่างหยดของของเหลววัดเทียบกับผิววัสดุและ
แก๊ส ณ จุดที่พื้นผิวทั้งสองเกาะติดกันมีการจ้าแนกการเปียก
ของของเหลวได้ดีหรือไม่ได้ดี [7] โดยมุมสัมผัสแบ่งออกเป็น 
4 ลักษณะ  
1.Perfect wetting คือมุมสัมผัสมีค่าเท่ากับ 0 องศา 
2.High wettability คือมุมสัมผัสอยู่ในช่วง 0 90  องศา 
3.Low wettability คือมุมสัมผัสอยู่ ในช่วง 90 180 
องศา 4. Perfectly non-wetting คือมุมสัมผัสมีค่าเท่ากับ 
180 องศา [8] 
2.2 การวัดมุมสมัผสั (Contact Angle Measurement) 
     การวัดมุมสัมผัส คือการวัดความสามารถของของเหลวท่ี
แพร่กระจายไปบนพื้นผิว มุมสัมผัสนี้สามารถบอกแนวโน้มที่
หยดของของเหลวกระจายตัวบนพื้นผิวของของแข็งโดย 
มุมสัมผัสนั้นมีค่าแปรผกผันกับความสามารถในการกระจาย
ตัวของของเหลว อีกทั้งมุมสัมผัสยังสามารถบ่งบอกค่า
พลังงานพ้ืนผิววัสดุได้  
     การวัดมุมสัมผัสมีหลายวิธีการ ตั้งแต่ในการใช้ตามอง 
Goniometer measure เป็นการวัดโดยใช้ตามองผ่านกล้อง 
ฉากรับด้านหลังเป็น Goniometer เป็นตัวบ่งบอกมุมสัมผัส 
คือท้าการหยดของเหลวลงมาแล้วมองผ่านกล้อง ท้าการปรับ 
Goniometer เพื่อวัดค่ามุมสัมผัส ในงานวิจัยนี้  ใช้การ
ประมวลผลภาพโดย สมมุติฐานว่าการหยดของเหลวลงมานั้น
เป็นส่วนหนึ่งของทรงกลมในอุดมคติและมีมุมมองด้านข้าง
เป็นรูปวงกลมในอุดมคติ ดังนั้นมุมสัมผัสสามารถค้านวณได้
จากความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางของหยดของเหลวนั้น 
โดยแสดงแผนผังภาพวาดของมุมสัมผัสที่เป็นมุมแหลมและ
มุมป้าน ดังรูปที่ 1 [9] 
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     (ก.) มุมสัมผสัที่เป็นมุมแหลม 
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                (ข.) มุมสัมผสัที่เป็นมุมป้าน       
   รูปที่ 1การวัดมุมสัมผสั 

 
     ในกรณีมุมแหลมท้าการวัดความสูง h  โดยวัดจาก 
จุดกึ่งกลางของระยะ d  ขึ้นไปหาจุดสูงสุดของหยดน้้าแล้ว
ลากเส้นจากจุดสูงสุดมาหาขอบของหยดน้้าท้ามุม   ดังนั้น   
2  มีค่าเท่ากับมุมสัมผัสมีความสัมพันธ์ดังสมการที่ 1  
     ในกรณีมุมป้านท้าการหาจุดศูนย์กลางของหยดน้้าแล้ว 
วัดความสูง h โดยลากเส้นจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้น d
จากนั้นลากเส้นจาก d มาที่ขอบของหยดน้้าท้ามุม   และ
ลากเส้นตั้งฉากท้าให้ได้มุม   มีความสัมพันธ์ดังสมการที่ 2   
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เมื่อ    คือ มุมสัมผัส   
       คือ มุมประชิดกับพื้นผิวของของแข็ง 
     h   คือ ความสูงของหยดน้้าจากพ้ืนผิวของของแข็ง   
     d   คือ ฐานของหยดน้้าจากพ้ืนผิวของของแข็ง  
 

2.3 การประมวลผลด้วยภาพ (Image processing) 
      การประมวลผลภาพ คือ การน้าภาพมาคิดค้านวณด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่ อการวิ เคราะห์ต่ าง ๆ ทาง
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วิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนที่ส้าคัญ คือ การท้าให้ภาพคมชัดซึ่ง
เกิดจากการก้าจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ โดยสัญญาณ
รบกวนท่ีเกิดข้ึนในภาพนั้นท้าให้ภาพที่ได้มีความผิดเพี้ยนไป
จากความจริง ขั้นตอนนี้มีส่วนส้าคัญอย่างยิ่งและยังส่งผล
โดยตรงต่อคุณภาพของข้อมูลหลังจากการวิเคราะห์อีกด้วย  
     สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในภาพ [10] ท้าให้เห็นความไม่
สม่้าเสมอของความเข้มแสง ซึ่งเกิดจากการถ่ายภาพด้วย
เทคนิคต่าง ๆ อีกทั้งยังรวมถึงสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ล้วน
เป็นปัจจัยให้เกิดสัญญาณรบกวน ซึ่งสัญญาณรบกวนที่
เกิดขึ้นในภาพที่ถ่ายด้วยอุปกรณ์ถ่ายภาพแบบดิจิตอลมหีลาย
ลักษณะ ประเภทโดยมีสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกัน เช่น 
Random Noise,  Fixed Pattern Noise, Gaussian Noise 
และอื่น ๆ  
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 การออกแบบเครื่องมือ (Instrument design) 
     ระบบหยดของเหลว ในส่วนนี้มีความส้าคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากการวัดมุมสัมผัสนั้นใช้สมมุติฐานที่ว่าหยดของเหลว
นั้นเป็นทรงกลมในอุดมคติ ดังนั้นหยดของเหลวต้องมี
ปริมาตรไม่เกิน 10 ไมโครลิตร [11] ซึ่งควบคุมโดยสเต็ปปิ้ง
มอเตอร์และ linear slide system สเต็ปปิ้งมอเตอร์ คือ 
มอเตอร์ที่มีการหมุนของแกนหมุนเป็นสเต็ป เมื่อมีสัญญาณ
พัลส์มากระตุ้น โดยการหมุนของมอเตอร์แต่ละสเต็ปนั้น
สามารถบังคับทิศทางและความเร็วของการหมุนได้ ระบบ
หยดของเหลว ประกอบไปด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์ เป็นตัว 
กดปลายไซริงค์ยี่ห้อ NIPRO U-100 1 ไมโครลิตร เข็มหัวตัด 
เบอร์ 27 ดังรูปที่ 2  ซึ่งได้เลือกใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์ของ 
SUNYO DENKI รุ่น STEPSYN 03F5305-7041 เป็นสเต็ปปิง้
มอ เตอร์ แบบ 5 เฟส  มี การกระตุ้ น การกระตุ้ น เฟส 
แบบฮาลฟ์สเต็ป (Half Step Motor)  หรือ one – two 
phase Driver  
 

 
รูปที่ 2 ระบบหยดของเหลว 

      การออกแบบระบบหยดของเหลวโดยใช้สเต็ปปิ้ง
มอเตอร์ เป็นตัวขับเคลื่อนให้ ไซริงค์ผลิตหยดน้้าให้แก่ 
ระบบ ใช้ค้าสั่งจากคอมพิวเตอร์ เป็นตัวสั่งให้สเต็ปป้ิงมอเตอร์
เคลื่อนที ่จากนั้นท้าการทดสอบระบบสร้างหยดของเหลวโดย
การหยดของเหลวลงบนแผ่นฟอยล์แล้วน้าไปช่ังบนเครื่องช่ัง
ดิจิตอลดิจิตอล ยี่ห้อ OHAUS รุ่น PIONEER PA214 ท้าการ
ทดลอง 30 ครั้งเพื่อทดสอบความสามารถในการท้าซ้้าของ
ระบบสร้างหยดของเหลว น้าผลที่ได้มาสร้างความสัมพันธ์
และท้าการสอบเทียบ  เพื่อน้าความสัมพันธ์ ดังกล่าวไป
ประเมินจ้านวนรอบของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ที่เหมาะสมกับการ
สร้างหยดของเหลวตามปริมาตรที่ต้องการ 
     ระบบปรับระยะของช้ินงานทดสอบและหยดของเหลวใช้
ฐานรองช้ินงานตัวอย่างที่สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งในแนวดิ่ง 
และแนวระนาบ โดยมีฐานรอง ดังรูปที่ 3 ท้าให้ง่ายต่อการใช้
งานของผู้ใช้ในการปรับระยะของหยดของเหลวซึ่งติดอยู่ที่
ปลายไซริ้งค์ให้มาสัมผัสกับตัวช้ินงานทดสอบอีกทั้งยังเป็น
การปรับคุณภาพของภาพถ่ายให้มีคุณภาพดีอีกด้วย 

 
รูปที่ 3 อุปกรณ์ปรับระยะของหยดของเหลว 

     ระบบการติดตั้งกล้องงานวิจัยช้ินนี้ใช้กล้องดิจิตอล 
เซนเซอร์แบบ CMOS ใช้ร่วมกับเลนส์ที่มีระยะโฟกัส 100 
มิลลิเมตร เพื่อให้ได้ภาพหยดของเหลวที่คมชัด ดังรูปที่ 4 
แสดงให้เห็นถึงระบบการติดตั้งกล้อง ยี่ห้อ iDS ซึ่งสามารถ
บันทึกค่าได้แบบเรียลไทม์ ท้าให้ได้ค่าที่แท้จริงของพื้นผิวท่ีท้า
การวัด  
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รูปที่ 4 การติดตั้งกล้องดิจิตอล 

 
     ระบบส่องสว่าง เป็นระบบที่มีความส้าคัญมากในการวัด
ด้วยวิธีประมวลผลด้วยภาพถ่าย เพราะส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพของสัญญาณภาพท้าให้ค่าที่ประมวลผลได้มีความ
แม่นย้าแตกต่างกันไปตามคุณภาพของภาพถ่าย ในงานวิจัยนี้
ใช้ระบบส่องสว่างฉายแสงขาวนวลมาจากด้านหลังของ
ช้ินงาน  ดังรูปที่ 5 หากเลือกใช้แสงที่ฉายจากด้านหน้าท้าให้
ภาพถ่ายเกิดบริเวณที่เลือนราง (Fuzzy Region) ส่งผลให้
ขอบของหยดของเหลวที่ ได้ ไม่ ชัดเจนเป็นเหตุ ให้การ
ตรวจสอบด้วยการประมวลผลภาพเกิดความคลาดเคลื่อน 
[12] ซึ่งเมื่อเมื่อน้าทุกส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันท้าให้ได้
ฮาร์ดแวร์ระบบวัดมุมสัมผัสที่สมบูรณ์ดังรูปที่ 6 
  

CCD Camera

Light source

Sample

 
รูปที่ 5 การออกแบบระบบส่องสวา่งของระบบวัดมุมสัมผัส 

 

 
รูปที่ 6 การออกแบบฮาร์ดแวร์ของระบบวัดมมุสัมผสั 

 
3.2 การออกแบบการทดลอง (Experimental design) 
     ท้าการทดสอบซอฟต์แวร์ที่สร้ างขึ้นเมื่ อภาพถ่ าย 
เกิดสัญญาณรบกวน โดยสร้างภาพหยดของเหลวทีม่ีสัญญาณ
รบกวน เพื่อทดสอบความถูกต้อง แม่นย้าของซอฟต์แวร์ที่
สร้างขึ้นโดยภาพท่ีน้าไปท้าการวิเคราะห์มีการสร้างภาพขึ้นที่
มีการเพิ่มมุมสัมผัสครั้งละ 10˚ จากนั้นป้อนสัญญาณรบกวน
แบบสุ่มชนิดขาวด้า 0-100 เปอร์เซ็นต์และท้าการวิเคราะห์
ซ้้ามุมละ 30 ครั้ง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ใน
การวัดมุมสัมผัส ดังรูปที่  7 คือภาพตัวอย่างภาพหยด
ของเหลวเมื่อป้อนสัญญาณรบกวน 30 เปอร์เซ็นต์  

 
รูปที่ 7 หยดของเหลวท่ีมีสัญญาณรบกวน 

ชนิดขาวด้า 30 เปอร์เซ็นต 

       ท้าการทดสอบระบบหยดของเหลว เนื่องจากการ
วิเคราะห์มุมสัมผัสนั้นหยดของเหลวต้องมีปริมาตรคงที่และมี
ปริมาตรน้อยกว่า 10 ไมโครลิตรซึ่งใช้ไมโครไซริงค์ (Micro 
Syringe) ในการหยด โดยไมโครไซริ้งค์นั้นควบคุมด้วยพัลส์
จากสเต็ปปิ้งมอเตอร์ จึงท้าการทดสอบโดยหยดของเหลวลง
บนกระดาษฟอยล์ แล้วน้าไปช่ังบนเครื่องช่ังดิจิตอล ยี่ห้อ 
OHAUS รุ่น PIONEER PA214 ท้าการทดลองซ้้า 30 ครั้งเพื่อ
ทดสอบความสามารถในการท้าซ้้า 
       ท้าการทดสอบวัดมุมสัมผัสจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นมา 
โดยการทดสอบช้ินงานตัวอย่างบนเง่ือนไขเดียวกันโดยท้า
การหยดน้้ าปราศจากไอออนปริมาตร 6 ไมโครลิตร  
จ้านวน 30 ครั้งลงบนแผ่นอะคริลิกความหนา 2 มิลลิเมตร 
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กว้าง 50 มิลลิเมตร ยาว 50 มิลลิเมตร จากนั้นเปรียบเทียบ
วัดมุมสัมผัสจากเครื่องมือที่เช่ือถือ ยี่ห้อ DATA PHYSICS 
OCA 20 ด้วยเง่ือนไขเดียวกัน เพื่อท้าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการท้างานของระบบวัดมุมสัมผัสที่สร้างขึ้น 
 
4. ผลการทดลอง 
4.1 การทดสอบซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเมื่อภาพถ่ายเกิด
สัญญาณรบกวน 
 การวิเคราะห์ภาพที่มีค่ามุมสัมผัสตั้งแต่ 10˚ถึงภาพที่มี
ค่ามุมสัมผัส 150˚และท้าการเพิ่มสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม 
โดยลักษณะสัญญาณรบกวนที่ใส่เข้าไป คือ สัญญาณรบกวน
ชนิดขาวด้า ดังหัวข้อที่ 3.1 ผลที่ได้เมื่อท้าการวิเคราะห์แบบ
ไม่มีสัญญาณรบกวนคือ มุมที่วิเคราะห์ได้มีค่าใกล้เคียงกับมุม
ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม SolidWorks แต่เมื่อวิเคราะห์ด้วย
การป้อนสัญญาณรบกวนแบบสุ่มได้ผลดังรูปที่ 8  

 
รูปที่ 8 ความผิดพลาดของการวดัเมื่อภาพมสีัญญาณรบกวน

แบบสุ่มชนิดขาวดา้ 

     ค่ าที่ วิ เคราะห์ ได้ มีค่ าความผิดพลาดมาก ข้ึนตาม
เปอร์เซ็นต์ของสัญญาณรบกวนที่มากขึ้นโดยเมื่อสัญญาณ
รบกวนมีขนาดตั้งแต่ 30 เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดมีขนาดสูง
มากและพบว่าเมื่อมุมสัมผัสมีขนาดมากขึ้นสามารถต้านทาน
สัญญาณรบกวนได้ดีขึ้นตามไปด้วย 
4.2 ผลการวิเคราะห์ระบบสร้างหยดของเหลว  

ท้าการวิเคราะห์โดยการป้อนค้าสั่งลงจากโปรแกรม เพื่อ
สั่งให้สเต็ปปิ้งมอเตอร์หมุนตามจ้านวนที่ก้าหนดไว้ ท้าให้ได้
หยดของของเหลวตามปริมาตรผู้ใช้ต้องการ ซึ่งในการวัดสิ่ง
ต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือวัดต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเสมอ 
ความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นจ้าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และ
รายงานผล เรียกว่า ความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty 
of Measurement ) ซึ่งในงานวิจัยนี้ท้าการค้านวณค่าความ
ไม่แน่นอนในการวัด ประเภทเอ โดยท้าการทดลองซ้้า 30 
ครั้งได้ผลดังตารางที่ 1 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 68.2% เพื่อให้ได้
มาตรฐานของเครื่องมือวัดจึงท้าการขยายค่าความเช่ือมั่นเป็น 
95% โดยมี K =2  

ตารางที่ 1 จ้านวนรอบของสเต็ปปิ้งมอเตอร์และค่าเฉลี่ยมวล
ของหยดน้้าปราศจากไอออน  

จ านวนรอบของสเต็ป
ปิ้งมอเตอร์(รอบ) 

ค่าเฉลี่ยมวลของหยดน  า
ปราศจากไอออน 

(ไมโครลิตร) 
9 1.0 
18 1.9 
28 3.0 
37 4.0 
46 4.8 
56 5.8 
65 6.8 
74 7.9 
83 8.9 

 
     น้ า ผ ล ที่ ไ ด้ ม า ส ร้ า ง  Calibration Curve เ พื่ อ น้ า
ความสัมพันธ์นั้นมาค้านวณจ้านวนรอบของสเต็ปปิ้งมอเตอร์
ที่เหมาะสมกับการสร้างหยดของเหลวตามปริมาณที่ผู้ใช้งาน
ต้องการได้ ซึ่งมีความสัมพันธ์ดังรูปที ่9  

จากความสัมพันธ์ของ Calibration Curve ท้าการ
ประเมินรอบสเต็ปปิ้งมอเตอร์ที่เหมาะสมกับมวลน้้าปราศจาก
ไอออนเป้าหมายเพื่อน้าไปทดสอบหาจ้านวนรอบสเต็ปปิ้ง
มอเตอร์ที่เหมาะสม ดังตารางที่ 2 ผลการทดลองพบว่า
สามารถก้าหนดขนาดของหยดน้้าได้ด้วยการก้าหนดรอบ
ของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ของจ้านวนรอบของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 
และค่าเฉลี่ยมวลของหยดน้้าปราศจากไอออน 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ้านวนรอบที่เหมาะสมกับปริมาตรของหยด

ของเหลวท่ีต้องการ  
มวลของน  า
ปราศจาก
ไอออน

เป้าหมาย 
(ไมโครกรัม) 

จ านวนรอบของ 
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 

(รอบ) 

มวลของน  า
ปราศจากไอออน

ที่วัดได้ 
(ไมโครกรัม) 

    1       10 0.9433 
    2       19 2.0267 
    3       28 2.9000 
    4       38 3.8400 
    5       47 5.0333 
    6       57 5.9367 
    7       66 6.7867 
    8       76 7.9733 
    9       85 8.9633 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์ระบบเทียบกับเครื่องมือท่ีเชื่อถือ  
     จากท้าการวิเคราะห์ช้ินงานตัวอย่างด้วยเงื่อนไขเดียวกัน
ทั้งเครื่องมือที่เช่ือถือได้และเครื่องที่สร้างขึ้น โดยท้าการ 
จ้านวน 30 ครั้งลงบนแผ่นอะคริลิกแล้ววัดมุมสมัผสัเพื่อน้ามา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท้างานของระบบวัดมุม ได้ผล
ดังตารางที่ 3 

 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการค้านวณความไม่แน่นอนในการวัด
และค่าความผิดพลาดในการวัดเมื่อเทียบกับ
เครื่องมือที่เช่ือถือ 

  uncertainty 
@68.2% 

uncertainty 
@95% (k=2) 

Error 
(%) 

เคร่ืองมือ
ที่เชื่อถือ  75.67 ˚±1.127˚ 75.67 ˚±2.253˚ - 

เคร่ืองท่ี
สร้างขึ น  70.42˚±0.382˚ 70.42˚±0.764˚ 6.93 

 
5. สรุปผลการทดลอง 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบวัดมุมสัมผัสที่
สร้ างขึ้นเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่ เ ช่ือถือรุ่ น DATA 
PHYSICS OCA 20 โดยการวัดแผ่นอะคริลิกความหนา  
2 มิลลิเมตร กว้าง 50 มิลลิเมตร ยาว 50 มิลลิเมตร ผลการ
วัดมุมสัมผัสของแผ่นอะคริลิกพบว่ามีขนาด 70.42˚±0.764˚ 
และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการวัด 6.93 % โดยมีค่า
ความเช่ือมั่นในการวัด 95 % จากการขยายค่าความเช่ือม่ัน
และพิจารณาในแง่ของสัญญาณรบกวนแบบสุ่มพบว่ามี
ผลกระทบโดยตรงกับความสามารถในการวัดของเครื่องมือท่ี
สร้างขึ้นที่สัญญาณรบกวนตั้งแต่ 30 % ขึ้นไปซึ่งส่งผลอย่าง
มากเมื่อมุมสัมผัสน้อยกว่า 50 องศาแต่เมื่อพิจารณามุมสมัผสั
มากกว่า 50 องศาค่าความคลาดเคลื่อนมีพฤติกรรมเป็น
ค่าคงที่ซึ่งสามารถปรับแต่งสัญญาณให้ถูกต้องได้โดยง่าย
ต่อไป 
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บทคัดย่อ  
          งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาวะเพื่อเตรียมสารละลายหญ้าหวานก่อนเข้าสู่กระบวนการระเหย (Rotary Evaporator)                      
เพื่อลดระยะเวลาในการสกัด เป็นการลดต้นทุนด้านเวลาและพลังงาน โดยศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสกัดดังต่อไปนี้ พื้นที่
ผิวของหญ้าหวานที่แตกต่างกัน คือ ใบแห้ง ผงแห้ง  ตัวท าละลาย 2 ชนิด ได้แก่ น้ ากับเอทานอล  อัตราสวนระหว่าง 
หญ้าหวานตอตัวท าละลายที่ 1:10 และ1:20 (w/v) อุณหภูมิในการสกัด ที่  25ºC และ 65ºC  ระยะเวลาที่มีผลต่อการสกัด  
12 และ 24 ช่ัวโมง จากผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนผงหญ้าหวานต่อเอทานอล 1:10 (w/v) ที่ 65 ºC ใช้เวลาในการสกัด  
12 ช่ัวโมงให้ค่าของแข็งละลายน้ าสูงสุดที่ 21.90 ºBrix สีของสารละลายเป็นดังนี้ ค่าความสว่าง (L*) สูง และมีค่าความสว่าง 
สีแดง (a*) ต่ า  จากผลการศึกษาในครั้งนี้ได้แนวทางของสภาวะการเตรียมสารละลายเข้มข้นหญ้าหวานก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ระเหยแห้ง ซึ่งได้สารละลายเข้มข้นของหญ้าหวานที่มีค่าของแข็งที่ละลายน้ าสูง และมีสีที่เหมาะส าหรับการน าไปใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่อไป 

ค าส าคญั : หญ้าหวาน, การสกัดโดยใช้น้ า ,สตีเวียไซรัป 
 
Abstract 
           The research aim to study the condition of stevia syrup. Preparation before the rotary evaporation 
process.  The purpose of this technical are decreases the extraction time and cost of energy supply.  The 
factors of extraction were studied include (1) surface area (stevia leaves, stevia power) (2) types of solvent 
(water and ethanol) (3) ratio of stevia : solvent (1:10, 1:20 w/v) (4) extraction temperatures at 25ºC and 65 
ºC and (5) extraction time (12 and 24 hrs.). It was found that the stevia powder : water ratio of 1:10 (w/v) at 
65ºC for 12 hrs showed the highest of total soluble solid, TSS ( 21. 90 ºBrix)  . The lightness and redness of 
stevia syrup were L* , a*  respectively.  It can conclude that the previously condition is more suitable for 
stevia extraction before the stevia syrup evaporation process. This condition can produce the highest total 
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soluble solids ( TSS)  of stevia syrup and moreover the color of syrup is suitable for implicate in beverage 
products. 

Keywords :  Stevia, Water Extraction, Stevia Syrup 

 
1. บทน า 
     ห ญ้ า ห ว าน  ภ า ษ า อั ง กฤษ  Stevia ( ส ตี เ วี ย )  ช่ื อ
วิ ทย าศ าสต ร์  Stevia rebaudiana Bertoni อยู่ ใ น ว งศ์  
ASTERACEAE เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบราซิลและ 
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปารากวัยใน 
ทวีปอเมริกาใต้ ส่วนของใบหญ้าหวานนั้นมีความหวาน
มากกว่าน้ าตาลถึง 10-15 เท่า แต่เป็นความหวานที่ไม่
ก่อให้เกิดพลังงาน หญ้าหวานจึงเป็นพืชที่ก าลังได้รับความ
ส น ใ จ จ า ก ผู้ รั ก สุ ข ภ า พ โ ด ย ไ ด้ มี ก า ร น า ไ ป ใ ช้ ใ น 
ด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องดื่ม ยาสมุนไพร และใน
ด้านการแพทย์ ซึ่ งแน่นอนว่า ชาวพื้ นเมืองในประเทศ
ปารากวยัก็รู้จักหญ้าหวานเพื่อใช้ในการบริโภคหลายศตวรรษ
แล้ว โดยน ามาใช้ผสมในเครื่องดื่ม ชงกับชา ฯลฯ และส าหรบั
ต่างประเทศ อย่างประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการใช้สารสกัดดังกล่าว
มานานมากเป็นสิบๆ ปีแล้วโดยน าไปใช้ผสมกับผลิตภัณฑ์
อาหารต่างๆ เช่น เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว ผักดอง เนื้อปลาบด เป็นต้น   
ส าหรับในประเทศไทยหญ้าหวานได้เริ่มเข้ามามีบทบาทใน
ภายหลังและได้มีการน าเข้ามา  ปลูกในช่วงปี พ.ศ.2518  
โดยได้มีการน ามาเพาะปลูกในภาคเหนือ ซึ่งจะเพราะปลูกกัน
มากในจังหวัดเชียงใหม่  เ ชียงราย พะเยา และล าพูน 
เนื่องจากพืชชนิดนี้จะชอบอากาศค่อนข้างหน้าเย็นในพื้นที่ที่
มีอุณหภูมิประมาณ 20-26 องศาเซลเซียสและพืชชนิดนี้จะ
เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเมือ่เพาะปลกูในพ้ืนท่ีสูงที่มีความสงู
จากระดับน้ าทะเลประมาณ 600-700 เมตร (สาโรจน์, 2541) 
     ไซรัปผลไม้ คือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลไม้ เป็นการ
ถนอมอาหารโดยการใช้น้ าตาลความเข้มข้นสูงผสมกับน้ า
ผลไม้ เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้เข้มข้น ที่มีค่า water 
activity ต่ า ซึ่งมีผลยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ท าให้เสื่อม
เสีย ไซรัปผลไม้จึงสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ไซรัป ผลไม้มี
ลักษณะเป็นของเหลว มีความหนืดสูง อาจมีลักษณะขุ่นหรือ
ใส มีกลิ่นรสของผลไม้ มีส่วนของน้ าผลไม้ไม่น้อยกว่า 25 
เปอร์เซนต์ และมีปริมาณสารที่ละลายน้ าได้อย่างน้อย 65 
เปอร์เซนต์ แต่มีความเป็นกรดต่ า ถ้ามีน้ าตาลน้อยกว่า 68 
เปอร์เซนต์ ต้องใช้สารกันเสีย (preservative) ช่วยในการ
เก็บรักษาหากต้องการดื่มเป็นเครื่องดื่มต้องท าให้เจือจางก่อน
ดื่ม ซึ่งควรมีสารที่ละลายน้ า 10-20 เปอร์เซ็นต์ และมีความ
เป็นกรด 0.5-0.6 เปอร์เซ็นต์ (มะลิวัลย์, 2554) 

ไซรัปสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารได้
หลากหลายชนิดโดยใช้เป็นสารให้ความหวาน สารให้กลิ่น รส 
ใช้ตกแต่งหน้าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค เช่น ใน
ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์นม ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์ขนม
อบ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เป็นต้น และยังสามารถน ามาใช้เป็น
เครื่องดื่มได้ โดยการน ามาเจือจางก่อนดื่ม หรือสามารถน าไป
ปรุงรสชาติ ของเครื่องดื่ม และอาหารได้ 

การสกัดหญ้าหวานจะแช่หญ้าหวานในตัวท าละลาย 
เพื่อให้แยกสารออกจากหญ้าหวาน ซึ่งสามารถใช้ตัวท า
ละลายใดก็ได้ที่มีขั้ว ได้แก่ น้ า เอทานอล สาเหตุที่เลือกใช้ น้ า 
เอทานอล เนื่องจาก น้ า เป็นวิธีดั้งเดิม สะดวก ง่าย และ
ปลอดภัย (Intraphanich, 1982; Lui และคณะ, 1997) ส่วน 
เอทานอล มีประสิทธิภาพในการสกัดที่สูง ซึ่งได้ศึกษามาแล้ว
ว่าสารให้ความหวานในหญ้าหวานไม่เกิดการสลายตัวได้ในตัว
ท าละลายทั้ง 2 ชนิด ที่อุณหภูมิสูง อุณหภูมิมีผลต่อการ
ละลาย 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการการศึกษาสภาวะเพื่อ
เตรียมสารละลายหญ้าหวานก่อนการระเหยแห้ง เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงกระบวนการสกัดให้ได้สารสตีวิโอไซด์ที่มีปริมาณ
และคุณภาพสูง ด้วยกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ต้นทุน
ต่ า สามารถน าไปถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและชุมชนต่อไปได้  

2. วิธีด าเนินการวิจัย  
2.1 การเตรียมหญ้าหวานแห้ง  
     น าส่วนใบของหญ้าหวานสดขนาด 5 – 10 เซนติเมตร 
น ามาล้างให้สะอาด ผึ่งแดดให้แห้งโดยอุณหภูมิ 25-30 ºC 
นาน 48 ช่ัวโมง เก็บใส่ในถุงพลาสติกหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด
ที่ อุณหภูมิห้ อง  ที่ ม าของใบหญ้ าหวานจากสวนของ 
นาย ละออง ศรีวรรณะ ที่อยู่ เลขท่ี 94 หมู่ 2 หมู่บ้านอมลอง 
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ่
2.2 การเตรียมสารละลายสกัดหญ้าหวาน 
     การเตรียมสารละลายสกัดหญ้าหวานเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการสกัดดังต่อไปนี้ พื้นที่ผิวของหญ้าหวานที่
แตกต่างกัน คือ ใบแห้ง ผงแห้ง  ตัวท าละลาย 2 ชนิด ได้แก่ 
น้ ากับ เอทานอล  อัตราส วนระหว่ างหญ้าหวานต อ 
ตัวท าละลายที่ 1:10 และ1:20 (w/v) อุณหภูมิในการสกัด ที่  
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25ºC และ 65ºC  ระยะเวลาที่มีผลต่อการสกัด 12 และ 24 
ช่ัวโมง ดังแสดงในแผนภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่2 แผนภาพแสดงข้ันตอนการทดลอง 
 

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงข้ันตอนการทดลอง 

2.3. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมี
สารละลายหญ้าหวาน 
     - วัดค่าของแข็งละลายน้ า (Total soluble solid; TSS) 
ด้ วย เครื่ อ ง  Refractiometer แสดง เ ป็น ค่ า  ºBrix ( รุ่ น 
Master-2T, ATAGO, Japan) 
     - วัดค่าสีด้วยเครื่องColorimeter แสดงเป็นค่า L* a* b* 
value ( รุ่ น  Color Quest XE, HunterLab, PHT- ADB-
CMU.2-S.45015) 
     -  ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ  บ  5x4 Factorial in 
Randomized Completely Block Design (RCBD) ทดลอง 
3 ซ้ าวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ  (analysis of 
variance; ANOVA) และความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ย
ข อ ง ข้ อ มู ล โ ด ย Duncan’ s New Multiple Range Test 
(DMRT) ที่ระดับความน่าเช่ือถือ 95% ด้วยโปรแกรม SAS 
(1997)  
 
3. ผลการวิจัย 
 3.1 ผลการศึกษาขนาดหญ้าหวานที่มีผลต่อการสกัด 
      จากกราฟศึกษาอิทธิพลของขนาดหญ้าหวาน คือ ใบ
หญ้าหวานแห้งและผงหญ้าหวาน โดยการเตรียมสารละลาย
สกัดหญ้าหวานด้วยตัวท าละลายที่แตกต่างกัน น้ าและเอทา
นอลโดยมีอัตราส่วน 1:10 และ 1:20 (w/v)  จากตารางที่ 1 

พบว่า ท่ีการสกัดใบหญ้าหวานต่อเอทานอล อัตราส่วน 1:10 
อุณหภูมิ 65 ºC เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง และ ที่การสกัดผงหญ้า
หวานต่อเอทานอล อัตราส่วน1:10 อุณหภูมิ 65 ºC เป็นเวลา 
12 ช่ัวโมง มีค่าของแข็งละลายน้ าเท่ากัน และมีสภาวะในการ
สกัดที่เหมาะสม เนื่องจากมีค่าของแข็งละลายน้ าท่ีสูง ค่าสี L* 
สูง a* ต่ า รองลงมาคือ 1:20 (w/v) ที่การสกัดใบหญ้าหวาน
ต่อเอทานอล อัตราส่วน 1:20 อุณหภูมิ 65 ºC เป็นเวลา  
12 ช่ัวโมง สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ Nishiyama และ
คณะ (1992)  พบว่าพืชที่ถูกบดมาให้มีขนาดเล็กเป็นการเพิ่ม
พื้นที่ผิวของพืช จะท าให้ตัวท าละลายเข้าสู่พืชได้ดีส่งผลให้
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดมากขึ้น ดังแสดงผลการ
ทดลองในกราฟท่ี 1 - 6 
3.2 ผลการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่มีผลต่อการสกัด 
     ผลการศึกษาพบว่า ที่อุณหภูมิ 65 ºC เป็นเวลา 12 
ช่ัวโมง ของทุกการทดลองในการสกัด มีผลการทดลองที่ดกีวา่ 
ทีอุ่ณหภูมิ 25 ºC เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง  สอดคล้องกับรายงาน
วิจัยของ Nishiyama และคณะ (1992)  การใช้อุณหภูมิสูงใน
การสกัดท าการสกัดให้ประสิทธิภาพในการแพร่ของตัวถูก
ละลายเข้าสู่พืชได้เร็วขึ้น หมายเหตุ ไม่สามารถวัดค่าของแข็ง
ของการสกัดหลัง12 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 65 ºC เนื่องจาก
สารละลายหญ้าหวาน มีความหนืดสูงมาก จนไม่สามารถวัด
ค่าได้ ดังแสดงในกราฟท่ี 1 - 6 
3.3 ผลการศึกษาอัตราส่วนตัวท าละลายที่มีผลต่อการสกัด 
      การสกัดใบหญ้าหวานแห้งและผงหญ้าหวานโดย
อัตราส่วน 1:10และ 1:20 (w/v)ใช้ตัวท าละลายที่แตกต่างกนั 
คือ น้ า เอทานอล เพื่อศึกษาว่าตัวท าละลายเหมาะสมในการ
หาปริมาณสารละลายเข้มข้นหญ้าหวานที่มากกว่าการเพิ่ม
สัดส่วนของเอทานอลมากขึ้น เห็นจากตารางที่ 1 พบว่า ที่
การสกัดใบหญ้าหวานต่อเอทานอล อัตราส่วน1:10 อุณหภูมิ 
65 ºC เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง และ ที่การสกัดผงหญ้าหวานต่อ
เอทานอล อัตราส่วน1:10 อุณหภูมิ  65 ºC เป็นเวลา  
12 ช่ัวโมง มีค่าของแข็งละลายสูงและและมีค่าL* สูง A * ต่ า 
แตกต่างอัตราส่วนจากการสกัดใบหญ้าหวานต่อน้ าและการ
สกัดใบหญ้าหวานต่อน้ า อาจเนื่องมาจากความมีขั้วของตัวท า
ละลาย มีผลต่อความสามารถในการละลายของของแข็ง
ละลายน้ าโดยพบว่า การเพิ่มสัดส่วนของ เอทานอลในน้ า
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายของของแข็งละลาย
น้ าได้ (Tadakittisarn และคณะ, 2007) และการสกัดที่ตัวท า
ละลายได้สีของไซรัปต่างกัน คือสกัดจากเอทานอลจะมีค่าสี
ของสตีเวียไซรัปท่ีได้มีความสว่างมากข้ึน และมีสีเขียวเหลือง
เข้มแตกต่างจากที่สกัดจากน้ ามีค่าสีของสตีเวียไซรัปที่ได้มี
ความสว่างต่ า และมีสีเขียวน้ าตาลเข้มเนื่องจากการสกัดด้วย
เอทานอล มีความสามารถในการสกัดสารต่างๆ เช่น รงควัตถุ 

เตรียมหญ้าหวานแห้ง (ผง / ใบ) 

แช่ในตัวท าละลาย (น้ า / เอทานอล) 
อัตราส่วนหญ้าหวาน:ตัวท าละลาย  

 1:10 และ1:20 (w/v) 

แช่ทีส่ภาวะที่ 1 อุณหภูมิ 25ºCนาน 
24 ช่ัวโมงเทียบกับสภาวะที่ 2 ท่ี 

65ºC  นาน 12 ช่ัวโมง  

วิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ
และทางเคมีของหญา้หวานสกดั 
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ตารางที ่1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารสกัดจากไซรัปหญ้าหวาน 

(a, b, c, d, e, f, ) แทนการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารสกัดจากไซรัปหญ้าหวานในแต่ล่ะชนิด
(แนวตั้ง) โดยก าหนดให้ตัวอักษร a แทนค่าท่ีมากที่สุด และก าหนดให้ตัวอักษร (a, b, c, d, e, f แทนค่าท่ีน้อยลดลงตามล าดับ
ตัวอักษรที่ต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05)  
 
และโปรตีน เป็นต้น (Purseglove, 1981) ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 

4. สรุปผลและอภิปรายผล  
 การศึกษาสภาวะการเตรียมสารละลายหญ้าหวาน
ก่อนการระเหยแห้ง พบว่า การใช้ผงหญ้าหวานแห้งโดยใช้  
เอทานอลเป็นตัวท าละลายที่ อัตราส่วน 1:10 (w/v) อุณหภมูิ 
65 ºC เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง เป็นสภาวะที่เหมาะสมเพื่อ 
ลดระยะเวลา ลดต้นทุน ในการสกัดก่อนน าไประเหยแห้งดว้ย
เครื่อง Rotary evaporator ที่สามารถน าไปใช้ในการสกัด
สารละลายหญ้าหวานเข้มข้นในอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือ
ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีต้องการขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก ไม่ต้อง
ใช้เครื่องมือราคาแพง 
 
5. กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์
สนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเภท ทุนวิจัย PRD 
( Professional Researcher Development)  แ ล ะ ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หน่วยวิจัยวัสดุ
ชีวภาพและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ให้ความสะดวกในการ
ใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการในการท าวิจัยจนงานวิจัยส าเรจ็
ลุล่วง   
 
6. เอกสารอ้างอิง 
[1] มะลิวัลย์ ไชยโย.การเปรียบเทียบคุณภาพของไซรัป

กล้วยที่ผลิตจากน้ าตาลทรายและน้ าอ้อย คณะ
วิทยาศาสตร์ศึกษา.มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ 

[2] สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล , 2541, หญ้าหวานสตีเวีย, 
ส่งเสริมเทคโนโลยี, 25(139): 160-163 

Sample (w/v) Brix Color 
L* a* b* 

Dried leaves/water 24 hr (25◦) 01:10 4.80c±0.00 8.13ef±0.12 -0.04a±0.02 0.03abc±0.22 

01:20 2.00a±0.00 7.40de±0.91 0.01ab±0.13 -0.37ab±0.38 

Powder leaves/water 24 hr (25◦) 01:10 8.00e±0.00 8.87f±0.31 0.27ab±0.10 3.45f±0.43 

01:20 2.30b±0.00 6.68cd±0.24 0.24ab±0.30 2.11de±0.69 

Dried leaves/ethanol 24 hr (25◦) 01:10 20.00h±0.00 8.90f±0.10 -0.16ab±0.18 0.10abc±0.72 

01:20 19.80f±0.00 6.04hi±0.15 0.39a±0.06 1.21cd±0.04 

Powder leaves/ethanol 24 hr (25◦) 01:10 20.00e±0.00 7.18bcd±0.03 0.30a±0.09 0.97cd±0.13 

01:20 19.50f±0.00 11.37cde±0.02 -0.54a±0.08 -0.92a±0.10 

Dried leaves/water 12 hr (65◦) 01:10 8.00e±0.00 6.60cd±0.25 -0.27ab±0.13 0.017abc±0.27 

01:20 7.00d±0.00 4.98ab±0.03 0.74ab±0.13 0.81bcd±0.15 

Powder leaves/water 12 hr (65◦) 01:10 8.00e±0.00 9.22fg±0.95 0.08a±0.13 1.057cd±0.40 

01:20 7.00d±0.00 5.95bc±0.04 -0.08a±0.04 0.26abc±0.22 

Dried leaves/ethanol 12 hr (65◦) 01:10 21.90k±0.00 4.52a±0.05 1.73b±0.73 3.22f±0.12 

01:20 20.83j±0.17 11.87i±0.03 0.53ab±1.14 2.91ef±0.06 

Powder leaves/ethanol 12 hr (65◦) 01:10 21.90k±0.00 11.00hi±0.42 0.13ab±1.17 3.42ef±0.97 

01:20 20.50i±0.00 10.48gh±0.06 0.28ab±0.91 2.10de±0.01 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ส าหรับประเทศไทย  

สองศูนย์หนึ่งศูนย์ ส าหรับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยววัดทางพุทธศาสนาที่จังหวัดอุดรธานี และ (2) เพื่อประยุกต์การพัฒนาเว็บ 
แอปพลิเคชันเพ่ือสร้างเนื้อหาเว็บท่ีสามารถเข้าถึงได้มากข้ึนส าหรับผู้พิการ 

งานวิจัยนี้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตามหลักการการผลิตสื่อ คือ หลัก 3P+1E โดยใช้โปรแกรมและเครื่องมือต่าง ๆ 
ร่วมกันพัฒนา ได้แก่ โปรแกรมเวิร์ดเพลส ส่วนติดตั้งเสริมของเวิร์ดเพลส, กูเกิลแมป และ สตอรี่แมพ โดยน าเทคโนโลยีซีเอส
เอส, ภาษาเอกซ์เอชทีเอ็มแอล มาช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหา โดยผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาระบบตามกรอบงานของ
ทีดับเบิลยูซีเอจี สองศูนย์หนึ่งศูนย์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ ส าหรับการทดลองการวิเคราะห์การประเมิน
คุณภาพเนื้อหาและความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 6 คน และความพึงพอใจระบบจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน   

ผลการวิจัยพบว่า (1) การประยุกต์การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับระบบแนะน าการเดินทางด้วยดับเบิลยูซีเอจี
สองศูนย์หนึ่งศูนย์ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี ตามคุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐท่ีควรมีสามารถพัฒนาได้ตรงตาม
มาตรฐานทั้ง 8 ข้อ สอดคล้องกับการตรวจสอบมาตรฐาน AAA (แบบมีเงื่อนไข) (2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบท างาน
ได้ตามปกติทั้ง 5 ระบบ สมัครสมาชิก บริการข้อมูล  จัดการข้อมูลเรื่องราว จัดการข้อมูลการเดินทาง และจัดการการแสดงผล 
ทั้งหมด 4 ด้าน คือ  เวลาในการตอบสนอง ข้อมูลครบถ้วนตรงกับความต้องการ การเข้าถึงง่าย และท างานตรงกับความ
ต้องการ (3)  การประเมินคุณภาพของเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 6 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( x  = 4.28, S.D. = 0.72) 
และ (4) การประเมินความพึงพอใจ 30 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.00, S.D. = 0.79)  

ค าหลัก : ทีดับเบิลยูซีเอจีสองศูนย์หนึ่งศูนย์, เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้, ท่องเที่ยววัดอุดรธานี 
 
Abstract 

The purposes of this research were as follows: (1) to study the Thailand Web Content Accessibility 
Guidelines 2010 for Buddhist Temples Travel at Udon Thani based and (2) to develop the web application 
for making web content more accessible to people with disabilities. 

The research methodology applies the principle of 3P+1E that consist of WordPress, SOGO plugin, 
Google Map and Story Map for building the web applications. The CSS and XHTML use for generating the 
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pattern, standard structure and contents web site. Furthermore, Thailand Web Content Accessibility 
Guidelines 2010 for improving the performance and reliability. 
In conclusion, the study conducted the experiments, and found that; Developing Web Application for 
Buddhist Temples Travel at Udon Thani based on Thailand Web Content Accessibility Guidelines 2010 that 
conforms at the highest level (AAA with condition) for testable success criteria. All success criteria must be 
important access issues for people with disabilities that address problems beyond the usability problems 
that might be faced by all users such as computation time, identification requirements, user friendly and 
general purpose. However, the evaluation results shown a quality of content from the several experts were 
good scores as x = 4.28, SD = 0.72, x = 4.00 and SD = 0.79 

 
 
1. บทน า 
     ปัจจุบันการพัฒนาเว็บไซต์ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ของประเทศไทยถือว่าค่อนข้างน้อย เพราะจากเว็บไซต์ของ
องค์กรภาครัฐมีถึง 90% ที่ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับความต้องการของผู้พิการทางสายตาที่ปัจจุบัน
มีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเป็นล าดับ 
เพราะในความจริงแล้วผู้พิการยิ่ งออกเคลื่อนที่น้อยยิ่ ง
ต้องการข้อมูลมากกว่าคนปกติ  โดยเสียงสะท้อนจาก 
ผู้พิการที่ใช้เว็บไซต์ระบุชัดเจนว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่นั้นยังไม่
สามารถเข้าถึงได้ เช่น เว็บไซต์ไม่ใส่ค าอธิบายของรูปรูปท่ีจะ
ช่วยให้ผู้พิการรับข้อมูลและเข้าใจรูปภาพนั้นๆ ได้ ฯลฯ 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2555) 
อีกทั้งจากรายงานการตรวจสอบเว็บไซต์เว็บไซต์หน่วยงาน
ภ า ค รั ฐ  ด้ า น  Web Accessibility  ไ ด้ แ ก่ ก ร ะ ท ร ว ง  
19 กระทรวง และ ส านักนายกรัฐมนตรี ประเทศไทย โดย 
Thaiwebaccessibility (รายงานตรวจสอบเว็บไซต์, ม.ป.ป) 
ซึ่งผลที่ออกมาจะเห็นได้ว่ามีเพียง 2 กระทรวงเท่านั้นท่ีไม่พบ
ปัญหาใดๆ คือ ไม่มีสิ่งที่เป็นปัญหาต่อการเข้าถึง  (Error)  
เป็น 0 และสิ่งที่ท าให้การเข้าถึงไม่สมบูรณ์ (Warning) เป็น 0 
ได้แก่ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงแรงงาน และผู้วิจัยได้
น าท้ัง 20 เว็บไซต์ไปตรวจสอบเครื่องมืออัตโนมัติ เพื่อท าการ
ประเมินผลตามมาตรฐาน  WCAG 2.0 ในเบื้ องต้นที่   
http://www.thaiwebaccessibility.comvalidator  พบว่า
เว็บไซต์ของภาครัฐเองนั้นไม่ผ่านมาตรฐานถึงจ านวน  
10 เว็บไซต์จากทั้ง 20 เว็บไซต์ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
ภาครัฐควรเร่งพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับการเข้าถึงคนทุกกลุ่ม 
เพื่อลดการเหลื่อมล้ าทางด้านความรู้ ตลอดจนเป็นอุปสรรค
ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชน
ให้มากท่ีสุด เพื่อเป็น “ต้นแบบท่ีดี” และก่อให้เกิดกระแสการ
เปลี่ยนแปลงและเห็นความส าคัญในส่วนนี้ 
     จากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยววัดที่

จังหวัดอุดรธานีตามแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้
ส าหรับประเทศไทย  สองศูนย์หนึ่ งศูนย์  ซึ่ ง เป็นการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการให้บริการ
สารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมของวัด จังหวัดอุดรธานี ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งท าหน้าท่ีในการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา  ศาสนสถาน  และศาสนวั ตถุ ท า ง
พระพุทธศาสนา รวมทั้งส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาใน
ระดับภูมิภาคเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จึงให้ความส าคัญของการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวกับ
กิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในเผยแพร่
สารสนเทศและช้ีแนะแหล่งสารสนเทศท่ีสามารถค้นหาข้อมูล
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถใช้ได้ในทุกที่ทุกเวลา และ
เพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีรูปแบบที่
น่าสนใจยิ่งขึ้น  ลดปัญหาช่องว่างทางสังคมในยุคดิจิทัล 
เพราะสนับสนุนการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งมุ่งหวังให้สามารถ
ใช้ได้กับทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นคนคนปกติ คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการของหน่วยงาน
ภาครัฐได้สะดวกขึ้น และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ได้ ช่วยเพิ่มความเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนสามารถ

เข้าถึงได้ส าหรับประเทศไทย สองศูนย์หนึ่งศูนย์ ส าหรับ
ข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยววัดทางพุทธศาสนาที่จังหวัดอุดรธานี  

2.2 เพื่อประยุกต์การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสร้าง
เนื้อหาเว็บท่ีสามารถเข้าถึงได้มากข้ึนส าหรับผู้พิการ 

3.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 แนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ TWCAG2010 
(Thai Web Content Accessibility Guidelines 2010) 
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     ตามส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส านักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้อธิบายไว้ดังนี้ 
     เว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) หมายถึง
ความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ ที่รองรับผู้ใช้ 
ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือบุคคลทั่วไป การที่ท าให้
เว็บไซต์มีความสามารถเช่นนี้จะท าให้ผู้ใช้ที่พิการ (Disabled) 
สามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหา (Content) ในเว็บไซต์นั้น
รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์นั้นได้ การออกแบบให้
เว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงได้ (Accessible) หรือสอดคล้องกับ
ข้อแนะน าเรื่อง Web Accessibility ก็จะเป็นประโยชน์กับ
คนพิการทางสายตา คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทาง
ร่างกาย ผู้ใช้ที่ทุพลภาพช่ัวคราว ผู้สูงอายุที่สายตาเลือนลาง 
จนกระทั่งผู้ใช้ปกติที่ใช้ช่องสัญญาณความเร็วต่ า ให้สามารถ
เข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
     การพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้นั้น  
สิ่งส าคัญคือความเข้าใจในข้อจ ากัดในการเข้าถึงเนื้อหาใน
เว็บไซต์ และทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาในจุดต่างๆ ดังนั้นทาง
กลุ่ม Web Accessibility Initiative ภายใต้องค์กร World 
Wide Web Consortium หรือ W3C นั้น ได้สร้างแนวทาง
ขอ ง เ ว็ บ ไ ซต์ ที่ ส า ม า รถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ คื อ  Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) โดยก าหนดเป็นระดับ
ต่างๆ 3 ระดับคือ A, AA และ AAA   

 1) ระดับ A  แนวทางขั้นต่ าสุดที่ต้องท า ไม่เช่นนั้นแล้ว 
การเข้าถึงจะเป็นไปได้ยากหรือไม่ได้เลย 

2) ระดับ AA  แนวทางขั้นกลางท่ีควรจะท า เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงเพิ่มขึ้น 

3) ระดับ AAA  แนวทางขั้นสูงสุดที่อาจจะท า เพื่อให้
ผู้ใช้เข้าถึงและใช้งานเนื้อหาเว็บได้สูงสุด  
     ดังนั้นในประเทศไทยจึงมีการจัดท ารูปแบบการพัฒนา
เว็บไซต์ ให้ เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และ 
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานฉบับภาษาไทยขึ้น  ภายใต้ ช่ือ  
“ Thai Web Content Accessibility Guidelines” 
(TWCAG) อันแนวทางในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ 
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ในการรับข้อมูลสารสนเทศและ 
รับบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 ภาษา XHTML 
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ม.ป.ป.) 
ได้ให้ความหมายของ XHTML ไว้ว่า  HTML (Hyper Text 
Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้ส าหรับท าเอกสารหน้า
เ ว็ บ  ( Web Page)  อ งค์ ก ร  W3C ( World Wide Web 
Consortium) ได้น าเอาภาษา HTML มาปรับปรุงใหม่ โดย
ยึดหลักการ ของ XML และได้เพิ่มกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ เข้าไป 

เพื่อให้การใช้งานมีความเข้มงวดและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้การแสดงผลและรองรับการท างานอื่นๆ ที่หลากหลาย
อีกด้ วย  โดยที่ภาษาตระกูล  XHTML ทั้ งหมดนั้นจะมี   
XML เป็นฐาน จึงสามารถท างานร่วมกับกับภาษาตระกูล  
XML อื่ น ๆ  ไ ด้ เ ช่ น  SVG ( Scalable Vector Graphic) ,  
MathML, SMIL (Synchronized Multimedia Integration 
Language) ฯลฯ ข้อได้เปรียบของ XHTML คือ แนวคิดใหม่
ส าหรับการสื่อสารและการน าเสนอผ่านเว็บ สามารถทดลอง
ใช้งานในบราวเซอร์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องรอให้มี HTML 
เวอร์ชันใหม่ เพราะบราวเซอร์ทั่วไปสามารถแสดงผลเอกสาร 
XHTML ได้อยู่ แล้ วนอกจากนี้  เรา ยังสามารถก าหนด
คุณลักษณะหรือ tag ใหม่ ๆ ได้โดยที่โปรแกรมที่ปลายทาง
สามารถท าตามค าสั่งเหล่านั้นได้ด้วย สิ่ง ใหม่ ๆ จะเกิดขึ้น 
บนเว็บเพจของเรา ข้อได้เปรียบด้าน portability หมายถึง 
การท าเว็บเพจเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาสิ่งที่
ส าคัญมากส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์ตามบ้านท่ีมี
โมโครโพรเซสเซอร์ที่มีโปรแกรมอยู่และหน่วยความจ าขนาด
เล็กอยู่ XHTML โดยความเข้มงวดในเรื่องของมาตรฐานและ
ไวยากรณ์ของ XHTML โปรแกรมเล็ก ๆ เหล่านั้น: สามารถ
แสดงผล XHTML ไดอย่างง่ายดายโดยไม่จ าเป็นต้องเพิ่ม 
ค าสั่งอื่นใดเพื่อแก้ไขข้อ ผิดพลาดของเอกสารหรือพยายาม
ปรับการแสดงผลไม่ให้เกิดความผิดพลาด จึงไม่จ าเป็นต้องใช้
หน่วยความจ ามาก 
3.3 CSS 

นายเฉลิมพงษ์  จักขุจันทร (ม.ป.ป.) CSS ย่อมาจาก 
Cascading Style Sheets   เป็นภาษาที่มีรูปแบบการเขียน 
Syntax ที่เฉพาะ และถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C (World 
Wide Web Consortium) ใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/ 
XHTML ให้มีหน้าตา  สีสัน ตัวอักษร  เส้นขอบ  พื้นหลัง 
ระยะห่าง ฯลฯ อย่างที่เราต้องการ ด้วยการก าหนดคุณสมบตัิ
ให้กับ Element ต่างๆ ของ HTML เช่น <body>, <p>, 
<h1> เป็นต้น 

ครูทูนออนไลน์ (ม.ป.ป.) CSS เป็นชุดค าสั่งส าหรับ
จัดรูปแบบการแสดงผลที่นิยมน ามาใช้กับเว็บเพจ เพื่อเสริม
คุณสมบัติของ HTMLซึ่งจะช่วยให้คุณจัดรูปแบบของเนื้อหา
ต่างๆ บนเว็บเพจได้อย่างสะดวกรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ และ
ตรงตามที่ได้ออกแบบ 
3.4 โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูปเวิร์ดเพรส (WordPress) 

KissBeetle (2012)  กล่าวว่า เวิร์ดเพรส ถูกเขียนด้วย
ภาษา PHP และมีฐานข้อมูลเป็นMySQL ที่มีระบบช่วย
จัดการเนื้อหาบนเว็บ ท าให้สะดวกง่ายดาย ถึงแม้ผู้ใช้งานจะ
ไม่มีความรู้ ในการเขียนภาษาโปรแกรมมิ่ ง เลยก็ตาม 
WordPress ตัวโปรแกรมมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง 
ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก ทั้งยังมี plugin ต่างๆให้เลือกใช้มากมาย 
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สามารถเปลี่ ยนรูปแบบการแสดงผล  หรือที่ เ รี ยกว่ า 
ธีม (Theme) ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
3.5 เว็บแอปพลิเคชันสตอรี่แม็พส์ (Story Maps) 
     ขนิษฐา ทุมมากรณ์  (2558) Story Map เป็น web 
application ที่ พั ฒ น า โ ด ย  Environmental Systems 
Research Institute (ESRI) ที่ช่วยในการสร้างแผนที่เรื่องราว
และให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นแม่แบบในการสร้าง
แผนที่แบบจัดล าดับการเล่าเรื่องของสถานที่ต่างๆ ประกอบ
ภาพถ่ายหรือวีดิทัศน์ และเช่ือมโยงกับระบบภูมิศาสตร์  
เหมาะอย่างยิ่งสาหรับก าหนดเส้นทางส าหรับการทัวร์ไปยัง
สถานที่ต่างๆ ตามล าดับที่เราก าหนดไว้ การจัดท าแผนที่
สามารถด าเนินการได้ง่ายตามรูปแบบที่ระบบโปรแกรมได้
ก าหนดไว้แล้ว  
     Story Map Basic (2017)  แผนที่เรื่องราวอย่างง่ายที่
บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองผู้ใช้งานสามารถคลิกข้อมูลบน
แผนที่ เพื่อทราบรายละเอียดต่างๆ  ซึ่งจะแสดงผลได้ใน
หน้าต่างขนาดเล็กนอกเหนือจากแถบช่ือเรื่อง , ค าอธิบาย
สัญลักษณ์ และช่องค้นหาแผนที่ 
3.6 กูเกิลแม็พ (Google Map) 
     วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2560) ได้ให้ความหมายว่าเป็น
เว็บไซต์ค้นหาส่วนหนึ่งของกูเกิล โดยเน้นที่การค้นหาบริการ
และร้านค้าต่าง ๆ โดยการใส่สิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ร้าน
ก๋วยเตี๋ยว หรือ ธนาคาร และใส่สถานที่ที่ต้องการค้นหา เช่น 
นิวยอร์ก หรือถนนสเตตในเมืองชิคาโก แล้วกูเกิลแผนที่จะ
แสดงผลว่ามีร้านที่ต้องการอยู่จ านวนกี่ร้าน  และแสดง
ต าแหน่งพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เว็บไซต์กูเกิลแผนที่ใน
ปัจจุบันยังคงเป็นซอฟต์แวร์เบต้า ฐานข้อมูลบางส่วนได้ถูก
น ามารวมกับกูเกิลเอิร์ท 
3.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     ไฉน ผึ่งผาย (2553) ได้ท าการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ กรณีศึกษา : โครงการพัฒนาสังคมแห่ง
ความเท่าเทียมด้วย ICT กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการศึกษาและพัฒนา
โดยใช้แนวทางมาตรฐาน ในการจัดเนื้อหาเว็บที่ทุกคนเข้าถึง
ได้  WCAG 2.0  ของ W3C  ระดับเกณฑ์ความส าเร็จไว้ที่
มาตรฐานระดับ AA และสามารถทดสอบได้โดยเครื่องมือ
ตรวจสอบความถูกต้องอนุมัติหรือตรวจสอบด้วยมนุษย์ โดย
การน าเทคโนโลยี  css  ภาษา c#  asp.net และฐานข้อมูล  
Mysql  มาช่วยในการปรับปรุง โครงสร้างและเนื้อหาโดย 
Visual Studio 2008  ซึ่งผลการวิจัยสามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ทุกประการและการพัฒนาเว็บไซต์โครงการพัฒนา
สังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT  ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้น้ันสามารถน าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนา

เว็บไซต์ขององค์กร เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกกลุ่มได้เข้าถึงและใช้
งานได้อยา่งเท่าเทียม 
     ขนิษฐา ทุมมากรณ์ (2558) ได้ท าการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการให้บริการสารสนเทศ
ท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นของ
จังหวัดอุบลราชธานี และ 2) ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการจัดท าแผนที่เพื่อน าเสนอสารสนเทศท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี โดยผลการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดท าแผนที่ได้ประยุกต์ให้
เชื่อมโยงกันระหว่างเว็บไซต์ และแผนที่สารสนเทศ ผู้ที่เข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศนั้นจะทราบรายละเอียดของสารสนเทศจาก
เว็บไซต์ และทราบจุดที่ตั้งหรือแหล่งสารสนเทศจากแผนที่
สร้างความชัดเจนและน่าเช่ือถือยิ่งขึ้น ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากับ  4.46 แสดงว่า
เว็บไซต์มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่
ในระดับมาก 

4.ระเบียบ/วิธีการวิจัย 
     การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับ
ข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยววัดที่จังหวัดอุดรธานีตามแนวทางการ
พัฒนาเว็บท่ีทุกคนเข้าถึงได้ส าหรับประเทศไทย สองศูนย์หนึ่ง
ศูนย์” ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยไว้ ดังนี ้

1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้เชี่ยวชาญ 
2. อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การพัฒนาระบบ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล    

4.1 กลุ่มตัวอย่าง และผู้เชี่ยวชาญ 
4.1.1 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียน
นักศึกษา นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป และบุคคลที่สนใจ 
และตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Convenience Sampling) จ านวน 30 คน 
4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญ 
     ผู้เ ช่ียวชาญตรวจสอบความสมบูรณ์ทางด้านเนื้อหา
เกี่ยวกับวัดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางศาสนาและ
วัฒนธรรม ของจังหวัดอุดรธาน ีจ านวน 6 ท่าน โดยการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Specified Sampling)  
4.2 อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4.2.1.อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จะน ามาใช้ 
4.2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร ์

- CPU - Core i5-7400 
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- MAINBOARD - H270 Gaming M3 
- GRAPHIC CARD -GTX1060 6G EXOC White 

Galax 
- RAM - DDR4 8G/2400 Corsair Vengeance 

(4Gx2) 
HARDDISK - WD 10 EZEX 1 TB BLUE 
PSU - Corsair VS480 

4.2.1.2 สมาร์ทโฟน  
- ระบบเครือข่ายความเร็วในการรบัส่งข้อมูล  4 G 
- รุ่น Vivo V5 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
- แอปพลิเคชัน GPS Status & Toolbox เพื่อเก็บ

พิกัด  
4.2.1.3 กล้องถ่ายรูป DSLR Canon EOS 50D 
4.2.2 ซอฟต์แวร์ที่จะน ามาใช้ระบบปฏิบัติงาน 
 - Microsoft Window  
 - โปรแกรม Wordpress 
 -  เว็บแอปพลิเคชัน Story Map  
 -  แอปพลิเคชัน GPS Status & Toolbox บน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์
 - Google Map 

- โปรแกรม Adobe Dreamweaver 
- โปรแกรม Adobe Photoshop  

 - โปรแกรม AppServ  
 - โปรแกรม FileZilla 
4.2.3.เครื่องมือในการประเมินระบบ  

1)  แบบประ เ มิ นคุณภาพของ เ น้ื อห าของ เ ว็ บ 
แอปพลิเคชันส าหรับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยววัดที่จังหวัด
อุดรธานีตามแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ส าหรับ
ประเทศไทย สองศูนย์หนึ่งศูนย์ 

2) แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บแอปพลิเคชัน
ส าหรับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยววัดที่จังหวัดอุดรธานีตามแนว
ทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ส าหรับประเทศไทย  
สองศูนย์หนึ่งศูนย์ 
4.3 การพัฒนาระบบ 

แนวทางในการพัฒนาระบบตามหลักการการผลิตสื่อ 
คือ  หลัก  3P+1E  โดยประกอบด้วย  4 ขั้นตอน  คือ  1) 
ขั้ นตอนก่อนการผลิต  (Pre-Production)  2)  ขั้ นผลิต 
(Production) 3) ขั้นหลังการผลิต (Post-Production) 4) 
การประเมินผล (Evaluation)  (สันทัด ทองรินทร์ 2548 : 
413-414) เพื่อให้เกิดกระบวนการและขอบเขตการท างาน 
เพื่อให้ได้งานท่ีมีคุณภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที ่1 แสดงตัวอย่างแนวทางการออกแบบ 

จากรูปที่ 1 ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ (1) การพัฒนา 
ได้แก่  wordpress,  plugin sogo,  XHTML, CSS, Google 
Map และ story Map (2) ส่วนการให้ข้อมูล ได้ข้อมูลจากที่
ต่างๆ ประกอบด้วย ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด
อุดรธานี, ผู้รู้ในพื้นที่, ลงพื้นที่ถ่ายภาพ, จับพิกัดภูมิศาสตร์  
(3) ส่วนของเว็บแอปพลิเคชันส าหรับข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยว
วัดที่จังหวัดอุดรธานีตามแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคน
เข้าถึงได้ส าหรับประเทศไทย สองศูนย์หนึ่งศูนย์ (4) ส่วน
แสดงผลจะให้บริการข้อมูลแก่คนทุกกลุ่ม แสดงเส้นทางการ
เดินทาง และแผนท่ีเรื่องราว  
4.3.1 ก่อนการผลิต 
     รวบรวมทั้งเนื้อหาหลักของการพัฒนาระบบมาประเมิน 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดระบบเพื่อให้ได้โครงสร้างข้อมูล   
     1). ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ส ารวจ
เว็บไซต์ของส านักงานพระพุทธศาสนา 10 จังหวัด 2) ศึกษา
เอกสารต ารา หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
3) ศึกษาวิธีการท างานของโปรแกรมต่างๆ 
     2). คัดเลือกวัดที่ส าคัญเพื่อน ามาสร้างเส้นทาง  9 วัด  
รวมทั้งสิ้นจ านวน 48 วัด  เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวไหว้
พระ 9 วัด ในจังหวัดอุดรธานีเสริมสิริมงคลใน 1 วัน จ านวน 
9 เส้นทาง โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 3 เส้นทาง ประเภท
ที่ 1 เส้นทางการท าบุญไหว้พระเกจิ ประเภทที่ 2 เส้นทาง
บุญ  เสริมสิริมงคล  และ  ประเภทที่  3 เส้นทางอิ่มบุญ  
รับความสุขใจ 
     3). รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับวัดต่างๆ จ านวน 48 วัด ตาม
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้
          (1) ข้อมูลจากส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด
อุดรธานี โดยศึกษาข้อมูลจากหนังสือเกี่ยวข้องกับวัดต่างๆ 
และผู้ที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
          (2) การสัมภาษณ์ผู้รู้ภายในพ้ืนท่ี เช่น พระสงฆ์  
          (3) ลงพื้นที่จริงเพื่อถ่ายภาพนิ่ง โดยกล้อง DSLR 
Canon EOS 50D 
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          (4) จับพิกัดภูมิศาสตร์ของวัดนั้นๆ โดยแอปพลิเคชัน 
ช่ือ GPS Status & Toolbox  ติดตั้งฟรีบนสมาร์ทโฟน Vivo 
V5 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
     4). เรียบเรียงเนื้อหาและจัดกลุ่มข้อมูล คือ 1) ข้อมูล
ส าหรับเว็บแอปพลิเคชัน  และ 2) ข้อมูลส าหรับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     5) วิเคราะห์และออกแบบ คือ  
          (1) เว็บแอปพลิเคชัน 
          (1.1) เขียนแผนภาพแสดงการท างานของผู้ใช้ระบบ 
ดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที ่2 แสดง USE CASE Diagram  การพัฒนาเว็บแอป

พลิเคชันส าหรับข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยววัดท่ีจังหวัดอุดรธาน ี
ตามแนวทางการพัฒนาเว็บท่ีทุกคนเข้าถึงได้ส าหรับประเทศ

ไทย สองศูนย์หนึ่งศูนย ์

     จากรูปที ่2 ประกอบด้วย 2 Actor คือผู้ใช้ และเจ้าหนา้ที่ 
โดย Actor ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเส้นทางการท าบุญ, เข้า
ใช้บริการข้อมูลใน  Story map และ Google map  ในส่วน 
Actor เจ้าหน้าที่ สามารถเข้าสู่ระบบ, จัดการ Story map, 
จัดการ Google map และปรับปรุงข้อมูลเว็บแอปพลิเคชัน 
          (1.2) คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี ได้แก่ 
1. การแสดงผล 2. การน าเสนอข้อมูล 3. เครื่องมือสนับสนุน
การใช้งาน 4. เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
5. การตั้งช่ือไฟล์และไดเร็คทอรี่ 6. ส่วนล่างของเว็บไซต์  7. 
เส้นเช่ือม 8. ข้อก าหนดตามมาตรฐาน   
          (1.3) การพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ TWCAG2010 
ในระดับ AAA ได้แก่ แนวทางที่ 1.2 สื่อที่ก าหนดด้วยเวลา 
แนวทางที่ 1.4 แยกแยะได้ แนวทาง 2.1 เข้าถึงได้โดย
แป้นพิมพ์  แนวทาง 2.3 อาการชัก แนวทาง 2.4 ท่องหน้า
เว็บได้   แนวทาง 3.1 สามารถอ่านได้  แนวทางที่ 3.2 
สามารถคาดเดาได้ และแนวทาง 3.3 ช่วยผู้ใช้ให้หลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดและแนะน าวิธีแก้ปัญหา 
          (1.4) การปรับแก้แท็ก  XHTML และ CSS ตาม
หลักการของ W3C 

          (2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ - เว็บแอปพลิเคชัน 
Story maps และ Google Map มาประยุกต์ใช้ โดยแสดง 
Flow Chart ดังตัวอย่างรูปที ่3 และ 4 
 

 
รูปที ่3 ขั้นตอนการพัฒนา Story map 

     จากรูปที ่3 แสดงถึงขั้นตอนการพัฒนา Story map โดย
เริ่มต้นจากการเข้าระบบ ลงทะเบียนเข้าใช้งานจากเว็บไซต์ 
http://storymaps.arcgis.com สร้างหัวข้อเรื่องราวจากน้ัน 
เพิ่มพิกัดภูมิศาสตร์  เพิ่มรูปภาพ, วีดีโอ และค าอธิบาย 
จากนั้นก็แสดงผลออกมาเป็นแผนที่เรื่องราว 
 

 
 รูปที ่4 ขั้นตอนการพัฒนา Google map 

จากรูปที่ 4 แสดงถึงขั้นตอนการพัฒนา Google map 
โดยเริ่มต้นจากการเข้าระบบ ลงทะเบียนเข้าใช้งานจาก
เว็บไซต์  https://maps.google.co.th/ สร้างแผนที่ เพิ่ม
พิกัดภูมิศาสตร์แต่ละแห่งลงในเส้นทาง  เพิ่มรูปภาพ และ
ค าอธิบาย จากนั้นก็แสดงผลออกมาเป็นแผนท่ีการเดินทาง 
4.3.2 การผลิต 

1) ออกแบบโครงสร้างระบบ 
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2) ออกแบบการเช่ือมโยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

ระบบ 
3) ออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบ เช่น 

ข้อความ ภาพกราฟิก ดังตัวอย่างรูปที ่5  
 

 
รูปที ่5 แผนผังการออกแบบระบบการพัฒนาเว็บ 
แอปพลิเคชันส าหรับข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยววัดท่ี 

จังหวัดอุดรธาน ีตามแนวทางการพัฒนาเว็บท่ีทุกคนเข้าถึงได้
ส าหรับประเทศไทย สองศูนยห์นึ่งศูนย์ 

จากรูปที ่5 การออกแบบระบบมี 5 ส่วน คือ (1)เนื้อหา
เส้นทางสู่อารยธรรม  (2)แผนที่เรื่องราว (3)แผนที่การ
เดินทาง (4)แบบสอบถาม (5)ติดต่อเรา 
4.3.3 หลังการผลติ 

1) ตรวจสอบมาตรฐานเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือตรวจสอบ 
จาก ThaiWebAccessibility.com  

2) ท าการทดสอบและแกไ้ขงานท่ีพัฒนา 
3) น าออกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก 

4.3.4 การประเมินผล 
1) การทดสอบประสิทธิภาพ 
2) การประเมินคุณภาพเนื้อหา 
3) การประเมินความพึงพอใจ 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนา 
5.1.1 การท างานของระบบ 
5.1.1.1 เจ้าหน้าท่ี 

1) หน้าจอของการเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 6 
 
 

 
รูปที ่6 แสดงหน้าต่างการเข้าสูร่ะบบ 

จากรูปที ่6 แสดงหน้าต่างการเข้าสู่ระบบในโปรแกรม 
wordpress 

2) หน้าจอส าหรับจดัการระบบ ดงัรูปที่ 7 

 
รูปที ่7 แสดงหน้าต่างการน าเข้าขอ้มูล 

จากรูปที ่7 แสดงหน้าต่างการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรม 
wordpress 
5.1.1.2 ผู้ใช้บริการ 

1) การใช้งานข้อมูล 
 

 
รูปที ่8 หน้าจอการใช้งานข้อมูล 

     จากรูปที ่8 แสดงหน้าจอการใช้งานข้อมูลของเว็บที่ทุก
คนเข้าถึงได้  
5.1.1.3) การใช้งานแผนที่เรื่องราว 

1) การใช้งานแผนที่เรื่องราว เส้นทางไหว้พระ 9 วัด 
ประเภทที ่1 เส้นทางการท าบุญไหว้พระเกจดิัง  เส้นท่ี 1 ดัง
ตัวอย่างรูปที ่9 
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รูปที ่9 หน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราวเส้นทางไหว้พระ  

9 วัด ประเภทท่ี 1 เส้นทางการท าบุญไหว้พระเกจดิัง   
เส้นท่ี 1 

     จากรูปที่ 9 แสดงหน้าจอการใช้งานแผนที่ เรื่องราว 
เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ประเภทที่ 1 เส้นทางการท าบุญไหว้
พระเกจิดัง  เส้นที่ 1 ได้แก่ วัดโพธิสมภรณ์ >วัดมัชฌิมาวาส >
วัดทิพยรัฐนิมิต >วัดเกสรศีลคุณ >ราษฎรสงเคราะห์ >วัดโนน
สว่าง >วัดหนองสวรรค์ >วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ >วัดทับกุง  

2) การใช้งานแผนที่เรื่องราว เส้นทางไหว้พระ 9 วัด 
ประเภทที ่1 เส้นทางการท าบุญไหว้พระเกจดิัง  เส้นท่ี 2 ดัง
ตัวอย่างรูปที ่10 

 

 
รูปที ่10 หน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราวเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 

ประเภทท่ี 1 เส้นทางการท าบุญไหว้พระเกจดิัง  เส้นท่ี 2 

     จากรูปที ่10 แสดงหน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราว เส้นทาง
ไหว้พระ 9 วัด ประเภทที่ 1 เส้นทางการท าบุญไหว้พระเกจิดัง  
เ ส้ น ที่  2  ไ ด้ แ ก่  วั ด โ พ ธิ ส ม ภ ร ณ์  >วั ด มั ช ฌิ ม า ว า ส  
>วัดป่าบ้านค้อ > วัดป่านาคูณ >วัดโพธิ์ชัยศรี >วัดพระพุทธบาท
บัวบก >วัดนาหลวง >วัดป่านาค าน้อย >วัดป่าภูก้อน 

3) การใช้งานแผนที่เรื่องราว เส้นทางไหว้พระ 9 วัด 
ประเภทที ่1 เส้นทางการท าบุญไหว้พระเกจดิัง  เส้นท่ี 3 ดัง
ตัวอย่างรูปที ่11 

 

 
รูปที ่11 หน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราวเส้นทางไหว้พระ 

 9 วัด ประเภทที ่1 เส้นทางการท าบุญไหว้พระ 
เกจิดัง  เส้นท่ี 3 

     จากรูปที่ 11 แสดงหน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราว 
เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ประเภทที่ 1 เส้นทางการท าบุญไหว้
พระเกจิดัง  เส้นที่ 3 ได้แก่ วัดโพธิสมภรณ์ >วัดทิพยรัฐนิมิต 
>วัดบุญไคนุสรณ์ >วัดโนนนิเวศ >วัดโยธานิมิต >วัดเกสรศีล
คุณ >วัดราษฎรสงเคราะห์ >วัดทับกุง >วัดโนนสว่าง 

4) การใช้งานแผนที่เรื่องราว เส้นทางไหว้พระ 9 วัด 
ประเภทที่ 2 เส้นทางบุญ เสริมสิริมงคล เส้นที่ 1 ดังตัวอย่างรูป
ที ่12 

 

 
รูปที ่12 หน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราวเส้นทางไหว้พระ  

9 วัด ประเภทท่ี 2 เส้นทางบุญ เสริมสริิมงคล เส้นท่ี 1 

จากรูปที่ 12 แสดงหน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราว
เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ประเภทที่ 2 เส้นทางบุญ เสริมสิริ
มงคล เส้นที่ 1 ได้แก่ วัดมัชฌิมาวาส >วัดดอนหายโศก >วัด
สระมณี >วัดสร้างแข ้>วัดหนองเม็ก >วัดโพธิ์ศรีใน >วัดสันติ
วนาราม >วัดโพธิศ์รีทุ่ง >ที่พักสงฆ์ศรีสุทโธ 

5) การใช้งานแผนที่เรื่องราว เส้นทางไหว้พระ 9 วัด 
ประเภทที่ 2 เส้นทางบุญ เสริมสิริมงคล เส้นที่ 2 ดังตัวอย่างรูป
ที ่13 
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รูปที ่13 หน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราวเส้นทางไหว้พระ  

9 วัด ประเภทท่ี 2 เส้นทางบุญ เสริมสริิมงคล เส้นท่ี 2 

     จากรูปที่ 13 แสดงหน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราว
เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ประเภทที่ 2 เส้นทางบุญ เสริมสิริ
มงคล เส้นท่ี 2 ได้แก่ วัดศรีคราราม >วัดมหาธาตุเจดีย์ >วัดกู่
แก้ววิทยาราม >วัดป่าสันติกาวาส >วัดศรีธาตุประมัญชา >
วัดป่าโพนพระเจ้า >วัดป่าคุณารักษ์วราราม >วัดเทพนรินท
ราราม >วัดผาสุกการาม 

6) การใช้งานแผนที่เรื่องราว เส้นทางไหว้พระ 9 วัด 
ประเภทท่ี 2 เส้นทางบุญ เสริมสิริมงคล เส้นที่ 3 ดังตัวอย่าง 
รูปที ่14 

 

 
รูปที ่14 หน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราวเส้นทางไหว้พระ  

9 วัด ประเภทท่ี 2 เส้นทางบุญ เสริมสริิมงคล เส้นท่ี 3 

     จากรูปที่ 14 แสดงหน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราว
เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ประเภทที่ 2 เส้นทางบุญ เสริมสิริ
มงคล เส้นที่ 3 ได้แก่ วัดโพธิสมภรณ์  >วัดโยธานิมิต  >วัด
เกสรศีลคุณ>วัดภูทองเทพนิมิต  >วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม > 
วัดศรีนคราราม  >วัดมหาธาตุเจดีย์  >วัดอาจสุรวิหาร  >วัด
โนนนิเวศ 

7) การใช้งานแผนที่เรื่องราว เส้นทางไหว้พระ 9 วัด 
ประเภทที่ 3 เส้นทางอิ่มบุญ รับความสุขใจ เส้นที่ 1 ดัง
ตัวอย่างรูปที ่15 

 
รูปที ่15 หน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราวเส้นทางไหว้พระ  
9 วัด ประเภทท่ี 3 เส้นทางอิ่มบุญรับความสุขใจ เส้นท่ี 1 

     จากรูปที่ 15 แสดงหน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราว
เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ประเภทที่ 3 เส้นทางอิ่มบุญ รับ
ความสุขใจ เส้นที่ 1 ได้แก่ เส้นที่ 1 ได้แก่  วัดมัชฌิมาวาส >
วัดนาคาเทวี >วัดบัวบาน >วัดโนนสวรรค์ >วัดป่าบ้านค้อ >
วัดโพธิ์ชัยศรี >วัดพุทธบาทบัวบก >วัดท่าโสม >วัดนาหลวง 

8) การใช้งานแผนที่เรื่องราว เส้นทางไหว้พระ 9 วัด 
ประเภทที่ 3 เส้นทางอิ่มบุญ รับความสุขใจ เส้นที่ 2 ดัง
ตัวอย่างรูปที ่16 

 
รูปที ่16 หน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราวเส้นทางไหว้พระ 
9 วัด ประเภทท่ี 3 เส้นทางอิ่มบุญรับความสุขใจ เส้นท่ี 2 

จากรูปที่ 16 แสดงหน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราว
เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ประเภทที่ 3 เส้นทางอิ่มบุญ รับ
ความสุขใจ เส้นที่ 2  ได้แก่ วัดป่าบ้านค้อ >วัดโพธิ์ชัยศรี  >
วัดพุทธบาทบัวบก >วัดท่าโสม  >วัดป่าภูก้อน  >วัดป่านาค า
น้อย  >วัดเทพสิงหาร >วัดโนนิเวศ  >วัดโพธิสมภรณ์ 

9) การใช้งานแผนที่เรื่องราว เส้นทางไหว้พระ 9 วัด 
ประเภทที่ 3 เส้นทางอิ่มบุญ รับความสุขใจ เส้นที่ 3 ดัง
ตัวอย่างรูปที ่17 
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รูปที ่17 หน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราวเส้นทางไหว้พระ  
9 วัด ประเภทท่ี 3 เส้นทางอิ่มบุญรับความสุขใจ เส้นท่ี 3 

จากรูปที่ 17 แสดงหน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราว
เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ประเภทท่ี 3 เส้นทางอิ่มบุญ รับ
ความสุขใจ เส้นที่ 3  ได้แก่ วัดเกสรศรีคุณ >วัดราษฎร์
สงเคราะห์ >วัดโนนสว่าง  >วัดบุญญานุสรณ์  >วัดขันธเสมา
ราม >วัดศรีหมากหญ้า >วัดหนองสวรรค์ >วัดสังโฆญาณวิ
สุทธิโสภณ >วัดดงสระพังทอง 
5.1.1.4 การใช้งานกูเกลิแม็พ 

1) การใช้งานกูเกิลแม็พ เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ประเภท
ที่ 1 เส้นทางการท าบุญไหว้พระเกจิดัง  เส้นที่ 1 ดังตัวอย่าง
รูปที ่18  

 

 
 
รูปที ่18 หน้าจอการใช้งานกูเกลิแม็พ  เส้นทางไหว้พระ  

9 วัด ประเภทท่ี 1 เส้นทางการท าบุญไหว้พระเกจดิัง เส้นท่ี 1 

     จากรูปที่ 18 แสดงการใช้งาน การใช้งานกูเกิลแม็พ  
เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ประเภทที่ 1 เส้นทางการท าบุญไหว้
พระเกจิดัง  เส้นที่ 1 ได้แก่ วัดโพธิสมภรณ์ >วัดมัชฌิมาวาส 
>วัดทิพยรัฐนิมิต >วัดเกสรศีลคุณ >ราษฎรสงเคราะห์ > 
วัดโนนสว่าง >วัดหนองสวรรค์ >วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ >
วัดทับกุง  

2)  การใช้งานกู เกิลแม็พ  เส้นทางไหว้พระ  9 วัด 
ประเภทท่ี 1 เส้นทางการท าบุญไหว้พระเกจิดัง  เส้นที่ 2 ดัง
ตัวอย่างรูปที ่19 

 
รูปที ่19 หน้าจอการใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 

ประเภทที ่1 เส้นทางการท าบุญไหว้พระเกจดิัง  เส้นท่ี 2 

     จากรูปที่ 19 แสดงหน้าจอการใช้งานกูเกิลแม็พ เส้นทาง
ไหว้พระ 9 วัด ประเภทที่ 1 เส้นทางการท าบุญไหว้พระเกจิ
ดัง  เส้นที่ 2 ได้แก่ วัดโพธิสมภรณ์ >วัดมัชฌิมาวาส >วัดป่า
บ้านค้อ > วัดป่านาคูณ >วัดโพธิ์ชัยศรี >วัดพระพุทธบาท
บัวบก >วัดนาหลวง >วัดป่านาค าน้อย >วัดป่าภูก้อน 

3) การใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทางไหว้พระ 9 วัด ประเภท
ที่ 1 เส้นทางการท าบุญไหว้พระเกจิดัง  เส้นที่ 3 ดังตัวอย่าง
รูปที ่20 

 

 
รูปที ่20 หน้าจอการใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 

ประเภทที ่1 เส้นทางการท าบุญไหว้พระเกจดิัง เส้นท่ี 3 

จากรูปที่  20 แสดงหน้าจอการใช้งานกูเกิลแม็พ 
เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ประเภทที่ 1 เส้นทางการท าบุญไหว้
พระเกจิดัง  เส้นที่ 3 ได้แก่ วัดโพธิสมภรณ์ >วัดทิพยรัฐนิมิต 
>วัดบุญไคนุสรณ์ >วัดโนนนิเวศ >วัดโยธานิมิต >วัดเกสรศีล
คุณ >วัดราษฎรสงเคราะห์ >วัดทับกุง >วัดโนนสว่าง 

4)  การใช้งานกู เกิลแม็พ เส้นทางไหว้พระ  9 วัด 
ประเภทที่ 2 เส้นทางบุญ เสริมสิริมงคล เส้นที่ 1 ดังตัวอย่าง
รูปที ่21 
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รูปที ่21 หน้าจอการใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 

ประเภทที ่2 เส้นทางบุญ เสริมสิรมิงคล เส้นท่ี 1 

     จากรูปที่ 21 แสดงหน้าจอการใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทาง
ไหว้พระ 9 วัด ประเภทท่ี 2 เส้นทางบุญ เสริมสิริมงคล เส้นที่ 
1 ได้แก่ วัดมัชฌิมาวาส >วัดดอนหายโศก >วัดสระมณี >วัด
สร้างแข้ >วัดหนองเม็ก >วัดโพธิ์ศรีใน >วัดสันติวนาราม >
วัดโพธิ์ศรีทุ่ง >ที่พักสงฆ์ศรีสุทโธ 

5) การใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทางไหว้พระ 9 วัด ประเภท
ที ่2 เส้นทางบุญ เสริมสิริมงคล เส้นท่ี 2 ดังตัวอย่างรูปที่ 22 
 

 
รูปที ่22 หน้าจอการใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 

ประเภทที ่2 เส้นทางบุญ เสริมสิรมิงคล เส้นท่ี 2 

     จากรูปที่ 22 แสดงหน้าจอการใช้งานแผนที่เรื่องราว
เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ประเภทที่ 2 เส้นทางบุญ เสริมสิริ
มงคล เส้นที่ 2 ได้แก่ วัดศรีคราราม >วัดมหาธาตุเจดีย์ >วัด
กู่แก้ววิทยาราม >วัดป่าสันติกาวาส >วัดศรีธาตุประมัญชา >
วัดป่าโพนพระเจ้า >วัดป่าคุณารักษ์วราราม >วัดเทพนรินท
ราราม >วัดผาสุกการาม 

6) การใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 
ประเภทที ่2 เส้นทางบุญ เสริมสิรมิงคล เส้นท่ี 3 ดังตัวอย่าง
รูปที ่23 

 
รูปที ่23 หน้าจอการใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 

ประเภทที ่2 เส้นทางบุญ เสริมสิรมิงคล เส้นท่ี 3 

     จากรูปที่ 23 แสดงหน้าจอการใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทาง
ไหว้พระ 9 วัด ประเภทท่ี 2 เส้นทางบุญ เสริมสิริมงคล เส้นที ่
3 ได้แก่ วัดโพธิสมภรณ์  >วัดโยธานิมิต  >วัดเกสรศีลคุณ> 
วัดภูทองเทพนิมิต  >วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม > วัดศรีนครา
ราม  >วัดมหาธาตุเจดีย์  >วัดอาจสุรวิหาร  >วัดโนนนิเวศ 

7)  การใช้งานกู เกิลแม็พ  เส้นทางไหว้พระ  9 วัด 
ประเภทที่ 3 เส้นทางอิ่มบุญ รับความสุขใจ เส้นที่ 1 ดัง
ตัวอย่างรูปที ่24 

 

 
รูปที ่24 หน้าจอการใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 

ประเภทที ่3 เส้นทางอิ่มบุญรับความสุขใจ เส้นท่ี 1 

     จากรูปที่ 24 แสดงหน้าจอการใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทาง
ไหว้พระ 9 วัด ประเภทที่ 3 เส้นทางอิ่มบุญ รับความสุขใจ 
เส้นท่ี 1 ได้แก่ เส้นท่ี 1 ได้แก่  วัดมัชฌิมาวาส >วัดนาคาเทวี 
>วัดบัวบาน >วัดโนนสวรรค์ >วัดป่าบ้านค้อ >วัดโพธิ์ชัยศรี 
>วัดพุทธบาทบัวบก >วัดท่าโสม >วัดนาหลวง 

8)  การใช้งานกู เกิลแม็พ  เส้นทางไหว้พระ  9 วัด 
ประเภทที่ 3 เส้นทางอิ่มบุญ รับความสุขใจ เส้นที่ 2 ดัง
ตัวอย่างรูปท่ี 25 
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รูปที ่25 หน้าจอการใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 

ประเภทที ่3 เส้นทางอิ่มบุญรับความสุขใจ เส้นท่ี 2 

     จากรูปที่ 25 แสดงหน้าจอการใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทาง
ไหว้พระ 9 วัด ประเภทที่ 3 เส้นทางอิ่มบุญ รับความสุขใจ 
เส้นที่ 2  ได้แก่ วัดป่าบ้านค้อ >วัดโพธิ์ชัยศรี  >วัดพุทธบาท
บัวบก >วัดท่าโสม  >วัดป่าภูก้อน  >วัดป่านาค าน้อย > 
วัดเทพสิงหาร >วัดโนนิเวศ  >วัดโพธิสมภรณ์ 
9) การใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทางไหว้พระ 9 วัด ประเภทที ่3 
เส้นทางอิ่มบุญ รบัความสุขใจ เสน้ท่ี 3 ดังตัวอย่างรูปที ่26 
 

 
รูปที ่26 หน้าจอการใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทางไหว้พระ 9 วัด 

ประเภทที ่3 เส้นทางอิ่มบุญรับความสุขใจ เส้นท่ี 3 

     จากรูปที่ 26 แสดงหน้าจอการใช้งานกูเกิลแม็พเส้นทาง
ไหว้พระ 9 วัด ประเภทที่ 3 เส้นทางอิ่มบุญ รับความสุขใจ 
เส้นที่ 3  ได้แก่ วัดเกสรศรีคุณ >วัดราษฎร์สงเคราะห์ >วัด
โนนสว่าง  >วัดบุญญานุสรณ์  >วัดขันธเสมาราม >วัดศรี
หมากหญ้า >วัดหนองสวรรค์ >วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ >
วัดดงสระพังทอง 
5.1.2 คุณลักษณะของเว็บไซตภ์าครัฐที่ควรมีใหต้รงตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

ผลการสร้างเว็บแอปพลิเคชันส าหรับข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยววัดที่จังหวัดอุดรธานีตามแนวทางการพัฒนาเว็บที่
ทุกคนเข้าถึงได้ส าหรับประเทศไทยสองศูนย์หนึ่งศูนย์ ตาม
คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมีสามารถพัฒนาได้ตรง
ตามมาตรฐานท้ัง 8 ข้อ ได้แก่ 1. การแสดงผล 2. การ
น าเสนอข้อมูล 3. เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน 4. เครื่องมือ
ส าหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 5. การตั้งช่ือไฟล์และ

ได เ ร็ คทอรี่  6.  ส่ วนล่ า งของ เว็บ ไซ ต์   7.  เ ส้ น เ ช่ือม  
8. ข้อก าหนดตามมาตรฐาน  โดยจะเพียง 1คุณลักษณะที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาต่อไป ได้แก่ การน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบ
ของเสียง และวีดีโอ ระบบสามารถท างานได้แต่เนื่องจาก
เนื้อหาเสียงและวิดีโอยังไม่ได้รับการจัดท า 
5.1.3 การพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ TWCAG2010 เกณฑ์
ความส าเร็จที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแนวทาง  หาก
ปฏิบัติตามจะท าให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เนื้อหาเวบ็
ได้ง่ายที่สุด ในระดับ AAA   
     ผลการพัฒนาเว็บท่ีทุกคนเข้าถึงได้ TWCAG2010 เกณฑ์
ความส าเร็จที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแนวทาง หาก
ปฏิบัติตามจะท าให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เนื้อหาเวบ็
ได้ง่ายที่สุด ในระดับ AAA ของเว็บแอปพลิเคชันส าหรับ
ระบบแนะน าการเดินทางด้วยดับเบิลยูซีเอจีสองศูนย์หนึ่ง
ศูนย์ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี สามารถพัฒนาได้
ครบตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 1) แนวทางที่ 1.4 แยกแยะได้ 
2)  แนวทาง  2.1 เข้าถึงได้ โดยแป้นพิมพ์  3)  แนวทาง  
2.3 อาการชัก 4) แนวทาง 2.4 ท่องหน้าเว็บได้  โดยจะบาง
แนวทางที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ได้แก่  

1) แนวทางที่ 1.2 สื่อท่ีก าหนดด้วยเวลา 
2) แนวทาง 3.1 สามารถอ่านได้  
3) แนวทางที่ 3.2 สามารถคาดเดาได้ ข้อ 3.2.5 

เปลี่ยนแปลงตามที่ขอ 
4)  แนวทาง  3.3 ช่วยผู้ ใ ช้ ให้หลีก เลี่ ยงความ

ผิดพลาดและแนะน าวิธีแก้ปัญหา 
5.1.4 การปรับแก้แท็กภาษา  XHTML และ CSS พร้อม
ตรวจสอบมาตรฐานเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือตรวจสอบ  จาก 
ThaiWebAccessibility.com ในขั้ นสู งสุ ดที่ ช่ วย ให้ ผู้ ใ ช้  
เข้าถึงและใช้งานเนื้อหาเว็บได้ง่ายขึ้น (AAA) 

ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ม า ต ร า ฐ า น จ า ก 
ThaiWebAccessibility. com  ไ ด้ ร ะ ดั บ  AAA ( แ บ บ มี
เง่ือนไข)  เนื่องจาก สิ่งที่ท าให้เข้าถึงไม่สมบูรณ์  จ านวน  15 
รายการ  และ สิ่งที่ควรแก้ไขเพื่อให้การเข้าถึงได้ดียิ่ งขึ้น  
จ านวน  99 รายการ ผลดังตัวอย่างรูปที ่27 
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รูปที ่27 ผลการตรวจสอบเว็บ 

http://www.route9templeinudon.com  
มาตรฐานจาก http://www.ThaiWebAccessibility.com 

     จากรูปที่ 27 แสดงถึงการ ตรวจสอบมาตรฐาน ในระบบ
ตรวจสอบเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ตามแนวทาง WCAG  
จาก http://www.ThaiWebAccessibility.com ว่าผ่านใน
เกณฑ์ความส าเร็จ ระดับ เอ (AAA) แบบมีเงื่อนไข  
5.2 ผลลัพธ์ของการประเมินประสทิธิภาพ 
     มีการทดสอบจ านวน 4 ด้าน 1) เวลาในการตอบสนอง 
2) ข้อมูลครบถ้วนตรงกับความต้องการ 3) การเข้าถึงง่าย  
4) ท างานตรงกับความต้องการ ใน 5 ระบบ ได้แก่ (1) สมัคร
สมาชิก  (2)  บริการข้อมูล  (3)  จัดการข้อมูลเรื่ องราว   
(4) จัดการข้อมูลการเดินทาง  (5) จัดการการแสดงผล ระบบ
สามารถท างานได้ตามปกติ 
5.3 ผลลัพธ์ของการประเมินคุณภาพของเนื้อหา 
     โดยผู้วิจัยเป็นผู้แจกและเก็บแบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ
ด้วยตนเอง จ านวน 6 คน ได้รับคืนมาเป็นแบบสอบถามที่
สมบูรณ์ 6 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดพบว่าผู้เ ช่ียวชาญประเมินคุณภาพ
เนื้อหาของเว็บแอปพลิเคชันส าหรับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
วัดที่จังหวัดอุดรธานีตามแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคน
เข้าถึงได้ส าหรับประเทศไทยสองศูนย์หนึ่งศูนย์ ว่ามีความ
ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี ( x = 4.28, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
สามารถอธิบายได้ดังนี้ ด้านเนื้อหามีความถูกต้อง ค่าเฉลี่ย
คุณภาพระดับดีมาก ( x = 4.50, S.D. = 0.55) 
5.4 ผลลัพธ์ของการประเมินความพึงพอใจ 
     โดยท าการเก็บข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ 
http://www.route9templeinudon.com จ านวน 30 คน
ได้รับคืนมาเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 30 ฉบับ คิดเป็น 
ร้อยละ 100  ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบว่า 

1)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
30 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.3 และเพศหญิงจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.7  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-45 ปี จ านวน 13 คน 

รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 41-60 ปี จ านวน 12 คน อายุ
ระหว่าง 16-30 ปี จ านวน 3 คน และ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่
ท าอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.33 รองลงมาคือพนักงานเอกชนจ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 และอื่นๆ ตามล าดับ 

2)  ความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
ส าหรับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยววัดที่จังหวัดอุดรธานีตามแนว
ทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ส าหรับประเทศไทยสอง
ศูนย์หนึ่ งศูนย์  โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
( x = 4.00, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถ
อธิบายได้ดังนี้ ด้านข้อมูล ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ย
ระดับมาก ( x = 4.08, S.D. = 0.46) ด้านรูปแบบ มีความพึง
พอใจค่าเฉลี่ยมาก ( x = 4.04, S.D. = 0.81) และด้านการใช้
งานมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยระดับมาก ( x = 3.88, S.D. = 
0.82) ตามล าดับ 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
     ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยววัดที่จังหวัดอุดรธานีตามแนวทางการพัฒนาเว็บที่
ทุกคนเข้าถึงได้ส าหรับประเทศไทยสองศูนย์หนึ่งศูนย์ ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการวิจัยโดยการศึกษาตามขบวนการและขั้นตอน
ต่างๆ ตามหลักการการผลิตสื่อ คือ หลัก 3P+1E  โดย
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  คือ 1) ขั้นตอนก่อนการผลิต  
2) ขั้นผลิต ขั้นหลังการผลิต 4) การประเมินผล จนท าให้
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อศึกษาหลักการ
เทคนิคทีดับเบิลยูซีเอจีสองศูนย์หนึ่งศูนย์ของแหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดอุดรธานี และ 2) เพื่อประยุกต์การพัฒนาเว็บ 
แอปพลิเคชันส าหรับระบบแนะน าการเดินทางส าหรับทุกคน
และผู้พิการ  ผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนา เว็บ 
แอปพลิเคชันส าหรับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยววัดที่จังหวัด
อุดรธานีตามแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ส าหรับ
ประเทศไทยสองศูนย์หนึ่งศูนย์ โดยได้ใช้เครื่องมือในการ
พัฒนาระบบ คือ โปรแกรมเวิร์ดเพลส, ส่วนติดตั้งเสริมของ
เวิร์ดเพลส(SOGO), Google map และ Story map มีการ
น าเทคโนโลยี  css  ภาษา XHTML มาช่วยในการปรับปรุง 
โครงสร้างและเนื้อหา ซึ่งผลของการวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 
4 ผลลัพธ์ คือ  1) การออกแบบและพัฒนาระบบ 1.1) การ
ท างานของระบบ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ (1) เจ้าหน้าที่จะ
สามารถท าการเข้าสู่ระบบ จัดการระบบ แก้ไขข้อมูลเวิร์ด
เพลส, จัดการข้อมูลเรื่องราวจาก Story map และจัดการ
ข้อมูลการเดินทางจาก Google map ได้ และ (2) ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลเส้นทาง แผนที่เรื่องราวจาก Story map 
แ ล ะ เ ส้ น ท า ง ก า ร เ ดิ น ท า ง จ า ก  Google map  
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1.2) คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมีให้ตรงตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ สามารถพัฒนาได้ตรงตามมาตรฐาน
ทั้ง 8 ข้อ มีเพียง 1 คุณลักษณะที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ได้แก่ 2. การน าเสนอข้อมูล ในส่วนของการน าเสนอเนื้อหา
ในรูปแบบของเสียง และวีดีโอ ที่ระบบสามารถท างานได้แต่
เนื่องจากเนื้อหาเสียงและวิดี โอยังไม่ ได้รับการจัดท า    
1.3) การพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ TWCAG2010 เกณฑ์
ความส าเร็จที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแนวทาง หาก
ปฏิบัติตามจะท าให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เนื้อหาเวบ็
ได้ ง่ายที่สุด  ในระดับ AAA ยังไม่สามารถท าได้ครบทุก
แนวทาง โดยแนวทางที่ต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขต่อไป 
ได้แก่ แนวทางที่ 1.2 สื่อที่ก าหนดด้วยเวลา  แนวทาง  
3.1 สามารถอ่านได้  แนวทางที่ 3.2 สามารถคาดเดาได้ ข้อ 
3.2.5 เปลี่ยนแปลงตามที่ขอ และแนวทาง 3.3 ช่วยผู้ใช้ให้
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดและแนะน าวิธีแก้ปัญหา  4) การ
ปรับแก้แท็กภาษา  XHTML และ CSS พร้อมตรวจสอบ
ม าต ร ฐ าน เ ว็ บ ไ ซ ต์ ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง มื อ ต ร ว จ ส อบ  จ า ก 
ThaiWebAccessibility.com ในขั้ นสู งสุ ดที่ ช่ วย ให้ ผู้ ใ ช้  
เข้าถึงและใช้งานเนื้อหาเว็บได้ง่ายขึ้น (AAA) ผลที่ได้จาก
การตจรวจสอบคือ AAA (แบบมีเง่ือนไข)  เนื่องจากสิ่งที่ท า
ให้เข้าถึงไม่สมบูรณ์ จ านวน  15 รายการ และสิ่งที่ควรแก้ไข
เพื่อให้การเข้าถึงได้ดียิ่งขึ้น จ านวน  99 รายการ  2) ผลการ
การทดสอบระบบสามารถท างานได้ตามปกติทั้ง 5 ระบบ 
สมัครสมาชิก บริการข้อมูล จัดการข้อมูลเรื่องราว จัดการ
ข้อมูลการเดินทาง และจัดการการแสดงผล ทั้งหมด 4 ด้าน 
คือ เวลาในการตอบสนอง ข้อมูลครบถ้วนตรงกับความ
ต้องการ การเข้าถึงง่าย และท างานตรงกับความต้องการใน 
3)  การประเมินคุณภาพของเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญจ านวน  
6 คน  ภาพรวมมีค่ า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับดี  ( x = 4.28 ,  
S.D. = 0.72) โดยด้านเนื้อหามีความถูกต้อง ค่าเฉลี่ยคุณภาพ
ระดับดีมาก ( x = 4.50, S.D. = 0.55) 4) การประเมิน 
ความพึ งพอใจผ่ านร ะบบอิน เ ทอร์ เ น็ ตบน เ ว็ บ ไ ซต์  
http://www.route9templeinudon.com จ านวน 30 คน
พบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00, S.D. = 
0.79) โดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจจ านวนมากในด้านข้อมูล 
ค่าเฉลี่ยระดับมาก ( x = 4.08, S.D. = 0.46)  
 สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ส าหรับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยววัดที่จังหวัดอุดรธานีตามแนว
ทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ส าหรับประเทศไทยสอง
ศูนย์หนึง่ศูนย์ ได้มีการการน าเทคโนโลยี  css  การจัดเนื้อหา
เว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้  WCAG 2.0  ของ W3C  ระดับเกณฑ์
ความส าเร็จไว้ท่ีมาตรฐานระดับ AA ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของไฉน ผึ่งผาย (2553)  และได้มีการประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการให้บริการสารสนเทศ
ข้อมูลวัด 9 เส้นทาง จ านวน 48 วัดเป็นแผนที่เรื่องราว 
(Story map) ท าให้ทราบรายละเอียดและจุดที่ตั้งหรือแหล่ง
สารสนเทศจากแผนที่สร้างความชัดเจนและน่าเช่ือถือยิ่งขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา ทุมมากรณ์ (2558) เมื่อ
กล่าวในภาพรวมระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปประยุกต์
และพัฒนาเพื่อใช้งานได้จริงในเว็บไซต์ของส านักงาน
พระพุทธศาสนา จังหวัดอุดรธานี อีกทั้งยังสามารถน าไป
พัฒนาต่อยอดให้กับส านักงานพระพุทธศาสนาในจังหวัด
ต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
ตามหลัก TWCAG2010 

7. สรุป 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1) ระบบต้องมีการพัฒนาต่อยอดให้ตรงตามคุณลักษณะ
ของ มาตรฐานจาก ThaiWebAccessibility.com  ให้มาก
ที่สุดรวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน
สมบูรณ์แบบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการรวมถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 2)   เนื่องจากส่วนติดตั้ ง เสริมในปัจจุบันของ เว็บ 
แอปพลิเคชันส าหรับระบบแนะน าการเดินทางด้วยดับเบิลยู 
ซีเอจีสองศูนย์หนึ่งศูนย์ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี
นั้น รองรับแค่ภาษาอังกฤษ  
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1) ควรพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลตาม
แนวทาง TWCAG 2010  อีกทั้งน าไปต่อยอดการเป็นต้นแบบ
ของการพัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดอื่นๆ 
 2) ควรเพิ่มข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ
ทุพพลภาพ  และคนชรา ที่มีภายในวัด เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้งานได้
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมอย่าง
แท้จริง 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ได้ใช้เถ้าแกลบที่ผ่านการบดด้วยระยะเวลาแตกต่างกันผสมแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนในการผลิตคอนกรีต 

เพื่อศึกษาผลกระทบของระยะเวลาบดเถ้าแกลบที่มีต่อการหดตัวแบบออโตจีนัสและก าลังรับแรงอัดของคอนกรีต ตัวแปรใน
การทดลอง ประกอบด้วย ระยะเวลาบดเถ้าแกลบ (บด 1 ช่ัวโมง และ 2 ช่ัวโมง) และอัตราการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบ
บด (ร้อยละ 10 20 และ 30 โดยน้ าหนักของวัสดุประสานรวม) โดยก าหนดใช้ค่าอัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสานคงที่เท่ากับ 0.42 
ผลการศึกษาพบว่า การผสมเถ้าแกลบบดในส่วนผสมคอนกรีตท าให้ค่าการหดตัวแบบออโตจีนัสลดลงอย่างมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับคอนกรีตควบคุม เมื่อพิจารณาผลของปริมาณเถ้าแกลบ พบว่าค่าการหดตัวแบบออโตจีนัสของคอนกรีตที่อายุ 
56 วัน มีค่าลดลงเมื่ออัตราการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบดเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาผลของระยะเวลาบดเถ้าแกลบ พบว่า
คอนกรีตผสมเถ้าแกลบบด 1 ช่ัวโมง มีค่าการหดตัวแบบออโตจีนัสต่ ากว่าคอนกรีตผสมเถ้าแกลบบด 2 ช่ัวโมง นอกจากนี้ยัง
พบว่า การใช้เถ้าแกลบบด 2 ช่ัวโมง ท าให้การพัฒนาก าลังรับแรงอัดในช่วงต้นดีกว่าเถ้าแกลบบด 1 ช่ัวโมง โดยเฉพาะเมื่อใช้ใน
ปริมาณมาก (ร้อยละ 30) อย่างไรก็ตามในระยะยาว ความแตกต่างของระยะเวลาบดเถ้าแกลบไม่มีผลกระทบต่อก าลังรับ
แรงอัดของคอนกรีต 

ค าหลัก : เถ้าแกลบ ระยะเวลาบด การหดตัวแบบออโตจีนัส ก าลังรบัแรงอัด 
 
Abstract 

In this research, rice husk ash ( RHA)  with different grinding periods was used to replace parts of 
Portland cement in concrete production, to study its effects on autogenous shrinkage and compressive 
strength of concrete.  Experimental parameters included RHA grinding periods (1 and 2 hour-grinding)  and 
RHA replacement ratios (10% 20% and 30% by weight of total binder). The water to binder ratio was kept 
constant at 0.42 (by weight) .  Test results revealed that incorporation of ground RHAs in concrete mixture 
strongly reduced autogenous shrinkage, as compared to control concrete.  Considering the effect of RHA 
dosage, shrinkage magnitudes at 56 days decreased as the RHA replacement ratio increased. Comparing the 
effect of grinding period, concrete containing 1- hour grinding RHA exhibited significantly lower shrinkage 
magnitude, as compared to those containing 2-hour grinding RHA. It was also observed that the use of RHA 
with longer grinding time ( 2 hours)  better promoted strength gain at early ages, especially when used at 



140 Proceedings  Book

 
high dosage (30%). At long-term, however, the difference in RHA grinding time has no effect on compressive 
strength of the concrete. 

Keywords : Rice husk ash, Grinding period, Autogenous shrinkage, Compressive strength  
 
1. ที่มาและความส าคัญ 
     คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่ ได้รับความนิยมอย่าง
กว้างขวางทั่วโลก จากข้อมูลสถิติในปี 2015 พบว่ามีการใช้
คอนกรีตทั่วโลกถึง 25,000 (x109 ) ล้านตัน/ปี [1] และมีการ
ใช้ปูนซีเมนต์ในการผลิตคอนกรีตมากถึง 3,300 ล้านตัน และ
เป็นที่ทราบทั่วไปว่าการผลิตปูนซีเมนต์เป็นอุตสาหกรรมที่
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่สิ่งแวดล้อม
ม า ก ถึ ง  7%  ข อ ง ป ริ ม า ณ ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกต่อปี ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการเกิด
ปัญหาสภาวะโลกร้อนที่ก าลังรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง [2-3] 
ดังนั้นนักวิจัยทั่วโลกจึงให้ความส าคัญกับการลดการใช้
ปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีต โดยหันมาใช้วัสดุปอซโซลาน
ร่วมกับปูนซีเมนต์เพิ่มมากข้ึน 
     เถ้าแกลบ (Rice Husk Ash, RHA) เป็นวัสดุปอซโซลาน
ชนิดหนึ่งในงานคอนกรีต รายงานวิจัยระบุว่า การเผาแกลบ
โดยควบคุมอุณหภูมิในช่วง 500 - 800 องศาเซลเซียส จะได้
เถ้าแกลบที่มีปริมาณธาตุซิลิกาไดออกไซด์แบบอสัณฐานใน
ปริมาณสูงและไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อการ
พัฒนาก าลังและโครงสร้างจุลภาคของคอนกรีต อย่างไรก็
ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยมีเถ้าแกลบจ านวนมาก ท่ีเป็น
วัสดุพลอยได้จากการเผาแกลบเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเถ้าแกลบเหล่านี้อาจมีอุณหภูมิในการเผา
ผันแปรแตกต่างจากช่วง 500 – 800 องศาเซลเซียส อาจท า
ให้ความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีแตกต่างจากเถ้าแกลบที่
เผาแบบควบคุมอุณหภูมิ อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณที่มีมาก
และเป็นของเสียที่มีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม หากสามารถน า
เถ้าแกลบจากโรงไฟฟ้ามาใช้ในงานคอนกรีตได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากจะช่วยลดต้นทุนวัสดุ (ปูนซีเมนต์) แล้ว 
ยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจาก
การผลิตปูนซีเมนต์ได้อย่างมาก 
      จากการส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีเพียงจ านวน
น้อยที่ศึกษาผลกระทบของเถ้าแกลบต่อการหดตัวแบบออโต
จีนัสของคอนกรีต  de Sensale และคณะ [1] ได้ศึกษา
ผลกระทบของการใช้เถ้าแกลบที่มีต่อการหดตัวแบบออโต
จีนัสของซีเมนต์เพสต์ และรายงานว่าการใช้เถ้าแกลบไม่วา่จะ
เป็นแบบอสัณฐานหรือว่าแบบเป็นผลึกบางส่วน หากใช้ใน
ปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยลดการหดตัวแบบออโตจีนัสได้ 
เนื่องจากโครงสร้างพรุนภายในอนุภาคเถ้าแกลบจะช่วยกัก

เก็บและกระจายน้ าในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรช่ันของ
ซีเมนต์ Ye และคณะ [2] ได้ศึกษาอิทธิพลของขนาดอนุภาค
เถ้าแกลบที่มีต่อประสิทธิภาพในการลดการหดตัวแบบออโต
จีนัสของซีเมนต์มอร์ต้าสมรรถนะสูงพิเศษ โดยใช้เถ้าแกลบที่
เผาแบบควบคุมซึ่งมีปริมาณซิลิกาแบบอสัณฐานมากกว่า 95 
เปอร์เซนต์ ผลการศึกษาพบว่าการใช้เถ้าแกลบที่บดให้มี
ขนาดอนุภาคละเอียดมากเกินไปจะท าให้ประสทิธิภาพในการ
ลดการหดตัวลดลง Van และคณะ [3] รายงานว่าส าหรับการ
ใช้เถ้าแกลบที่เผาแบบควบคุมซึ่งมีความเป็นอสัณฐานสูง 
97.4 เปอร์เซ็นต์ ในการผลิตคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษซึง่ไม่
มีมวลรวมหยาบ พบว่าการที่เถ้าแกลบดูดกลืนน้ าไว้มากจะ
ช่วยชะลอการลดลงของความช้ืนสัมพัทธ์ภายในและท าให้ลด
การหดตัวแบบออโตจีนัสอย่างมาก ดังนั้นเถ้าแกลบยังท า
หน้าที่เป็นทั้งวัสดุปอซโซลานและวัสดุบ่มภายใน ( internal 
curing agent) ด้วย 
     จากงานวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นว่าการศึกษาอิทธิพลของเถ้า
แกลบที่มีต่อการหดตัวแบบออโตจีนัสของยังมีจ านวนน้อย
มาก โดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเฉพาะในซีเมนต์เพสต์และ
มอร์ตาร์หรือคอนกรีตสมรรถนะสูงที่ไม่มีส่วนผสมของมวล
รวมหยาบ นอกจากนี้เถ้าแกลบที่ใช้โดยส่วนใหญ่เป็นเถ้าที่
เผาแบบควบคุมซึ่งมีความเป็นอสัณฐานสูง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้
อาจมีความแตกต่างจากเถ้าแกลบที่เป็นของเหลือทิ้งจาก
โรงไฟฟ้าชีวมวล งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการน าเถ้าแกลบที่เป็น
ของเหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้าชีวมวลมาใช้ร่วมกับปูนซีเมนต์เพื่อ
ลดการหดตัวแบบออโตจีนัสของคอนกรีต โดยในบทความนี้
เป็นการศึกษาอิทธิพลของปริมาณและความละเอียดของเถ้า
แกลบ (ระยะเวลาบด) ท่ีมีต่อการหดตัวแบบออโตจีนัสและ
การพัฒนาก าลังอัดของคอนกรีต 

2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
2.1 การทดลอง 
     ตัวแปรในการทดลอง ได้แก่ 1) ความละเอียดของเถ้า
แกลบ (ผ่านการบด 1 ช่ัวโมง และ 2 ช่ัวโมง) และ 2) ร้อยละ
การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบ (10% 20%และ 30%) 
ส่วน w/b ก าหนดให้คงที่เท่ากับ 0.42 
2.2 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง 
     งานวิจัยนี้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตาม
มาตรฐาน มอก.2594-2556 ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีและ
สมบัติทางกายภาพดังแสดงในตารางที่ 1 
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เถ้าแกลบที่ใช้ในการทดลองได้มาจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้
แกลบเป็นเชื้อเพลิงในจังหวัดชัยนาท ซึ่งผ่านการอบแห้งและ
บดด้วยเคร่ืองบดลอสแองเจลิส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง และ 2 
ช่ัวโมง ท าให้ได้เถ้าแกลบที่มีขนาดอนุภาคละเอียด 2 ระดับ 
ซึ่งมีน้ าหนักคงค้างบนตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 7.6 และ 
1.0 ตามล าดับ องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพ
ของเถ้าแกลบบดละเอียดทั้ง 2 กลุ่ม ได้แสดงในตารางที่ 1 
รูปที่ 1 แสดงลักษณะทางกายภาพของอนุภาคปูนซีเมนต์และ
เถ้าแกลบบดละเอียด ด้วยวิธี SEM จากรูปถ่าย SEM (ก) 
ปูนซีเมนต์มีลักษณะเหลี่ยมพื้นผิวทึบ ไม่มีรูพรุน ขนาดของ
อนุภาคโตสุดที่ 40.289 µm เล็กสุดที่ 14.006 µm (ข) เถ้า
แกลบบด 1 ชม. ลักษณะเถ้าแกลบมีความหลากหลาย มีท้ัง
ผิวเรียบและมีรูพรุน ขนาดคละเม็ดโตที่สุดเท่ากับ 62.844 
µm. ขนาดเม็ดที่เล็กที่สุดเท่ากับ 20.788 µm (ค) เถ้าแกลบ
บด 2 ชม.ขนาดอนุภาคเล็กลงและมีความสม่ าเสมอมากข้ึน
เมื่อเทียบกับการบด 1 ชม. ขนาดคละเม็ดโตที่สุดเท่ากับ 
39.537 µm. ขนาดเม็ดที่เล็กท่ีสุดเท่ากับ 18.646 µm พบว่า 
เมื่อเพิ่มระยะเวลาการบดมากขึ้นท าให้เถ้าแกลบมีขนาดเล็ก
ลง 
     จากการตรวจวิเคราะห์ความเป็นผลึกด้วยเครื่อง X-Ray 
Diffraction (XRD) ในรูปที่ 2 พบว่าเถ้าแกลบท่ีผ่านการบด
แ ล้ ว จ ะ มี รู ป แ บ บ ข อ ง ผ ลึ ก เ ป็ น แ บ บ อ สั ณ ฐ า น สู ง 
(amorphous) และมีแร่ธาตุที่เป็นผลึกบางส่วน ดังนั้นจึงมี
แนวโน้มว่าเถ้าแกลบบดทั้งสองจะสามารถท าปฏิกิริยาได้ [บุร
ฉัตร/ทวิสัณห์, มจธ.วิจัย 2545, 373 – 389]มวลรวมละเอยีด 
ใช้ทรายแม่น้ าสะอาด ซึ่งมีการกระจายขนาดอนุภาคเป็นไป
ตามมาตรฐาน ASTM C33 ดังรูปที่ 3 และมีค่าโมดูลัสความ
ละเอียดเท่ากับ 2.21 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของ
ปูนซีเมนต์และเถ้าแกลบบดละเอียด 

Chemical 
Composition OPC 1h –

RHA 
2h –
RHA 

CaO 70.4 - 1.46 
SiO2 15.9 - 92.6 
SO3 4.22 - 0.126 

Al2O3 3.79 - 0.314 
Fe2O3 3.71 - 1.02 
MgO 0.747 - 0.366 
K2O 0.43 - 2.67 
TiO2 0.283 - 0.05 
Na2O 0.181 - 0.115 

LOI (%) 2.00 4.70 4.30 
Specific gravity 3.14 2.08 2.17 

Chemical 
Composition OPC 1h –

RHA 
2h –
RHA 

Blaine surface 
area (cm2/g) 

3,248 - - 

Retained on a 
sieve No.325 (%) 

- 7.6 1.0 

ตารางที่ 2  สมบัติทางกายภาพของมวลรวม 

Properties Sand Crushed 
limestone 

Fineness modulus 2.21 6.70 
Bulk specific gravity 2.61 2.74 
Water absorption (%) 0.63 0.63 

 

 
(ก) ปูนซีเมนต ์

 
(ข) เถ้าแกลบบด 1 ช่ัวโมง 

 
(ค) เถ้าแกลบบด 2 ช่ัวโมง 

รูปที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของอนุภาคปูนซีเมนต ์
และเถ้าแกลบบดละเอยีด 
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(ก) ปูนซีเมนต ์

 
(ข) เถ้าแกลบบด 1 ช่ัวโมง 

 
(ค) เถ้าแกลบบด 2 ช่ัวโมง 

รูปที่ 2 รูปแบบกราฟ XRD ของเถ้าแกลบบดละเอียด 
 
2.3 อัตราส่วนผสมคอนกรตี 
     มวลรวมละเอียดได้ท าการทดสอบคุณสมบัติ ความ
ถ่วงจ าเพาะ หน่วยน้ าหนัก และขนาดคละของเม็ดทราย ซึ่ง
การทดสอบความถ่วงจ าเพาะและการวิเคราะห์หาขนาดคละ
ของเม็ดทราย ตามมาตรฐาน ASTM C128,ASTM C29 และ 
ASTM C33 
2.4 การเตรียมตัวอย่าง 
2.4.1 การผสมคอนกรีต 
     เมื่อเตรียมวัสดุผสมคอนกรีตพร้อม เช่น ปูน เถ้าแกลบ 
ทราย หิน น้ า ตามที่ออกแบบไว้ เริ่มเครื่องผสมคอนกรีตให้
เติมแต่ละอย่างตามล าดับคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน 
2.4.2 ตัวอย่างทดลองส าหรับการหดตัวแบบออโตจีนัส 
     ตัวอย่างทดลองส าหรับการหดตัวแบบออโตจีนัส อ้างอิง
ตามมาตรฐาน ASTM C157 โดยใช้โมลตัวอย่างขนาด 

7.5x7.5x28.5 เซนติเมตร ซึ่งเมื่อท าการผสมคอนกรีตเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้เทคอนกรีตทดลองลงในโมล ใช้แท่งเหล็ก
ขนาด 2.5 เซนติเมตร ติดตั้งที่ส่วนปลายทั้งสองข้างของโมล 
จากนั้นใช้พลาสติกใสห่อหุ้มโมลตัวอย่างปิดด้วยเทปใสเพื่อ
ป้องกันการสูญเสียของน้ า 

ตารางที่ 3 อัตราส่วนผสมคอนกรตี 

ตัวอย่าง 
อัตราส่วนผสม (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ปูนซีเมนต์ เถ้า
แกลบ ทราย หิน น  า 

OPC 420 0 740 1000 176.4 
1h-RHA10 378 42 740 1000 176.4 
1h-RHA20 336 84 740 1000 176.4 
1h-RHA30 294 126 740 1000 176.4 
2h-RHA10 378 42 740 1000 176.4 
2h-RHA20 336 84 740 1000 176.4 
2h-RHA30 294 126 740 1000 176.4 

 
2.5 วิธีทดสอบ 
2.5.1 การทดสอบระยะเวลาก่อตัว 
     การทดสอบการก่อตัวของคอนกรีต ได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ASTM C 403 
2.5.2 การทดสอบการหดตัวแบบออโตจีนัส  
     การวัดค่าการหดตัวแบบออโตจีนัสของคอนกรีตใช้แท่ง
ตัวอย่างขนาด 7.5 x 7.5 x 28.5 เซนติเมตร จ านวน 3 แท่ง
ต่อหนึ่งชุดทดลองเพื่อหาค่าเฉลี่ย (ASTM C157) หลังจาก
การเทคอนกรีตสดลงในแบบหล่อ ได้ปกป้องผิวหน้าคอนกรีต
ด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันการระเหยของน้ า จนกระทั่งถึงเวลา
ถอดแบบเมื่ออายุครบ 24 ช่ัวโมง จากนั้นแท่งตัวอย่างจะถูก
ห่อหุ้มด้วยพลาสติกแผ่นบางและเทปกาวอะลูมิเนียมทันที 
เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น วิธีการข้างต้นได้ประยุกต์มา
จาก Tazawa and Miyazawa  ซึ่ งพบในการวิจัยนี้ ว่ า
สามารถป้องกันการสูญเสียน้ าหนักได้ดี โดยมีค่าร้อยละการ
สูญเสียน้ าหนักของแท่งตัวอย่างที่อายุ 28 ต่ ากว่าร้อยละ 0.5 
การวัดค่าการหดตัวแบบออโตจีนัสค่าแรกจะเริ่มต้นเมื่อแท่ง
ตัวอย่างมีอายุ 24 ช่ัวโมง 
2.5.3 การทดสอบก าลังรับแรงอัด 
     การทดสอบก าลังรับแรงอัดของคอนกรีตได้ด าเนินการ
ตามมาตรฐาน BS [1881] โดยทดสอบ เมื่อตัวอย่างทดสอบมี
อายุ 7 14 28 และ 56 วัน ก าลังรับแรงอัดที่รายงานใน
บทความนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากตัวอย่างทดสอบ 3 ตัวอย่าง 
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3.  ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
     ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงผลการทดลองและอภิปรายผล
เกี่ยวกับอิทธิพลของปริมาณและความละเอียดของเถ้าแกลบ
ที่มีต่อการหดตัวแบบออโตจีนัสและก าลังรับแรงอัดของ
คอนกรีตในหัวข้อ 5.1 และ 5.2 ตามล าดับ  
3.1 การหดตัวแบบออโตจีนัสของคอนกรีต 
3.1.1 ผลของปริมาณเถ้าแกลบ 
     ในการวิจัยนี้สมมติฐานว่าการหดตัวแบบออโตจีนัสที่
เกิดขึ้นก่อนจุดก่อตัวต้นไม่ส่งผลต่อการเกิดความเค้นใน
คอนกรีต ดังนั้นเส้นกราฟการหดตัวทั้งหมดที่แสดงใน
ผลการวิจัยนี้ จึงเริ่มต้น ณ จุดก่อตัวต้น  
     รูปที่ 3 แสดงพฤติกรรมการหดตัวแบบออโตจีนัสของ
คอนกรีตผสมเถ้าแกลบบดเปรียบเทียบกับคอนกรีตควบคุม 
โดยภาพรวมจะเห็นว่าคอนกรีตที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบมี
ค่าการหดตัวต่ ากว่าคอนกรีตควบคุม และค่าการหดตัวลดลง
เมื่อปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบเพิ่มขึ้น  ซึ่ง
คอนกรีตควบคุมมีค่าการหดตัวที่ -439.5 ไมโครเมตร ดัง
แสดงในรูปที่ 3(a) ซึ่งพบว่าค่าการหดตัวที่อายุ 56 วัน ของ
คอนกรีตซึ่งแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบด 1 ช่ัวโมง ร้อย
ละ 10 20 และ 30 มีค่าเป็น -358.3, -282.8 และ -258 
ไมโครเมตร คิดเป็นร้อยละ 81.5 64.3 และ 58.7 ของ
คอนกรีตควบคุม ตามล าดับ ในขณะที่รูปท่ี 3(b) แสดงให้เห็น
ว่าค่าการหดตัว ท่ีอายุ  56 วัน ของคอนกรีตซึ่ งแทนที่
ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบด 2 ช่ัวโมง ร้อยละ 10 20 และ 30 
มีค่าเป็น -253.6 -152.4 และ -92.6 ไมโครเมตร คิดเป็นร้อย
ละ 57.7 34.7 และ 21.1 ของคอนกรีตควบคุม ตามล าดับ
เมื่อเปรียบเทียบการหดตัวแบบออโตจีนัสของคอนกรีตที่ผสม
เถ้าแกลบกับคอนกรีตปกติพบว่า การหดตัวของเถ้าแกลบ
ผสมคอนกรีตมีค่าการหดตัวที่น้อยกว่าคอนกรีตปกติโดยใน
การศึกษานี้เถ้าแกลบที่บดละเอียด 2 ช่ัวโมงและมีการแทนท่ี
ปูนซีเมนต์ร้อยละ 30 ท าให้คอนกรีตหดตัวน้อยที่สุดเนื่องจาก
ปริมาณเถ้าแกลบที่ เพิ่มขึ้นท าให้ปูนซี เมนต์มี สารไตร
แคลเซียมออกไซด์ C3A และเตตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์
ไรด์ C4AF มีปริมาณลดลงซึ่งมีผลกระทบต่อการหดตัวลดลง 
กล่าวคือเมื่อสารประกอบท าปฏิกิริยาไฮเดรช่ัน ผลิตภัณฑ์ที่
ได้จะเป็นเอิททริงไกด์ซึ่งเป็นผลึกเข็ม โดยปกติผลิตภัณฑ์นี้ท่ี
ได้นี้จะมีการพัฒนาโครงสร้างขยายออกในแนวแกนของเข็ม 
ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มจ านวนโพรงท่ีละเอียดมากขึ้น (Tazawa, 
E., 1999) ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การใช้เถ้าแกลบที่มี
ความละ เอี ยดสู งขึ้ น  (บดด้ วย เวลา  2 ช่ั ว โมง )  จะมี
ประสิทธิภาพในการช่วยลดการหดตัวแบบออโตจีนัสของ
คอนกรีตน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เถ้าแกลบที่มี
ความละเอียดต่ ากว่า 

     คอนกรีตที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์มากและใช้อัตราสว่น
น้ าต่อปูนซีเมนต์ (w/c) น้อย จะท าให้เกิดการหดตัวแบบออ
โตจีนัสสูงขึ้น กรณีของงานวิจัยนี้ การเพิ่มขึ้นของร้อยละการ
แทนท่ีปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบด เท่ากับเป็นการลดปริมาณ
ปูนซีเมนต์ในระบบ จึงท าให้การหดตัวแบบออโตจีนัสลดลง 
ปรากฏการณ์คล้ายคลึงกันได้มีการรายงานไว้ส าหรับวัสดุ
ปอซโซลานชนิดอื่น การท าหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายน้ าภายใน 
(internal curing effect) การที่เถ้าแกลบมีรูปพรุนขนาดเล็ก
ภายในอนุภาค จึงดูดซับน้ าไว้ภายใน และน้ านั้นจะค่อยๆ ถูก
ดึงออกมาใช้ระหว่างการท าปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์ 
เมื่อน้ าจ านวนหนึ่งถูกเก็บกักไว้ในเถ้าแกลบ จึงท าให้การ
ลดลงของความช้ืนภายในคอนกรีตล่าช้าออกไปกว่าปกติ 
ดังนั้นจึงช่วยลดการหดตัวแบบออโตจีนัสได้มาก Van และ
คณะ [CCC2014 pp270-278] การบดเถ้าแกลบให้มีความ
ละเอียดมากขึ้น (2 ช่ัวโมง) เป็นการท าลายช่องโพรงขนาด
เล็กภายในอนุภาคเถ้าแกลบ ท าให้ความสามารถในการกัก
เก็บน้ าต่ าลง จึงมีประสิทธิภาพในการช่วยลดการหดตัวแบบ
ออโตจีนัสต่ าลง เมื่อเปรียบเทียบกับเถ้าแกลบบด 2 ช่ัวโมง 
ท าให้ปริมาณน้ าอิสระภายนอกลดลง) และคายน้ าออกในช่วง
หลังท าให้ปฏิกิริยาไฮเดรช่ันของปูนซีเมนต์ก้าวหน้ามากขึ้น 
ดังนั้นก าลังอัดของคอนกรีตจึงเพ่ิมขึ้น 
 

 
รูปที่ 3 ผลของปริมาณเถ้าแกลบตอ่การหดตัวแบบออโตจีนสั

ของคอนกรีต (a) 1h-RHA และ (b) 2h-RHA 
ความละเอียดเถ้าแกลบ 

     เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพฤติกรรมการหดตัวแบบออโต
จีนัสของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบบด 1 ช่ัวโมง และบด 2 
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ช่ัวโมง ในอัตราร้อยละ 10 20 และ 30 ดังรูป 4(a)-(c) 
ตามล าดับ โดยภาพรวมจะเห็นว่าการใช้เถ้าแกลบบด 2 
ช่ัวโมง ซึ่งมีน้ าหนักค้างบนตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 1.0 จะ
ท าให้เกิดการหดตัวแบบออโตจีนัสสูงกว่าเถ้าแกลบบด 1 
ช่ัวโมง ตัวอย่างเช่น เมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบด
ร้อยละ 10 (รูปที่ 4(a)) ค่าการหดตัวที่อายุ 56 วัน ของ
คอนกรีตผสมเถ้าแกลบบด 1 ช่ัวโมง เท่ากับ 3.25 ไมครอน 
ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 37.57 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าการหด
ตัวของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบบด 2 ช่ัวโมง ที่อายุเดียวกัน 
ส าหรับกรณีที่ปริมาณการแทนที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20และ 
30 (รูปที่ 4(b)-(c)) ผลการทดลองยังมีแนวโน้มเดียวกันกับ
กรณีแรก ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเถ้าแกลบที่มีความละเอียดสูง 
(บด 2 ช่ัวโมง) อาจมีประสิทธิภาพในการช่วยลดการหดตัว
แบบออโตจีนัสต่ ากว่าเถ้าแกลบบด 1 ช่ัวโมง 

 

 

 

 
รูปที่ 4 ผลของความละเอียดเถ้าแกลบต่อการหดตัวแบบ

ออโตจีนัสของคอนกรีต (a) RHA10 (b) RHA20  
และ (c) RHA30 

รูปที่ 5 ผลของความละเอียดเถ้าแกลบต่อการพัฒนาก าลัง
อัดของคอนกรีต (a) RHA10 (b) RHA20 และ (c) RHA30 

3.2 ก าลังอัดของคอนกรีต 
ส าหรับคอนกรีต RHA10 การใช้เถ้าแกลบบด 1H จะ

ให้ก าลังสูงกว่าเถ้าแกลบบด 2H ในช่วง 28 วันแรก แต่
หลังจากนั้นก าลังอัดของคอนกรีตทีใช้เถ้าแกลบทั้งสอง
ความละเอียดมีค่าใกล้เคียงกัน และมีค่าใกล้เคียงกับ
คอนกรีตควบคุม (OPC) ซึ่ง OPC มีค่าก าลังอัดที่ 45.78 
MPa การที่ 1H-RHA10 มีค่าก าลังอัดช่วง 28 วันแรก สูง
กว่า 2H-RHA10 ส าหรับ RHA20 การใช้เถ้าแกลบทั้งสอง
ความละเอียดให้ค่าก าลังอัดใกล้ เ คียงกันและสูงกว่า
คอนกรีตควบคุมตลอดช่วงอายุที่ทดสอบ เมื่อพิจารณาที่
อายุ 28 วัน คอนกรีต 2H-RHA20 และ 1H-RHA20 มีค่า
ก าลังอัดที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 56.2 MPa และ 53.96 MPa 
คิดเป็นร้อยละ 122.8 และ 117.7 ของคอนกรีตควบคุม 
(OPC) ตามล าดับ ส าหรับ RHA30 การใช้เถ้าแกลบ 2H ให้
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ค่าก าลังอัดสูงกว่าเถ้าแกลบ1H อย่างชัดเจนในช่วง 28 วัน
แรก หลังจากนั้นมีค่าก าลังอัดใกล้เคียงกันและสูงกว่า
คอนกรีตควบคุม เมื่อพิจารณาที่อายุ 28 วัน คอนกรีต 2H-
RHA30 และ 1H-RHA30 มีค่าก าลังอัดที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 
56.54 MPa และ 54.78 MPa คิดเป็นร้อยละ 123.5 และ 
119.7 ของคอนกรีตควบคุม (OPC) ตามล าดับ 
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บทคัดย่อ  
          การสกัดสารแทนความหวานจากหญ้าหวานระดับอุตสาหกรรมในรูปแบบของผลึกในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
และมีต้นทุนสูง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการสกัดสารละลายเข้มข้นจากหญ้าหวานที่มีการผลิตที่ง่าย ต้นทุนต่่า 
สามารถถ่ายทอดให้กับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและชุมชนได้  โดยศึกษาอัตราส่วนผงหญ้าหวาน (150 – 180 µm) ต่อน้่าในการ
สกัดที่แตกต่างกัน คือ 1:35 และ 1:15  (w/v) ทีอุ่ณหภูมิ 65ºC เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง จากนั้นน่าส่วนของน้่าหญ้าหวานที่สกัดได้
ไปเข้าเครื่อง Rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 45ºC ความดัน 70 mbar เพื่อระเหยแห้งให้ได้ไซรัป  น่าสารที่ได้วัดค่าของแข็ง
ละลายน้่า พบว่า สารละลายก่อนการสกัดมีค่าของแข็งละลายน้่าที่อัตราส่วน 1:15 และ 1:35 (w/v) มีค่าเท่ากับ 4 ºBrix และ 
8ºBrix ตามล่าดับ หลังจากน่าไปต้มต่อที่ 65ºC เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง พบว่า ค่าของแข็งละลายน้่าเพิ่มขึ้นเป็น 8.5ºBrix และ 
4ºBrix ตามล่าดับ จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่าการใช้ อัตราส่วนท่ี 1:15 (w/v) ให้ค่าของแข็งละลายน้่าสูงกว่าที่อัตราส่วน 
1:35 (w/v)  หลังจากนั้นจึงน่าสารละลายที่อัตราส่วน 1:15 (w/v) ไปท่าการสกัดต่อด้วยเครื่อง rotary evaporator พบว่าได้
ค่าของแข็งละลายน้่าที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในช่วงที่เหมาะสมส่าหรับการน่าไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่อไป คือ 
66.9ºBrix 

ค าส าคญั : ผงหญ้าหวาน, การสกัดโดยใช้น้่า ,สตีเวียไซรัป 

Abstract 
          Sweetener from the stevia in manufactory was extracted in to crystal form have the recent technical 
been used high cost technique. So this research was to study the ratio of extraction solvent for stevia syrup 
production.  This processes should be easy to transfer on knowledge to small industrial and community. 
The variation of stevia powder (150 – 180 µm) : water ratio in 1:35 (w/v) and 1:15 (w/v) were studied. the 
stevia powder in water The extract solution was boiled at 65 ºC. Then it was contented by rotary evaporator 
at 45 ºC with 70 mbar until the solution was evaporator to be syrup.  The result from this work show that 
the total soluble solids (TSS) before extraction at 1:15 (w/v) and 1:35(w/v) of stevia powder: water were 4 
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ºBrix and 1.8 ºBrix respectively. After evaporator for 5 hours, the TSS of syrup concentration were increased 
to 8.5 ºBrix and 4 ºBrix, respectively. From the previously result, the TSS of the Stevia syrup from extraction 
ratio of stevia powder: water at 1:15 (w/v) was higher than ratio 1:35 (w/v). After that the extract solution 
of 1:15 (w/v)  was continued to the rotary evaporator then gave the higher TSS at 66 .9  ºBrix that is more 
suitable for the beverage application. 

Keywords: Stevia powder, Extraction water, Stevia syrup 

 
1. บทน า  
     หญ้าหวาน  (Stevia rebaudiana Berton)  เป็นพืชที่
ประเทศไทยก่าลังลดการน่าเข้าและผลักดันให้เป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส่าคัญเนื่องจาก ในปัจจุบันมีการน่าหญ้าหวานมา
ใช้ เป็นวัตถุดิ บในการสกัดสารหวานบริสุทธิ ในระดับ
อุตสาหกรรมมากข้ึนจึงมีการส่งเสริมให้เกษตรให้ปลูกไร่หญ้า
หวานกันมากขึ้นหญ้าหวานเป็นพืชพื้นเมืองของปารากวัย 
บราซิลและประเทศในแถบอเมริกาใต้ (Misra, 2011)[6]    
     ต่อมาได้มีการปลูกหญ้าหวานในไทยโดยเฉพาะพื้นที่
บริเวณเขาใหญ่และทางภาคเหนือ  เพื่อน่ามาเป็นวัตถุดิบใน
การสกัดสารหวาน  สารหวานที่อยู่ในหญ้าหวาน เป็นกลุ่ม
สารเคมีในกลุ่มโคไซค์ ช่ือ Stevioside มีความหวานมากกว่า
น้่าตาล 100-300 เท่า มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว สารหวาน
คุณสมบัติเป็นรสหวานท่ีมีพลังงานต่่า มีรสชาติฝาดขม แต่ไม่
มีรสชาติหลังกลืน ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง จึงเหมาะที่จะน่าไปใช้
กับผู้ที่มีปัญหาทางการเกิดโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน 
ลดความดันโลหิต  มีความคงทนในสภาพที่เป็นกรด ด่าง ที่
อุณหภูมิสูง สารหวานที่มีในหญ้าหวานจะพบมากในส่วนใบ 
(Geuns, 2003)[5] จึงนิยมน่าส่วนใบมาสกัด เพื่อให้ ได้ 
สารสตีวิโอไซค์มาใช้ในรูปแบบของผลึกแต่ใช้ระยะเวลานาน
ในการสกัด ยุ่งยากใช้เทคโนโลยีขึ้นสูง   
     น้่าเ ช่ือม หรือ สารละลายเข้มข้น (syrup) หมายถึง 
ละลายน้่าตาลซูโครส (sucrose) ที่ได้จากอ้อย หรือหัวบีท 
หรือ invert sugar หรืออาจเป็นไซรัปท่ีได้จากการไฮโดรไลซ์
ส ต า ร์ ช  ( starch hydrolysate)  เ ช่ น  น้่ า ไ ซ รั ปกลู โ คส 
(glucose syrup) ไซรัปฟรักโทส (fructose syrup)  ความ
เข้มข้นของไซรัปจะสามารถตรวจสอบในหน่วยขององศาบ
ริกซ์ ( °Brix) ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้่าหนักต่อน้่าหนักของ
น้่าตาลในสารละลาย  นิยมตรวจวัดความหนาแน่นของ
น้่าตาลโดยใช้เครื่องไฮโดรมิเตอร์ (hydrometer) หรือใช้
เครื่องรีแฟรกโตมิเตอร์  ไซรัปสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้เป็นสารให้ความหวานและมีค่า 
water activity ต่่ า  ท่าให้สามารถยับยั้ งการเจริญของ
จุลินทรีย์ที่ท่าให้เสื่อมเสีย จึงสามารถเก็บได้นาน (มะลิวัลย์, 
2554)[3] 

      การเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมส่าหรับการสกัด
สารละลายเข้มข้นจากหญ้าหวานนั้นเป็นแนวทางในการสกัด
สารละลายเข้มข้นจากหญ้าหวานให้มีต้นทุนในการผลิตที่ต่่า  
สะดวกง่าย ปลอดภัย และสารละลายเข้มข้นแนวทางในการ
พัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สามารถน่ามาใช้กับเครื่องดื่มในจริง
และสามารถจ่าหน่ายออกสู่ตลาดเครื่องดื่มได้และถ่ายทอด
องค์ความรู้ และการจัดการความรู้ เ รื่ องการการสกัด
สารละลายเข้มข้นจากหญ้าหวานสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาด
เล็กในชุมชน 
     ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อโดยศึกษาผลของ
อัตราส่วนตัวท่าละลายต่อการสกัดสารละลายเข้มข้นหญ้า
หวานโดยศึกษาอัตราส่วนผงหญ้าหวานต่อน้่าในการสกัดเพื่อ
หาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการสกัดสารละลายเข้มข้นส่าหรับ
น่าไปใช้เป็นสารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์อาหารได้เพื่อให้
สะดวกเหมาะสมต่อผู้บริโภคในการน่าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
และสามารถเก็บรักษาได้นานข้ึน  
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย  
2.1. การเตรียมหญา้หวานแห้ง  
      น่าส่วนใบของหญ้าหวานสดขนาด 5 – 10 เซนติเมตร 
น่ามาล้างให้สะอาด ผึ่งแดดให้แห้งโดยอุณหภูมิ 25-30 ºC 
นาน 48 ช่ัวโมง เก็บใส่ในถุงพลาสติกหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด
ที่อุณหภูมิห้อง ที่มาของใบหญ้าหวานจากสวนของนาย 
ละออง ศรีวรรณะ ที่อยู่ เลขที่ 94 หมู่ 2 หมู่บ้านอมลอง  
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ่ 
2.2. การเตรียมสารที่ใช้สกัด  
     น่าใบหญ้าหวานแห้งมาท่าการป่ันโดย  blender (รุ่น 
HR2115, 600 w, Philips, Thailand) ได้ ผงหญ้าหวาน
ละเอียด ขนาดประมาณ 150 – 180 µm 
2.3. การสกัดหญ้าหวานด้วยตัวทา่ละลาย 
     เตรียมผงหญ้าหวานต่อน้่าที่ 2 อัตราส่วน ดังนี้ คือ 1:15 
และ1:35 (w/v) แล้วให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิ 65 ºC วัดค่า
ของแข็งละลายน้่า (Total soluble solid ; TSS) ด้วยเครื่อง 
Refractometer (รุ่น Master-2T, ATAGO, Japan) แสดงผล
เป็นค่า ºBrix บันทึกผลการทดลอง โดยวัดค่าทุก 1 ช่ัวโมง 
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เพื่อดูแนวโน้มค่า TSS ของสารละลายหญ้าหวานที่ถูกสกัด
ด้วยน้่า  
     จากนั้นท่าการกรองด้วยผ้าขาวบางหลัง  แล้วน่าส่วนของ
สารละลายหญ้ าหวานที่ ส กั ด ได้  เ ข้ า เ ครื่ อ ง  Rotary 
Evaporator (รุ่น Rotavapor R-3, BUCHI) ที่อุณหภูมิ 45ºC 
ความดัน 70 mbar และวัดค่า TSS ทุก 1 ช่ัวโมงจนได้ค่าอยู่
ในช่วง 65-70  ºBrix  

 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  
     ผลของการเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างผง
หญ้าหวานกับตัวท่าละลาย คือ น้่า ในการสกัดหญ้าหวาน ที่
อัตราส่โดยวิธีการต้มที่  65 ºC เป็นเวลา 5 ช่ัวโมงได้ผล 
ดังแสดงในตารางที่ 1 ท่าการเปรียบเทียบค่า TSS พบว่าที่ 
อัตราส่วนผงหญ้าหวานต่อน้่า ที่ 1: 15 (w/v) มีแนวโน้มค่า 
TSS ที่สูงกว่าที่อัตราส่วน 1 :35 (w/v) โดยที่อัตราส่วน  
1:15 (w/v)  มีค่า TSS เริ่มต้นที่ 4 ºBrix หลังจากน่ามาต้ม
สกัดด้วยน้่า เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง พบว่าค่า TSS เพิ่มขึ้น เป็น 
8.5 ºBrix แตกต่างจากทีอ่ัตราส่วน 1:35  (w/v) มีค่า TSS ที่
ต่่าตั้งแต่เริ่มต้น คือ 1.8 ºBrix เมื่อน่าไปต้มสกัดด้วยน้่า เป็น
เวลา 5 ช่ัวโมง พบว่า ค่าของแข็งละลายน้่าเพิ่มขึ้น เป็น  
4 ºBrix เหมาะสมที่จะน่าไปสกัดต่อด้วยเครื่องระเหยแห้ง 
Rotary Evaporator เพื่อให้ได้สารละลายหญ้าหวานเข้มข้น 
ดังน้นจึงเลือกอัตราส่วน 1:15 (w/v) มาต้มต่ออีก 1 hr ก่อน
เข้าเครื่อง Rotary evaporator ในขั้นตอนต่อไป 

ตารางที่ 1 แสดงค่าของแข็งละลายน้่า (TSS) ของสารละลาย
หญ้าหวานที่ถูกสกัดด้วยน้่าและความร้อน โดย
การต้มที่อุณหภูมิ 65ºC ที่เวลาเริ่มต้นและเวลา
ผ่ านไป 5 ช่ัว โมง  ( ก่ อน เข้ า เครื่ อ ง  Rotary 
evaporator) 

 
 

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าของแข็งที่ละลายน้่า  
กับเวลาที่ใช้ในการสกัด ณ อุณหภมูิ 65 ºC 

 

     ท่าการสกัดสารละลายหญ้าหวานต่อโดยใช้เครื่อง 
Rotary Evaporator ที่อุณหภูมิ 45ºC  ความดัน 70 mbar 
วัดค่า TSS ทุกๆ ช่ัวโมง จนเมื่อเวลาผ่านไป 7 ช่ัวโมง ได้
สารละลายหญ้าหวานเข้มข้นที่มีค่า TSS  อยู่ ในช่วงที่
เหมาะสม คือ 66.9 ºBrix  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Abou-Arab และ คณะ (2010)[4]  กล่าวว่าอัตราส่วนที่
เหมาะสมของใบหญ้าหวานแห้งต่อน้่าคือ 1:15 - 1:75 (w/v) 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วทันยา และ คณะ (2555)[1]  
ที่กล่าวว่า ไซรัปหรือสารละลายหญ้าหวานเข้มข้นที่เหมาะสม
ส่าหรับน่าไปประยุกต์ใช้ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ควรมี TSS 
ในช่วง 66.5 - 66.9 ºBrix  ดังแสดงผลในตารางที่ 2 และรูป
ที่ 2  แสดงค่าของแข็งที่ละลายน้่าของสารละลายหญ้าหวาน
เ ข้ ม ข้ น ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ส กั ด ด้ ว ย น้่ า ที่ อั ต ร า ส่ ว น  
1:15 (w/v) ที่อุณหภูมิ 65 ºC นาน 6 hr แล้วน่าเข้าเครื่อง
ระเหยแห้ง Rotary Evaporator สภาวะอุณหภูมิ  45ºC 
ความดัน 70 mbar ต่อ จนได้ค่า TSS ที่เหมาะสม ใช้เวลาอีก 
7 hr  
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ตารางที่ 2 แสดงค่าของแข็งละลายน้่า (TSS) ของสารละลาย
หญ้าหวานที่ถูกสกัดด้วยน้่าและความร้อน โดย
การต้มที่อุณหภูมิ 65ºC ที่ นาน 6 ช่ัวโมง จากนั้น
น่าเข้าเครื่อง  Rotary Evaporator เพื่อสกัดต่อ
จนได้ค่า TSS ที่เหมาะสม อีก 7 ช่ัวโมง 

 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 
     การสกัดสารให้ความหวาน (สตีวิโอไซด์) จากใบหญ้า
หวานแห้งที่น่ามาบดเป็นผงละเอียด โดยใช้น้่าเป็นตัวท่า
ละลาย พบว่า ที่อัตราส่วนผงหญ้าหวานต่อน้่า 1:15 (w/v) 
ต้มให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 65°C นาน 6 ช่ัวโมง แล้วจึงน่าไป
ผ่านเครื่องระเหยแห้งที่สภาวะอุณหภูมิ 45ºC  ความดัน  
70 mbar นาน 7 ช่ัวโมง จะให้ค่าของแข็งละลายน้่าที่อยู่
ในช่วงที่ยอมรับได้ของสารละลายหญ้าหวานเข้มข้น ที่
สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ทางอาหารและเครื่องดื่มได้ต่อไป 
 
5. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  
     การวิจัยครั้งนี้ส่าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์สนับสนุน
ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับปริญญานิพจน์ประจ่าปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 5 9  ป ร ะ เ ภ ท  ทุ น วิ จั ย  PRD 
( Professional Researcher Development)  แ ล ะ ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หน่วยวิจัยวัสดุ

ชีวภาพและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ให้ความสะดวกในการ
ใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการในการท่าวิจัยจนส่าเร็จลุล่วง   
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สภาวะ เวลาที่วัด (hr) ค่า ºBrix  
สกัดด้วยการตม้ที่ 
อุณหภูมิ 65ºC  

0 4.0 
1 4.5 
2 5.0 
3 6.5 
4 7.5 
5 8.5 
6 9.0 

สกัดด้วยเครื่อง 
Rotary 

Evaporator 

1 10.0 
2 13.0 
3 15.5 
4 20.5 
5 29.0 
6 30.0 

6.5 66.0 
7 66.9 
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บทคัดย่อ  
          ระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน เป็นทางเลือกที่ช่วยให้ระบบพลังงานทดแทนมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น  การวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเครื่องแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงพิกัด 1 กิโลวัตต์ ส าห รับแหล่งจ่ายผสมผสานเซลล์
แสงอาทิตย์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร พิกัดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 220 โวลต์ 150 เฮิรตซ์ ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์
ขนาดสูงสุด 800 วัตต์ 144 V  โดยใช้วงจรทอนระดับแรงดันส าหรับพลังงานไฟฟ้าจากเครือ่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัและเซลล์
แสงอาทิตย์พิกัดไม่น้อยกว่า 2* 500 W ที่มีการควบคุมแรงดันวงวนปิดแบบพีไอดี ภายในวงจร ประกอบด้วยสวิตช์มอสเฟส  
ไออาร์เอฟ 540 เอ็น  น าขับเกตด้วยวงจรรวม ทีแอลพี 250 ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวน า โดยใช้ตัวควบคุมกระแสวงวนปิดแบบ
พีไอดี ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีลองผิดลองถูก ให้ได้ค่าอัตราขยายสัดส่วน อัตราขยายปริภัณฑ์ และ อัตราขยายอนุพันธ์  
เทียบกับการปรับแต่งอัตราขยายของตัวควบคุมด้วยวิธีของซิกเลอร์ – นิโคลส์  
          ผลการศึกษา พบว่า ก) เมื่อเครื่องผกผันก าลังไฟฟ้าแบบผสมผสานไม่มีการควบคุมแรงดัน ท าให้ระบบมีแรงดันขาออก 
49.39 โวลต์ กระแส 21.33 แอมแปร์ ค่าแรงดันกระเพ่ือม 46.87 เปอร์เซ็น เวลาเข้าสู่ภาวะคงตัว 3.86 มิลลิวินาที และมีค่า
แรงดันโอเวอร์ชูต 81.27 โวลต์ ข) เมื่อเครื่องผกผันก าลังไฟฟ้าแบบผสมผสาน มีการควบคุมแรงดันวงวนปิดพีไอดีที่ปรับแต่ง
วงจรด้วยวิธีลองผิดลองถูก ท าให้มีแรงดันขาออก 48.71โวลต์ กระแส 21.20 แอมแปร์ ค่าแรงดันกระเพื่อม 7.92 เปอร์เซ็น 
เวลาเข้าสู่ภาวะคงตัว 1.08  มิลลิวินาที และไม่มีแรงดันโอเวอร์ชูต และ ค) เมื่อเครื่องผกผันก าลังไฟฟ้าแบบผสมผสาน มีการ
ควบคุมแรงดันวงวนปิดที่ปรับแต่งวงจรควบคุมด้วยวิธีของซิกเลอร์ – นิโคลส์ ท าใหร้ะบบมีแรงดันขาออก 48.16 โวลต์ กระแส 
20.88 แอมแปร์ ค่าแรงดันกระเพื่อม 6.7 เปอร์เซ็น เวลาเข้าสู่ภาวะคงตัว 2.21 มิลลิวินาที และมีค่าแรงดันโอเวอร์ชูต  
57.09 โวลต์ 

ค ำส ำคัญ : คอนเวอร์เตอร์ ระบบไฟฟ้าผสมผสาน เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย ์

Abstract 
          Hybrid renewable energy system has higher stability option than single source system. This study 
aims to design a hybrid DC to DC converter used for multi sources of a photovoltaic system and a permanent 
magnet ac generator. In the design, the 800 Wp 144V photovoltaic system converts the power to 48 Vdc 
using a buck converter 1. The ac generator of 220 V 150 Hz was rectified and convert to 48 Vdc using a 
buck converter 2. Then the bus of 48Vdc of 2 converters were connected in parallel. For the photovoltaic 
system, the 144 Vdc to 48 Vdc converter was consisted of IRF 540N MOSFET, TLP 250 gate drive, a capacitor, 
an inductor, and PID current controller. For the ac generator, the 311 Vdc to 48 Vdc converter consist of 
IRF 540N MOSFET, TLP 250 gate drive, 10 F capacitor, 518 H inductor, and PID current controller. The 
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PID controllers used in the converters were tuning using the trial – error method compared with the Ziegler-
Nichols method.  
          The results found that a) the converter without controller, output were 49.33 V, 21.33 A, 46.87 % 
ripple voltage, time reach steady state of 3.86 ms and 81.27 V of over shooting. b) For the converter with 
a trial – error tuning of closed – loop controller, output were 48.71 V, 21.20 A, 7.92 % ripple voltage, time 
reach steady state of 1.08 ms and without the over shoot voltage. c) And, the Ziegler-Nichols tuning method 
closed – loop converter, output were 48.16 V, 20.88 A, 6.7 % ripple voltage, time reach steady state of 2.21 
ms and 57.09 V over shooting.  

Keywords :  converters, integrated power system, generator, solar cell, 

 
1. บทน ำ 
     ในโลกปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย  ซึ่งท าให้พลังงาน
เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญ ในการตอบสนองความต้องการ 
ขั้นพื้นฐาน ของประชาชน และเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิต ใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  ดังนั้น จึงต้องมีการจัดหา
พลังงาน ให้มีปริมาณที่เพียงพอ มีราคาที่เหมาะสม และมี
คุณภาพที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  เพื่อให้
สามารถตอบสนอง ความต้องการขั้นพื้นฐาน ของประชาชน 
และสามารถตอบสนอง ความต้องการใช้ ในกิจกรรมการผลิต
ต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ{1}   
     พลังงานที่ เราใช้อยู่ ในปัจจุบัน  อาจแบ่งออกได้เป็น  
2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงานสิ้นเปลือง และพลังงาน
หมุนเวียน โดยพลังงานสิ้นเปลือง คือ พลังงานท่ีใช้แล้วหมด
ไป ซึ่งรวมถึงถ่านหิน หินน้ ามัน ทรายน้ ามัน น้ ามันดิบ น้ ามัน
เ ช้ือเพลิง และก๊าซธรรมชาติ  ส่วนพลังงานหมุนเ วียน 
หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย 
ชีวะมวล น้ า แสงอาทิตย์ ลม และคลื่น[1] 
     พลังงานสิ้นเปลืองเช่น ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติมี
ปริมาณลดลงในขณะที่ความต้องการด้านพลังงานยังคงเพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ แสดงว่าเราจะไม่สามารถพึ่งพาเช้ือเพลิง
ฟอสซิลได้ตลอดไป  ในขณะนี้  ประเทศไทยต้องน าเข้า
เช้ือเพลิงฟอสซิลทั้งหมดจากต่างประเทศ ราคาเช้ือเพลิงที่
เปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ไม่สามารถพยากรณ์ได้นี้ ท าให้ยากที่จะ
ค านวณถึงความมั่นคงทางการเงินของโรงไฟฟ้าพลังงาน
เช้ือเพลิงฟอสซิลตลอดระยะเวลาของการเปิดด าเนินการได้
โดยเฉพาะเมื่อต้องแข่งขันกับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มี
ราคาถูกลงและพยากรณ์ได้แน่นอน 
     การผสมผสานด้านพลังงานในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้ว 
อยู่บนพื้นฐานของพลังงานน้ า ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ 
และมีแผนที่ จะสร้ างโรงไฟฟ้าพลั งน้ า  ถ่ า นหิน และ 
ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าประเทศไทยแสวงหา

วิธีการ ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานท่ีเพิ่มขึ้น โดยใช้
วิธีการที่ลงทุนต่ า แต่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ 
สร้างความเสียหายในระยะยาวอย่างไรก็ตามมีเหตุผล 
มากมายที่อธิบายได้ว่า ประเทศไทยควรออกจาก การใช้
เทคโนโลยีท่ีใช้เ ช้ือเพลิง ฟอสซิล  และรับเอาพลังงาน
หมุนเวียนที่มีปริมาณมาก สามารถกระจายการผลิตได้ และมี
ความยั่งยืนกว่า[2] 
     จากปัญหาดังกล่าววิทยานิพนธ์นี้จึงมีการน าเสนอการ
ออกแบบสร้างคอนเวอร์เตอร์ส าหรับระบบไฟฟ้าแบบ
ผสมผสานเครื่องก าเนิด-เซลล์แสงอาทิตย์ โดยท าการการ
ออกแบบและสร้างคอนเวอร์ เตอร์ส าหรับระบบไฟฟ้า
ผสมผสานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า–เซลล์แสงอาทิตย์ใช้แหล่งจ่าย
ไฟฟ้าผสมผสานจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชนิด
แม่เหล็กถาวร ท างานจ าลองผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันน้ าหรือ
พลั งงานอื่นๆ พิกัด ไม่น้อยกว่ า  1 kW และแผงเซลล์
แสงอาทติย์ขนาดไม่น้อยกว่า 800 W  

รูปที่ 1 (ก.) พลังงานแสงอาทิตย์  (ข.) พลังงานลม 
(ค.) พลังงานน้ า (ง.) พลังผสมผสานระบบ HYBRID 

2. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรวิจัย 
     เพื่อออกแบบเครื่องแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงพิกัด 
1 กิโลวัตต์ ส าหรับแหล่งจ่ายผสมผสานเซลล์แสงอาทิตย์และ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร  
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3. ทฤษฏีและงำนวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     3.1 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
     เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ เปลี่ยน
พลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้ามีส่วนประกอบส าคัญได้แก่
ขดลวดที่พันอยู่รอบแกนเรียกว่าอาเมเจอร์  (armature) 
แม่เหล็ก 2 แท่งหันขั้วต่างกันเข้าหากันเพื่อให้เกิสนาม
แม่เหล็กโดยจะมีเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้
และบริเวณขั้วจะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กมากกว่า
บริเวณอื่นหลักการเหนี่ยวน าให้เกิดกระแสไฟฟ้าจากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า [3] 

AC

jXa Ra

VtEs

+

-
 

รูปที่ 2 วงจรสมมลูต่อเฟสของเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส  
 
วงจรสมมูลของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส 

             aft jXIEV  โวลต์/เฟส                  (3.1.1) 
เมื่อ   
         tV   คือ แรงดันไฟฟ้าขาออกมีหน่วยเป็นโวลต์ต่อเฟส 

        fE  คือ  แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ามี  
                   หน่วยเป็นโวลต์ต่อเฟส 
        aI   คือ  กระแสอาร์เมเจอร์มีหน่วยเป็นแอมแปร์ต่อ   
                    เฟส 
       X   คือ  Magnetizing Reactance Per Phase ซึ่ง 
                   เกิดจากการเหนี่ยวน าของเส้นแรงแม่เหล็ก                                                    
                   ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโอห์ม 
      เนื่องจากในขดลวดอาร์เมเจอร์มีค่าความต้านทานอยู่
ภายในและจากการพันขดลวดก็จะเกิดรีแอคทีฟอิมพิแดนซ์
จึงเขียนสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าต่อเฟสใหม่ได้ดังนี้ 
[3] 
 

       AAAAft RIIjXjXIEV  1
 โวลต์/เฟส       (3.1.2) 

ถ้าให้ 
                        1XXX s  โอห์ม               (3.1.3) 
เมื่อ    
         X  คือ Magnetizing Reactance Per Phase ซึ่ง  
                    เกิดจากการเหนีย่วน าของเส้นแรงแม่เหล็ก  
                    ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโอห์ม 

        XI   คือ  leakage Reactance Per Phase ซึ่งเกิด  
                    จากการที่ไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่านขดลวด  
                     ก าเนิดไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโอห์ม 
        sX   คือ  Synchronous Reactance มีหน่วยเป็น 
                     โอห์ม 
        AR   คือ  ความต้านของขดลวดอาร์เมเจอร์มีหน่วย 
                     เป็นโอห์ม 
ดังนั้นเขียนสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ข้ัวใหม่ได้ดังนี้ 

              AAAft RIjXIEV   โวลต์             (3.1.4) 
ก ำลังและแรงบิดในเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำซิงโครนัส [3] 

 
   (3.1.5) 

 
 เมื่อ   inP   คือ  ก าลังทางกลขาเข้ามีหน่วยเป็นวัตต์ 
        T      คือ  แรงบิดทางกลของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ามี 
                      หน่วยเป็นนิวตันเมตร 
        N     คือ  ความเร็วเชิงมุมทางกลมีหน่วยเป็น 
                       เรเดียนต่อวินาที 
3.2 เซลล์แสงอาทิตย์ 
   3.2.1 โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ 
     เซลล์แสงอาทิตย์สามารถแบ่งชนิดตามลักษณะโครสร้าง
ได้ 3 รูปแบบ คือ ชนิดรอยต่อเดียว (Homo – junction 
device) ชนิดหลายรอยต่อ (Hetero – junction Device) 
และชนิดสามรอยต่อพีไอเอ็น และเอ็นไอพี (p-i-n and n-i-p 
device)  [4] 
     เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเดียว (Homo – junction PV 
Cell) สร้างรอยต่อพีเอ็นขึ้นจากวัสดุชนิดเดียว โดยการเติม
สารเจือให้ด้านหนึ่งเป็นสารพี (P – type) และอีกด้านหนึ่ง
เป็นสารเอ็น (N – type)  และรอยต่อพี  -  เอ็น (  P-N 
junction ) เป็นบริเวณที่ดูดกลืนแสงมากที่สุดเพื่อสร้างประจุ
พาหะ [4] 
     เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดหลายรอยต่อ (Hetero junction 
PV Cell) สร้างรอยต่อโดยการประสารต่อเช่ือมวัสดุสารกึ่ง
ตัวน าสองชนิดให้เป็นรอยต่อพีเอ็นจ านวนหลายรอยต่อ 
เพื่อให้สามารถดูดกลืนแสงให้ได้มากที่สุด ในการสร้างตัว
เซลล์นั้น รอยต่อพีเอ็นช้ันบน (Top later) ใช้วัสดุสาร 
กึ่งตัวน าที่มีพลังงานช่องว่าง (Bandgap Energy) ค่าสูง 
เพื่อให้รอยต่อนี้สามารถโปร่งแสงที่มีความยาวคลื่นยาวซึ่งมี
พลังงานต่ ากว่าพลังงานช่องว่าง ส่วนรอยต่อพีเอ็นช้ันล่าง 
(Bottom layer) ใช้สารกึ่งตัวน าที่มีพลังงานช่องว่างต่ าเพื่อ
ดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นที่มีพลังงานช่องว่างต่ ากว่า
ลงมา [4] 

60
2 NTPin 
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     เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสามชั้น พีไอเอ็น และเอ็นไอพี (p-i-
n and n- i-p PV Call) สร้างรอยต่อขึ้นจากวัสดุสามช้ัน
ประกบกัน (Three layer sandwich)  เซลล์ชนิดนั้น  มี
รอยต่อตรงกลางเป็นวัสดุบริสุทธิ์ซึ่ ง ไม่มีการเจือสาร 
(Intrinsic layer, i) ซึ่งจะวางอยู่ระหว่างช้ันของสารเอ็นและ
สารพี เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดพีไอเอ็นและเอ็นไอพีนี้ มีการ
ก าเนิดประจุพาหะคู่อิเล็กตรอน – โฮล ข้ึนที่บริเวณช้ันกลาง
ที่เป็นสารบริสุทธ์ิ [4] 
     3.3 วงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร์ (Buck Converter) 
     ท าหน้าที่ลดทอนแรงดันขาเข้า (Input Voltage) ท าให้
แรงดันขาออก (Output Voltage) มีค่าลดน้อยกว่าแรงดัน
ขาเข้า[4]ดังรูป 3 

 

 
รูปที่ 3 วงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร์ (Buck Converter)  

      การออกแบบวงจรบ๊ักคอนเวอร์เตอร์นั้นเริ่มต้นจากการ
ก าหนดค่าตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ แรงดันไฟฟ้า ด้านไฟเข้าและ
แรงดันไฟฟ้าด้านออกของ วงจรความถี่ใน การสวิตช่ิ ง
ก าหนดให้เท่ากับ 20 kH และก าลังงานไฟฟ้าสูงสุดของ วงจร
จากนั้นค านวณค่าความต้านทานโหลดโดยใช้สมการก าลัง
งานไฟฟ้า[4]จากสมาการ 3.3.1 

                              
              (3.3.1) 

       ในการท านั้น อาศัยรอบท างาน (Duty Cycle) ของ
สวิตช์ก าลังไฟฟ้ากระแสตรงขาเข้าผ่านตัวเหนี่ยวน าที่ต่อ
อนุกรมกับวงจรของโหลดและตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่ต่อขนาน
กับโหลด[4]ดังสมการที ่3.3.2 

                                            (3.3.2) 
              คือ แรงดันขาออก (Output Voltage) [V] 
              คือ รอบท างานของสวิตช์ (Duty Cycle) 

  คือ แรงดันขาเข้า (Input Voltage)  [V] 
   ค่าความถี่การของขับสวิตช์ และค่าความต้านทานโหลดมี
ผลต่อค่าความเหนี่ยวน าค่าต่ าสุดส าหรับท าให้กระแสไหลได้
อย่างต่อเนื่อง[4]สมการที ่3.3.3 

                                                            (3.3.3) 
 

คือ ค่าความเหนี่ยวน าค่าต่ าสุด ทีจ่ะท าให้กระแส  
     ไหลในวงจรอย่างต่อเนื่อง [H] 
 คือ ค่าความต้านทานโหลด [Ohm] 
 คือ ค่าความถี่ไฟฟ้า [Hz] 

     ค่าแรงดันกระเพื่อม (Ripple Voltage) สามารควบคุมให้
มีค่าต่ าได้ ด้วยความสมัพันธ์ค่าตัวเก็บประจตุาม[4] 
 สมการที่ 3.3.4 

                                                           (3.3.4)                                  
 
3.4 วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์                                  

วงจรเรี ยงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์ เป็นวงจรเรียง
กระแสไฟฟ้าแบบเต็มคลื่นชนิดหนึ่ง ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถใช้ 
ร่วมกับหม้อแปลงธรรมดาได้ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้หม้อแปลง
ชนิดเซนเตอร์แทป (center tap transformer) โดยวงจร 
เรียงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด
เช่นกัน คือ วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์บวก และวงจร 
เรียงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์ลบ[5] 

 

 
รูปที ่4 การท างานของวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์ 

เนื่องจากวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์เป็นวงจรเรียง
กระแสไฟฟ้าแบบเต็มคลืน่ชนิดหนึ่ง การค านวณค่า ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า จึงค านวณเหมือนกับวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าแบบ
เต็มคลื่นท่ัวไปดังนี้[5]สมการที ่3.4.1 

 
                 1.414DC ACV V               (3.4.1) 
เมื่อ  
ACV    คือ  แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (โวลต์)  
DCV  คือ แรงดันไฟฟ้าขาออก (โวลต์) 

3.5 แรงดันไฟฟ้าริปเปิล (ripple voltage) 
     การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้ เป็น
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้วงจรเรียงกระแสไฟฟ้า และ 
วงจรกรองสัญญาณไฟฟ้าในการกรองกระแสไฟฟ้า และ 
กรองแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่เรียบ 
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แต่ เนื่องจากคุณสมบัติของ capacitor ซึ่งมีการเก็บประจุ
เมื่อมีแรงดันไฟฟ้าจากวงจรเรียงกระแสไฟฟ้า และคายประจุ 
ให้ กั บ โหลด  (RL )  เ มื่ อแร งดัน ไฟฟ้ าจากวงจร เรี ย ง
กระแสไฟฟ้ามีค่าลดลง จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
แรงดันไฟฟ้า ขึ้น เรียกว่าแรงดันริปเปิล (Ripple Voltage)  
[5]แสดงดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 แรงดันไฟฟ้าริปเปิล 

 

Ripple Factor หมายถึง อัตราส่วนการเปลีย่นแปลงของ
แรงดันไฟฟ้าริปเปิลต่อการเปลี่ยนแปลงของ แรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง ซึ่งสามารถค านวณไดจ้าก[5] สมการที ่3.5.1 

                   ( )r rms

dc

V
r

V
                        (3.5.1) 

เมื่อ    r   คือ ripple factor  

     ( )r rmsV  คือ แรงดันกระเพื่อม (โวลต์) 
          dcV    คือ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (โวลต์) 
และ percent of ripple factor ได้ดัง สมการที ่6 [5] 

              ( )% 100r rms

dc

v
r

V
                    (6) 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัย 
(ชื่อ,ปี) วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย วิธีกำรศึกษำ ผลกำรศึกษำ 

Ausiàs 
Garrigós, 
27 มีนาคม 
2010 [6] 

 
 

DC / DC converter ส าหรับ
การผลิต5 กิ โลวัตต์   จาก
แหล่งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 

ออกแบบของตัวแปลงไฟ DC-
DC ที่มุ่งในการผลิตไฮโดรเจน
จากแหล่งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ DC 
/ DC converter ส าหรับระดับ
พลังงานได้ถึง 5 กิโลวัตต์  

ประสิทธิภาพของ DC / DC converteใน
ส่ ว น ข อ ง ช่ ว ง แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า อิ น พุ ต
ประสิทธิภาพมากกว่า 90% และมันลดลง
ไป 87%ประสิทธิภาพในแปลงต้นแบบ DC 
/ DC converter ที่ไฟออกสูงสุด 2.5kW 
แรงดันสูงท างานท่ีความถี่สูง 50 เฮิร์ทซ์ 

Gunda 
Suman 
ปี 2012 [7] 

การสร้างแบบจ าลองการ
วิเคราะห์และการออกแบบ 
Buck Converterส า ห รั บ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานต่ า 

เสนอการสร้างแบบจ าลองและ
การวิเคราะห์บั๊กคอนเวอร์เตอร์
แบบ PI เทียบกับแบบเดิม 

ตัวควบคุม PI มีการตอบสนองได้อย่าง
แม่นย า ประสิทธิภาพการแปลง (ไม่รวม 
Schottky Diode)  =  9 0 . 9 7 %
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ตั ว แ ป ล ง  ( ด้ ว ย 
Schottky Diode) = 93.95%นอกจากน้ีมี
ประสิทธิภาพที่สูงกว่า 

Marcelo 
Gradella 
Villalva, ปี 
2014 [8] 

การสร้างแบบจ าลองและ
การควบคุมแบบดิจิตอลของ 
High- Powerตั ว แ ย ก
กระแสไฟแบบแยกตัวแปลง
ไฟ DC-DC แบบเต็มรูปแบบ
ได้รับการออกแบบส าหรับ
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า PV 
แบบสองช้ัน 

ท า ระบบควบ คุม ใ ช้ส าหรั บ
ควบคุมตัวแปลงไฟ DC-DC และ 
DC-ACในการติดตาม(MPPT) 
และควบคุม PV 

การเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้าของ PV ให้
มากที่สุดระบบขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การควบคุม  PV array แรงดันขาออก
ส าหรับการติดตามก าลังไฟสูงสุดการ
ออกแบบควบคุมของวงจร DC-DC ที่ใช้ใน
ขั้นตอนท่ีสองเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า PV 
แบบ grid-tie ได้รูปแบบตัวแปลงสัญญาณ
ด้ วยวิ ธี การของค่ า เฉลี่ ยตั วแปรและ
สัญญาณขนาดเล็ก 

Andoni 
Urtasun  
ปี 2015 [9] 

การควบคุม Single-Switch 
Two- Input Buck 
Converter ส าหรับ MPPT 
ของสองสาย PV 

ขั้นตอนแรกเป็นตัวแปลง dc / 
dc ใ ช้  cascaded แ ล ะ ม า
เช่ือมต่อกับระบบ PV ขั้นตอน
สองคือการติดตั้งแบบเดิม dc / 
dc บั๊ กคอนเวอตอร์dc /  ac 
อินเวอร์เตอร์ ง่าย ๆ 

Voc1 = 59.8 V และ VMPP1 = 46.3 V 
ส าหรับอาร์เรย์ PV1,และ Voc2 = 38.6 V 
และ VMPP2 = 31.0 V ส าหรับอาร์เรย์ 
PV2 
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4. กำรออกแบบวงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร์ 
     จากการศึกษาทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องและขั้นตอนการ
ด าเนินงานสามารถท าการ การออกแบบและสร้างคอนเวอร์
เตอร์ส าหรับระบบไฟฟ้าผสมผสานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า – 
เซลล์แสงอาทิตย์ และท าการทดสอบเมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้า
และก าลังไฟฟ้าให้กับโหลดต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตาม 
ตามขั้นตอนได้ดังนี้ ดัง รูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
4.1ขั้นตอนการออกแบบ 
4.1.1 ค านวณวงจร converter เพื่อหาDuty cycle ค่าค่าตัว
เหนี่ยวน าและค่า ค่าตัวเก็บประจุ 
4.1.2 ออกแบบวงจรผสมผสานสองแหล่งจ่ายที่มี เซลล์
แสงอาทิตย์กับเครื่องก าเนิด 
4.1.3 Simulation เบ้ืองต้น ของแหล่ง Hybrid system ใน
วงจร PSIM  
     4.1.3.1 Simulation ในวงจร เบี่ยงต้น PSIM วงจรของ
ระบบ Hybrid system โดยตรง 
     4.1.3.2 Simulation ในวงจร PSIM วงจรของระบบ 
Hybrid system โดยใส่ blocking diode 
     4.1.3.3 Simulation ในวงจร PSIM วงจรของระบบ 
Hybrid system โดยใส่ คอนเวอร์เตอร์ 

 

 
รูปที่ 7 บล็อกไดอะแกรมส าหรบัระบบไฟฟ้า 

แบบผสมผสาน 
 

 

  

 
รูปที่ 8 การออกแบบบั๊กคอนเวอร์เตอร์ Open Loop 

(normal) 

     จากรูปที่ 11 คือการออกแบบ๊ักคอนเวอร์เตอร์แบบ
ธรรมดาจากผลการออกแบบที่แรงดันขาเข้าอยู่ที่ 144 Vdc 
พบว่าค่าที่แรงขาออกได้ 48 Vdc ตามที่เราต้องแต่จะเกิด 
สภาวะ Steady state 4ms เกิดค่าโอเวอร์ชูตสูงถึง 75.44 V 
และจะมีค่า ripple voltage เท่ากับ 39.85 % 
 
 
 
 

220V 160HZ 1600 rpm.

144V 500W 48V1000W

-+
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5.ผลกำรจ ำลองและผลกำรทดสอบ 
5.1 การออกแบบบั๊กคอนเวอร์เตอร์ของเครื่องก าเนิด 

 
รูปที ่9 ชิมวงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร ์PID Close-Loop  

ของเครื่องก าเนิด 

 

 
รูปที ่10 รูปคลื่นบ๊ักคอนเวอร์เตอร์ PID Close-Loop  

ของเครื่องก าเนิด R ที่โหลดเปลีย่น 
        จากการชิมวงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร์ PID Close-Loop
ของเครื่องก าเนิดที่พิกัดไม่น้อยกว่า 1 kW 220 Vac 50 Hz 
ผ่านวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์ออกมาเป็นไฟกระแส
ตรงท่ีระดับแรงดัน 311Vdc เข้าวงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร์ PID 
Close- Loop เ มื่ อ โ ห ล ด เ ป ลี่ ย น ไ ป แ ร ง ดั น จ ะ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจะรักษาระดบัของแรงดันให้คงท่ี 48.25 
Vdc ท าการปรับจูนด้วยวิธี Trial & Error Close-Loop 
Tuning จะมีสภาวะ Steady state =3.15ms จะไม่เกิดค่า
โอเวอร์ชูต และมีค่า ripple voltage เท่ากับ 0.185% 
 
 
 
 

5.2 การออกแบบบั๊กคอนเวอร์เตอร์ของเซลล์แสงอาทิตย ์

 
รูปที่ 11 ชิมวงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร์ PID Close-Loop  

ของเซลล์แสงอาทิตย ์

 
รูปที่ 12 รูปคลื่นบ๊ักคอนเวอร์เตอร์ PID Close-Loop  

ของเซลล์แสงอาทิตย์ R ที่โหลดเปลี่ยน 
      จากการชิมวงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร์ PID Close-Loop
ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่พิกัด 800W แรงดันที่ออกมา 144 
Vdc  เข้าวงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร์  PID Close-Loop เมื่อ
โหลดเปลี่ยนไปแรงดันจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจะรักษา
ระดับของแรงดันให้คงที่ 48.55 Vdc ท าการปรับจูนด้วยวิธี 
Trial & Error Close-Loop Tuning จะมีสภาวะ Steady 
state 5t=0.89ms  จะไม่เกิดค่าโอเวอร์ชูต และมีค่า ripple 
voltage เท่ากับ 0.261% 
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รูปที่ 13 ชิมวงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร์ PID Close-Loop ของเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร 

รูปที่ 14 รูปคลื่นบ๊ักคอนเวอร์เตอร์ PID Close-Loop ของ
เซลล์แสงอาทิตย์-เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

 
รูปที่ 15 รูปคลื่นบ๊ักคอนเวอร์เตอร์ PID Close-Loop ของ

เซลล์แสงอาทิตย์-เครื่องก าเนิดไฟฟ้า R ที่โหลดเปลี่ยน 
5.3 การออกแบบบั๊กคอนเวอร์เตอร์ของเซลล์แสงอาทิตย์และ
เครื่องก าเนิด 
     จากการชิมวงจรของเซลล์แสงอาทิตย์ที่พิกัด 800W 
แรงดันที่ออกมา 144 Vdc  เข้าวงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร์ PID 
Close-Loopรักษาระดับของแรงดันให้คงที่ 48 Vdc และ
จากการชิมวงจรของเครื่องก าเนิดที่พิกัดไม่น้อยกว่า 1 kW 
220 Vac 50 Hz ผ่านวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์
ออกมาเป็นไฟกระแสตรงท่ีระดับแรงดัน 311Vdc เข้าวงจร
บ๊ักคอนเวอร์เตอร์ PID Close-Loopรักษาระดับของแรงดัน

ให้คงที่ 48 Vdc น าเอาแหล่งจานทังสองมาต่อขนานกัน จะ
ได้แรงดันที่ 48 Vdc ค่าสภาวะ Steady state 1.08 ms ค่า
โอเวอร์ชูตไม่มี และมีค่า ripple voltage เท่ากับ 7.92% 
เมื่อท าการเปลี่ยนโหลด ท าให้ระดับของแรงดัน ลดลงอยู่ที่ 
47.42 Vdc 
 
6. อภิปรำยผลกำรวิจัย 
     จากการออกแบบบั๊กคอนเวอร์เตอร์ส าหรับเครื่องก าเนิด
พิกัดไม่น้อยกว่า 1 kW 220 Vac 50 Hz ผ่านวงจรเรียง
กระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์ออกมาเป็นไฟกระแสตรงที่ระดับ
แรงดัน 311Vdc และเซลล์แสงอาทิตย์ที่พิกัด 800W แรงดัน
ที่ออกมา 144 Vdc เข้าวงจรบั๊กคอนเวอร์เตอร์แรงดันที่ได้
ออกมา 48 Vdc แต่รูปคลื่นท่ีออกมายังเกิดค่าโอเวอร์ชูตที่สูง 
และมีค่า  ripple voltage ที่มีมากจึงน าเอา  PID Close-
Loop เพื่อที่จะลดโอเวอร์ชูตลดค่า ripple voltage และท า
การรักษาระดับของแรงดันให้คงที่ 48 Vdc เมื่อ R ที่โหลด
เปลี่ยนแรงดันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จาก 
ผลการออกแบบบ๊ักคอนเวอร์เตอร์ส าหรับเครื่องก าเนิด
แรงดันที่ออกมา 48.25 Vdc จะมีสภาวะ Steady state 
=3.15ms จะไม่เกิดค่าโอเวอร์ชูต และมีค่า ripple voltage 
เท่ากับ 0.185%จากผลการออกแบบบั๊กคอนเวอร์เตอร์
ส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์จะรักษาระดับของแรงดันให้คงที่ 
48.55 Vdc ท าการปรับจูนด้วยวิธี Trial & Error Close-
Loop Tuning จะมีสภาวะ Steady state=0.89ms  จะไม่
เกิดค่าโอเวอร์ชูต และมีค่า ripple voltage เท่ากับ 0.261% 
เมื่อน าทั้งสองแหล่งจ่ายที่ผ่านวงจรบ๊ักคอนเวอร์แล้วมาต่อ
ขนานกันแรงดันที่ออกมา48.87 Vdc ค่าสภาวะ Steady 
state 1.135ms ค่าโอเวอร์ชูต=49.68 V และมีค่า ripple 
voltage เท่ากับ 0.468% เมือท าการทดสอบเปลี่ยนค่า
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แรงดันขาเข้าของทั้งสองแหล่งจ่ายสามารถรักษาระดับ
แรงดันได้และท าการเปลี่ยนค่า R โหลดก็สามารถรักษาระดบั
แรงดันท่ี 48 Vdc ได้  

7. สรุปผลกำรวิจัย 
      จากออกแบบเครื่องแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงพิกัด 
1 กิโลวัตต์ ส าหรับแหล่งจ่ายผสมผสานเซลล์แสงอาทิตย์และ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรพิกัดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่
น้อยกว่า 1 kW 220 Vac 50 Hz และเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 800 W เมือทั้ งสองแหล่งจ่ายที่ผ่ านวงจร 
บ๊ักคอนเวอร์แล้วมาต่อขนานกันแรงดันที่ การควบคุมแรงดัน
วงวนปิดพีไอดีที่ปรับแต่งวงจรด้วยวิธีลองผิดลองถูก ท าให้มี
แรงดันขาออก 48.71โวลต์  กระแส 21.20 แอมแปร์   
ค่าแรงดันกระเพื่อม 7.92 เปอร์เซ็น เวลาเข้าสู่ภาวะคงตัว 
1.08  มิลลิวินาที และไม่มีแรงดันโอเวอร์ชูต การควบคุม
แรงดันวงวนปิดที่ปรับแต่งวงจรควบคุมด้วยวิธีของซิกเลอร์ – 
นิโคลส์ ท าให้ระบบมีแรงดันขาออก 48.16 โวลต์ กระแส 
20.88 แอมแปร์ ค่าแรงดันกระเพื่อม 6.7 เปอร์เซ็น เวลาเข้า
สู่ภาวะคงตัว 2.21 มิลลิวินาที และมีค่าแรงดันโอเวอร์ชูต 
57.09 โวลต์เมือท าการทดสอบเปลี่ยนค่าแรงดันขาเข้าของ
ทังสองแหล่งจ่ายสามารถรักษาระดับแรงดันได้และท าการ
เปลี่ยนค่า R โหลดก็สามารถรักษาระดับแรงดันที่ 48 Vdc ได้ 

8.กิตติกรรมประกำศ 
     สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และ
ครอบครัวที่ให้ก าลังใจ และสนับสนุนในด้านทุนการศึกษาแก่
ผู้ จั ดท าตลอดมาจนส า เ ร็จ  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ท่ีอ านวยความสะดวก
ในด้านห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ผู้จัดท าจึงใคร่
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

9. เอกสำรอ้ำงอิง 
[1] ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

มิถุนายน 2542 พลังงานและทางเลือกการใช้
เชื้อเพลิงของประเทศไทย 

[2] วิสัยทัศน์   ภาคพลังงาน ก้าวสู้ ไฟฟ้าพลั งงาน
หมุนเวียนเต็มรูปแบบภายในปีพ.ศ. 2593 (รายงาน
เกี่ยวกับประเทศไทย) ปี 2016 

[3] นันทิยา อุดตานัน, อัญชิตา จิตตามัย. การออกแบบ
และสร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสแบบแม่เหล็ก
ถาวร 3 เฟส, 2554. 

[4] อนนท์ น าอิน ระบบโฟโตโลตาอิท (Photovoltaic 
system) ปี 2559 

[5] บทที่  9 วงจร เ รี ย งกระแส  (Rectifier Circuit) 
https://navapadol.files.wordpress.com/2015
/ 09/ e0b89ae0b897e0b897e0b8b5e0b9889.
pdf] 

[6] J.  M.  Blanes, R.  Gutiérrez, A.  Garrigós, J.  L. 
Lizán and J.  M.  Cuadrado, "Electric Vehicle 
Battery Life Extension Using Ultracapacitors 
and an FPGA Controlled Interleaved Buck–
Boost Converter,"  in IEEE Transactions on 
Power Electronics, vol. 28, no. 12, pp. 5940-
5948, Dec. 2013. 

[7] G. Suman, B. V. S. P. Kumar, M. S. Kumar, B. 
C.  Babu and K.  R.  Subhashini, " Modeling, 
Analysis and Design of Synchronous Buck 
Converter Using State Space Averaging 
Technique for PV Energy System,"  2012 
International Symposium on Electronic 
System Design (ISED), Kolkata, 2012, pp. 281-
285.doi: 10.1109/ISED.2012.27 

[8] P.  S.  N.  Filho, L.  R.  de Oliveira, T.  A.  dos 
Santos Barros, M. G. Villalva and E. R. Filho, 
" Modeling and digital control of a high-
power full- bridge isolated DC- DC buck 
converter designed for a two- stage grid- tie 
PV inverter," 2014 

[9] A.  Urtasun and D.  D.  C.  Lu, " Control of a 
Single- Switch Two- Input Buck Converter for 
MPPT of Two PV Strings,"  in IEEE 
Transactions on Industrial Electronics, vol. 
62, no. 11, pp. 7051-7060, Nov. 2015. 

 
 

 
        
 

 
 
 



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 159

 
 

การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศความหลากชนิดของปลาในแม่น ้าสา  
อ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

Development of GIS Diversity of Fish Species in Sa River,  
Wiang Sa District, Nan Province 

คมสัน ปาละสี1  ปกรณ์ สุนทรเมธ2* และ อมรชัย ล้อทองค า3 

Komson Palasi1 Pakorn  Suntornmeth2* and Amornchai Lortongkam3 

 
1,2,3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 59 หมู่ 13 ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 

1,2,3Faculty of Science and Agricultural Technology 59 M.13 Phupiang District Nan Province 55000 
*E-mail : pakorns@rmutl.ac.th โทรศัพท์ 0-5471-0259 โทรสาร 0-5477-1398 

 
บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศความหลากชนิดของปลาโดยใช้แผนท่ีกูเกิล เพื่อเป็น
สื่อกลางส าหรับเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนที่อาศัยตามลุ่มแม่น้ าสา และเพื่อปลูกจิตส านึกให้กับชุมชนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
และแหล่งอาหารที่ก าลังลดน้อยลง ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลพรรณปลาจ านวน 54 ชนิด ข้อมูลสถานีท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของพรรณ
ปลา 10 สถานี พัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศผ่านแผนทีกู่เกิล ผลจากการศึกษาพบว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมา
ครั้งนี้สามารถแสดงผลสถานีรวบรวมพรรณปลา และชนิดปลาได้อย่างถูกต้อง จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
เว็บไซต์พบว่ามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.31  

ค้าหลัก: แผนที,่ ข้อมูลปลา, แม่น้ าสา ฐานข้อมูล,เว็บไซต ์

Abstract 
 The aims to develop a geographic information system of fish species using Google maps. To be a 
medium for disseminating knowledge to the Sa river basin communities. And to raise awareness of the 
decreasing environmental and food security community. The researchers collected 54 species of fish 
information. Station information is the habitat of the fish. 10 stations. Development of website to display 
geographic information by Google Maps. The results of the study found that the site developed this can 
display the fish collection station and fish species correctly. Evaluation result shows good level (4.21). 

Keywords :  Google Maps, Data fish, Environment of Sa river, Databases, Website 

1. บทน้า 
จังหวัดน่านเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าสาย

ส าคัญที่ ไหลผ่ านจั งหวัดอุตรดิ ตถ์  พิษณุ โลก พิจิ ตร 
นครสวรรค์ และรวมลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นระยะทางกว่า 
1 พันกิโลเมตร หล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ 
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้ถูกท าลายไปมากโดยมนุษย์มีการ
บุกรุกท าลายป่าต้นน้ า มีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืชเป็นจ านวนมากท าให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ าและ
อากาศ ผืนดินถูกท าลายแหล่งน้ าส าคัญทีเคยมีความสะอาด
กลับกลายเป็นสกปรกมีสิ่งปนเปื้อนมากมายส่งผลกระทบต่อ

สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ าโดยเฉพาะ “ปลา” ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร
ของชุมชนได้สูญพันธ์ุไป  

แม่น้ าสา เป็นแม่น้ าสาขาที่ส าคัญสายหนึ่งของแม่น้ า
น่านตอนบน ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์
จากแม่น้ า เช่น การบริโภคอุปโภค การท าเกษตรกรรม  
การปศุสัตว์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เมื่อกาลเวลาผ่านไป
สภาพแวดล้อมที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็หายไป ซึ่งเกิดจากการ
คุกคามของคนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพของน้ า  สัตว์น้ า และคนในพื้นที่โดยตรง  
ที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ า โดยเฉพาะการน า ไปบริโภคและ
อุปโภค สัตว์น้ าเช่นปลาเริ่มสูญพันธุ์และมีจ านวนลดน้อยลง 
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ปลาบางชนิดเป็นปลาต่างถิ่นที่เข้ามาท าลายห่วงโซ่อาหาร 
บางชนิดที่เคยมีก็หายไปหรือมีน้อยอีกทั้งการเจริญเติบโตไม่
สมบูรณ์อาจเกิดจากแหล่งอาหารไม่เพียงพอ หรือเกิดจากน้ า
มีสารปนเปื้อนเป็นต้น การปลูกจิตส านึกให้ชุมชนตระหนักรู้
ถึงคุณค่าของธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเป็นสิ่งที่ควรท าโดยเฉพาะ
ความรักทรัพยากร ธรรมชาติ ฉะนั้นการเผยแพร่ข้อมูลที่
แท้จริงให้ชุมชนได้รับรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นทั้งนี้ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่นช่วยเป็นแรงกระตุ้น สร้ าง
การมีส่วนร่วมจากชุมชนเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ รักษาทรัพยากร
ทางน้ าให้คงสภาพตามสมควรที่จะท าได้ จากการศึกษา
ผลงานวิจัยของอมรชัย ล้อทองค าและคณะ(2556) [5] ได้
รวบรวมพรรณปลาชนิดต่าง ๆ กว่า 20 ชนิด จากแม่น้ าสา 
พบว่าปลามีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา และมี
ปลาต่างถิ่นเพิ่มเข้ามาด้วย เกิดจากความไม่รู้ของชมชนและ
ความเช่ือดั้งเดิมเรื่องการปล่อยปลาจะได้บุญ ซึ่งไม่เข้าใจใน
วงจรชีวิตของสัตว์น้ าที่น าไปปล่อยในแม่น้ าล าธาร ผู้ศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี 
ราชมงคลล้านนา น่าน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตในแม่น้ าสาโดยเฉพาะปลาซึ่งก าลัง 
ลดน้อยไป จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของชนิ ดปลาในแม่น้ าสา  เพื่ อ จั ดท า เ ว็บ ไซต์ ระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อจัดท าเว็บไซต์ระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) 
เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลชนิดปลาให้แก่ชุมชนนักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท้ังความสามารถใน
การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูลได้มากขึ้น ราคาถูกลง  
ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ
ข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ีเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เจริญ
ควบคู่กันไป เทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
มีความสามารถในการแสดงผลให้เห็นภาพทางภูมิศาสตร์ท า
ให้ทราบว่าพื้นที่ใดบ้างที่มีชนิดปลาอาศัยอยู่ และท าเป็น
ฐานข้อมูลปลาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 
     แผนที่ระบบนิเวศแสดงพันธุ์ปลาในแม่น้ าสา อ าเภอ 
เวียงสา จังหวัดน่าน ในแผนที่แสดงให้เห็นระบบนิเวศ 
หลาย ๆ จุดตลอดจนความยาว หลาย กิโลเมตรตามล าน้ าสา
ที่ได้จากการลงส ารวจพิกัดอย่างชัดเจนด้วยเครื่อง GPS แล้ว
น ามาก าหนดจุดลงบนแผนที่ดาวเทียม จุดดังกล่าวจะแสดง
ข้อมูลสถานที่และในระบบจะแสดงข้อมูลของปลาที่อาศัยอยู่
ในระบบนิเวศนั้น ๆ แผนที่นี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความ 
ไร้พรมแดนของระบบนิเวศที่มีอยู่มายาวนาน แผนที่แสดง
ข้อมูลปลาและสายพันธุ์ปลา เกิดขึ้นจากฐานแนวความคิดที่
ต่อยอดมาจาก งานวิจัยการส ารวจความหลากชนิดของปลา
ในแม่น้ าสา (แม่น้ าสาขาของลุ่มแม่น้ าน่านตอนบนจังหวัด

น่าน) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสายพันธุ์ปลาข้อมูลปลาและ 
การแพร่กระจายของปลาของแม่น้ าสาไว้ โดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการวิจัย เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจและตระหนักถึง
สภาพในปัจจุบันของแม่น้ าสา ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานที่ส าคัญให้กับชุมชนและท้องถิ่นน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการ การอนุรักษ์แม่น้ าและทรัพยากรปลาและจดัหา
แนวทางการพัฒนาทางด้านการเพาะเลี้ ยงปลาขอ ง 
ลุ่มน้ าแห่งนี้ เพื่อให้แม่น้ าและปลายังคงอยู่และเพียงพอ 
ต่อความต้องการด้านอาหารและการเกื้อกูลกันระหว่างคนใน
ชุมชนกับแม่น้ า 
     ความรู้ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาระบบนี้ คือความรู้ใน
การออกแบบและพัฒนาระบบ ความรู้ทางด้านพิกัดแผนที่ 
การเขียนโปรแกรมติดต่อ Google Map API โดยใช้ภาษา 
Java Script ใช้ภาษาแบบ Server Side Script ในการติดตอ่
ฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP ฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลใช้ 
MySQL การออกแบบหน้าเว็บไซต์จะใช้ HTML ร่วมกับ CSS 
ในการจัดหน้าเว็บทั้งหมด และยังใช้เทคนิคการเขียน
โปรแกรมแบบ AJAX เพื่อให้เว็บโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ดีขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศความหลากชนิดของ

ปลาในแม่น้ าสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่านโดยใช้แผนที่กูเกลิ 
2.2 เพื่อเป็นสื่อกลางส าหรับเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนที่

อาศัยตามลุ่มแม่น้ าสา 
2.3 เพื่อปลูกจิตส านึกให้กับชุมชนด้านการรักษา

สิ่งแวดล้อมและแหล่งอาหารในแม่น้ าสา 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานท่ี ฯลฯ โดย
อยู่ในรูปแบบท่ี เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมาย
และการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต  
การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญญา
ลักษณ์ใด ๆ ที่ส าคัญจะต้องมีความเป็นจริงและต่อเนื่อง
ตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ช่ือนักเรียน เพศ อายุ 
เป็นต้น 

 Stair and Reynolds (2001 :  4)  กล่ า วว่ า  ข้ อมู ล 
ประกอบไปด้วยข้อเท็จจริง เช่น ช่ือลูกค้า ตัวเลขเกี่ยวกับ
จ านวนช่ัวโมงท่ีท างานในแต่ละ สัปดาห์ ตัวเลขเกี่ยวกับสินค้า
คงคลัง หรือรายการสั่งของ  

ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 134) ได้นิยามความหมาย
ของ ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ก่อ หรือยอมรับว่าเป็น
ข้อเท็จจริง (ข้อเท็จจริง หมายถึง ข้อความ หรือเหตุการณ์ที่ 
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เป็นมา หรือท่ีเป็นอยู่จริง ส าหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความ
จริง หรือการค านวณ)  

สุชาดา กีระนันท์  (2542 :  4)กล่าวว่า  ข้อมูล คือ 
ข้อความจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาจเป็นตัวเลข 
หรือข้อความที่ท าให้ผู้อ่านทราบความเป็น ไป หรือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น  

จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ (2544 : 3)กล่าวว่า ข้อมูล 
คือ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ 
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร ข้อความ 
ภาพ หรือเสียงก็ได้  

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ผ่านการ
วิเคราะห์ หรือสรุปให้อยู่ในรูปที่มีความหมายที่สามารถน าไป 
ใ ช้ประโยชน์ ได้ตามวัตถุประสงค์  ระบบสารสนเทศ 
(Information System) คือ กระบวนการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลซึ่งท าให้เป็นสารสนเทศ การจัดเก็บและการน าเสนอ
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์ 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2545 : 
40) ข้อมูล คือ ข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ยังไม่มีความหมายใน
การน าไปใช้งาน และถูกรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกองค์การ 

สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความ
คิดเห็น หรือประสบการณ์ อยู่ในรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป 
เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียง สัญลักษณ์ หรือกลิ่น ที่
ถูกน ามาผ่านกระบวนการประมวลผล ด้วยวิธีการที่ เรียก ว่า 
กรรมวิธีจัดการข้อมูล (Data Manipulation) และผลที่ได้
อาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง เช่น 
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แผนที่ แผ่นใส ฯลฯ และเป็น
ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ตรง
และทันกับความต้องการ  

สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูล
ดิ บที่ ถู กจั ด เ ก็บ ไว้ อย่ า ง เป็ นระบบ ที่ ส ามารถน า ไป 
ประกอบการท างาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ท าให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา หรือทางเลือกในการ 
ด าเนิน งานอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                     

ชุมพล ศฤงคารศิริ (2537 : 2) ให้ความหมายของ ระบบ
สารสนเทศ คือ เป็นระบบที่รวม ( integrate) ผู้ใช้ (user) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ (machine) เพื่อ
จั ดท าสารสนเทศ ส าหรับสนับสนุน  การปฏิบัติ งาน 
(operation) การจัดการ (management) และการตัดสินใจ 
(decision making) ในองค์กรจาก ความหมายที่กล่าวมา
สามารถสรุปความหมายของระบบสารสนเทศได้ คือ การ
รวบรวมและการจัดเก็บข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับองค์การ ทั้งจากภายใน และภายนอก หน่วยงาน 
เพื่อน ามาประมวลผล และจัดรูปแบบ ให้ได้สารสนเทศที่

เ หมาะสมกับองค์ ก าร  ในการ ช่วย ในการ ตัดสิ น ใ จ 
ประสานงาน และควบคุมของผู้บริหาร ในอันที่จะ ด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร ะบบสา รสน เทศภู มิ ศ า สตร์  ห รื อ  Geographic 
Information System : GIS คือกระบวนการท างานเกี่ยวกับ
ข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ก าหนดข้อมูล
และสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น 
ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับต าแหน่งในแผนที่ ต าแหน่ง  
เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีอยู่ในรูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีสว่น
สัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถน ามา
วิ เคราะห์ด้ วย GIS และท า ให้สื่ อความหมายในเรื่ อ ง 
การเปลี่ยนแปลงท่ีสัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของ
โรคระบาด การเคลื่อนย้าย ถิ่นฐาน การบุกรุกท าลาย  
การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อ
ปรากฏบนแผนที่ท าให้สามารถแปลและสื่อความหมาย  
ใช้งานได้ง่าย 

 

 
รูปที่ 1 ภาพแสดงระบบสมัพันธ์กับสัดส่วนระยะทาง

และพื้นที่จริงบนแผนท่ี 

ความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
     วุฒิศักดิ์ เกิดเขียว (2526) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
ระบบสารสนเทศไว้ว่า สารสนเทศได้กลายมาเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน ในองค์กร
ต่าง ๆ สารสนเทศได้กลายเป็นทรัพย์สนิอันมีค่า จนมีค ากล่าว
ว่าสารสนเทศ คือ อ านาจ (Information is power) ใครที่มี
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สารสนเทศมากก็จะสามารถควบคุมหรือต่อรองได้ ฝ่ายที่มี
สารสนเทศมากกว่ามักจะได้เปรียบคู่แข่งเสมอ จนอาจน าไปสู่
ยุค “สงครามข้อมูลข่าวสาร” ได้ ดังนั้นสารสนเทศจึงมี
ประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยลดความอยากรู้ คลายความ
สงสัย ช่วยแก้ปัญหา ช่วยวางแผนและการตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง สารสนเทศจึงช่วยพัฒนาบุคคล ช่วยการปฏิบัติงาน 
ช่วยในการด าเนินชีวิต ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศ สารสนเทศจึงมีความส าคัญต่อบุคคล องค์กร และ
สังคมดังนี ้

1. ความส าคัญของสารสนเทศต่อบุคคลและต่อองค์กร 
ในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การประกอบ

อาชีพ หรือการด ารงชีพ สารสนเทศมีบทบาทต่อมนุษย์มาก
เกินกว่าที่บางคนตระหนักถึงในด้านการปฏิบัติงานและใน
การจัดการ สารสนเทศที่ถูกต้องนับเป็นองค์ประกอบส าคัญ
โดยเฉพาะการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ความส าคัญของสารสนเทศต่อสังคม 
สารสนเทศมีความส าคัญต่อสังคม 2 ด้าน คือ ด้าน 

การปกครอง และด้านการพัฒนา ด้านการเมืองการปกครอง 
สารสนเทศจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจของ
ประชาชนอันเป็นพื้นฐานของสังคม ผู้ปกครองจึงต้องจัดการ
ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้ จึง
จะเกิดการบริหารที่โปร่งใส เป็นสังคมประชาธิปไตย ไม่เกิด
ความวุ่นวาย 

ในด้านการพัฒนา สารสนเทศมีความส าคัญยิ่งทั้งในการ
เตรียมแผนพัฒนาและการปฏิบัติตามแผน เช่น สารสนเทศ
เกี่ยวกับชุมชน สารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สารสนเทศ
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง สารสนเทศเกี่ยวกับเทคนิค
การแก้ปัญหา สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัยหรือการ
ประดิษฐ์ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาต่อไป 

ฐานข้อมูล (Database System) เป็นการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
ระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย 
อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเช่ือถือได้ และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยจะมีการก าหนดระบบความปลอดภัยของ 
ข้อมูลขึ้น 

อิสราภรณ์  สมบูรณ์  (2539)  กล่าวว่า  ฐานข้อมูล  
หมายถึงการจัดการข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่มีการจัดเก็บทั้งค่า
ข้อมูลพร้อมโครงสร้างข้อมูลไว้ด้วยกันแนวคิดของฐานข้อมูล
คือ  การจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดขององค์กรไว้ในแหล่ง
เดียว  เพื่อช่วยลดความซ้ าซ้อนและความขัดแย้งของข้อมูล
ตลอดจนช่วยให้งานหลายได้รับความสะดวกและใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้ 

MySQL จัดเป็นซอฟท์แวร์ประเภทเปิดเผยรหัส (open 
source software) สามารถ download ซอร์สโค้ด ต้นฉบับ
ได้จากอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ การแก้ไข
สามารถท าได้ตามต้องการ MySQL ยึดถือสิทธิบัตรตาม GPL 
(GNU General Public License)  ซึ่ ง เป็นข้อก าหนดของ
ซอฟท์แวร์ประเภทนี้ โดยจะเป็นการช้ีแจงว่าสิ่งใดท าได้ หรือ
ท าไม่ได้ในกรณีต่าง ๆ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เว็บไซต์ www.gnu.org  

ทุกวันนี้มีการน า MySQL ไปใช้ในระบบต่าง ๆ มากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นระบบเล็ก ๆ ที่มีจ านวนตารางข้อมูลน้อย เช่น 
ระบบฐานข้อมูลของแผนกเล็ก ๆ ไปจนถึงระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ เช่น ระบบบัญชีเงินเดือน ในปัจจุบันได้มีการใช้ 
MySQL เป็น Database Server เพื่อการท างานส าหรับ
ฐานข้อมูลบนเว็บมากข้ึน 

PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีจัดอยู่ในประเภทภาษา
สคริปต์ (scripting language) ภาษาจ าพวกนี้ค าสั่งต่าง ๆ 
จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัย
ตัวแปรชุดค าสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปต์ก็เช่น JavaScript , 
Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์
แบบอื่น ๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้
งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรก
หรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็น
ภาษาที่ประมวลผลฝั่งเครื่องแม่ข่าย (server-side) ก่อนท่ี ซึ่ง
ให้บริการเป็น Web server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย 
PHP ให้ฝั่งลูกข่าย ในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศครั้งนี้
ผู้วิจัยจังเลือกใช้ภาษานี้ เพื่อให้การประมวลผลข้อมูล เช่น  
การเพิ่ม ลบแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.วิธีการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วางขอบเขตไว้ดังน้ี 

4.1 ภาพรวมของระบบภูมิสารสนเทศความหลากชนิดของ
ปลาในแม่น้ าสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน   

โดยแสดงให้เห็นถึงหน้าท่ีของผู้ใช้งานระบบ ดังรูปที่ 2 
4.2 พัฒนาระบบงานส าหรับผู้ดูแลระบบ 

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลภายข้อมูลพื้นฐานของ
ระบบได้ทั้งหมด เช่น เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล 
4.3 การรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วย ข้อมูลสถานที่ และรายละเอียดของชนิด
ปลา ศึกษาจากรายงานวิจัยของอมรชัย ล้อทองค าและคณะ
ที่ได้ส ารวจไว้เมื่อปี พ.ศ.2556 น ามาก าหนดพิกัดเพื่อระบุ
ต าแหน่งที่อยู่อาศัยของปลาในแม่น้ าสาบนแผนที่กูเกิล 
(Google Maps) เท่านั้น 
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รูปที่ 2 Use Case Diagram ระบบภูมิสารสนเทศความ

หลากชนิดของปลาในแม่น้ าสา อ าเภอเวียงสา จังหวดัน่าน 

4.4 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ 
ในขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อแสดงแผนที่

ความหลากชนิดของปลาประกอบด้วย พัฒนาส่วนของ 
ผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด พัฒนาส่วน
แสดงแผนที่ปลาในแม่น้ าสา โดยใช้ Google Maps API 
ส าหรับสร้างแผนที่ พัฒนาส่วนแสดงสถานที่ (สถานี) ที่
ส ารวจชนิดปลา และส่วนท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ 
4.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ในการจัดท าระบบภูมิสารสนเทศความหลากชนิดของ
ปลาในแม่น้ าสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ก่อนอื่นต้องมี
การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน และท าการรวบรวม
ข้อมูลในขั้นตอนนี้ผู้จัดท าได้ศึกษาถึงความต้องการของระบบ 
ก าหนดขอบเขตความสามารถของระบบ รวมทั้งศึกษา และ
รวบรวมข้อมูลตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ เพื่อน า ไปวิเคราะห์
และออกแบบระบบต่อไป ซึ่งแต่เดิมยังไม่มีการพัฒนาระบบนี้
ให้สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ท าให้
ข้ อมู ลและข่ าวสารต่ าง  ๆ  ที่ เ กี่ ย วข้ อง  ไม่ ได้ รับการ
ประชาสัมพันธ์/การเผยแพร่ที่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้
พัฒนาเว็บไซต์ระบบภูมิสารสนเทศขึ้นมาเพื่อรองรับข้อมูล 
รวมทั้งใช้เป็นสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่น่าสนใจของความหลากของปลาในแม่น้ าสา  
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ
เรื่องราวเกี่ยวกับ สายพันธ์ปลา ความหลากชนิดของปลาใน

แม่น้ าสาได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มที่ โดยมีขั้นตอนการ
ออกแบบดังนี้  
4.5.1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงวัตถุ เครื่องมือที่ใช้คือ UML 
(Unified Modeling Language) เป็นภาษาสัญลักษณ์ที่ช่วย
ให้เข้าใจระบบได้ง่ายขึ้น  
4.5.2. ขึ้นตอนการออกแบบหน้าเว็บไซต์แสดงผล 
4.5.3 ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (user interface) 

การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้เป็นส่วนที่ส าคัญเพราะ
จะต้องออกแบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งผู้วิจัยได้
ท าการออกแบบหน้าจอต้นแบบก่อนจากนั้นได้สอบถาม
ผู้ ใ ช้ ง าน ให้ ไ ด้ ข้ อ ส รุ ป แล้ ว จั ง น า ม าพัฒนา เ ว็ บ ไซต์  
ประกอบด้วย ระบบจัดการข้อมูลแผนที่ และระบบแสดงผล
ข้อมูลปลา ดังนี ้
  

 
รูปที่ 4 หน้าจอเพิ่มข้อมูลพิกัดบนแผนที่ 

 
 

 
รูปที่ 5 แสดงสถานีท่ีส ารวจปลาทัง้ 10 สถาน ี 

แสดงให้เห็นทุกสถานี ประกอบด้วยสถานีที่  1-10 
เพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นแผนท่ีภาพรวมทั้งหมดของแม่น้ าสา  
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รูปที่ 6 แสดงรายละเอียดสถานีท่ีส ารวจปลา  

จากรูปแสดงให้เห็นรายละเอียดของสถานีที่ถูกเลือกโดย
แสดงป้ายก ากับเมื่อเลื่อนเมาส์ที่หมุดบนแผนที่  

 
รูปที่ 7 แสดงรายละเอียดของสถานีท่ีส ารวจ  

 แสดงรายละเอียดของสถานส ารวจที่คลิกเลือกทั้งรูป
และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของบริเวณโดยรอบว่ามี
ชาวบ้านท าการเกษตรหรือไม่ ซึ่งจะบ่งบอกถึงคุณภาพของน้ า
และปลาที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นด้วย 

รูปท่ี  3 แสดงโครงสร้างเวบ็ไซต ์
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รูปที่ 8 แสดงหน้าจอสืบค้นข้อมูลปลา 

 เพื่อให้ผู้ ใช้สะดวกในการค้นหาข้อมูลเฉพาะจึงได้
ออกแบบหน้าจอส าหรับช่วยสืบค้นข้อมูลภายในเว็บไซต์ 
สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยการพิมพ์ค าลงในช่องว่างแล้วคลิก
ปุ่ม ค้นระบบจ าท าการค้นข้อมูลกจากค าศัพท์ที่ผู้ใช้ใส่ลงไป 
แล้วแสดงผลตามค าที่ระบุ 

 
รูปที่ 9 แสดงแผนที่การกระจายชนิดของปลาในแม่น้ าสา 

 จากรูปที่ 9 คือระบบแสดงแผนท่ีปลาของแม่น้ าสา 
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งในการแสดงข้อมูลบนแผนที่
นั้นผู้ใช้สามารถคลิกดูข้อมูลชนิดของปลาที่กระตามจุดต่าง ๆ 
บนแผนท่ีได้ 

5. ผลการวิจัย  
หลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น ระบบถูกน าไปติดตั้ง

และใช้งาน พร้อมท าการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานต่อระบบ โดยใช้แบบทดสอบ ซึ่งค าถามแบ่งเป็น  
5 ระดับ ให้เลือกโดยแบ่งเป็นระดับดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นของแบบประเมิน ระบบ
ภูมิสารสนเทศความหลากชนิดของปลาในแม่น้ า
สา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
1. ควรปรับปรุง 1 
2. น้อย 2 
3. พอใช้ 3 
4. ดี 4 
5. ดีมาก 5 

 
ก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อแปรผลและวิเคราะห์ระดับความ

พึงพอใจ ได้ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.50 จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจ

ควรปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51-2.50 จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจ

พอใช้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51-3.50 จัดอยู่ในระดับพึงพอใจปาน

กลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-4.50 จัดอยู่ในระดับพึงพอใจดี 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51-5.00 จัดอยู่ในระดับพึงพอใจดีมาก 
ในกา รประ เ มิ นผลครั้ ง นี้ ด า เ นิ นกา ร จากผู้ ต อบ

แบบสอบถาม ทั้งหมด 20 คนโดยแบ่งเป็น ชาย 5 คน  
หญิง 15 อายุระหว่าง 15-20 ปี 5 คน อายุระหว่าง 21-30 ปี 
7 คน และอายุระหว่าง 31 ปีขึ้นไป มี 8 คน และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ ใ ช้งานต่อระบบ แสดงใน 
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบภูมิ
สารสนเทศความหลากชนิดของปลาในแม่น้ าสา 
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

รายละเอียด ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ระบบ 

4.20 

2. ด้านการท างานไดต้ามฟังก์ชันงานของ
ระบบ 

4.30 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้ระบบ 4.10 
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 4.30 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.23 

      จากตารางที่ 2 พบว่าความตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบ อยู่ในระดับพึงพอใจท่ี ดีมาก (4.20) การท างานได้
ตามฟังก์ชันงานของระบบ อยู่ในระดับพึงพอใจที่ ดี (4.30) 
การง่ายต่อการใช้งานระบบ อยู่ในระดับพึงพอใจที่ ดี (4.10) 
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การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับพึงพอใจ ดี 
(4.30) และค่าเฉลี่ยโดยรวมของระบบภูมิสารสนเทศความ
หลากชนิดของปลาในแม่น้ าสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
จัดอยู่ในระความพึงพอใจท่ีดี ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.23  

6.  อภิปรายผลการวิจัย   
     หลังจากการจัดท าและศึกษาระบบภูมิสารสนเทศความ
หลากของปลาในแม่น้ าสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ท าการ
ทดสอบพบว่าระบบดังกล่าวมีประโยชน์ สามารถน าไปใช้งาน
ได้จริง และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ 
     ระบบดังกล่าวมีการออกแบบให้มีการใช้งานแบบมี
โครงสร้าง กล่าวคือ ผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ มีการออกแบบหน้าจอให้ง่ายต่อการใช้งานและ
ค านึงถึงการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก ท าให้ผู้ใช้งานสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว 
     สามารถสร้างเว็บไซต์ระบบภูมิสารสนเทศความหลาก
ของปลาในแม่น้ าสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีหน้า
หลักของเว็บไซต์ จะแสดง Google map ที่มีการก าหนด
พิกัดที่ได้ส ารวจ เก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างพันธุ์ปลา และ
แสดงเมนูเพื่อเช่ือมโยงไปยังเพจอื่น ๆ ภายในระบบ คือ 
ข้อมูลของปลา ข้อมูลสถานที่(สถานี)ที่ส ารวจเก็บข้อมูลและ
เก็บตัวอย่างพันธุ์ปลา ฟอร์มค้นหาข้อมูลปลา และหน้าหลักก็
ยังมฟีอร์มล็อกอินเข้าสู่ระบบส าหรับผู้ดูแลระบบอยู่ด้วย 
     ภายในระบบภูมิสารสนเทศความหลากของปลาใน 
แม่น้ าสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งจะเป็นส่วนของการ
แสดงรายละเอียดของปลาที่มีการน ามาประยุกต์ใช้กับแผนท่ี 
Google map ข้อมูลของปลาและสถานท่ีที่ส ารวจ เก็บข้อมูล
และเก็บตัวอย่างพันธุ์ปลา ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ผู้ ใช้งาน
ทั่วไปสามารถเรียกสืบค้นดูได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก แต่ไม่
สามารถไปเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบได้ 

การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศความหลากชนิดของปลา
ในแม่น้ าสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีการท างานเฉพาะ
ด้าน ตัวอย่างเช่น ด้านการแสดงผลบนแผนที่ การสืบค้น
ข้อมูลที่เน้นทางด้านข้อมูลชนิดของปลาในแม่น้ าสา ท าให้
สะดวกในการ 
     ซึ่งระบบภูมิสารสนเทศความหลากชนิดของปลาใน 
แม่น้ าสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่านนั้น มีฟังก์ชันในการ
ท างานท่ีหลากหลาย เช่นฟังก์ชันการสืบค้นข้อมูลของชนิด
ปลา ข้อมูลสถานที่สะภาพแวดล้อมโดยรวมของแม่น้ าสา  
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนุรักษ์พรรณปลาซึ่งเป็นแหล่งอาหาร
ของชุมชน  

การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศความหลากชนิดของปลา
ในแม่น้ าสา อ าเภอเวียงสา สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สุวรรณ อาจคงหาญ [4] ที่พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้

ชุมชนเกี่ยวกับร้านขายโรตีสายไหมในจังหวัดอยุธยาด้วย 
Google API ซึ่งได้กล่าวไว้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนได้ 

7.  สรุป  
จากการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้แสดงแผนที่การกระจาย

พันธุ์ของปลาในแม่น้ าสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระบบท่ี
พัฒนาขึ้่นมาสามารถแสดงพรรณปลาแต่ละชนิดทั้งหมด  
54  ชนิด 10 สถานี ซึ่งสามารถแสดงผลตามค าค้นของผู้ใช้
และจากการเลือกเมนู ตามที่ได้ออกแบบไว้ 
7.1 ข้อเสนอแนะ 
7.1.1 ข้อจ ากัดของ Google Maps  
     เนื่องจากระบบภูมิสารสนเทศความหลากชนิดของปลา
ในแม่น้ าสา ใช้แผนที่ของ Google Maps ซึ่งมีข้อจ ากัดอยู่
ถึงแม้Google จะอนุญาตให้ใช้งานฟรีก็จริง แต่ถ้าต้องการให้
แสดงผลที่มีความละเอียดมากขึ้นกว่านี้ ควรสร้างฐานข้อมูล
ส าหรับจัดเก็บแผนท่ีเองหรือซื้อบริการจากกูเกิลก็ได้ 
7.1.2 การถ่ายภาพบริเวณโดยรอบแต่ละสถานี 
     ควรถ่ายภาพบริเวณโดยรอบของสถานนี้น้อยเกินไปควร
เก็บรายละเอียดให้มากกว่านี้  เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต หากมีการส ารวจอีก และชุมชนจะได้
เห็นความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลง 
7.1.3 การกระจายพรรณปลาในแม่น้ าสา 
     การแสดงรายละเอียดของการกระจายพรรณปลาชนิด
ต่าง ๆ บนแผนที่ยังไม่สามารถทราบได้ว่ามีการกระจาย
พรรณมากน้อยเพียงใดเนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บใช้ฐานข้อมูล
ปีเดียวเท่านั้น ถ้าหากมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมก็จะรู้การ
เปลี่ยนแปลงของพรรณปลาได้ 

8. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการใหม่ในการสกัดแยกผงบุกด้วยวิธีการขัดอนุภาคเชิงกล เพื่อผลิตผงบุกที่ความ

บริสุทธิ์ ไม่ใช้สารเคมีในการสกัด ซึ่งเทคนิคการสกัดแยกด้วยวิธีการขัดอนุภาคเชิงกลนี้ใช้ร่วมกับการสกัดแบบแห้ง  
ผลการศึกษาพบว่าเจลที่ได้จากผงบุกที่ผ่านการขัดอนุภาคเชิงกล  มี ค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความ
เป็นสีเหลือง (b*) เท่ากับ 46.24 , 1.15 และ 4.03 ตามล าดับ ส าหรับคุณลักษณะเนื้อสัมผัส คือ ค่าความหนืด แรงตัด  
และแรงดึง เท่ากับ 29,336.6 เซนติพอยด์ , 46.06 นิวตัน และ 1.98 นิวตัน ตามล าดับ ดังนั้นจะเห็นว่าวิธีการขัดอนุภาคเชิงกล
ได้ผงบุกท่ีมีเจลมีความข้นหนืดที่สูง เจลมีความแข็งแรง และมีความหยืดหยุ่นได้ดีมากเมื่อเทียบกับเจลบุกทางการค้า  

 
ค าหลัก : แป้งบุก การขัดอนุภาคเชิงกล 
 
Abstract 

The research proposes a new kind for konjac flour production with purity and chemical free by 
mechanical particles polish technique. This technique combined the traditional dry and separated particles 
process. The results showed that the gel formation of Mechanical Particles Technique had L* (lightness) of 
46.24, a* (red color) of 1.15 and b* (yellow color) of 4.03, respectively. Moreover, the viscosity, cutting and 
tensile test were 29,336.6 cp, 46.06 N and 1.98 N, respectively. The konjac Gel obtained by the technique 
is characterized by a high viscosity and strength and elastic better than gel formation of the commercial 
konjac flour. 
 
Keywords : Konjac flour,  Mechanical particles polishing 
 
 
1. บทน า 
     จากการลงพื้นที่งานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ณ หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบล
ขะเนจื้อ บ้านหม่องวา ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และบ่มเพาะเทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ให้กับโรงเรียน และมีเครือข่าย
ร่วมงานคือ ศูนย์การศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ได้มีโจทย์ปัญหาของชุมชน เรื่อง บุก ในด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตบุกผง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบุก จึ ง ได้มี
แนวความคิดที่จะน าหัวบุกสดมาผลิตเป็นบุกผง ที่สามารถน า

เป็นส่วนประกอบ/วัตถุดิบ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
จากบุกผง ด้วยกรรมวิธีง่ายๆ ไม่ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร
ซับซ้อน สามารถยืดอายุเก็บรักษา และเก็บในสภาวะอุณหภมูิ
ปกติได้ คงคุณค่าของอาหารด้านโภชนาการ และคุณภาพ
ทางกายภาพ งานวิจัยนี้ศึกษาคาดว่าจะได้วิธีการสกัดที่มี
ร า ค า ต้ น ทุ น ใ น ก า ร ผ ลิ ต ต่ า แ ล ะ ไ ด้ ผ ง บุ ก  ห รื อ 
ผงกลูโคแมนแนนที่มีคุณภาพสูง กระบวนการผลิตศึกษาถึง
ขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องและที่สามารถน าไปใช้ในการผลิต
ผงกลูโคแมนแนนได้จริง ผลที่ได้จากงานวิจัยมุ่งน ามาใช้ใน
การสนับสนุนการพัฒนาของอุตสาหกรรมการแปรรูปบุก
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วัตถุดิบที่ใช้ในงานวิจัยนี้ได้แก่ บุก ในส่วนการแปรรูปใน
ระดับอุตสาหกรรม เทคนิคใหม่ที่พัฒนาขึ้นคือการผลิต 
ผงแป้งบุกท่ีบริสุทธ์ิจากหัวบุกต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อได้วิธีการผลิตบุกผงด้วยวิธีการขัดอนุภาคทางกายภาพ 
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของบุกผงที่ได้ คือ 
ความข้นหนืด ลักษณะเนื้อสัมผัส และค่าสี 
 
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
     บุกเป็นพืชหัวไม้ เนื้ออ่อนล้มลุกอยู่ ในวงศ์บุกบอน 
(Araceae) สกุลบุก (Amorphophallus) เริ่ม เป็นที่รู้จักเมื่อ
ประมาณ 100 กว่าปีมาแล้วโดยนักพฤกษศาสตร์ชาวอิตาลี 
Odoardo Beccari ได้ค้นพบพืช ในสกุลบุกชนิดหนึ่งคือ 
Amorphophallus titanum (Becc.) Becc.Ex Arcang. ใน
ป่าของประเทศอินโดนีเซียด้วยขนาดดอกที่ใหญ่มหึมาและ
ลักษณะรูปพรรณสัณฐานสีสรรสวยงามแปลกตาได้ปลุกเร้า 
ความสนใจของนักพฤกษศาสตร์และคนทั่วไปให้หันมาศึกษา
ค้นคว้าและให้ความส าคัญกับพืชนี้มากขึ้น ในหัวบุกมี
ส่วนประกอบส าคัญคือกลูโคแมนแนน (Glucomannan) 
ซึ่ ง เ ป็ นสารประ เภทคาร์ โ บ ไฮ เดรทที่ ป ระกอบด้ วย 
กลูโคสแมนโนสและฟรุคโตสโดยมีอัตราส่วนของกลูโคสและ
แมนโนส 2:3 ซึ่งเมื่อ ละลายน้ าจะได้สารละลายข้นหนืดและ
สามารถเกิดเจลได้ เมื่อใ ช้ร่วมกับสารละลายด่างหรือ 
สารไฮโดรคอลลอยด์บางชนิดสามารถน าไปแปรรูปเป็น
อาหารได้หลายประเภท ซึ่งสารประกอบในหัวบุกไม่มีคุณค่า 
ในการให้พลังงานแก่ร่างกายเนื่องจากไม่มีการย่อยสลายเป็น
น้ าตาล นอกจากนี้สารประกอบในหัวบุกมี ลักษณะเป็นผง
เมื่ออยู่ในสภาพแห้งและเมื่อผสมกับน้ าที่อุณหภูมิห้องจะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 30-40 เท่าโดย ปริมาตรในช่วงเวลาเพียง 
20-30 นาทีและมีความคงตัวอยู่ได้นานกว่า 36ช่ัวโมงที่
อุณหภูมิห้อง (ทิพวัลย์, 2548) 
     ผงบุกเป็นสารที่มีประโยชน์ในการน ามาประยุกต์ใช้เป็น
อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional food) มีคุณสมบัติในการ
ควบคุมความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอล และลดอัตราเสี่ยง
ต่อการเกิดมะเร็ง เนื่องจาก องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น 
กลูโคแมนแนน ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในเชิงที่
สามารถลดระดับ คลอเรสเตอรอลและความดันโลหิตสูง
บ าบัดอาการท้องผูก และสามารถใช้เป็นสารควบคุมน้ าหนัก
ได้ เนื่องจากโครงสร้างของกลูโคสและแมนโนสเช่ือมต่อกัน
ด้วยพันธะเบต้า 1,4 ไกลโคซิดิค ท าให้เอนไซม์ใน ร่างกายไม่
สามารถย่อยสลายได้จึงไม่ให้พลังงานแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้
ยังมีการใช้แป้งบุกเป็นสารเพิ่ม ความหนืดและสารท าให้เกิด
เจลในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆผงบุกน ามา ใ ช้ 

ครั้งแรกเป็นวัตถุเจือปน อาหาร (Food Additives) ประเภท 
อิมัลซิ ไฟเออร์  (emulsifier)  และสารที่ท า ให้ เกิด เจล  
(gelling agent) ที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกาโครงสร้างของ 
คอนยักกลูโคแมนแนนประกอบด้วยแมนโนส (mannose) 
และ กลูโคส (glucose) ในอัตราส่วนประมาณ 1.6:1 และมี
หมู่แอซีทิล (acetyl groups) อยู่ประมาณ 5-10% ของ 
สายคอนยักกลูโค-แมนแนนและสามารถเกิดเจลได้เมื่อได้รับ
ความร้อนในสภาวะที่มีด่าง (จันทร์จิรา และนิสานารถ , 
2552) ผงบุกมีการน าไปใช้ประโยชน์ทั้ง เป็นสารให้ความ 
ข้นหนืด สารท าให้เกิดเจล ปรับปรุงเนื้อสัมผัส และเป็นตัวจับ
กับน้ า  บางครั้ งอาจมีการใ ช้อย่ า งมากในสมบัติ ด้ า น 
สารทดแทนไขมัน ใน ผลิตภัณฑ์เนื้อท่ีไม่มไีขมัน และไขมันต่ า 
โดยพบว่าการประยุกต์ใช้และหน้าที่ของผงบุกในอาหารต่าง 
เช่น ในขนมหวาน ใช้เป็นสารเพิ่มความหนืด ปรับปรุงเนื้อ
สัมผัส เพิ่มความช้ืน Techawipharat et al.  (2008) ได้
ศึกษาผลของไฮโดรคอลลอยด์ชนิดต่างๆ ได้แก่ CMC, MC, 
HPMC, k- carrageenan, i- carrageenan แ ล ะ  -
carrageenan ที่มีผลต่อการเกิดเจลของแป้งข้าวเจ้า และข้าว
เหนียว พบว่า การเติมไฮโดรคอลลอยด์ท าให้ความหนืด
เพิ่มขึ้นทั้ ง  peak viscosity และ final viscosity รวมทั้ ง 
pasting temperature สูงขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้การเติม
ไฮโดรคอลลอยด์ในแป้งข้าวเจ้า ท าให้การพองตัวและ 
การละลายเพิ่มขึ้น โดย CMC จะท าให้การพองตัวและ 
การละลายมากที่สุด ส่วน แป้งข้าวเหนียว พบว่าการเติม 
CMC จะท าให้การพองตัวมากที่สุด และไฮโดรคอลลอยด์ไม่
ส่งผลต่อการ ละลายในแป้งข้าวเหนียว ส าหรับลักษณะ 
เนื้อสัมผัส พบว่าการเติมอนุพันธ์เซลลูโลสในแป้งข้าวเจ้าและ 
ข้าวเหนียวไม่ส่งผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลแป้งทั้งใน
เรื่ อ งความแข็ ง  (hardness)  และความเหนียวติดกัน 
(adhesiveness)  ในทางตร งข้ ามการ เ ติ ม  k-  และ  i-
carrageenan ในแป้งข้าวเจ้าพบว่าช่วยเพิ่มความแข็ง และ
ความเหนียวติดกันของเจลแป้ง Huang et al.  (2007)  
ได้ ศึ กษาผลของไฮโดรคอลลอยด์  ชนิดต่ า งๆ ได้แก่   
gellan gum, konjac glucomannan และ k-carrageenan 
ที่มีผลต่อการเกิดเจลของแป้งข้าว 3 สายพันธ์ุ พบว่า เมื่อเตมิ 
gellan gum และ k-carrageenan ในแป้งข้าวสายพันธุ์ 
อินดิคา (indica) จาโปนิคา (japonica) และ แป้งข้าวเหนียว 
พบว่าความแข็งแรง (hardness)  ความเหนียวติดกัน 
(adhesiveness) และความยืดหยุ่น (springiness) เพิ่มขึ้น 
ส่วนการเติม konjac glucomannan จะไม่ส่งผลต่อลักษณะ
เนื้อสัมผัสของแป้ง ข้าวท้ัง 3 สายพันธ์ุ 
    Muadklay และ Charoenrein (2008) ได้ศึกษาผลของ
ไฮโดรคอลลอยด ์ได้แก่ xanthan gum, locust bean gum, 
guar gum และ konjac-glucomannan ต่อการเกิดการ 
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คืนตัว (retrogradation) ของเจล แป้งมันส าปะหลัง พบว่า 
การ เติ ม  xanthan gum 0.25 และ 0.5% ช่วยลดการ 
สูญเสียน้ า (syneresis) ได้มากกว่า locust bean gum และ 
konjac-glucomannan ส่ วน guar gum ไม่ มี ผลต่ อการ
ยับยั้งการคืนตัวของเจลแป้งมันส าปะหลัง ส าหรับการศึกษา
อัตราเร็วของการแช่แข็ง (0.06, 0.9 และ 2.3C/min) พบว่า 
ที่อัตราการแช่แข็งแบบรวดเร็วที่ 2.3C/min ช่วยยับยั้งการ
คืนตัวของเจลแป้งมันส าปะหลังได้มากว่าที่อัตราแช่แข็ง
แบบช้าและปานกลาง ดังนั้นสภาวะที่ดีที่สุดส าหรับการ 
ยับยั้งการคืนตัวของเจลแป้งมันส าปะหลังคือ การเติม 
xanthan gum 0.5% และอัตราการแช่แข็งที่ 2.3C/min 
     Melinda และคณะ (2012) ได้ท าการศึกษาวิธีการ
สกัดกลู โคแมนแนนจากบุกทราย  (Amorphophallus 
konjac K. Koch) โดยน าวิธีการสกัดแบบ dry method 
ร่วมกับการสกัดด้วยสารละลายแอลกอฮอล์  50 % ได ้
ผงกลูโคแมนแนน ปริมาณ 92 %  

วุฒินันท์ และคณะ (2556) ได้ศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมที่สุดในการท าแห้งแป้งบุกด้วยวิธีการออกแบบการ
ทดลองแบบพ้ืนผิวตอบสนองและการออกแบบส่วนผสมกลาง 
โดยการทดลองการผลิตด้วยเครื่องอบแห้งฟลูอิไดซ์เบด โดย
ใช้อุณหภูมิอากาศร้อน ระยะเวลาการท าแห้ง และความเร็ว
อากาศร้อน พบว่าแป้งบุกมีค่าสีมีคุณภาพดีกว่าเครื่องอบแห้ง
แบบถาด 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. การเตรียมวัตถุดิบ  
     น าหัวบุกสดพันธุ์เนื้อทรายที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง      
25 - 30 เซนติเมตร มาล้างท าความสะอาด น าหัวบุกสดมา
ปอกเปลือก และหั่นเป็นช้ินความหนา 1 - 2 มิลลิเมตร น าไป
อบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 80 ถึง 100 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาทีจนมีความช้ืนสุดท้าย  
ร้อยละ 8 -10 น ามาบรรจุในถุง ส าหรับท าการศึกษาใน
ขั้นตอนต่อไป 
2. การศึกษากรรมวิธีการผลิตบุกผงด้วยเทคนิคการ 
ขัดอนุภาคเชิงกล  

โดยแบ่งปัจจัยในการศึกษาคือการขัดอนุภาคเชิงกล 
รอบที่ 1 (Konjac Flour1 ; KF1) และการขัดอนุภาคเชิงกล
รอบที่ 2 (Konjac Flour2 ; KF2) เปรียบเทียบกับผงบุกทาง
ก า ร ค้ า  ( Konjac Flour Commercial :  KFc)  ท า ก า ร 
วางแผนการทดลองแบบ แบบสุ่มอย่างสมบูรณ์(Completely 
Randomized Design : CRD) ท าการทดลอง 3 ซ้ า มีวิธีท า
ดังนี ้

1.1 น าบุกผงจากข้อ 1 มาบดด้วยเครื่องบดละเอียด
แบบเข็ม (Pin mill)  รุ่น YPS-102 (FIS) 2 Hp : 1.5 Kw: 
6000 rpm. และน ามาขัดอนุภาคด้วยตะแกรงร่อนขนาด  
80 mesh. ได้บุกผงจากการขัดอนุภาคเชิงกลรอบที่  1 
(Konjac Flour1 ; KF1) บรรจุในถุง ส าหรับท าการศึกษาใน
ขั้นตอนต่อไป 

1.2 น าบุกผงที่ผ่านการขัดอนุภาพรอบที่ 1 มาบดซ้ า
ด้วยเครื่องบดผงละเอียดแบบ  รุ่น N-CNX-A4 ร่อนผ่าน
ตะแกรง 100 เมช ได้บุกผงจากการขัดอนุภาคเชิงกลรอบที่ 2 
(Konjac Flour2 ; KF2) บรรจุในถุง ส าหรับท าการศึกษาใน
ขั้นตอนต่อไป 
2. การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของเจลบุก 

น าผงบุกจากขั้นตอนที่ 1 มาเตรียมให้เป็นสารละลาย      
เจลจากบุกผง และน าเจลจากบุกผงมาตรวจสอบคุณภาพทาง
กายภาพ  ดังนี้   

3.1 สมบัติการความหนืดของเจลบุกผง โดยใช้เครื่อง 
วัดความหนืด Brookfield viscometer รุ่น DV-II +Pro ใช้
หัววัดเบอร์S06 ความเร็วรอบในการหมุน 25 RPM ท าการ
วัด 3 ซ้ า โดยควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างที่ช่วง 25 ± 1 
องศาเซลเซียส 

3.2. สมบัติด้านเนื้อสัมผัส โดยใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัส 
Texture Analyzer รุ่ น  TA- XT plus ใ ช้ หั ว วั ด แ ร ง ดึ ง 
(Spaghetti tensile grips (A/SPR) และหัววัดการตัดขาด 
(Knife probe)   

3.3.  การวัดค่าสี  ด้วยเครื่องวัดสี  colorimeter รุ่น 
ColorQuest ระบบ Hunter Lab บันทึกค่ า  สี  L* เป็น 
ค่าความสว่าง ค่าสี a* เป็นบวกแสดงสีแดงและเป็นลบแสดง     
สีเขียว และค่าสี b* เป็นบวกแสดงสีเหลืองและเป็นลบแสดง  
สีน้ าเงิน ท าการวัด 3 ซ้ า    
ระยะเวลาในการวิจัย  
มกราคม 2560 ถึง มีนาคม 2560 
 
5. ผลการวิจัย 
     การศึกษาเทคนิคการขัดอนุภาคเชิงกลของผงบุกจากบุก
แห้งจากการเทคนิคการขัดอนุภาครอบที่ 1 และรอบที่ 2 
เปรียบเทียบกับผงบุกทางการค้าในด้านคุณลักษณะทาง
กายภาพ คือ ค่าสี  ความข้นหนืด และเนื้อสัมผัส ได้
ผลการวิจัยดังนี้ 
คุณลักษณะค่าสี 
     ผลของการวัดคุณภาพทางกายภาพของเจลบุกท่ีสกัดดว้ย
วิธีเทคนิควิธีการขัดอนุภาคเชิงกลในด้านค่าสี เปรียบเทียบ
กับบุกผงทางการค้าโดยท าการวิเคราะห์หาค่า L* a* และ b* 
ท าการวัด 5 จุด 3 ซ้ า แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าสีของเจลบุกท่ีได้จากเตรียมด้วยเทคนิคการขัด
อนุภาคเชิงกล กับ เจลผงบุกทางการค้า 

Factor 
color 

∆E L* a* b* 
KFc 5.07a 46.63a -2.14a 4.59a 
KF1 4.19b 37.31b 4.80b 5.83b 
KF2 7.55c 46.24a 1.15c 4.03a 

หมายเหตุ  KFc คือ เจลบุกจากผงบุกทางการค้า ; KF1 คือ เจลบุกจากเทคนคิ
การขัดอนุภาครอบที่ 1 KF2 คือ เจลบุกจากเทคนิคการขัดอนุภาครอบที่ 1
อักษร a,b มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

คุณสมบัติด้านความหนืด และลักษณะเนื้อสัมผัส 
     ผลของการวัดคุณภาพทางกายภาพของเจลบุกท่ีสกัดดว้ย
วิธีเทคนิควิธีการขัดอนุภาคเชิงกลในด้านคุณด้านความ 
ข้นหนืดเจลบุกร้อยละ 5 และการวัดค่าแรงตัด (Cutting) 
และค่ าแรงดึ ง  (Tensile)  เปรี ยบ เทียบกับ เจลบุกผง 
ทางการค้า ท าการวัดจ านวน 15 ซ้ า ได้ผลแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่  2  ค่าความข้นหนืด และลักษณะเนื้อสัมผัส 
ด้วยเทคนิคการขัดอนุภาคเชิงกล กับ เจลผงบุก 
ทางการค้า 

Factors Viscosity (cP) Cutting (N) Tensile (N) 
KFc 4646.6±4.49b 30.70±0.79c 0.65±0.05c 
KF1 3930.0±3.01b 38.83±0.04b 1.71±0.15b 
KF2 29,336.6±3.9a 46.06±0.12a 1.98±0.09a 

หมายเหตุ KFc  เจลบุกจากผงบุกทางการค้า;KF1 เจลบุกจากเทคนิค
การขัดอนุภาครอบที่ 1 KF2 คือ เจลบุกเทคนิคการขัดอนุภาครอบที่ 1
อักษร a,b มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
6. อธิปรายผล 
     ค่าสีของเจลบุก พบว่า เจลบุกที่ ผ่านการสกัดด้วย 
วิธีเทคนิควิธีการขัดอนุภาคเชิงกลจ านวน 2 รอบมี ค่าสี
เหลือง (b*) ค่าความสว่าง (L*) ไม่แตกต่างกับเจลบุกจากผง
บุกทางการค้า (p<0.05) และเจลจะมีค่าสีแดง (a*) ซึ่งท าให้
เจลทีได้มีสีเข้มกว่าเจลบุกทางการค้า  
     ด้านความข้นหนืด พบว่า เจลบุกที่ผ่านการสกัดด้วย
เทคนิควิธีการขัดอนุภาคเชิงกล 2 รอบ มีค่าความหนืดเท่ากบั 
29,336.6±3.9 cP มากกว่าเจลบุกทางการค้า แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิต (p<0.05)  

คุณลักษณะทางเน้ือสัมผัสของเจลบุก โดยการวัด
ค่าแรงตัด (Cutting) และ แรงดึง (Tensile) พบว่า เจลบุกที่
ผ่านการสกัดด้วยเทคนิคการขัดอนุภาค 2 รอบ มีเท่ากับ 
46.06±0.12a  นิวตัน และ 1.98±0.09a นิวตัน ตามล าดับ 
มากกว่าเจลบุกทางการค้า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต 

(p<0.05)  โดยพบว่า ลักษณะเนื้อสัมผัสทั้งสอง แสดงถึง
ลักษณะเจลที่แข็งแรง มีความหยืดหยุ่นท่ีดีมาก  
 
7. สรุปผล  
     วิธีการสกัดบุกผงด้วยการขัดอนุภาคเชิงกลจากบุกผงเป็น
วิธีทางกายภาพที่สามารถผลิตบุกผงที่มีลักษณะเจลที่มีความ
ขันหนืดสูง และเจลมีความแข็งแรง และหยืดหยุ่นได้ดี โดย
เป็นวิธีการที่ปราศจากสารเคมีในการสกัด 
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บทคัดย่อ  
          บทความนี้น าเสนอการศึกษาการถ่ายเทความร้อนเชิงตัวเลขในท่อเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ทีม่ีฟลั๊กซ์ความร้อน
ทีผ่ิวท่อคงทีโ่ดยใส่ปีกสามเหลี่ยมคู่วางตลอดท่อ ในการค านวณใช้วิธีปริมาตรสืบเนื่องและล าดับวิธีหาผลเฉลยแบบ SIMPLE ที่
มีลักษณะการไหลแบบพัฒนาอย่างสมบูรณ์และซ้ าเป็นช่วงๆของการไหลโดยใช้อากาศเป็นของไหลทดสอบ คุณลักษณะการ
ไหลและการถ่ายเทความร้อนจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าเลขเรย์โนลด์ส (Reynolds number, Re) มีค่าตั้งแต่ 3000-16,000 
ผลจากการติดตั้งปีกสามเหลี่ยมคู่ต่อการถ่ายเทความร้อนและความดันตกคร่อมในท่อได้แสดงในรูปของเลขนัสเซิลท์  
(Nusselt number, Nu) และค่าตัวประกอบเสียดทาน (friction factor, f ) ตามล าดับ การค านวณแสดงให้เห็นว่าท่อกลมที่มี
การใส่ปีกสามเหลี่ยมคู่ให้การถ่ายเทความร้อนสูงกว่าท่อเปล่าผิวเรียบมาก การลดลงของอัตราส่วนระยะพิตช์ (pitch ratio, 
PR=p/D) ให้ค่าการถ่ายเทความร้อนและค่าตัวประกอบเสียดทานที่เพิ่มขึ้น ท่อที่ใส่ปีกสามเหลี่ยมคู่ที่ท าการศึกษากรณีมุม
ปะทะ 45o, PR=1.0 ที ่Re=3000 ให้ค่าตัวประกอบการเพิ่มการถ่ายเทความร้อน (TEF) สูงสุดเท่ากับ 2.11 ดังนั้นการติดตั้งปีก
สามเหลี่ยมคู่วางตลอดท่อจึงให้สมรรถนะความร้อนมากกว่าท่อเปล่าสองเท่าจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอันหนึ่ง 

ค าหลัก : การถ่ายเทความร้อน การจ าลองเชิงตัวเลข ปีกสามเหลี่ยม เลขนัสเซลท์ 

Abstract 
           This paper presents a numerical heat transfer investigation in a tubular solar air heater having a 
constant wall heat-flux by using winglet pairs placed repeatedly along the tube. The computation was 
based on the finite volume method with the SIMPLE algorithm implemented for a periodically fully 
developed turbulent flow and air was employed as the test fluid. The fluid flow and heat transfer 
characteristics are presented for the varied airflow rate with Reynolds number (Re) ranging from 3000 to 
16,000. The effects of using the delta-winglet pairs on heat transfer and pressure drop are shown in terms 
of Nusselt number and friction factor, respectively. The computation reveals that the tube fitted with delta-
winglet pairs provides considerably higher heat transfer rate than the smooth tube with no insert. The 
decrease in PR leads to the considerable increase of heat transfer rate and friction factor. The inserted tube 
yields the highest thermal enhancement factor of about 2.11 indicating that the use of delta-winglets is a 
promising device to obtain the double increase in the thermal performance of a solar air heater 
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1. บทน า 

ในปัจจุบันพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงาน
น้ า และพลังงานแสงอาทิตย์ เข้ามามีบทบาทต่อชิวิตมนุษย์
เป็นอย่างมากเนื่องจากพลังงานที่ใช้กันในอดีต เช่น ฟอสซิล 
เริ่มลดลง พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียน
ที่สะอาด ปราศจากมลพิษและมีอยู่อย่างไม่จ ากัด เครื่องอุ่น
อากาศพลังแสงอาทิตย์ (solar air heater) เป็นอุปกรณ์ชนิด
หนึ่งที่ดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ เช่น การอบแห้ง
ผลผลิตทางการเกษตร การบ่มผลไม้ เป็นต้น โดยเครื่องอุ่น
อากาศพลังแสงอาทิตย์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแสดงดังรูปที่ 1 การ
พัฒนาเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสูง
จึงเปน็เรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง 

 

 
รูปที่ 1 ท่อของเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์แบบธรรมดา 

 
     ปัจจุบันข้อจ ากัดในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ส าหรับการทดลองของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนรวมถึง
เครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ยังคงเป็นปัญหาส าหรับ
นักวิจัย เนื่องจากการทดลองต้องมีการลงทุนส าหรับอุปกรณ์
ที่ใช้ในการทดลอง นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงระยะเวลาที่ใช้
ในการวิจัยอีกด้วย รวมถึงข้อจ ากัดของอุปกรณ์ในการทดลอง
ที่ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการที่ต้องการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นจุดที่ใช้ในการวัด
อุณหภูมิไม่เพียงพอ ค่าความละเอียดของอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวัด ดังนั้น จากปัญหาข้างต้นจึงได้มีผู้
ท าการศึกษาวิจัยโดยใช้หลักการค านวณเชิงคณิตศาสตร์หรือ
การวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข เข้ามาช่วยในการอธิบาย
พฤติกรรมต่างๆ ของกระบวนการโดยเฉพาะอย่างย่ิง
กระบวนการถ่ายเทความร้อนซึ่งมีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ 

ในทางอุตสาหกรรม ได้มีนักวิจัยจ านวนมากท่ีศึกษาถึงเทคนคิ
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนด้วยการค านวณเชิงคณิตศาสตร์ 

เนื่องจากระบบท่อจริงในทางอุตสาหกรรมมีความ
ยาวมากจึงมีผู้น าเสนอหลักการของการไหลที่มีการปรับตัว
เต็มที่ในท่อ (fully develop) และมีการไหลแบบเป็นคาบ 
(periodic) ที่ท าการศึกษาโดย Eiamsa-ard และคณะ [1] ได้
ศึกษาเชิงการทดลองของการถ่ายเทความร้อนและแรง 
เสียดทานการไหลในท่อที่มีการติดตั้งกรวยพรุน โดยศึกษาที่
อัตราส่วนระยะพิตช์ ( PR = 4, 6 และ 12) และจ านวนรูพรุน
ที่ต่างกันที่  ( N=4, 6 และ 8 รู ) ท าการศึกษาที่ค่าเลข 
เรย์โนลดส์ต้ังแต่ 4000-20000 โดยใช้อากาศเป็นของไหล
ทดสอบ พบว่าการสอดใส่ Conical ring มีผลช่วยให้การ
ถ่ายเทความร้อนเพิ่มมากขึ้น และ จ านวนรูพรุนของกรวยก็
ส่งผลต่อการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของท่อด้วยเช่นกัน โดย
การสอดใส่กรวยพรุนเข้าไปภายในท่อ สามารถเพิ่มอัตราการ
ถ่ายเทความร้อนได้ถึง 137 % เมื่อเทียบกับท่อเปล่าผิวเรียบ
ที่ไม่มีการสอดใส่ และท าให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นประมาณ 
0.92 ที่ PR=4 และ PR= 8 ที่ค่าเรย์โนลดส์เท่ากับ 4000 
Muthusamy และคณะ [2] ซึ่งศึกษาผลของอุปกรณ์สร้าง
ความปั่นป่วนรูปกรวยต่อการถ่ายเทความร้อนและปัจจัย
ความเสียดทาน จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสอดตัว
สร้างความปั่นป่วนรูปกรวยภายในท่อกลมช่วยเพิ่มอัตราการ
ถ่ายเทความร้อนให้สูงขึ้น Yakut และคณะ [3] ยังได้ศึกษา
ผลกระทบของตัวสร้างความปั่นป่วนต่อการถ่ายเทความร้อน
แบบปั่นป่วน, ความดันตกคร่อมและการไหลที่เกิดจากการ
สั่นสะเทือน Sripattanapipat และ Promvonge [4] ศึกษา
เชิงตัวเลขการถ่ายเทความร้อนแบบราบเรียบ 2 มิติ ภายใน
ช่องขนานที่ติดแผ่นกั้นรูปเพชรที่ผนังบนและล่างแนวเยื้อง 
โดยคิดลักษณะการไหลเป็นคาบ โดยใช้เง่ือนไขอุณหภูมิที่
ผนังคงที่ เลขเรย์โนลดส์ที่ใช้ช่วง 100–600 พบว่าเมื่อลดมุม
ที่ยอดรูปเพชรจะท าให้ค่าเลขนัสเซิลท์และตัวประกอบเสียด
ทานเพิ่มขึ้น และยังพบว่าทุกค่าเลขเรย์โนลดส์ที่ใช้มุมยอด
เพชรที่ 5o และ 10o ให้ค่าสมรรถนะเชิงความร้อนสูงกว่า 
มุมยอดเพชรที่ 0o (แผ่นกั้นแบน) Han และคณะ [5] ศึกษา
เชิงทดลองการถ่ายเทความร้อนในท่อจัตุรัสที่ติดครีบบนผนัง
สองด้านโดยใช้รูปทรงครีบแตกต่างกัน 9 แบบ และแต่ละ
รูปทรงจะพิจารณาที่ค่า ระยะพิตช์ต่อความสูงครีบเท่ากับ  
10 และ ความสูงครีบต่อความสูงท่อเท่ากับ 0.0625 ผลลัพธ์
ของการถ่ายเทความร้อนเฉลี่ยและตัวประกอบเสียดทาน
พบว่า ครีบวางท ามุม และครีบรูปตัววีให้การถ่ายเทความรอ้น
ที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าครีบยาวต่อเนื่อง และยังพบว่าที่มุม 60o ให้
การถ่ายเทความร้อนและตัวประกอบเสียดทานสูงสุดใน
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จ า นวนครี บที่ ว า ง เ อี ย ง  Promvonge และคณะ  [ 6 ] 
ท า ก า ร ศึ กษาวิ จั ย โ ดยอาศั ย วิ ธี ก า ร ใ ช้ ก า รค า นวณ 
เชิงคณิตศาสตร์ของการถ่ายเทความร้อนและพฤติกรรมการ
ไหลแบบราบเรียบในท่อจัตุรัสที่มีการติดตั้งแผ่นกั้นเอียงมุม 
45o บนผนังด้านหนึ่งของท่อ จากการศึกษาพบว่าแผ่นกั้นวาง
เอียงท าให้เกิดการไหลหมุนวนแบบคู่ซึ่งกระแสการไหลที่
หมุนวนนี้จะไปกระแทกส่วนที่เป็นผนังท่อท าให้เกิดการ
เพิ่มขึ้นของการถ่ายเทความร้อนและค่าสมรรถนะการเพิ่ม
การถ่ายเทความร้อน โดยค่าสมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเท
ความร้อนที่มากที่สุดเท่ากับ 2.20 ที่ ค่า BR = 0.40 ที่   
Re = 1200 Liou และ Hwang [7,8] ได้ท าการทดลองครีบ
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ครีบสามเหลี่ยม และครีบครึ่งวงกลม พบว่า
ครีบสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนดีที่สุดใน
ครีบทั้งหมดที่ทดลอง Patankar และคณะ [11] ได้ถูก
น าไปใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยใช้ในการศึกษาลักษณะการ
ไหลและพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในท่อโดยการเพิ่มตัว
สร้างการไหลปั่นป่วนในลักษณะต่าง ๆ โดยการใช้วิธีการ
ค านวณเชิงคณิตศาสตร์หรือการใช้แบบจ าลองเชิงตัวเลข 

จากผลงานวิจัยที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า
งานวิจัยส่วนใหญ่จะท าการศึกษาผลและอิทธิพลของครีบ
และแผ่นกั้นในท่อขนานและในท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นส่วน
ใหญ่ ส าหรับการศึกษาอิทธิพลของปีกสามเหลี่ยมนั้นมีผู้
น าเสนอในส่วนงานวิจัยค่อนข้างน้อย ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้

ให้ความสนใจและท าการศึกษาถึงการค านวณเชิงตัวเลข
ส าหรับการไหลแบบปั่นป่วน 3 มิติ ในท่อกลมที่ติดตั้ ง 
ปีกสามเหลี่ยมคู่ โดยศึกษาถึงผลของมุมปะทะ ( ) และ
ระยะพิตช์ ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเทความ
ร้อน ลักษณะการไหลและค่าความเสียดทาน เพื่อเป็น
แนวทางในการเพิ่มค่าการถ่ายเทความร้อนและสมรรถนะใน
ท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์รวมถึงท่อเครื่องแลกเปลี่ยน
แบบธรรมดา (ท่อผิวเรียบ) 
 
2. โครงสร้างการไหลและสมการที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ลักษณะทางกายภาพของแบบจ าลอง 

การศึกษาครั้งนี้มีลักษณะเป็นการไหลของอากาศผ่าน
ภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนท่ีมีการติดตั้งตัวสร้างการไหล
หมุนวนโดยการติดตั้งแผ่นบางพร้อมปีกสามเหลี่ยมคู่เข้ากับ
ด้านในท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งขนาด
ของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้ในการจ าลองมีขนาดเส้น
ผ่ าน ศูน ย์กลางภาย ใน  D=50  mm มี ความยาวของ 
ปีกสามเหลี่ยมคู่อยู่ที่ (l) 20 mm และความสูง (b) 5 mm ที่
มุมปะทะเท่ากับ 30o และ 45o มีระยะห่างระหว่างปีก
สามเหลี่ยมคู่ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ  (Pitch ratio, PR) 
เท่ากับ 1.0, 1.5, และ2.0 ตามลาดับ ดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่ง
พิจารณาการไหลเป็นแบบ periodic 

 

 
รูปที่ 2 โครงสร้างทางกายภาพของแบบจ าลองและขอบเขตการจ าลองที่คิดการไหลแบบ Periodic 

 

                   
 
 (ก) (ข) 

รูปที่ 3 (ก) ขอบเขตแบบจ าลองที่ใช้ในการค านวณ และ (ข) รูปแบบของกริดที่ใช้ในการค านวณ 
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2.2 สมมติฐาน 
การสร้างแบบจ าลองเชิงตัวเลขส าหรับการไหลของของ

ไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนทรง
กลมที่ติดตั้งตัวสร้างการไหลหมุนวนฐานพีระมิดมีสมมติฐาน
ดังต่อไปนี้ การไหลของของไหลและการถ่ายเทความร้อนเป็น
แบบคงตัว 3 มิติ โดยมีการไหลแบบปั่นป่วนและเป็นการไหล
แบบอัดตัวไม่ได้ ก าหนดให้คุณสมบัติของของไหลคงที่ไม่
ค านึงถึงแรงของวัตถุรวมถึงการสูญสลายเนื่องจากความหนืด
และการแผ่รังสีความร้อน อุณหภูมิที่ผิวท่อด้านในมีค่าคงที่ไม่
คานึงถึงความหนาของท่อและความหนาของตัวสร้างการไหล
หมุนวน รวมทั้งผลจากการน าความร้อนที่ตัวสร้างการไหล
หมุนวน 
2.3 สมการที่เกี่ยวข้อง 

จากสมมติฐานข้างต้น ส าหรับการไหลผ่านตัวสร้างการ
ไหลหมุนวนในท่อแลกเปลี่ยนความร้อน  สมการควบคุม
ประกอบไปด้วยสมการความต่อเนื่อง สมการนาเวียร์สโตก 
และสมการพลังงาน สามารถเขียนในรูปเทนเซอร์ในระบบ
พิกัดคาร์ทีเชียนได้ดังนี้ 

สมการความต่อเนื่อง: 
  0
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สมการพลังงาน: 
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เมื่อ Γ คือ การแพร่ทางความร้อน ก าหนดโดย 
Pr/    และ    ttt Pr/  (4) 

สมการควบคุมซึ่งได้แก่สมการความต่อเนื่อง สมการ
โมเมนตัม และสมการพลังงานจะใช้แบบแผนวิธีผลต่างควอด
ราติค (QUICK) และทาการคานวณหาผลเฉลยตามระเบียบ
วิธีปริมาตรสืบเนื่อง โดยการใช้แผนผังวิธีแบบ SIMPLE ใน
การปฏิบัติการในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรที่ให้ความสนใจอยู่ 4 
ชนิดนั่นคือ เลขเรย์โนลดส์ (Re) ตัวประกอบเสียดทาน (f) 
เลขนัสเซิลท์ (Nu) และสมรรถนะเชิงความร้อน (TEF) ซึ่งค่า
เลขเรย์โนลดส์สามารถนิยามได้โดย 


DV

Re  (5) 

ส าหรับตัวประกอบเสียดทานสามารถค านวณได้จาก
ความดันตกคร่อม, (p) ตลอดของช่วงความยาว periodic 

ที่อากาศไหลผ่านตลอดแนวความยาวของท่อแลกเปลี่ยน
ความร้อน ดังนี ้
   2/
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p
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f 
  (6) 

  การถ่ายความร้อนสามารถค านวณหาได้จาก
เลขนัสเซิลท์ท่ีจดุใดๆ สามารถเขียนได้ในรูป 
 

k
hD

Nu  (7) 

และสมรรถนะเชิงความร้อน 
3/1

00 )//()/(TEF ffNuNu  (8) 
เมื่อ Nu0 และ f0 คือ เลขนัสเซิลท์และตัวประกอบเสียด

ทานของทอ่แลกเปลี่ยนความร้อนผิวเรียบตามล าดับ 
2.4 เงื่อนไขขอบ 

- พิจารณาทางเข้าและทางออกเป็นแบบ  Periodic 
Translation 

- อุณหภูมิอากาศไหลเข้าที่ 300 K และมีค่าเลขพรานด์ 
เท่ากับ 0.7 

- อากาศไหลเข้าด้วยอัตราการไหลเชิงมวลคงที่ 
- รูปร่างความเร็วทางเข้าและทางออกเหมือนกัน 
- ก าหนดให้คุณสมบัติทางกายภาพของอากาศมีค่าคงที่ 

โดยอ้างอิงที่อุณหภูมิเฉลี่ยที่ทางเข้า 
- เง่ือนไขขอบเขตไม่มีการลื่นไถลที่ผิวท่อ (No-Slip 

Conditions) หรือความเร็วที่ผิวท่อมีค่าเท่ากับศูนย์ เป็นผิว
ท่อที่อยู่กับท่ี (Stationary Wall) 

- ก าหนดให้ที่ผิวของท่อกลมมีฟลักซ์ความร้อนคงที่ที่
600 W/m2 

- ให้ตัวสร้างการไหลหมุนวนเป็นแผ่นบางและความ
ร้อนไม่สามารถผ่านได้ 

 
3. ผลการจ าลองและวิจารณ์ผล 
3.1 การพิสูจน์ความถูกต้องของท่อกลมผิวเรียบและจ านวน 
กริด 

ในการพิสูจน์ความถูกต้องของการถ่ายเทความร้อนและ
ตัวประกอบเสียดทานในท่อกลมผิวเรียบที่ไม่มีการเพิ่มการ
ติดตั้งปีกสี่เหลี่ยมคู่โดยทาการเปรียบเทียบระหว่างค่าที่ได้
จากวิธีเชิงตัวเลขและผลที่ได้จากสมการสหสัมพันธ์ ดังแสดง
ในรูปที่ 4 และ 5 ตามล าดับ โดยพบว่าค่าที่ได้จากวิธีเชิง
ตัวเลขจะมีความคลาดเคลื่อนจากผลจากสมการสหสัมพันธ์
ประมาณ ±3.35% ในส่วนของค่าเลขนัสเซิลท์และ ±4.31% 
ในส่วนค่าตัวประกอบเสียดทาน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้โดยวิธีเชิง
ตัวเลขมีความสอดคล้องกันกับค่าที่ได้จากสมการสหสัมพันธ์ 
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รูปที ่4 ความสัมพันธ์ระหว่างเลขนัสเซลิท์กับเลขเรยโ์นลดส์

กรณีท่อผนังเรียบ 

 
รูปที ่5 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวประกอบเสียดทานกับเลข

เรย์โนลดส์กรณีท่อผนังเรียบ 

     ส าหรับการไหลในท่อนได้ท าการเปรียบเทียบผลเฉลย
โดยใช้จ านวนของกริดที่แตกต่างกันคือที่ 50,000, 100,000, 
260,000 และ 500,000 พบว่า เมื่อจ านวนเพิ่มขึ้นจาก 
260,000 เป็น 500,000 ค่าเลขนัสเซิลท์เปลี่ยนแปลงน้อย
กว่า 0.185% ค่าตัวประกอบเสียดทานเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 
0.144% ดังนั้นจึงเลือกจ านวนกริดที่ประมาณ 260,000 ไป
ใช้ในการศึกษาอิทธิพลของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ต่อไป ดัง
แสดงในรูปที่ 6 และ 7 ตามล าดับ 

 
 

 
รูปที ่6 อิทธิพลของจ านวนกริดตอ่ค่า Nu ที ่Re=3,000 

 
รูปที ่7 อิทธิพลของจ านวนกริดตอ่ค่า f ที ่Re=3,000 

3.2 พฤติกรรมการไหล 
รูปที่ 8 แสดงถึงเส้นกระแสไหล 2 มิติ และ 3 มิติ 

ส าหรับท่อเปล่าและท่อที่ใส่แผ่นบางพร้อมปีกสามเหลี่ยมคู่ ที่
มุมปะทะ 30˚ พบว่าเมื่อของไหลไหลในท่อผิวเรียบเส้น
กระแสการไหลจะมีลักษณะเป็นเสน้ตรง แต่เมื่อไหลผ่านท่อที่
ใส่แผ่นบางพร้อมปีกสามเหลี่ยมคู่จะท าให้เกิดกระแสหมุนวน
มากขึ้น ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนบริเวณผนังท่อ 
จึงเป็นผลต่อเนื่องให้การถ่ายเทความร้อนเพิ่มมากขึ้น  แต่
อย่างไรก็ตามการใส่แผ่นบางพร้อมปีกสามเหลี่ยมคู่เพื่อสร้าง
กระกระแสหมุนวนยังส่งผลท าให้ค่าตัวประกอบเสียดทานมี
ค่าเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปที ่8 เส้นกระแสการไหล (ก) การไหล 3 มิติในท่อ
เปล่า (ข) การไหล 3 มิติในท่อที่มปีีก และ (ค) การไหล 2 มิติ

ภายในท่อที่มีปีก 
 

3.3 พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อน 
     จากการไหลของของไหลในท่อแลกเปลี่ยนความร้อน 
การกระจายของอุณหภูมิที่หน้าตัดขวางต่างๆ ในท่อเปล่าและ
ท่อที่ใส่แผ่นบางพร้อมปีกสามเหลี่ยมคู่มีลักษณะดังรูปที่ 9 
(ก) และ (ข) จากรูปการกระจายอุณภูมิในท่อเปล่าจะเห็นได้
ชัดว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่าจะไหลอยู่บริเวณแนวแกนกลาง
ท่อ ส่วนอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะไหลอยู่บริเวณใกล้ผิวท่อ 
กรณีที่ใส่แผ่นบางพร้อมปีกสามเหลี่ยมคู่จะมีช้ันชิดผิวของ
อุณหภูมิที่บางกว่าท่อเปล่า เนื่องจากอากาศที่ไหลผ่านปีก
สามเหลี่ยมช่วยเหนี่ยวนาให้เกิดการไหลหมุนวนท าให้เกิด
การผสมกันระหว่างอากาศเย็นกับอากาศร้อนที่อยู่บริเวณ
ผนังท่อ ส่งผลให้การถ่ายเทความร้อนเพิ่มสูงขึ้น  

 

 
(ก) 
 

 
(ข) 

รูปที ่9 การกระจายอุณหภูมิที่ระนาบตัดขวางการไหล (ก) 
ท่อเปล่า และ (ข) ท่อกลมที่ใส่แผน่บางพร้อมปีกสามเหลีย่มคู่ 

 
     ในรูปที่ 10 (ก) และ (ข) แสดงการกระจายอุณหภูมทิี่ผนงั
ท่อ พบว่าท่อกลมที่ใส่แผ่นบางพร้อมปีกสามเหลี่ยมคู่จะ
สังเกตเห็นอุณหภูมิที่บริเวณผนังท่อต่ ากว่าท่อเปล่าผิวเรียบ 
เนื่องจากการไหลหมุนวนดูดอากาศร้อนบริเวณใกล้ผนังมา
ผสมกับอากาศเย็นตรงกลางท่อ ท าให้ที่ผนังท่อมีอุณหภูมิต่ า
กว่ากรณีท่อเปล่าซึ่งมีอุณหภูมิที่ผนังสูง 
 

 
(ก) 
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(ข) 

รูปที ่10 การกระจายอุณหภูมิที่บริเวณผิวท่อ (ก) ท่อเปล่า 
และ (ข) ท่อกลมที่ใส่แผ่นบางติดปกี 

 
รูปที่ 11 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน

เลขนัสเซิลท์ของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใส่แผ่นบางพร้อม
ปีกสามเหลี่ยมคู่ต่อท่อแลกเปลี่ยนความร้อนผิวเรียบ 
(Nu/Nu0) กับเลขเรย์โนลดส์ พบว่า เมื่อเลขเรย์โนลดส์
เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่าอัตราส่วนเลขนัสเซิลท์ลดลง ส าหรับตัว
ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใส่แผ่นบางพร้อมปีกสามเหลี่ยมคู่
ให้ค่าอัตราส่วนเลขนัสเซิลท์สูงถึง 3.47 เท่า เมื่อเทียบกับท่อ
เปล่าที ่Re = 3000 

 
รูปที ่11 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน Nu/Nu0 กับ Re 

ส าหรับท่อกลมที่ใส่แผ่นบางพร้อมปีกสามเหลี่ยมคู ่
 
3.4 การสูญเสียความดัน 
     รูปที่ 12 แสดงให้เห็นค่าความสูญเสียความดันหรือค่า
ความดันตกคร่อมนั้น โดยแสดงให้เห็นในรูปของอัตราส่วน
ของค่าตัวประกอบเสียดทานกรณีที่ท่อกลมที่ใส่แผ่นบาง
พร้อมปีกสามเหลี่ยมคู่ต่อค่าตัวประกอบเสียดทานท่อเปล่าผิว
เรียบ (f/f0) ระหว่างค่า Re ที ่3000 - 16,000 รูปที ่11 แสดง
ให้เห็นว่าค่าอัตราส่วนของตัวประกอบเสียดทานมีค่าเพิ่มมาก
ขึ้นเมื่อตัวสร้างการไหลหมุนวนท่ี PR ต่าและมุมปะทะสูง โดย
ท่อที่ใส่ปีกสามเหลี่ยมคู่ที่ PR = 1 มุมปะทะ 45˚ ให้ค่าอัตรา

ส่วนตัวประกอบเสียดทานสูงถึง 4.45 เท่าที่ Re = 3,000 
เมื่อเทียบกับท่อเปล่า 

 
รูปที ่12 ความสัมพันธ์ระหว่าง f/f0 กับ Re ส าหรับท่อกลมที่

ใส่แผ่นบางพร้อมปีกสามเหลีย่มคู่ 

3.4 สมรรถนะการเพิ่มการถ่ายเทความร้อน 
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสมรรถนะเชิงความร้อนกับเลข

เรย์โนลดส์ของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใส่แผ่นบางพร้อม
ปีกสามเหลี่ยมคู่ พบว่าเมื่อค่าเลขเรย์โนลดส์เพิ่มสูงขึ้นจะมี
แนวโน้มต่อการลดลงของค่าสมรรถนะเชิงความร้อนที่
พิจารณา โดยปีกสามเหลี่ยมที่มุมปะทะ  45˚ PR = 1 ให้
สมรรถนะเชิงความร้อนสูงถึง 2.11 ที่ Re = 3000 ดังรูปที่ 
13 

 

 
รูปที ่13 ความสัมพันธ์ระหว่าง TEF กับ Re สาหรับท่อกลม

ที่ใส่แผ่นบางพร้อมปีกสามเหลี่ยมคู่ 

4. สรุปผลการจ าลอง 
4.1 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพมุมปะทะ และระยะพิตช์ 

จากผลการศึกษาเชิงตัวเลข เมื่อทาการวิเคราะห์ถึง
พฤติกรรมการไหลและลักษณะการถ่ายเทความร้อนในท่อ
แลกเปลี่ยนความร้อนท่ีติดตั้งตัวสร้างการไหลหมุนวนแบบปกี
สามเหลี่ยมคู่ที่มุมปะทะ 30o และ 45o ที ่PR = 1, 1.5 และ 2 
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ที ่Re=3000 - 16,000 พบว่าตั้งตัวสร้างการไหลหมนุวนแบบ
ปีกสามเหลี่ยมคู่จะช่วยให้เกิดการไหลหมุนวนของของไหล 
ซึ่งช่วยให้ของไหลที่มีอุณหภูมิสูงบริเวณผนังท่อและของไหล
ทีม่ีอุณหภูมิต่ าที่อยู่บริเวณตรงกลางท่อผสมกันได้ดีขึ้นเป็นผล
ให้เกิดการถ่ายเทความร้อนที่ผนังท่อเพิ่มสูงขึ้น โดยปีก
สามเหลี่ยมที่มุมปะทะ 45o PR = 1 ให้ค่าการถ่ายเทความ
ร้อนสูงสุดที่ 3.47 เท่าของท่อเปล่าที่ Re=3000 และปีก
สามเหลี่ยมที่มุมปะทะ 30o PR = 2 มีค่าการถ่ายเทความร้อน
ต่ าสุดที่ 1.64 เท่า ที่ Re=16,000 และจากการใส่แผ่นบาง
พร้อมปีกสามเหลี่ยมคู่ก่อให้เกิดกระแสการไหลหมุนวนที่เพิ่ม
ขึ้นมานั้นส่งผลให้ค่าอัตราส่วนตัวประกอบเสียดทานก็เพิ่มขึ้น
ตามมาด้วย โดยปีกสามเหลี่ยมที่มุมปะทะ 45o PR = 1 ให้ค่า
อัตราส่วนตัวประกอบเสียดทานสูงถึง  4.45 เท่าที่ Re = 
3,000 เมื่อเทียบกับท่อเปล่าผิวเรียบ และปีกสามเหลี่ยมที่มุม
ปะทะ 30o PR = 2 มีค่าอัตราส่วนตัวประกอบเสียดทาน
ต่ าสุดที่ 2.46 เท่าที่ Re = 3000 เมื่อเทียบกับท่อเปล่า และ
เมื่อประเมินสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนโดยพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนเลขนัสเซิลท์ต่ออัตรา
ส่วนตัวประกอบเสียดทานท่ีก าลังขับปั๊มเดียวกันนั้นพบว่าปีก
สามเหลี่ยมที่มุมปะทะ 45o PR = 1 ให้ค่าสมรรถนะเชิงความ
ร้อนสูงถึง 2.11 ที ่Re = 3000 
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บทคัดย่อ  
          คุณลักษณะการหมักของยีสต์มีความส าคัญต่อความผันแปรขององค์ประกอบต่างๆ ในผลิตผลที่ได้จากการหมัก  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาคุณลักษณะการหมักของยีสต์ในน้ าหมักที่เตรียมจากน้ าผึ้งเจือจางที่เสริมแหล่งของ
สารอาหารที่แตกต่างกัน  น าซับสเตรตน้ าผึ้งไปเติมกล้าเช้ือยีสต์เริ่มต้นที่ระดับ 1x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร  แล้วน าไปหมักที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  นาน 18 วัน  ผลการศึกษาท่ีได้พบว่า  ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae E  มีอัตราการหมักได้
อย่างรวดเร็วในซับสเตรตที่มีการเติมน้ าสับปะรดเมื่อเปรียบเทียบกับซับสเตรตที่ไม่เติมน้ าสับปะรด  ประสิทธิภาพการหมักของ
ยีสต์ในซับสเตรตที่มีน้ าสับปะรดมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87 ในขณะที่ซับสเตรตที่ไม่มีน้ าสับปะรดมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 62  ผลที่ได้จาก
การวิจัยนี้ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการใช้น้ าสับปะรดที่มีต่อจลนพลศาตร์และคุณลักษณะการหมักของน้ าผึ้ง ซึ่งสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการหมักไวน์น้ าผึ้งได้ 

ค้าหลัก : น้ าผึ้ง, ไวน์น้ าผึ้ง, จลนพลศาสตร์การหมัก  

Abstract 
          Fermentation behaviour of yeast is the subject of considerable interest in relation to variability of 
the components in the final product. The purpose of this study was to examine the fermentation 
characteristics of a yeast strain in substrates prepared by using diluted honey supplemented with different 
nutrients. The honey substrates were inoculated with the yeast to obtain an initial population of 1x106 
cells/ml. The fermentation was carried out at 25oC and terminated at 18 days.  The fermentation rates of 
Saccharomyces cerevisiae E in the substrates supplemented with pineapple juice were rapid in comparison 
to the substrates without pineapple juice. The fermentation efficiency of yeast in the substrates containing 
pineapple juice was 87% while only 62% was observed in the substrates without pineapple juice. This 
research demonstrated how the pineapple juice as the supplement nutrient affects the kinetics and 
fermentation characteristics of the fermented honey which could be further applied for mead winemaking.  

Keywords : honey, mead, fermentation kinetics   
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1. บทน้า 
การหมัก จัดเป็นการถนอมอาหาร(food preservation) 

ทีเ่กิดจากจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เช่น แบคทีเรีย (bacteria) ยีสต์ 
(yeast) หรือ รา (mold) เป็นกล้าเช้ือเริ่มต้น (starter) ซึ่ง
เทคนิคของการเติมกล้าเช้ืออาจเป็นจุลินทรีย์บริสุทธิ์ หรือ
กล้าเช้ือผสม เช่น ลูกแป้งโคจิ หรือจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนจาก
ธรรมชาติเปลี่ยนสารอินทรีย์ที่อยู่ในอาหารเกิดเป็นสารต่างๆ 
เช่น เอทิลแอลกอฮอล์ กรดอินทรีย์ คาร์บอนไดออกไซด์ และ
สารให้กลิ่น เป็นต้น การหมักสามารถเกิดได้ทั้งในสภาวะที่มี
อ า ก า ศ  aerobic fermentation)  ห รื อ ไ ม่ มี อ า ก า ศ 
(anaerobic fermentation)  ในกระบวนการหมักจุลินทรีย์
ย่อยสลายสับสเตรทที่เหมาะสมให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่
พึงพอใจ [1-6]  การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
กระบวนการหมัก ที่เกิดจากใช้และสร้างสารประกอบต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในกระบวนการหมัก จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมัก [7]  

น้ าผึ้ ง เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณค่าและมี
ประโยชน์อย่างมากมาย ถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
อย่างหลากหลาย  รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  
ไวน์น้ าผึ้ง หรือเรียกว่า mead หรือ honey wine โดยทั่วไป
แล้ว ไวน์น้ าผึ้งมิได้ท าจากน้ าผสมจากน้ ากับน้ าผึ้งเท่านั้นแต่
ยังมีส่วนผสมของเครื่องเทศ สมุนไพร และสารสกัดจากผลไม้
นอกจากนั้นยังอาจมีการเติมนัท (nut) คือ ถั่ว ผลไม้แห้ง
เปลือกแข็ง และอัลมอนต์อีกด้วย จึงท าให้ไวน์น้ าผึ้งมีรสชาติ
และกลิ่นเฉพาะเนื่องจากการเติมส่วนผสมต่างๆเหล่านี้   
ไวน์น้ าผึ้งมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่อย่างน้อยร้อยละ 7 และมี
ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น น้ าตาล กรด วิตามิน สารต้าน 
อนุมูลอิสระ แร่ธาตุเป็นต้น องค์ประกอบทางเคมีของไวน์มี
ลักษณะคล้ายกับองค์ประกอบของน้ าผึ้ง  แต่ยังขึ้นอยู่กับ
ส่วนผสมอื่นที่ เติมลงไป องค์ประกอบต่างๆ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระหว่างกระบวนการผลิตได้แก่ กระบวนการ
หมัก การให้ความร้อน และการเก็บรักษา [8-9]  รวมถึง
ปัจจัยอื่นๆ อีกเช่น ชนิดของน้ าผึ้ง สายพันธ์ุยีสต์  สารอาหาร
ของยีสต์ [10-12] การเจือจางน้ าผึ้งในกระบวนท าไวน์น้ าผึ้ง
ในขั้นตอนการเตรียมน้ าหมัก หรือ must เป็นสิ่งจ าเป็นใน
การท าไวน์น้ าผึ้ง  เนื่องจากน้ าผึ้งที่มีปริมาณน้ าตาลร้อยละ 
70-80 นั้นไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของยีสต์ในการ
หมักไวน์น้ าผึ้งเนื่องจากสภาวะความดันออสโมซิสที่สูง [13] 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจือจางสารอาหารจ าเป็นต่อการ
เจริญ เติบ โตของยี สต์ที่ ท าหน้ าที่ หมั กน้ าตาลให้ เกิด
แอลกอฮอล์ และการสร้างสารประกอบต่างๆ ที่ให้กลิ่นและ
รสชาติในผลิตภัณฑ์ไวน์น้ าผึ้งดังนั้น การศึกษาวิจัยนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการหมักยีสต์ใน 
ซับสเตรตที่เสริมสารอาหารต่างๆ ซึ่งสามารถน าไปใช้ใน

พั ฒ น า ก า ร ห มั ก ไ ว น์ น้ า ผึ้ ง ห รื อ ก ร ะ บ วน ก า ร ห มั ก 
ซับเสตรตชนิดอ่ืนด้วยยีสต์ต่อไปได้  

2. อุปกรณ์และวิธีการ  
2.1 การตรวจวิเคราะห์คณุภาพวัตถุดิบ 

น าวัตถุดิบ 2 ชนิด ได้แก่ น้ าผึ้งล าไย  และน้ าสับปะรด 
ที่ เตรียมได้จากการเก็บเกี่ยวผลสับปะรด ต .บ้านเสด็จ  
อ. เมือง จ. ล าปาง ไปตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี  ดังนี ้ 
ค่าพีเอช โดยใช้เครื่องวัดพีเอช (Consourt, Model C831, 
Belgium) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TSS) โดยใช้  
hand refractometer ปริ ม าณกรดทั้ งหมด  ( เ ที ยบกับ 
กรดซิตริกหรือกรดอะซิติก ) โดยวิธีการไตเตรทตามวิธี
ดัดแปลงจาก Iland et al. [14]  
2.2. การเตรียมน้ าหมักและการหมัก 

การเตรียมน้ าหมัก ท าโดยน าน้ าผึ้งไปเจือจางด้วยการ
ผสมกับน้ า  เพื่อปรับปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดใหไ้ด้ 
20 องศาบริกซ์ ปรับคุณภาพด้วยสารอาหารตามที่ก าหนด  
เติมไทอะมีนในปริมาณ 60 มิลลิกรัมต่อลิตร น าไปใส่ในขวด
หมักขนาด 750 มิลลิลิตร เติมยีสต์ให้ได้ปริมาณ 1x106  
เซลล์ต่อมิลลิลติร ปิดปากขวดด้วย air lock  แล้วท าการหมกั
ที่อุณหภูมิ 25+2 องศาเซลเซียส นาน 18 วัน วางแผนศึกษา
จ านวน 4 สิ่งทดลอง (ตารางที่ 1) ท าการทดลอง 3 ซ้ า 
2.3 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
     ตรวจวิเคราะห์คุณภาพในระหว่างการหมัก และใน
ผลิตผลหลังการหมัก ในด้านคุณสมบัติภาพทางเคมีดังนี้คือ 
ตรวจติดตามปริมาณเซลล์ยสีต์ที่มชีีวิต [15] การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีการช่ังน้ าหนัก [15]  
จลนพลศาสตร์การหมัก [7] ค่าพีเอช  ปริมาณกรดทั้งหมด 
และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด  
2.4 การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 
     รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา แล้วน าไปวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบ ANOVA (Analysis of Variance) 
จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ทางสถิติแบบ Duncan’s New Multiple’s Range Test 
(DMRT) 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
3.1 คุณภาพของวัตถุดิบ 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของน้ าผึ้งและน้ า
สับปะรดที่ใช้เป็นซับสเตรตในการศึกษาคุณลักษณะการหมัก
ของยีสต์พบว่า น้ าผึ้งมีค่าพีเอช ปริมาณกรดทั้งหมด และ
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด เฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ร้อย
ละ 0.80, 80 องศาบริกซ์ และน้ าสับปะรดมีค่าพีเอช  ปริมาณ
กรดทั้งหมด และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด  เฉลี่ย
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เท่ากับ 3.77 ร้อยละ 0.47 และ 16 องศาบริกซ์   ตามล าดับ 
ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานของน้ าผึ้งและน้ าสับปะรดมีค่าเฉลี่ย
ใกล้เคียงกับผลการศึกษาวิจัยไว้ก่อนหน้านี้ [10, 16-17]  
ส่วนความปรวนแปรขององค์ประกอบทางเคมีอาจขึ้นกับ
ปัจจัยหลายประการ เช่น สายพันธุ์ พื้นที่ปลูก และฤดูกาล 
[18-22] 
3.2 การหมักซับสเตรตและคุณลักษณะการหมัก 
     การศึกษาการหมักซับเสตรตน้ าผึ้ ง เ จือจางเสริม
สารอาหารต่ างๆ กัน ด้ วย ไวน์ยีสต์  Saccharomyces 
cerevisie E ครั้งนี้ ใช้ซับเสตรตที่มีปริมาณของแข็งที่ละลาย
ได้ ทั้ งหมด เ ริ่ ม ต้ น  20  องศาบริ กซ์  หมั กที่ อุณหภูมิ   
25 องศาเซลเซียส นาน 18 วัน โดยใช้กล้าเช้ือยีสต์เริ่มต้น
ปริมาณ 1x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เมื่อพิจารณาปริมาณกล้า
เ ช้ื อยี สต์ ที่ ใ ช้ ก ระบวนการหมั ก ครั้ ง นี้ พบว่ า  ยี สต์ มี
ประสิทธิภาพของการซับสเตรตที่มีน้ าสับปะรดมีค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 87 ในขณะที่ซับสเตรตที่ไม่มีน้ าสับปะรดมีค่าเฉลี่ย
ของประสิทธิภาพการหมักร้อยละ 62 ความแตกต่างท่ีเกิดขึ้น
นี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของซับสเตรตที่แตกต่างกัน ท าให้
การเจริญเติบโตของยีสต์ในระหว่างการหมักมีความแตกต่าง
กัน [15] น้ าสับสับปะรดที่เติมลงไปในการหมักซับสเตรตครั้ง
นี้  เพื่อเป็นแหล่งของสารอาหารต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของยีสต์ ที่มีหน้าที่ส าคัญในการผลิตแอลกอฮอล์  
และสารประกอบชนิดต่ างๆ [23-25]  อย่ างไรก็ตาม
กระบวนการหมักของยีสต์ ยังข้ึนอยู่กับปัจจัยส าคัญต่างๆ อีก
หลายประการ เช่น คุณสมบัติของสายพันธุ์ของยีสต์ ปริมาณ
กล้าเ ช้ือเริ่มต้น  ปริมาณสารอาหารที่ เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโต และอุณหภูมิในการหมัก เป็นต้น [26-28]   
     ผลการตรวจติดตามการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  
ด้วยวิธีการช่ังน้ าหนักที่ลดลงในแต่ละวันของขวดหมักใน
การศึกษานี้ สามารถจัดแบ่งลักษณะการหมักซับสเตรตของ
ยีสต์เป็น 2 รูปแบบคือ ลักษณะซับสเตรตที่ยีสต์มีอัตราการ
หมักเร็ว ได้แก่ ซับสเตรตน้ าผึ้งเสริมสับปะรด และซับสเตรต
เสริมสารอาหารไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) ร่วมกับน้ า
สับปะรด และลักษณะซับสเตรตที่ยีสต์มีอัตราการหมักช้า  
ได้แก่  ซับสเตรตน้ าผึ้งที่เสรมิ DAP และซับสเตรตน้ าผึง้ทีไ่มม่ี
การเสริมสารอาหาร  (ภาพท่ี 1)  ทั้งนี้ ลักษณะของอัตราการ
หมักของยีสต์สูงสุดเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 2- 4 วัน โดยการ
เสริมสารอาหารไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) ร่วมกับน้ า
สับปะรดในซับสเตรตน้ าผึ้งให้อัตราการหมักสูงสุดไม่ต่างจาก
การเสริมน้ าสับปะรดร้อยละ 5 เพียงอย่างเดียว (p>0.05)   
ในขณะที่การใช้ยีสต์หมักซับสเตรตน้ าผึ้งที่ไม่มีการเสริม
สารอาหารให้อัตราการหมักต่ าสุดไม่ต่างจากการเสริม
สารอาหาร DAP ปริมาณ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร (p<0.05)  
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น (ภาพที่ 2) แสดงให้เห็นได้ว่า การ

เสริมสารอาหารมีอิทธิพลต่อการหมักซับสตรตน้ าผึ้ง ซึ่งก็
หมายถึ ง  DAP และน้ า สั บปะรดมี ผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของยีสต์ในการหมักซับสเตรตน้ าผึ้ง แต่การเติม 
DAP อย่างเดียวในการหมักซับสเตรตน้ าผึ้ง ไม่สามารถให้การ
รับรองประสิทธิภาพการหมักที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Mendes-Ferreira et al. [10]  
การเสริมน้ าสับปะรดในซับสเตรตแตกต่างจากการเสริม DAP 
ในซับสเตรต  เนื่องจากน้ าสับปะรดไม่เพียงเป็นแหล่งของ
ไนโตรเจนแล้ว  แต่ยังประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ที่
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของยีสต์ [21, 29] 
     การหมักซับสเตรตน้ าผึ้งเสริมสารอาหารต่างๆ ด้วยยีสต์ 
S.  cerevisiae E  ยี ส ต์ ท า ห น้ า ที่ ห มั ก น้ า ต าล ให้ เ กิ ด
แอลกอฮอล์  ซึ่งความสามารถในการหมักของยีสต์มีความ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สายพันธุ์
ยีสต์ ความแข็งแรงของยีสต์ และรูปแบบการเติมยีสต์ [11, 
26, 31]  ซึ่งการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นแสดง
ให้เห็นว่ายสีต์ที่ใช้ในการทดลองมีการเปลี่ยนน้ าตาลให้เป็นเอ
ทานอล และเกิดการสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ [25, 32] 
ภาพที่ 3 แสดงปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดที่พบใน
ผลิตผลหลังการหมักนาน 18 วัน โดยพบว่า ยีสต์สามารถใช้
น้ าตาลสร้างผลิตภัณฑ์ท าให้ปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทั้งหมดเริ่มต้นจาก 20 องศาบริกซ์ มีค่าลดลงอยู่ระหว่าง  
8-12 องศาบริกซ์  ซึ่งการลดลงของปริมาณของแข็งที่ละลาย
ได้ทั้งหมดนี้สัมพันธ์กับการผลิตแอลกอฮอล์ของยีสต์ใน 
ซับสเตรตทั้ง 4 ชนิด ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี (ภาพที่ 4) 
     เมื่อน าข้อมูลของการตรวจนับจ านวนเซลล์ยีสต์ใน
ระหว่างกระบวนการหมัก  ไปค านวณค่าจลนพลศาสตร์ของ
การหมักซับสเตรตเสริมสารอาหารที่แตกต่างกันทั้ง 4 ชนิด  
ด้วยยีสต์ S. cerevisiae E พบว่า  อัตราการเพิ่มจ านวนเซลล์
ยี ส ต์  ( Rate of cell formation, Rx)  อั ต ร า ก า ร ส ร้ า ง
แอลกอฮอล์  (Rate of ethanol formation, REtOH)  และ
อัตราการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์  (Rate of carbon 
dioxide formation, REtOH) มีค่าอยู่ระหว่าง ระหว่าง 3.5 x 
106 – 9.0 x 106 cells/ml/d, 3.60-5.26 g/l/d  และ 3.45-
5.03 g/l/d ตามล าดับ (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาผลการ
ค านวณค่าค่าจลนพลศาสตร์ พบว่าการใช้ยีสต์ S. cerevisiae 
E หมักซับสเตรตที่มีการเสริมน้ าสับปะรดให้อัตราการเพิ่ม
จ านวนเซลล์สูงสุด  ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถในด้าน
อั ต ร าก า รส ร้ า ง แอลกอฮอล์   และอั ต ร าก า รส ร้ า ง
คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเช่นกัน [7] 
 
  

 



184 Proceedings  Book

 

  
ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ใน

ระหว่างการหมัก 
 

ภาพที่ 2 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในผลิตผลทีไ่ด้
หลังจากการหมักนาน 18 วัน 

* กราฟท่ีมีอักษรก ากับต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 

  
ภาพที่ 3 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดในผลติผลที่ได้

หลังจากการหมักนาน 18 วัน 
* กราฟท่ีมีอักษรก ากับต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 

ภาพที่ 2 ปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตผลที่ได้หลังจากการ
หมักนาน 18 วัน 

* กราฟท่ีมีอักษรก ากับต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 

 
ตารางที ่1 จลนพลศาสตร์การหมักของยีสต์ในสับสเตรทที่เตรียมจากน้ าผึ้งเสริมสารอาหารที่แตกต่างกัน 
Treatment DAP (mg/l) PJ (%) Rx (cell/ml/d) REtOH (g/L/d) RCO2 (g/l/d) 

1 0  0 3.5x106 3.60 3.45 
2 0 5 9.0x106 5.26 5.03 
3 250 0 4.0x106 3.79 3.63 
4 250 5 9.0x106 5.20 4.97 

4. สรุป 
     การใช้ยีสต์หมักซับสเตรตที่ เตรียมจากน้ าผึ้ งเสริม
สารอาหารท่ีแตกต่างกัน  ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะการ
หมักในด้านต่างๆ โดยการเสริมน้ าสับปะรดในซับสเตรท
สามารถช่วยปรับปรุงคุณลักษณะการหมักได้  ผลการศึกษาท่ี

ได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตไวน์น้ าผึ้ง  หรือการใช้
ยีสต์ในกระบวนการหมักอ่ืนๆ  

5. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ที่สนับสนุนการศึกษาวิจัยในทุกมิติ 
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บทคัดย่อ  
           การจัดตารางการผลิตแบบท าตามสั่งเป็นปัญหาที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  ปัญหานี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเอ็นพี 
แบบยาก (NP-hard) ซึ่งไม่สามารถหาค่าค าตอบที่ดีที่สุดได้ในเวลาโพลิโนเมียล  ดังนั้นวิธีการในกลุ่มเมต้าฮิวริสติก 
(Metaheuristic) ซึ่งเป็นวิธีการค้นหาค าตอบแบบประมาณค่าจึงเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหากลุ่มนี้ ในงานวิจัยนี้ วิธีฝูงผึ้ง
ประดิษฐ์แบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Artificial Bee Colony, DABC) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในกลุ่มเมต้าฮิวริสติกจึงถูกน ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดตารางการผลติแบบท าตามสั่ง (Job Shop Scheduling Problem, JSSP) การศึกษาในครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และหาสมรรถนะของวิธีฝูงผึ้งประดิษฐ์แบบไม่ต่อเนื่องกับปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบท าตาม
สั่ง โดยท าการทดลองกับปัญหาทดสอบจ านวน 3 ขนาด จาก OR-Library จากการเปรียบเทียบค่าค าตอบท่ีดีที่สุดที่ได้จากการ
ทดลองกับค่าค าตอบที่ดีที่สุดของปัญหาทดสอบแต่ละขนาดพบว่า  วิธีฝูงผึ้งประดิษฐ์แบบไม่ต่อเนื่องสามารถหาค าตอบที่
ใกล้เคียงกับค่าท่ีดีที่สุดพบในเวลาที่เหมาะสม 

ค าหลัก : เมตาฮิวรสิติก  ฝูงผึ้งประดิษฐ์  การจัดตารางการผลิต 
 
Abstract 
           Job shop scheduling is one of the most famous scheduling problem, most of which are categorized 
into non-deterministic polynomial-hard (NP-hard) and cannot be solved in polynomial time. Metaheuriristic 
algorithm, therefore, which is the approximation method, is a choice for solving the problem. In this research, 
Discrete Artificial Bee Colony (DABC) that is one of metaheuristics algorithm was applied to solve Job Shop 
Scheduling Problem (JSSP). The objectives of the study were to develop DABC algorithm and to test the 
performance of DABC with three benchmarking JSSP datasets from a classical OR-Library. For comparison 
of best solution from experiment and benchmark, it was found that DABC could find near best solution in 
reasonable time.  
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1. บทน า 
ปัญหาการจัดตารางการผลิตพบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะในวงการของอุตสาหกรรมการผลิต ปัญหาการ 
จัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ค่อนข้างซับซ้อน 
และมีความยากในการใช้วิธีการหาค่าที่ดีที่สุดแบบเก่าในการ
หาค่าค าตอบ ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่นักวิจัยหลากหลาย
วงการสนใจ เช่น วงการวิจัยด าเนินงาน วิทยาการจัดการ 
ปัญญาประดิษฐ์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น เป็นที่ทราบ
กันดี ว่ าปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบท าตามสั่ ง  
(Job Shop Scheduling Problem, JSSP) เป็นปัญหาที่มี
ความซับซ้อนและใช้ทั่วไปในการจัดตารางการผลิต ซึ่งปัญหา
การจัดตารางการผลิตแบบท าตามสั่งนั้นเป็นปัญหาที่จัดอยู่ใน
กลุ่มเอนพีแบบยาก (NP-hard) และไม่สามารถหาค่าค าตอบ
ที่ดีท่ีสุดได้ในเวลาที่เหมาะสม [1] 

วิธีการหาค่าที่ดีที่สุดแบบดั้งเดิมหลายวิธีได้ถูกน ามา
ประยุกต์ใช้กับปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบท าตามสั่ง 
วิธีการเหล่านี้อยู่บนพ้ืนฐานของโมเดลทางคณิตศาสตร์  หรือ 
วิธีการเชิงตัวเลข(Numerical method) เช่น วิธี Branch 
and Bound [2-3] และ วิธี Lagrangian Relaxation [4-5] 
ซึ่งสามารถยืนยันค าตอบท่ีดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อปัญหา
มีขนาดใหญ่ขึ้น วิธีการเหล่านี้ไม่สามารถประมวลผลได้ใน
เวลาที่เหมาะสม ดังนั้นวิธีการหาค่าค าตอบแบบประมาณค่า
หลายวิธีซึ่งถูกเรียกว่า วิธีเมต้าฮิวริสติก (Metaheuristic) จึง
ได้ ถู กพัฒนาขึ้ น ใน ช่วงหลายสิบ ปี ท่ีผ่ านมา  เ ช่น  วิ ธ ี
เชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) [6] วิธีอาณาจักรมด 
(Ant Colony Optimisation) [7] วิธีการหาค่าที่เหมาะสม
ด้วยกลุ่มอนุภาค (Particle Swarm Optimisation) [8] วิธี
ฮาร์โมนี่เสริจน์ (Harmony Search Algorithm) [9] และ วิธี
ฝูงผึ้งประดิษฐ์ (Artificial Bee Colony) เป็นต้น เนื่องจากวิธี
ฝูงผึ้งประดิษฐ์เป็นวิธีการในกลุ่มเมตาฮิวริสติกที่ใหม่ และการ
ประยุกต์ใช้มักจะน าไปใช้กับปัญหาที่มีตัวแปรแบบต่อเนื่อง 
ส าหรับการประยุกต์ใช้กับปัญหาที่มีตัวแปรแบบไม่ต่อเนื่อง 
เช่น ปัญหาการจัดตารางการผลิตนั้นค่อนข้างน้อย ดังนั้นใน
งานวิจัยครั้งนี้จึงสนใจที่จะน าวิธีฝูงผึ้งประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบท าตามสั่ง โดยจะ
ท าการศึกษาค่าตัวแปรที่เหมาะสม และท าการเปรียบเทียบ
ค่าของค าตอบท่ีได้จากวิธีฝูงผึ้งประดิษฐ์กับค่าค าตอบที่ดีท่ีสุด 
 
2. วิธีฝูงผ้ึงประดิษฐ์ (Artificial Bee Colony, ABC) 

วิธีฝูงผึ้งประดิษฐ์ถูกน าเสนอโดย Karaboga ในป ี2005 
ส าหรับการหาค่าที่ดีที่สุดของตัวแปรแบบจ านวนจริงเป็น
แนวคิดซึ่งจ าลองมาจากพฤติกรรมในการหาอาหารของผึ้ง 
[10] วิธีฝูงผึ้งประดิษฐ์จ าแนกผึ้งออกเป็นสามกลุ่ม คือ ผึ้งงาน 
(Employed bee) ผึ้งสังเกตการณ์ (Onlooker bee) และ 

ผึ้งส ารวจ (Scout bee) ครึ่งหนึ่งของอาณาจักรประกอบไป
ด้วยผึ้งงาน และอีกครึ่งหนึ่ง คือผึ้งสังเกตการณ์ ผึ้งงานจะท า
การค้นหาอาหารบริเวณรอบๆแหล่งอาหารในหน่วยความจ า 
ในขณะเดียวกันก็จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอาหารให้กับผึ้ง
สังเกตการณ์ ผึ้งสังเกตการณ์จะท าหน้าที่เลือกแหล่งอาหารที่
ดีเพื่อส่งข้อมูลแหล่งอาหารให้ผึ้งงานอีกครั้ง ผึ้งส ารวจจะถูก
เปลี่ยนมาจากผึ้งงานจ านวนหนึ่งที่ทิ้งแหล่งอาหารเดิมเพื่อ
ค้นหาแหล่งอาหารใหม่ ส าหรับขั้นตอนต่างๆของวิธีฝูงผึ้ง
ประดิษฐ์ แสดงดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที ่1 ขั้นตอนของวิธีฝูงผึ้งประดษิฐ์ 

3. ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบท าตามสั่ง   (Job 
Shop Scheduling Problem, JSSP) 

ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบท าตามสั่ง [11] เป็น
การหาล าดับการผลิตของแต่ละงานในการด าเนินการบนแต่
ละเครื่องจักรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ได้ช่วงกว้างของ
เวลาการท างานน้อยที่สุด (Makespan) หรือ เพื่อได้เวลาการ
ผลิตทุกงานให้เสร็จมีค่าน้อยที่สุด ปัญหานี้จะมีการก าหนด
รูปแบบโดยมีเครื่องจักรที่ต่างกัน m เครื่อง และ มีงานที่
ต่างกัน n งาน (m x n) แต่ละงานจะประกอบด้วยชุดของ
ล าดับขั้นตอนการผลิตบนแต่ละเครื่องจักร และเวลาที่ใช้ใน
การผลิตที่แตกต่างกัน  ซึ่ งจะถูกก าหนดด้วยข้อบังคับ 
(Constraints) ส าหรับเครื่องจักรและงานดังนี้ 
     1.) งานแต่ละงานจะไม่ใช้เครื่องจักรเครื่องเดิมกับที่เคย
ใช้อีกครั้ง 
     2.) ล าดับการผลิตของจะเป็นการก าหนดภายในแต่ละ
งานเท่านั้นไม่มีการก าหนดข้ามงานกัน 
     3.) ในระหว่างการผลิตจะไม่มีการขัดจังหวะ 
     4.) แต่ละเครื่องสามารถท าการผลิตได้งานเดียวในแต่ละ
ครั้ง 
     5.) ไม่มีการก าหนดเวลาก าหนดส่งงาน 
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    จากรูปที ่2 แสดงตัวอย่างปัญหาการผลิตแบบท าตามสัง่ 
ซึ่งประกอบด้วย 6 เครื่องจักร 3 งาน (6 x 3) งานทุกงานจะ
เข้าสู่ระบบและผ่านทุกเครื่องจักรตามล าดับงานที่ถูกก าหนด
ไว้ ยกตัวอย่างเช่น งานที่ 1 จะเริ่มท าบนเครื่องจักรที่ 1 แล้ว
ผ่านเครื่องจักร 4 5 2 3 และ 6 ตามล าดับ โดยทุกงานจะต้อง
เป็นไปตามข้อบังคับท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

 

 
รูปที ่2 ตัวอย่างของงานแบบท าตามสั่ง (Job Shop) 

 

4. การประยุกต์ใช้วิธีฝูงผ้ึงประดิษฐ์กับปัญหาการจัดตาราง 
   การผลิตแบบท าตามสั่ง 
4.1 การก าหนดแหล่งอาหารเริ่มตน้ 
     ส่วนพิจารณาปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบท าตามสัง่
ขนาด 3 x 3 ดังรูปที่ 3 ซึ่งแสดงเวลาในการด าเนินงานของ
แต่ละงาน และล าดับของงานที่ท าบนเครื่องจักร ตาราง
ด้านซ้าย แสดงล าดับของการด าเนินการของแต่ละงาน (Job) 
เช่น งานท่ี 1 (J1) การด าเนินการต้องเรียงจากการด าเนินการ
ที่ 1(O1) แล้วตามด้วย การด าเนินการที่ 2 (O2) และ การ
ด าเนินการที่ 3 (O3) ตามล าดับ เช่นเดียวกัน งานที่ 2 (J2) 
การด าเนินการต้องเรียงจาก การด าเนินการที่ 1(O4) แล้ว
ตามด้วย การด าเนินการที่ 2 (O5) และ การด าเนินการที่ 3 
(O6) ตามล าดับ ส าหรับล าดับการด าเนินงานของแต่ละงาน
นั้นจะเป็นอิสระต่อกัน ตารางกลางในรูปที่ 4 แสดงถึงเวลา
ของการด าเนินการในแต่ละล าดับงาน เช่น J1(O1) ใช้เวลาใน
การด าเนินการ  2 หน่วยเวลา  J2(O5) ใช้เวลาในการ
ด าเนินการ 4 หน่วยเวลา เป็นต้น ตารางด้านขวาแสดงถึงการ
ด าเนินการบนเครื่องจักรของแต่ละล าดับงาน เช่น J3(O8) 
ท าบนเครื่องจักร M3 และ J2(O6) ท าบนเครื่องจักร M2  
เป็นต้น  
 

 
รูปที ่3 เวลาในการด าเนินงานและล าดับงานบนเครื่องจักร 

 ในขั้นตอนการก าหนดแหล่งอาหารเริ่มต้นนั้นมีขั้นตอน
ในการสร้าง 3 ขั้นตอนคือ 
  ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มค่าสุ่มเริ่มต้นให้กับล าดับงาน ใน
ขั้นตอนนี้ล าดับงานทุกล าดับงาน จะถูกน ามาเรียงเป็นแถว
เดียว และท าการสุ่มเลขสุ่ม โดยการสุ่มแบบยูนิฟอร์ม U[0,1] 
ให้กับแต่ละล าดับงาน ดังแสดงในรูปที่ 4 
 ขั้นตอนที่ 2 การเรียงล าดับงานตามค่าเลขสุ่ม หลังจาก
ที่แต่ละล าดับงานได้ค่าเลขสุ่มแล้วจะถูกเรียงตามล าดับของ
เลขสุ่ม โดยการเรียงจากค่าน้อยไปมาก ดังแสดงในรูปที่ 5 
 ขั้นตอนที่ 3 การซ่อมแซมล าดับงาน พิจารณาในรูปที่ 6 
จะเห็นว่า ก่อนที่ล าดับงานจะถูกซ่อมแซม มีบางงานที่ล าดับ
งานเรียงไม่ถูกต้องตามล าดับ เช่น ล าดับงานของ งาน J2 มี
การเรียงล าดับ เป็น O6 O5 และ O4 แต่ล าดับที่ถูกต้อง คือ 
O4 O5 และ O6 ซึ่งจะมีผลท าให้ตารางการผลิตไม่สามารถ
ผลิตได้จริง ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงท าการตรวจสอบ และท า
การซ่อมแซม ดังแสดงในรูปที่ 6 เพื่อให้ล าดับงานถูกต้องและ
สามารถผลิตได้จริง 
 

 
รูปที่ 4 สุ่มค่าตัวเลขในช่วง 0 – 1 ให้กับล าดับงาน 

แต่ละล าดับ 
 

 
รูปที่ 5 เรียงล าดับค่าเลขสุ่มและยา้ยล าดบังาน 

ตามเลขสุ่ม 
 

 
 

 
 

 
รูปที่ 6 ตรวจสอบและยา้ยล าดับในแต่ละงานให้ถูกต้อง 

4.2 กระบวนการของผึ้งงาน 
 ในขั้นตอนนี้ ผึ้งงานแต่ละตัวจะท าการค้นหาแหล่ง
อาหารใหม่ที่อยู่รอบๆ ต าแหน่งเดิม ส าหรับวิธีการ DABC ได้
หยิบวิธีการกลายพันธ์ (Mutation) ของวิธีเชิงพันธุกรรม 
(Genetic Algorithm) มาใช้ โดยเลือกใช้วิธีการกลายพันธ์ุ



190 Proceedings  Book

 

แบบการเลื่อนต าแหน่ง (Shift Operation Mutation) แสดง
ในรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 การพัฒนาแหล่งอาหารใหม่ 

 การพัฒนาแหล่งอาหารใหม่ดังรูปที่ 7 จะเริ่มต้นโดยการ
สุ่ มต าแหน่ งบนล าดับงานสองต าแหน่ ง  และท าการ 
เลื่อนต าแหน่งสุ่มที่สองไปวางแทรกที่ต าแหน่งสุ่มที่หนึ่ง 
4.3 กระบวนการผึ้งสังเกตการณ์ 
 ผึ้งสังเกตการณ์จะท าการประเมินแหล่งอาหารที่ได้
ข้อมูลจากผึ้งงาน และท าการเลือกแหล่งอาหารเพี่อพัฒนา
แหล่งอาหารใหม่ โดยท าการเลือกจากค่าความน่าจะเป็นของ
แหล่งอาหารซึ่งหาได้จากสมการที่ (1) 
 
                                  



 SN

i

i
i

f
fp

1 1

                      (1) 

 
โดยที่         
 ip    คือ ความน่าจะเป็นในการถูกเลือก 
 if    คือ ปริมาณน้ าหวานของแต่ละแหล่งอาหาร  
SN   คือ จ านวนแหล่งอาหาร 
 
4.4 กระบวนการผึ้งส ารวจ 
 ในกระบวนการของผึ้งส ารวจนี้จะพิจารณาการพัฒนา
ค าตอบของแหล่งอาหารแต่ละแหล่ง ถ้าแหล่งอาหารไม่ดีข้ึน
ตามจ านวนครั้งที่ก าหนด ผึ้งงานจะถูกเปลี่ยนให้เป็นผึ้ง
ส ารวจ โดยจะท าการหาแหล่งอาหารใหม่ จากวิธีการสุ่ม
เหมือนกับการสุ่มแหล่งอาหารเริ่มต้น 
 
5. ผลการทดสอบ 
     ในการศึกษาครั้งนี้ ปัญหาจาก OR-Library จ านวน 3 
ปัญหา ถูกน ามาทดสอบ โดยการก าหนด ตัวแปรแหล่งอาหาร 
จ านวนผึ้งงาน จ านวนผึ้งสังเกตการณ์ จ านวนรอบ และ
จ านวนครั้งของค าตอบที่ไม่พัฒนา คือ 150, 75, 75, 500 
และ 1 ตามล าดับ โดยแต่ละปัญหาได้ท าการท าการเปลี่ยน
ค่าสุ่มเริ่มต้น 30 ครั้ง ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบของปญัหาการจดัตารางการผลติ 
ปัญหา FT06 LA01 LA06 LA011 

ค่าที่ดีที่สุด 55 666 926 1222 
ค่าดีที่สุดที่พบ 55 686 949 1265 

ค่าเฉลี่ย 56.5 702.3 960.2 1289.5 

6. สรุป 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา  และหา
สมรรถนะของวิธีฝูงผึ้งประดิษฐ์แบบไม่ต่อเนื่องกับปัญหาการ
จัดตารางการผลิตแบบท าตามสั่ง  โดยท าการทดลองกับ
ปัญหาทดสอบจ านวน 3 ขนาด จาก OR-Library จากการ
เปรียบเทียบค่าค าตอบที่ดีที่สุดที่ได้จากการทดลองกับค่า
ค าตอบท่ีดีที่สุดของปัญหาทดสอบแต่ละขนาดพบว่า วิธีฝูงผึ้ง
ประดิษฐ์แบบไม่ต่อเนื่องสามารถหาค าตอบที่ใกล้เคียงกับ
ค่าที่ดีที่สุดพบในเวลาที่เหมาะสม  
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บทคัดย่อ  
          บทความนี้น าเสนอการออกแบบและทดสอบตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิตส าหรับดักจับกลุ่มควันจากการ
ประกอบอาหาร ที่มีขนาดมิติ (กว้างxยาวxสูง) 19.5 x19.5 x 32 เซนติเมตร ตัวตกตะกอนมี 2 แบบประกอบด้วย แบบ 
ท่อทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมลวดเส้นตรงมีขนาดยาว 24 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างลวดกับท่อ 2 เซนติเมตร ขั้วดิสชาร์จมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.57 มิลลิเมตร และแบบท่อทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมลวดตาข่ายมีขนาดยาว 24 เซนติเมตร 
ระยะห่างระหว่างลวดกับท่อ 2 เซนติเมตร แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอินพุตใช้งานมีขนาดเท่ากับ 24 โวลต์ น าหลักการสร้าง
สัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มมาควบคุมสัญญาณพัลล์สวิตชิ่งแรงดันไฟฟ้าผ่านวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์แบบเพิ่มระดับแรงดัน
ให้กับหม้อแปลงฟลายแบครุ่น TLF14649F เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูง 10 กิโลโวลต์ การควบคุมค่าความถ่ีโดยใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์แบบ Arduino R3 ส าหรับการประมวลผลเพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟ้า ผลการทดสอบพบว่าตัวตกตะกอน
ส าหรับดักจับกลุ่มควันโดยใช้หลักการตรวจจับด้วยไฟฟ้าแรงสูงความถี่  ใช้งานที่เหมาะสม 20 กิโลเฮิรตซ์ รอบการท างานที่
เหมาะสม 60 เปอร์เซ็นต์ ผลทดสอบวัดค่ากระแสดิสชาร์จพบว่าแบบท่อทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมลวดเส้นตรงและลวดตาขา่ย
ให้ค่ากระแสดิสชาร์จสูงสุด 1.08 และ 0.78 มิลลิแอมป์ ตามล าดับ ลักษณะของสัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตเป็นรูปคลื่นพัลล์
ปลายแหลม ผลทดสอบการตกตะกอนของตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิตท้ัง 2 แบบกับควันจากการประกอบอาหาร
เบื้องต้น พบว่าแบบท่อทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมลวดเส้นตรงและลวดตาข่ายให้ค่าการตกตะกอนของอนุภาคควันเท่ากับ  
84 และ 53 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

ค าหลัก : สนามไฟฟ้า อนุภาคควนั การตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต เครื่องดูดควันอาหาร 

Abstract 
           In this paper is to design of the electrostatic precipitated particles Trap for capturing the smoke 
from the cooking The dimension (width x length x height) is 19.5 x 19.5 x 32 cm. There are 2 types of the 
electrostatic precipitated particles Trap that consist of (1) a tubular stacked coaxial wire line to the length 
of 24 cm, the distance between the wire and tube 2 cm electrode discharge diameter 0.57 mm (2),  
a cylinder tube nested coaxial wire mesh. the length of 24 cm, the distance between the wire and tube  
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2 cm. The input voltage is 24VDC. The Pulse-width modulation (PWM) was generated by Pulse Signal 
switching power supply during working process for increasing voltage Flyback converter for Flyback 
transformer TLF14649F model. The frequency control was generated by Microcontroller Arduino Uno R3 
model. The results shown that an electrostatic precipitated particles Trap for capturing the smoke was 
operated properly of frequency 20 kHz and 60 percent of duty cycle. Stacked coaxial cylindrical tube with 
a wire line to the maximum discharge current 1.08 and 0.78 mA output signal voltage characteristics are 
sharp pulse waveform. Experiment with the electrostatic precipitated particles Trap were 2 types a tubular 
stacked coaxial wire line to the precipitation of smoke particles about 84 percent and tubular stacked co-
axial wire mesh to the deposition of smoke particles about 53 percent.  

Keywords : Electric field, Particulate Matter, Electrostatic Precipitation, Hood 
 

1. บทน า 
     ปัจจัยเสี่ยงด้านมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพที่
ส าคัญที่สุด คือ การเกิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้
ของ ไม้  ไ ด้ แก่  เ ขม่ าควั น  ฝุ่ นละออง  ก๊ าซคาร์ บอน 
มอนออกไซด์ และสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เนื่องจากในสังคมที่
มีการแข่งขันที่สูงมีความเร่งรีบมาก คนส่วนใหญ่หันมาให้
ความนิยมซื้อความสะดวกในเรื่องอาหารการกิน ด้วยการซื้อ
อาหารจากร้านขายอาหาร จึงท าให้จ านวนร้านขายอาหารมี
มากขึ้นตามความต้องการของผู้ซื้อ [12] ในการประกอบ
อาหารแต่ละครั้งผลที่ได้นอกจากอาหารแล้วยังมีละอองไขมัน 
ฝุ่นละออง กลิ่นและควัน ซึ่งเป็นการเพิ่มมลพิษทางอากาศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้น คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่ท าให้ เกิดภาวะโลกร้อน ในการ
ประกอบกิจการจะน าถ่านมาเป็นวัตถุดิบเนื่องจากราคาที่ถูก
กว่า และประสิทธิภาพในการให้ความร้อนสูง โดยส่วนใหญ่
แล้วถ่านมักจะถูกผลิตในพื้นที่ชนบท ส่วนใหญ่เป็นไม้ ที่ถูก
น าไปเผาบางส่วนด้วยความร้อนเพียงเล็กน้อย เพื่อให้อยู่ใน
รูปของคาร์บอน คุณสมบัติของไม้ทุกชนิด ในเนื้อไม้จะ
ประกอบด้วย ส่วนประกอบของแร่ธาตุและสารต่างๆ เมื่อ
น ามาเป็นเช้ือเพลิง แร่ธาตุและสารต่างๆ จะระเหยออกมาใน
รูปของไอร้อน กลิ่น และควัน สารทาร์ (Tar) เป็นส่วนหนึ่ง
ของสารประกอบที่ถูกสกัดออกมา ซึ่งวงการแพทย์ยอมรับว่า 
สารทาร์ คือสารก่อมะเร็งตัวหนึ่ง 
     การเผาไหม้ที่เกิดจากการประกอบอาหารจึงเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นจ านวน
มาก โดยจะมาในรูปแบบของควัน ละอองไขมัน และกลิ่นที่
เป็นพิษ อีกทั้งยังสามารถฟุ้งกระจายไปได้ไกล การต่อ 
ปล่องควันให้สูงขึ้นนั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
แต่กลับสร้างมลพิษเพิ่มขึ้นในอากาศ การดักจับและกักเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คือการเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ปล่อยจากระบบใดก็ตามมาเก็บไว้ในที่หนึ่งโดยไม่ปล่อยให้
ออกสู่บรรยากาศโดยทั่วไป ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกดัก

จับหลังจากเชื้อเพลิงถูกการเผาไหม้แล้ว ซึ่งปัจจุบันเครื่องดัก
ควันท่ีใช้กันตามร้านค้าเป็นเพียงเครื่องที่ดักควันออกจากร้าน
เท่านั้นโดยไม่ได้มีการควบคุมปริมาณควันท่ีออก จากรายงาน
วิจัย  [10]  ได้ศึกษาการพัฒนาเครื่องดั กควันด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ เ ชิงคุณภาพ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ลูกค้าโดยท าการศึกษากับผู้ขายอาหารที่ใช้เครื่องดักควัน
แบบใช้ภายนอกอาคาร ในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   
ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญเกี่ยวกับการควบคุม
ปริมาณควันก่อนที่ออกจากร้าน โดยให้ความส าคัญด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานที่มีค่ าระดับความส าคัญ 4.17 
ความสามารถในการดักควันได้หมดมีค่าระดับความส าคัญ 
4.10 และราคามีค่าระดับความส าคัญ 4.04 ตามล าดับ จาก
ข้อมูลงานวิจัยดังกล่าวคณะวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าปัจจัยที่
ส าคัญควรเลือกใช้วัสดุที่ มีความแข็งแรงทนทาน ผ่าน
มาตรฐานรับรองความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
มีความปลอดภัยในการใช้งานและสร้างความมั่นใจให้กับ
ลูกค้าและราคาจ าหน่ายสินค้าที่มีความเหมาะสมไม่แพง
จนเกินไป และควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพส าหรับการ 
ดักจับควันให้สูงขึ้น จากการวิจัยที่ผ่านมาโดย [6-8] ได้
น า เสนอการออกแบบและทดสอบการท างานเครื่ อง
ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตส าหรับก าจัดอนุภาคแขวนลอยจาก
เตาเผาชีวมวล ประกอบด้วยอาร์เรย์ของท่อขนาดเล็ก 21 ท่อ 
พบว่าได้ประสิทธิภาพการตกตะกอนรวม 75 เปอร์เซ็นต์ มี
รายงานว่า  ประสิทธิภาพจะขึ้ นอยู่กับเรขาคณิตของ 
ขั้วอิเล็กโทรด ความเข้มสนามไฟฟ้า ความเข้มข้นไอออน และ
ปริมาณประจุที่อนุภาคได้รับ คณะวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
ต้ อ งมี ก า ร พัฒนาตั ว ตกตะ กอน เ ชิ ง ไฟฟ้ า ส ถิ ต ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพท างานที่สูงข้ึน 
     ดังนั้นบทความนี้จึงน าเสนอการพัฒนาและทดสอบตัว
ตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิตส าหรับดักจับกลุ่มควันจาก
การประกอบอาหาร 2 แบบ โดยมีหลักการคือ เมื่อควันไหล
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ผ่านปล่องควัน อนุภาคของควันก็จะถูกอัดประจุจากแรงดัน
ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง อนุภาคที่มีประจุนี้จะถูกผลักด้วยแรง
ไฟฟ้าสถิตไปติดกับผิวท่อตัวตกตะกอน โดยจะมีการทดสอบ
สมรรถนะการท างานตัวตกตะกอนอนุภาคควันจากการ
ประกอบอาหารเบื้องต้น ผลทดสอบที่ได้สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการก าจัดอนุภาคควันจาก
การประกอบอาหาร และสามารถขยายผลในการใช้งานต่อไป 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 หลักการของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต 
     ลักษณะโครงสร้างของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตดัง
แสดงรูปที่ 1 ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ขั้วดิสชาร์จ 
(Discharge electrode) และขั้วตกตะกอน (Collection 
electrode) เมื่อจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงให้กับขั้วดิสชาร์จ โดยที่
ขั้วตกตะกอนเป็นกราวด์ จะท าให้เกิดปรากฎการณ์โคโรนา
ดิสชาร์จ (Corona discharge) ข้ึนโดยรอบๆ ขั้วดิสชาร์จ จึง
ท าให้ไอออน (Ions) และอิเล็กตรอน (Electrons) จะถูกสร้าง
ขึ้นที่จุดที่ เกิดโคโรนาและท าให้เกิดการไหลของกระแส
ไอออน (Ionic current) ผ่านช่องว่างระหว่างขั้วดิสชาร์จกับ
ขั้วตกตะกอน เมื่อมีฝุ่นละอองลอยไหลผ่านเข้ามาในช่องว่าง
นี้จะท าให้เกิดการชนกันระหว่างอนุภาคกับไอออน โดย
ไอออนเกาะติดกับฝุ่นละอองลอยเหล่านั้นเป็นผลท าให้ฝุ่น
ละอองลอยได้รับประจุ  และฝุ่นละอองลอยที่มีประจุ  
( Charged particulates)  ถู ก ท า ใ ห้ เ ค ลื่ อ น ที่ ไ ป ยั ง 
ขั้ วตกตะกอนด้ วยแรงทางไฟฟ้ าสถิตหรื อที่ เ รี ยกว่ า  
แรงคูลอมบ์ (Coulomb force) และถูกสะสมตัวอยู่บนขั้ว
ตกตะกอน โดยฝุ่นละอองลอยที่ตกตะกอนบนขั้วตกตะกอน
จะถูกก าจัดออกจากขั้ วตกตะกอนโดยการเคาะที่ขั้ ว
ตกตะกอนเพื่อให้ฝุ่นหลุดออก [9]   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(ก) ตัวตกตะกอนทอ่
ทรงกระบอกซ้อนแกนรว่ม [5] 

(ข) ตัวตกตะกอนทรงกระบอก 
ซ้อนแกนร่วม 21 ท่อ [6,8] 
 

รูปที่ 1 ลักษณะโครงสร้างตัวตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต  

2.2 หลักการสร้างสัญญาณพัลส ์
     การควบคุมสัญญาณพัลส์ งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ไอซีเบอร์ 
TL494 เพื่อท าหน้าท่ีสร้างสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มควบคุมการ
ท างานวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ โดยท างานในโหมด
ควบคุมจากแรงดันไฟฟ้า ซึ่งวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์
จะท างานตามสมการ ดังนี ้[4]  
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เมื่อ T คือ คาบเวลาการท างานมอสเฟต ONt คือช่วงเวลาที่
มอสเฟตน า กระแส 

pN  คือ จ านวนรอบปฐมภูมิ sN คือ 
จ านวนรอบทุติยภูมิ 

outV คือ แรงดันเอาต์พุต 
inV คือ แรงดันท่ี

อินพุต 
SATV คือ แรงดันตกคร่อมมอสเฟตที่จุดอิ่มตัว 

DV คือ 
แรงดันตกคร่อมไดโอด 
2.3 สนามไฟฟ้าและการไหลของกระแสไฟฟ้า 

ความสัมพันธ์ระหว่างกระแส-แรงดัน (Current - 
Voltage relationship) สามารถอธิบายได้จากสมการของ 
Maxwell ที่ครอบคลุมสมการ Poisson’s ของสนามไฟฟ้า 
E  คือ [5] 
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                          (2) 

 
เมื่อ   คือความหนาแน่นของประจุ (C/m3) และ 0  คือค่า
เปอร์มิตติ วิตี้ ของสุญญากาศหรือที่ ว่ า ง  (Free-space 
permittivity) มีค่าเท่ากับ 8.854 x 10-12 F/m ซึ่งสมการนี้
ใช้ได้ส าหรับแก๊สภายใต้สภาวะปกติ ในการศึกษานี้จะสมมุติ
ให้การเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากผลของประจุค้าง
ของไอออน (Ion space charge) ในเครื่องตกตะกอนแบบ
เส้นลวด–แผ่นบาง (Wire-plate) มีค่าน้อยมากๆ ดังนั้น
ค่ากระแสโคโรนาเฉลี่ย (Average corona current) cI  ที่
เป็นฟังก์ช่ันศักย์ไฟฟ้าข้ัวดิสชาร์จอิเล็กโทรดเครื่องตกตะกอน
แบบท่อทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม ดังรูปท่ี2 [5] 
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เมื่อ iZ  คือความสามารถในการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้าของ
ไอออน (Ion electrical mobility) ส าหรับในการศึกษาน้ีจะ
ใช้ไอออนลบ (Negative ion) เนื่องจะมีค่าความสามารถใน
การเคลื่อนตัวทางไฟฟ้าสูง ซึ่งมีผลให้ประสิทธิภาพการ
ตกตะกอนสูงตามไปด้วย โดยมีค่าเท่ากับ 2.1 x 10-4 m2/V.s 
ส าหรับไอออนลบในอากาศ d  คือรัศมีทรงกระบอกสมมูล 
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(Equivalent cylindrical radius) ( 4 /d s   ส าหรับ /s c
  0.6) or  คือรัศมีของขั้วดิสชาร์จ h  คือความสูงของข้ัว
ตกตะกอน L  คือความยาวของข้ัวตกตะกอน V  คือ
แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขั้วดิสชาร์จอิเล็กโทรด และ cV คือ
แรงดันเริ่มเกิดโคโรนา (Corona onset voltage) หาได้จาก 
สมการดังนี้ คือ [5] 
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รูปที่ 2 การจัดวางอิเล็กโทรดของตัวตกตะกอนแบบท่อ
ทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม [5]  
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สนามไฟฟ้าเริ่มเกิดโคโรนา (Corona onset field)  cE  
ส าหรับโคโรนาลบในอากาศหาได้จาก [2]   
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เมื่อ   คือความหนาแน่นของแก๊ส (Gas density) T  คือ
อุณหภูมิท างานของแก๊ส (Operating temperature) P  คือ
ความดันท างาน (Operating pressure) 
 
2.4 การอัดประจุไฟฟ้าของอนุภาค 

อนุภาคที่ แขวนลอยในอากาศจะถูกอัดประ จุ  
(Particle charging) ด้วยสัมผัสและการเกาะติดของไอออนที่
ถูกสร้างขึ้นโดยปรากฏการณ์โคโรนาดิสชาร์จที่อิเล็กโทรด 
ไอออนจะถูกเคลื่อนย้ายโดยสนามไฟฟ้าและหรือการแพร่ 
เชิงความร้อน (Thermal diffusion) ในการศึกษานี้จ านวน
ของประจุที่อยู่บนอนุภาคจะได้มาจากการอัดประจุแบบ

สนาม (Field charging) เนื่องจากเป็นวิธีการที่เหมาะส าหรับ
อนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0.1 ไมโครเมตร 
โดยการประมาณค่าจ านวนประจุอนุภาคนี้ สามารถค านวณ
ได้จาก สมการดังนี้ คือ [3,6]  
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เมื่อ   คือค่าคงที่ของการเป็นฉนวนของอนุภาค (Dielectric 
constant of particle) E  คือสนามไฟฟ้า EK  คือค่าคงที่
จากสมการของคูลอมป์ (มีค่าเท่ากับ 9.0 x 109 N.m2/C2) 
pd  คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาค e  คือค่าประจุ

ของอิเล็กตรอน (มีค่าเท่ากับ 1.61 x 10-19C) iN  คือค่าความ
เข้มข้นจ านวนของไอออน ( Ion number concentration) 
และ t  คือเวลาในการอัดประจุ (Charging time) ส าหรับ
เครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบสาย – แผ่น ค่าความ
เข้มข้นจ านวนของไอออนกับเวลาในการอัดประจุสามารถหา
ได้จาก [1,8] เมื่อ 0v  คือความเร็วของของไหล 
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2.5 ประสิทธิภาพการตกตะกอน 
     ประสิทธิภาพการตกตะกอนโดยรวมทั้งหมด (Overall 
collection efficiency) overall  ของเครื่องตกตะกอนเชิง
ไฟฟ้าสถิตแบบเส้นลวด-แผ่นบาง ที่ใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงแรงสูงที่พัฒนาขึ้น สามารถประเมินได้จากมวล
ของอนุภาคที่แผ่นกรองทดสอบวัดได้ทางขาเข้าและทางขา
ออก ทั้งก่อนผ่านและหลังผ่านแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
แรงดันสู ง  ที่ จ่ ายให้กับขั้ วขั้ วอิ เล็ก โทรดท าการสร้าง
สนามไฟฟ้าความเข้มสูงส าหรับดักจับควัน สามารถค านวณ
จากสมการดังนี้  [9,11]  
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              (9) 
 

เมื่อ inletc  คือ ความเข้มข้นมวลของอนุภาคที่ทางเข้า และ 
outletc  คือ ความเข้มข้นมวลของอนุภาคที่ทางออกของเครื่อง

ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบเส้นลวด-แผ่นบาง 
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3. การออกแบบตัวตกตะกอนอนภุาคเชิงไฟฟ้าสถิต 
3.1 ความต้องการในการออกแบบ 
     ในการออกแบบงานวิจัยนี้ จะการออกแบบและสร้าง 
ตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิตส าหรับดักจับกลุ่มควันที่
เกิดจากการประกอบอาหาร  โดยได้ท าการออกแบบ
โครงสร้าง 2 แบบ คือแบบท่อทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมลวด
เส้นตรงและลวดตาข่าย น าหลักการสร้างสัญญาณพีดับเบิล
ยูเอ็มมาควบคุมสัญญาณพัลส์สวิตช่ิงแรงดันไฟฟ้าผ่านวงจร 
ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์แบบเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าแรงสูง  

เพื่อส าหรับสร้างสนามไฟฟ้าความเข้มสู ง  ส าหรับการ
ออกแบบจะเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการท างานและราคา 
โ ด ย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ห ม า ะ ส ม ส า ห รั บ ก า ร ใ ช้ ง า น
ภายในประเทศ ออกแบบให้มีการซ่อมบ ารุงหรือการถอด
ล้าง/เปลี่ยนอุปกรณ์ในขณะท างานได้ง่ายและมีราคาต้นทุน
ในการสร้างถูก และที่ส าคัญที่สุดจะต้องมีความปลอดภัยจาก
ไฟฟ้าแรงสูงในขณะท างาน ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงได้
มีการก าหนดรายละเอียดการออกแบบดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์ในการออกแบบของตัวตกตะกอนอนุภาค

เชิงไฟฟ้าสถิตส าหรับดักจับกลุ่มควันจากการ
ประกอบอาหาร 

เกณฑ์ออกแบบ คุณสมบัติ 
ขนาดเครื่องดักควัน 
ส าหรับทดสอบ 

ขนาดมิติ(กว้าง×ยาว×สูง)  
40 ×80 ×154 เซนติเมตร 

ขนาดตัวตกตะกอน ขนาดมิติ(กว้าง×ยาว×สูง)  
19.5×19.5×32 เซนติเมตร 

แรงดันขั้วอิเล็กโทรด ไม่เกิน 25 กิโลโวลต ์
ความถี่ใช้งาน  ไม่เกิน 20 กิโลเฮิรต์  
ประจุอนุภาค ประจุบวก 
ศักย์ไฟฟ้า ขั้วบวก 
อิเล็กโทรดใช้งาน แบบลวดเส้นตรง ลวดตาข่าย 
อุณหภูม ิ ไม่เกิน 300 องศาเซลเซยีส 
แรงดันไฟฟ้าอินพุต 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต 
แบตเตอรี ่ สามารถใช้พลังงานจาก

แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ได้ 
 
3.2 รายละเอยีดในการออกแบบ 
     เป้ าหมายในงานวิ จั ยนี้  เพื่ อออกแบบและสร้ า ง  
ตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิตส าหรับดักจับกลุ่มควันที่
เกิดจากการประกอบอาหาร โดยประยุกต์ใช้งานร่วมกับ
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสงูขนาด 10 กิโลโวลต์ ซึ่งมี
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมภายในประเทศ ดังนั้นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายจึงได้มีการยึดหลักในการออกแบบ 

     ตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิตส าหรับดักจับกลุ่ม
ควันท่ีเกิดจากการประกอบอาหารแสดงในรูปที่ 3 มีขนาดมิติ
(กว้าง×ยาว×สูง) เท่ากับ 19.5 ×19.5 ×32 เซนติ เมตร 
น้ าหนักโดยรวมประมาณ 1.5 กิ โลกรัม ตกตะกอนได้
ออกแบบใช้ท่อทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมโดยใช้ท่อเหล็ก
จ านวน 4 ท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 เซนติเมตร ยาว 
24 เซนติเมตร ท าหน้าที่เป็นส าหรับตกตะกอน และมีขั้ว
อิเล็กโทรด 2 แบบ คือ แบบเส้นลวดตรงและแบบลวดตาข่าย
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.57 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่าง
ลวดเส้นตรงกับท่อ 2 เซนติเมตร โครงสร้างต้นแบบได้
ออกแบบให้มีการซ่อมบ ารุงหรือการถอดล้าง/เปลี่ยนอุปกรณ์
ในขณะท างานได้ ง่าย  และมีฉนวนป้องกันจากแรงดัน
ไฟฟ้าแรงสูง ดังแสดงรูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 

 

(ก) การออกแบบ (ข) ตัวตกตะกอนลวดเส้นตรง 
 
 

 
 
 
 
 

(ค) การออกแบบ (ง) ตัวตกตะกอนลวดตาข่าย 
รูปที่ 3  ตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิต 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
4.1 การศึกษาคุณลักษณะกระแส-แรงดันไฟฟ้า 
     ในการทดสอบคุณลักษณะของกระแส -แรงดันไฟฟ้า 
(Current -Voltage Characteristics) โดยมีไดอะแกรมของ
อุปกรณ์และการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 4 เพื่อท าให้ทราบ
ถึงสมรรถนะการท างานของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแส
ตรงที่จ่ายให้กับตัวตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตทั้ง 2 แบบ 
ส าหรับดักจับกลุ่มควันที่เกิดจากการประกอบอาหาร  ซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการตกตะกอนของอนุภาควันโดยตรง 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการวัดค่ากระแสดิสชาร์จ (Discharge 
Current) จากขั้วดิสชาร์จและขั้วตกตะกอน ซึ่งกระแสไฟฟ้า
ที่ เกิดจากการดิสชาร์จที่ขั้วดิสชาร์จของตัวตกตะกอน 
เชิงไฟฟ้าสถิต แบบเส้นลวดตรงและลวดตาข่าย จะถูกวัด
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โดยตรงด้วยมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลผ่านขั้วตกตะกอนของตัว
ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบเส้นลวดตรงและลวดตาข่าย  
ซึ่งในการศึกษานี้ได้ท าการวิเคราะห์ผลของขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขั้วดิสชาร์จต่อการเกิดโคโรนาดิสชาร์จภายในตัว
ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบเส้นลวดตรงและลวดตาข่าย 
โดยก าหนดให้ขั้วอิเล็กโทรดด้านนอก (Outer Electrode) มี
ความยาว 24 เซนติเมตร และขั้วอิเล็กโทรดด้านใน ( Inner 
Electrode) หรือขั้วดิสชาร์จมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เท่ากับ 0.57 มิลลิเมตร โดยขั้วดิสชาร์จและขั้วอิเล็กโทรด
ด้านนอกจะถูกแยกจากกันทางไฟฟ้า (Electrical Isolation) 
ด้วยฉนวนไฟฟ้าดั งแสดงรูปที่  3 ส าหรับอุปกรณ์และ
ไดอะแกรมการทดสอบประกอบด้วย แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดัน
สูงส าหรับจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้ขั้วดิสชาร์จในช่วง 0 ถึง  
25  กิ โ ล โ วลต์  เพื่ อส ร้ า ง โค โ รนาดิ สชาร์ จ  ( Corona 
Discharge) มีการทดสอบกับระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดกับ
ท่อตกตะกอนระยะ 2 เซนติเมตร เพื่อหารอบการท างาน 
ความถี่ และแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมส าหรับน ามาใช้ในการ
ออกแบบพัฒนาตัวตกตะกอนทั้ง 2 แบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) ไดอะแกรมของอุปกรณ์การทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ข) การทดสอบวัดกระแส-แรงดันไฟฟ้าโคโรน่าดสิชาร์จ 
รูปที ่4 ไดอะแกรมการทดสอบวัดกระแส-แรงดันไฟฟ้า 

 
ผลการทดสอบเบื้องต้นวัดค่ากระแสโคโรนาดิสชาร์จ

กับระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดกับท่อตกตะกอน เท่ากับ
ระยะ  2 เซนติ เมตร  ที่ค่าแรงดันไฟฟ้าในช่วง 0 ถึง 25  
กิโลโวลต์ ด้วยมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลผ่านขั้วตกตะกอนของ
ตัวตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบเส้นลวดตรงและลวดตาข่าย 
พบว่าความถี่ใช้งานที่ เหมาะสมเท่ากับ 20 กิโลเฮิรตซ์  
รอบการท างานที่ เหมาะสม 60 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ได้

ค่ากระแส โคโรนาดิสชาร์จของตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบ
เส้นลวดตรงและลวดตาข่ายสูงสุดเท่ากับ1.08 และ 0.78 
มิลลิแอมป์ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 10 
กิโลโวลต์ จะเริ่มเกิดปรากฏการณ์โคโรน่าขึ้น ซึ่งเป็นช่วง
ส าหรับน ามาใช้งานได้ พบว่าระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดกับ 
ท่อตกตะกอน  ที่ระยะห่างช่องละ 2 เซนติเมตร มีค่ากระแส
โคโรนาดิสชาร์จที่เหมาะสมกับตัวตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต
แบบเส้นลวดตรงและลวดตาข่าย เพราะเป็นระยะที่ทดสอบ
ไม่เกิดการเบรกดาวน์ระหว่างขั้วอิเล็กโทรดกับท่อตกตะกอน 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ระยะ 2 เซนติเมตร  ในการ
ออกแบบ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) กระแส-แรงดันโคโรนาดิสชารจ์ ตัวตกตะกอนเส้นลวดตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) กระแส-แรงดันโคโรนาดิสชารจ์ ตัวตกตะกอนลวดตาขา่ย 
รูปที ่5 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแส–แรงดัน ตัวตกตะกอน 

 
จากกราฟดังแสดงในรูปที่5 แสดงความสัมพันธ์

ระหว่างกระแส–แรงดันโคโรนาดิสชาร์จ ที่ระยะห่างของ 
ขั้วดิสชาร์จ 2 เซนติเมตร ทดสอบจ่ายแรงดันไฟฟ้าอินพุต
ในช่วง 0 ถึง 25 กิโลโวลต์ ให้ที่ขั้วดิสชาร์จ 0.57 มิลลิเมตร 
จะให้ค่ากระแสมากที่สุด โดยผลทดสอบท าให้ทราบว่า
ค่ากระแสโคโรน่าดิสชาร์จจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามแรงดันไฟฟ้า
อินพุตท่ีเพิ่มขึ้น  
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4.2 การทดสอบประสิทธิภาพการตกตะกอนของอนุภาค 
ในการทดสอบประสิทธิภาพการตกตะกอนของ

อนุภาคแสดงในรูปที่  6 ประกอบด้วย แหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงแรงดันสูง มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล ชุดปรับและ 
วัดอัตราการไหล แผ่นกรองฝุ่นละอองขนาดอนุภาคและ 
ปั๊มสุญญากาศ ขั้นตอนทดสอบจะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับ 
ขั้วดิสชาร์จด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงขนาด       
10 ถึง 25 กิโลโวลต์  โดยน าควันที่ ได้จากกระบวนการ
ท าอาหารเข้าสู่เครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต จากนั้นจึงเปิด
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง ให้ระบบท างานและ
ตรวจเช็คระบบว่ามีจุดรั่วไหลของควันหรือเกิดการเบรกดาวน์
ในระบบ หากพบต้องปรับแก้ไขให้ระบบท างานได้  

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) การทดสอบประสิทธิภาพการตกตะกอน 
รูปที ่6 การทดสอบหาประสิทธิภาพการตกตะกอน 

 

 
 
 
 
 
 
       (ก) ไดอะแกรมของอุปกรณแ์ละการทดสอบ 
 
ตารางที่ 2 น้ าหนักอนุภาคก่อนและหลังผ่านตัวตกตะกอนท้ัง 2 แบบ ส าหรับดักจับกลุม่ควันจากการประกอบอาหาร 

เวลาใช้
ทดสอบ 

 

น  าหนักแผ่นกรอง (มิลลกิรัม) ประสิทธิภาพการ
ตกตะกอนทั งหมด 
overall (%)  แผ่นเปล่า ก่อนเข้า มวลอนุภาคขาเข้า

(Cinlet) 
หลังผ่าน มวลอนุภาคขาออก

(Coutlet) 
เส้นตรง ตาข่าย เส้นตรง ตาข่าย เส้นตรง ตาข่าย เส้นตรง ตาข่าย เส้นตรง ตาข่าย 

10 นาท ี    22 44.5 44.6   22.5  22.6 24.2 30.9 2.2 8.9 90.2 60.6 
20 นาท ี    22 50.2 50.2 28.2  28.2 26.9 35.7 4.9 13.7 82.6 51.4 
30 นาท ี    22 49.2 49.2 27.2  27.2 27.4 36.4 5.4 14.4 80.1 47.0 

ประสิทธิภาพการตกตะกอนของอนุภาคเฉลี่ย (Average) 84.3 53.0 

จากนั้นท าการสุ่มเก็บตัวอย่างอนุภาคควันที่เวลา 10, 20 
และ 30 นาที บริเวณทางเข้าและทางออกของตัวตกตะกอน
เชิงไฟฟ้าสถิตด้วยวิธีการกรองอนุภาคจากแผ่นกรองฝุ่น
ละอองขนาดเฉลี่ย 3 ไมครอน จากนั้นจึงน าตัวอย่างอนุภาค
ควันไปช่ังน้ าหนักเพ่ือหาค่าประสิทธิภาพการตกตะกอน 
     ผลการช่ังน้ าหนักตัวอย่างอนุภาคก่อนและหลังผ่าน
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง แสดงในตารางที่ 2 โดย

น าสมการที่ (9) มาใช้ในการค านวณหาประสิทธิภาพการ
ตกตะกอนโดยรวมทั้งหมด พบว่าค่าประสิทธิภาพการ
ตกตะกอนที่ เวลาทดสอบ 10, 20 และ 30 นาที ของตัว
ตกตะกอนแบบเส้นลวดตรง เท่ากับ 90.2, 82.6 และ  
80.1 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยมีค่าประสิทธิภาพการ
ตกตะกอนเฉลี่ย 84.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตัวตกตะกอนแบบ 
ลวดตาข่าย เท่ากับ 60.6, 51.4 และ 47.1 เปอร์ เซ็นต์  

แบบเส้นลวดตรง 

แบบลวดตาข่าย 
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ตามล าดับ โดยมีค่าประสิทธิภาพการตกตะกอนเฉลี่ย 
53.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลอนุภาคที่แผ่นกรองก่อนผ่านมีตะกอน
สะสมมากกว่าหลังผ่านตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิตที่
ท างานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง ดังแสดง
ในรูปที่ 7 (ข) และ(ง) 

 
 
 
 
 
 
 

 

(ก) ปริมาณควันมาก (ข) ก่อนผา่นตัวตกตะกอน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(ค) ปริมาณควันน้อย (ง) หลังผ่านตัวตกตะกอน 
รูปที่ 7 ตัวอย่างอนุภาคควันบนแผ่นกรองจากการสุมเกบ็ 

การควบคุมค่าความถี่ โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์แบบ 
Arduino R3  ส าหรั บการประมวลผล เพื่ อปรับระดับ
แรงดันไฟฟ้า แสดงสัญญาณดังในรูปที่ 7 (ก) และ(ค) 
 
5. สรุปและงานในอนาคต 

ได้ตัวตกตะกอนแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม ส าหรับ
ดักจับกลุ่มควันที่เกิดจากการประกอบอาหารที่พัฒนาขึ้น  
2 แบบ ที่มีขนาดกว้าง 19.5 เซนติเมตร ยาว 19.5 เซนติเมตร 
สูง 32 เซนติเมตร น้ าหนักโดยรวม 1.5 เซนติเมตร 
     จากผลการทดสอบเมื่อท าการปล่อยควันจากการ
ประกอบอาหารขณะไม่ได้จ่ายแหล่งจ่ายจะพบว่ามีควัน
ทางด้านออกของตัวตกตะกอน ในปริมาณที่มาก และเมื่อท า
การจ่ายแหล่งจ่ายจะพบว่ามีควันทางด้านออกของตัว
ตกตะกอน จะมีปริมาณน้อยลงมาก ซึ่งหลักการประยุกต์ใช้
ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง ส าหรับดักจับกลุ่มควันจากการ
ประกอบอาหาร โดยการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต นี้สามารถ
น าไปใช้งานได้ ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของ
ตัว  ตกตะกอนส าหรับดักจับกลุ่มควันท่ีเกิดจาก การประกอบ
อาหารด้วยไฟฟ้าแรงสูงกับตัวตกตะกอนแบบท่อทรงกระบอก
ซ้อนแกนร่วมแบบลวดเส้นตรง และแบบท่อทรงกระบอก
ซ้อนแกนร่วมแบบลวดตาข่าย 

     ผลการทดสอบที่ความถี่ 20 กิโลเฮิรตซ์ รอบการท างาน 
(Duty Cycle) ที่ 60 เปอร์เซ็นต์ ให้แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตแบบ
พัลส์สูงที่สุดขนาด 10 กิโลโวลต์ ผลทดสอบการวัดค่ากระแส
ดิสชาร์จกับตัวตกตะกอนทั้ง 2 แบบ โดยเลือกใช้ระยะห่าง
ระหว่างขั้ว 2 เซนติเมตร ตัวตกตะกอนแบบท่อทรงกระบอก
ซ้อนแกนร่วมแบบลวดเส้นตรง ให้ค่ากระแสสูงสุด อยู่ในช่วง
ป ร ะ ม า ณ  1. 08 มิ ล ลิ แ อ ม ป์  ผ ล ท ด ส อ บ ห า 
ค่าประสิทธิภาพของตัวตกตะกอนทั้ง 2 แบบพบว่าตัว
ตกตะกอนแบบท่อทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมแบบลวด
เส้นตรง มีประสิทธิภาพดีสุดที่ 84.3 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีในการก าจัดอนุภาคกลุ่ม
ควันจากการประกอบอาหารให้มีประสิทธิภาพ และขยายผล
ใช้งายต่อไป 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ คอื 1) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจ

การปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าของนายมานพ เปรมปรีด์ิ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ 2) เพ่ือศึกษาช่องทางการจัด
จ าหน่ายการปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าของนายมานพ เปรมปรีด์ิ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใช้รูปแบบการพรรณนา
วิเคราะห์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแนวค าถามแบบปลายเปิด มีผู้ให้ข้อมูล
หลักจ านวน 1 คน คือ นายมานพ เปรมปรีด์ิ ผู้ประกอบการธุรกิจเมล่อนบนดาดฟ้า เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่  
เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องมือจดบันทึก และผู้จดบันทึก ผลการวิจัยพบว่า 1) การประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
ธุรกิจเมล่อนบนดาดฟ้าจะใช้อุปกรณ์จ าพวก Timer หรือ Diagram Timer เพ่ือต้ังเวลาในการควบคุมระบบการไหลของน้ า  
ในหน่ึงวันจะต้ังเวลาในการท างาน 3 ครั้ง ครัง้ละ 10 วินาที โดยระบบจะปล่อยน้ าในแต่ละครั้งจ านวน 200 cc และ 2) ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจเมล่อนบนดาดฟ้าเป็นการท าการตลาดออนไลน์ผ่านทาง facebook แบบ Pre-order และ
ปราศจากหน้าร้าน  

ค าส าคัญ : นวัตกรรม พรีออเดอร์ เมล่อนบนดาดฟ้า 

Abstract 
This qualitative research has purpose to 1)  Study the application of innovations in the business 

operation of the melon planting on the rooftop of Manop Prempridi, Sam Phran District, Nakhon Pathom 
Province and 2)  Study the channels distribution of the melon planting on the rooftop of Mr.  Manop 
Prempridi Private entrepreneurs, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province. The descriptive analysis was 
used in data analysis.  The researchers collected field data by the in- depth interview with open- ended 
questions. The research instruments consisted of digital camera, voice recorder, notes, and note taker. The 
results showed that  the application of innovations in the melon planting on the rooftop was using timer 
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or diagram timer for control the flow of water system.  it worked 3 times daily and 10 seconds each time 
which exhausted water in each of 200 cc.  and the channels distribution of melon planting on the rooftop 
is online marketing by preorder via facebook without front store. 

Keywords : Innovation, Pre-order, Melon on Rooftop 
 
1. บทน า 
     ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย ในแต่ละภูมิภาคจะ
มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ท าให้
สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างหลากหลาย 
และมีชื่อเสียงในด้านเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก สามารถมี
ผลไม้ให้ได้กินตลอดทั้งปี ซึ่งผลไม้ที่มีให้ได้กินตลอดทั้งปีน้ัน
จะต้องข้ึนอยู่กับสถานภาพทางภูมิศาสตร์และลักษณะ 
ทางภูมิอากาศด้วย [1] 
     เมล่อนคือ เป็นผลไม้น าเข้าท าให้เมล่อนเป็นผลไม้ที่มี
ราคาค่อนข้างสูง แต่ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ส่งผลให้เมล่อนเป็นผลไม้ที่ผู้คนนิยมบริโภคเป็นอย่างมาก แม้
ในระยะแรกมีการบริโภคเกิดข้ึนแค่เฉพาะบุคคลที่มีรายได้สูง
ก็ตาม แต่ในปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
และการขยายตัวของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท าให้เกษตรกร
หันมาให้ความสนใจและมีการขยายพ้ืนท่ีในการปลูกเมล่อน
ให้ เ พ่ิมข้ึนเพ่ือมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีเพ่ิมมากข้ึนเช่นกันอีกด้วย เมล่อนเป็นพืชที่มีถ่ิน
ก าเนิดอยู่ในต่างประเทศ  แถบทวีปแอฟริกา อยู่ในตระกูล
Cucurbitaceae ด้วยความท่ีเมล่อนมีถ่ินก าเนิดมาจากแถบ
ทวีปแอฟริกาท าให้ เมล่อนสามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขต
พ้ืนที่ที่มีอากาศร้อนซึ่งรูปแบบของ   การปลูกเมล่อนใน
ประเทศไทยน้ันจะมีอยู่ 3แบบ คือ ปลูกในถุงปลูกในแปลง
และปลูกบนดิน [2] 
     เมล่อนเป็นผลไม้ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 
ปัญหาที่พบคือ มีโรค แมลงและศัตรูพืชมารุมเร้าคอยท าลาย
ทุกระยะของการเจริญเติบโตเกษตรกรจึงจ าเป็นต้องดูแลเอา
ใจใส่ตลอดการเพาะปลูกและจัดการแปลงผลผลิต ถึงแม้ว่าเม
ล่อนจะเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบจะทุกชนิด แต่ดินที่
เหมาะสมที่สุดในการปลูกเมล่อนคือ ดินร่วนปนทราย เมล่อน
ที่พบเห็นได้โดยทั่วไปแบ่งออกได้หลากหลายชนิด เช่น  
แคนตาลูป เมล่อนตาข่าย และ เมล่อนผิวเรียบ [3] 
     ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการด าเนินธุรกิจปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าและศึกษาช่องทาง
การจัดจ าหน่ายเพ่ือเกษตรกรจะท าเป็นอาชีพเสริม เพ่ือน า
ปัจจัยความส าเร็จที่ได้ มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางน าไปสู่
ความส าเร็จให้แก่ธุรกิจอื่นๆต่อไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการด าเนิน

ธุรกิจการปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าของนายมานพ เปรมปรีด์ิ 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายการปลูกเมล่อนบน
ดาดฟ้าของนายมานพ เปรมปรีด์ิ อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

3. การทบทวนวรรณกรรม 
3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเมล่อน 
     เมล่อนสามารถท าการผลิตทั้งเพ่ือสร้างรายได้และการ
บริโภค เน่ืองจากมีกลิ่นหอม เน้ือหวาน ฉ่ าน้ า และมีรสชาติ 
ที่ดี เมล่อนมีถ่ินก าเนิดอยู่ในแถบทวีปแอฟริกา รากแก้วลึก
ประมาณ 80-120 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเถาเลื้อย ขอบใบ
หยัก มีขนปกคลุมใต้ใบ ดอกมีสีเหลือง เน้ือผลมีสีแตกต่างกัน
ออกไปตามแต่ละสายพันธ์ุ เมล่อนเหมาะสมกับอากาศอบอุ่น
มีแสงแดดเพียงพอและมีความชื้นต่ า เมล่อนมีหลากหลาย
สายพันธ์ที เหมาะสมกับสภาพภู มิประเทศและสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย แต่ถึงอย่างไร การผลิตเมล่อนก็
จ าเป็นที่จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ในการเพาะปลูกและการ
จัดการแปลงผลผลิตที่ดีควบคู่กันไป  
     เมล่อนจะปลูกได้เหมาะสมในดินร่วนปนทราย ระบายน้ า
ได้ดี มีสภาพดินที่เหมาะสม มีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.5-7 หรือ
สภาพดินมีความเป็นกลาง เมล่อนเป็นพืชที่เหมาะสมกับ
อากาศอบอุ่น อุณหภูมิประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส ใช้
ระยะเวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 80 วัน  วิธีการ
ปลูกเมล่อนที่เหมาะสม สามารถท าได้สองวิธี คือปลูกแบบ
เลื้อยตามผิวดิน เป็นการปล่อยให้พืชเจริญไปตามธรรมชาติ 
ผลเสียคือควบคุมคุณภาพของการปลูกเมล่อนไม่ได้อีกวิธีคือ 
ปลูกแบบข้ึนค้าง โดยท าค้างแบบกระโจม เมื่อเถายาวจะจัด
เถาให้เลื้อยข้ึนบนค้าง สามารถปลูกได้ทั้งในโรงเรือนและปลูก
บนกระถาง [4] 
3.2 ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางการตลาด 
     การจัดจ าหน่าย (Distribution) หมายถึง โครงสร้างของ
ช่องทางที่ใช้เพ่ือเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังตลาด ตัวกลางทาง
ธุรกิจจะช่วยส่งเสริมการขายและการจ าหน่ายสินค้าไปยัง 
ผู้ซื้อคนสุดท้าย 



204 Proceedings  Book

 
     ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of distribution) คือ 
กระบวนการในการจัดการ การเคลื่อนย้ายสิทธ์ิในผลิตภัณฑ์
และอาจรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคตัวกลาง
ทางการตลาด เช่น คนกลาง พ่อค้าคนกลางตัวแทนคนกลาง
ธุรกิจที่ให้บริการทางการตลาดธุรกิจที่ท าหน้าที่กระจาย
สินค้าสถาบันการเงิน เป็นต้น  
     ช่องทางการขายหรื อตามทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด (Market Mix)  คื อ  P-Place หรือ  Channel
ช่องทางในการจ า หน่ายสินค้า การจ า หน่ายสินค้ามี
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยมีหน้าร้าน
เป็นหลักแหล่ง การจัดงานนิทรรศการเพ่ือจ าหน่ายสินค้า 
และช่องทางการขายแบบออนไลน์ ซึ่งในตอนน้ีก าลังเป็นที่
นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เน่ืองจากเสียค่าใช้จ่ายที่น้อย
กว่าเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดร้าน สามารถเข้าถึงได้
ง่ายและรวดเร็ว โดยช่องทางการขายแบบออนไลน์ท่ีนิยม
หลักๆในปัจจุ บัน  ยก ตัวอ ย่าง เช่น  facebook Twitter 
Website Youtube เป็นต้น [5] 
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     กรชไม ชูส่องแสง [6] ได้ศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจ จ าหน่ายเสื้อผ้าสตรีแบบ 
Preorder บน facebook กรณีศึกษา เปรียบเทียบระหว่าง
การจัดหาสินค้าจากประทศจีนและการจัดหาสินค้าจาก
ศูนย์การค้าแพลทินัมในประเทศไทย” พบว่า ธุรกิจค้าปลีก
แบบออนไลน์มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดย
มีการแชร์รูปภาพผ่านเพจโฆษณาสินค้าและการท าโปรโมชั่น
จากทางร้านค้าที่แตกต่างกัน จุดแข็ง คือ สินค้ามีรูปแบบที่
หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ จุดอ่อน คือ สินค้ามีการ
ลอกเลียนแบบที่ง่าย โอกาส คือ สามารถเข้าถึงลูกค้าใน
ต่างประเทศได้ง่าย และอุปสรรค คือ ลูกค้าจะได้รับสินค้าไม่
ตรงตามความต้องการ 
     ครรชิต พิระภาค และคณะ [7] ได้ศึกษาเรื่อง “โครงการ
การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการท่ีดินโดยชุมชน
และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ปลูกเศรษฐกิจเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์” มี
วัตถุประสงค์คือ 1. เ พ่ือศึกษาความเป็นมาและวิถีชีวิต
รูปแบบการจัดการท่ีดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดินของชุมชน 
2. เพ่ือจัดการท่ีดินของชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง และน าไปใช้เป็นต้นแบบของการจัดการที่ ดินที่
ย่ังยืน 3. เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเทคโนโลยีที่
ชุมชนสามารถจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลเก่ียวกับการจัดการ
ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ ดินระดับแปลงและน า ไปสู่
กระบวนการจัดการที่ดินของชุมชนได้เอง โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ในชุมชนนิยมปลูก ไ ม้ผล เศรษฐ กิจแบบผสมผสานมี
หลากหลายสายพันธ์ และรวมถึงไม้ผลยืนต้นอื่นๆอีกด้วย  

ซึ่งจะนิยมปลูกในพ้ืนที่แปลงเดียวกัน โดยหน่วยงานภาครัฐได้
เข้าไปร่วมบูรณาการและบริหารจัดการที่ดินโดยใช้ระบบ
สารสนเทศต่างๆเข้าไปช่วย 
     ดวงใจ  ธรรมนิภานนท์ [8] ได้ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์
การตลาดผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทางการค้าแบบ
ดิจิทัล” ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้ท า
แบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย มากท่ีสุดคือ website เพราะใช้งานง่าย รวดเร็ว
ในการค้นหา สะดวก สามารถเลือก และสั่งสินค้าได้อย่างง่าย 
การตลาดออนไลน์จึงเป็นช่องทางที่เริ่มมีความส าคัญเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือสอดคล้องกับ Life Style ของสังคมในยุคปัจจุบันที่นิยม
ความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต ย่ิงท าให้ความส าคัญของการตลาดออนไลน์มี
ความเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด  
     นราธิป ทองปาน และธนาพัฒน์ เที่ยงภักด์ิ [9] ได้ศึกษา
เรื่อง “ระบบรดน้ าอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย” 
ผลการวิจัยพบว่า ระบบรดน้ าอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์
ไร้สาย ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ระบบรดน้ าอัตโนมัติที่
ท างานตามโปรแกรมที่ ต้ังไว้ และระบบรดน้ าอัตโนมัติท่ี
ควบคุมการท างานด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการทดลองใช้ระบบ
รดน้ าอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในแปลงทดลอง
ของเกษตรกร พบว่า การวัดระยะการท างานของระบบรดน้ า
อัตโนมัติแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยการสั่งเปิด-ปิดวาล์วน้ า
สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพในระยะ 20-200 เมตร และ
การท างานระบบรดน้ าอัตโนมัติแบบมีสิ่งกีดขวาง โดยการสั่ง
เปิด-ปิดวาล์วน้ า สามารถท างานได้ในระยะ 20-120 เมตร 
แต่ในระยะ 140-200 เมตร ระบบไม่สามารถท างานได้ และ
เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบรดน้ าอัตโนมัติผ่าน
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด 
     มณีรัตน์ รัตนพันธ์ [10] ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
ประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการตลาดทุก
ปัจจัยมีความส าคัญในระดับสูง ยกเว้นปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความส าคัญในระดับปานกลางเท่าน้ัน ปัจจัยที่มี
ความส าคัญสูงสุดสามอันดับแรกคือ ความหลากหลายทาง
สินค้าและบริการ ความครบถ้วนทางข้อมูลสินค้าและบริการ 
ชื่อเสียงของสินค้าและบริการ  

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
4.1 ขอบเขตการวิจัย 
     การศึกษาหาข้อมูลในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตใน
การวิจัยไว้ดังต่อไปน้ี 
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1. ขอบเขตที่เกี่ยวกับเน้ือหาที่ศึกษา เป็นการศึกษา

เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจการ
ปลูกเมล่อนและศึกษาช่องทางการจัดจ า หน่ายเมล่อนของ
ผู้ประกอบการ คือ นายมานพ เปรมปรีด์ิ ที่สนใจในการปลูก
เมล่อนจนเกิดแรงบันดาลใจ และได้ตัดสินใจใช้พ้ืนที่ว่างบน
ดาดฟ้าของบ้านตัวเองเป็นพ้ืนที่ในการปลูกเมล่อนจนประสบ
ความส าเร็จ 

2. ขอบเขตการให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล คือ นายมานพ 
เปรมปรีด์ิ ผู้ประกอบการเมล่อนบนดาดฟ้า 

3. ขอบเขตที่เกี่ยวกับสถานที่ ในการเก็บข้อมูลการ
วิจัยผู้วิจัยจะเดินทางไปศึกษาข้อมูลที่ บ้านเลขที่ 36 หมู่ 2 
ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็น
สถานที่ที่ใช้ในการปลูกเมล่อนจนประสบความส าเร็จของนาย
มานพเปรมปรีด์ิ 

4. ขอบเขตที่เกี่ยวกับเวลา ในการเก็บข้อมูลการ
วิจัยโดยผู้ วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลจากนาย
มานพเปรมปรีด์ิ ในช่วงวันที่ 10-19 มีนาคม 2560 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     การศึกษางานวิจัยคุณภาพครั้งน้ี เป็นการศึกษาเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
ด าเนินธุรกิจและช่องทางการจัดจ าหน่ายของผู้ประกอบการ
เมล่อนบนอาคาร กรณีศึกษา การปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าของ
นายมานพ เปรมปรีด์ิ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ผู้วิจัยจึงเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัยดังน้ี 

1. การสัมภาษณ์ (Interview) โดยผู้วิจัยได้เตรียมแนว
ค าถาม (Interview Guide) ในการวิจัยเป็นค าถามแบบไม่มี
โครงสร้าง โดยลักษณะของค าถามจะเป็นค าถามแบบ
ปลายเปิดที่เก่ียวกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการด าเนิน
ธุรกิจและช่องทางการจัดจ าหน่ายของผู้ประกอบการเมล่อน
บนอาคาร กรณีศึกษา การปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าของนาย
มานพ เปรมปรีด์ิ แนวค าถามดังน้ี ท าไมถึงเลือกปลูกเมล่อน? 
น านวัตกรรมใดมาใช้ในธุรกิจ? ลักษณะช่องทางการจัด
จ าห น่ายคือรูปแบบใด ?  ฐานลูกค้ าที่ มี ถือ ว่ าประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจหรือไม่?  เป็นต้น 

2 .  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใช้ เค รื่ อ ง มือ ในการบันทึกภาพและ
บันทึกเสียง เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ครอบคลุมและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลที่
มีความส าคัญ ที่ผู้วิจัยไม่สามารถจดบันทึกข้อมูลได้ทัน 

3. ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการบันทึกข้อมูลภาคสนาม
เพ่ือจดบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ 
4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลจากการที่
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ด้วยค าถามแบบปลายเปิดจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรง  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลจาก
การที่ผู้ วิจัยได้ศึกษา  ค้นคว้า และรวบรวมจากหนังสือ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความทางวิชาการ วารสารและข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 
     การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มีข้ันตอนในการด าเนินงานดังน้ี 

1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) โดยเป็น
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 1 คน คือ นายมานพ เปรม
ปรีด์ิ ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจการปลูกเมล่อนบน
ดาดฟ้า โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยค าถามแบบปลายเปิด 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นและตอบ
ค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2. การสังเกต (Observation) ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้การสังเกต ด้วยการลงพ้ืนที่ภาคสนามอ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม เพ่ือเก็บเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและช่องทางการจัดจ าหน่ายของการ
ปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าของผู้ให้ข้อมูล 

3. การจดบันทึก (Field-note) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการจดบันทึก ซึ่งได้รับการอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูล
โดยตรงให้สามารถบันทึกภาพและเสียงการสนทนา รวมถึง
จดบันทึกประเด็นส าคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปสู่การ
พัฒนาในด้านต่างๆสืบต่อไป 
4.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
     ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
โดยผู้ วิจัยได้ใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล  (Data 
Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้วิจัยได้พิจารณา
จากแหล่งสถานที่ แหล่งเวลา และแหล่งบุคคลว่าข้อมูลมี
ความเหมือนกันหรือไม่ ถ้าหากข้อมูลมีความเหมือนกัน 
สอดคล้องกันถือว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รวบรวมมีความถูกต้อง
และผู้วิจัยได้ใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล (Methodological Triangulation) โดยผู้ วิจัยได้ใช้
การสังเกตพฤติกรรม การปฏิสัมพันธ์ ควบคู่กับการสัมภาษณ์
และให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล พร้อมทั้งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล
ที่ได้มาจากการจดบันทึก และศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อ ถือและ
เหมือนกันหรือไม่ ถ้าหากข้อมูลมีความเหมือนกัน ถือว่า
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การศึกษาการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจ
และช่องทางการจัดจ าหน่ายของผู้ประกอบการเมล่อนบน
อาคาร กรณีศึกษา การปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าของนายมานพ 
เปรมปรีด์ิ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้เก็บ
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รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายมานพ เปรมปรีด์ิ  
ผู้ประกอบกาเมล่อนบนดาดฟ้าและได้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม
จากเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์  
โดยใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

5. ผลการวิจัย 
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจและ

ช่องทางการจัดจ าหน่ายของผู้ประกอบการเมล่อนบนอาคาร 
กรณีศึกษา การปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าของนายมานพ  
เปรมปรีด์ิ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปผล
ตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปน้ี 

1.การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจการปลูก
เมล่อนบนดาดฟ้าของนายมานพ เปรมปรีด์ิ อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม  
      1.1 ความเป็นมาและแนวคิดริเริ่มของผู้ประกอบการ 
      นายมานพ เปรมปรีด์ิ จบการศึกษาทางด้านวิศวกร
ปัจจุบันประกอบอาชีพหลักเป็นวิศวกรของบริษัทเอกชน
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและรับ
ออกแบบติดต้ังระบบไฟฟ้า นายมานพมีเวลาว่างจากงาน
ประจ าในช่วงเย็นและวันหยุด จึงมองหากิจกรรมเพ่ือใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ นายมานพสนใจด้านการเกษตรและเห็น
ว่าสามารถพัฒนาการเกษตรให้เป็นธุรกิจท่ีย่ังยืนได้ เริ่มแรก
นายมานพมีความสนใจในพืชหลากหลายชนิด เมล่อนเป็นพืช
ที่นายมานพให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะเป็นการ
ลงทุนที่สูงแต่เชื่อว่าผลตอบแทนที่จะได้มีความคุ้มทุนอยู่สูง
มากเช่นกัน เพราะเมล่อนเป็นพืชนอกท่ีมีชื่อเสียง เป็นผลไม้ที่
ถูกจัดอยู่ในตลาดกลางและตลาดบน ซึ่งฐานผู้บริโภคในตลาด
ระ ดับ ดังกล่าว  จะไ ม่ ต่อรองในเรื่ อ งของราคาสินค้า  
นายมานพจึงยึดตลาดระดับกลางและระดับบนเป็นหลัก 
พ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการปลูกโรงเรือน นายมานพเลือกใช้ดาดฟ้า
ในบริเวณบ้านของตนเพ่ือเป็นการใช้พ้ืนที่ภายในบ้านให้มี
ประโยชน์สูงสุด ในการทดลองปลูกครั้งแรก จุดประสงค์ของ
นายมานพในการปลูกครั้งน้ี คือ การทดลองปลูกเพียง 20 ต้น 
เพ่ือน ามารับประทานภายในครอบครัวเท่าน้ัน แต่เมื่อผล 
เมล่อนเติบโตและพร้อมเก็บเก่ียวจึงได้เกิดการสั่งจองและซื้อ
ขายเป็นธุรกิจเกิดข้ึนเรื่อยมา ปัจจุบันนายมานพได้ปลูก
โรงเรือนเพ่ิมข้ึนอีก 2 โรงเรือน ปลูกมะเขือเทศญ่ีปุ่น (มีผลสี
ทอง) 1 โรงเรือน ปลูกฟิกส์หรือมะเด่ือฝรั่ง 1 โรงเรือน และ
ในอนาคตนายมานพได้วางแผนจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรเพราะในอนาคตพ้ืนที่
โดยรอบอาจถูกปลูกสร้างเป็นคอนโดมิเนียมท้ังหมด พ้ืนที่ที่
บ้านของเขาจะกลายเป็นป่าใจกลางเมืองในอนาคต แนวคิด
ของนายมานพคือ 

“ในส่วนของการท าด้าน smart farmer มันคือ
การมองเกษตรเป็นธุรกิจ น าการบริหารจัดการเข้ามาใช้ มี
การวางแผน มีการควบคุมการผลิตทุกกระบวนการทุก
ข้ันตอน มี process ต่างๆ อันน้ีคือเป็น smart เป็นคนรุ่น
ใหม่ที่เข้ามาท าด้านการเกษตร ก็คือ เอาการบริหารจัดการ
เข้ามาน า” (สัมภาษณ์มานพ, 2560) 
      1.2 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในธุรกิจปลูกเมล่อนบน
ดาดฟ้า  
      เน่ืองจากนายมานพมีความรู้พ้ืนฐานในด้านวิศวกรรม 
จึงน าความรู้มาประยุกต์และหาอุปกรณ์เสริมเข้ามาช่วย
เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการดูแลเมล่อน อุปกรณ์ที่น าเข้า
มาใช้ เป็นจ าพวก Timer หรือ Diagram Timer ที่ ใช้ เป็น 
Programing Timer สามารถต้ังสเต็ปการท างานได้ ต้ังเวลา
ท างาน 8 ครั้งต่อหน่ึงวัน ท างานทุกวันหรือท างาน 3 วันครั้ง 
timer สามารถต้ังเวลาเวลาได้ทุกวัน ได้ทั้งปี นายมานพน า 
timer เข้ามาใช้ในการควบคุมระบบน้ า โดยต้ังเวลาการ
ท างาน 3 ครั้งต่อวัน ครั้งละ 10 วินาที ปล่อยน้ าครั้งละ  
200 cc รวมในห น่ึง วันปล่อยน้ าทั้ งหมด 600 cc และ
ถุงพลาสติกที่ใช้เป็นภาชนะในการปลูกเมล่อนได้ท าการเจาะ
รูระบายสูงจากก้นถุง 1 น้ิว เพ่ือเป็นการส ารองน้ าในกรณี
ไฟดับ มีแผนจะน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมในอนาคต  
2 ชนิด คือ 1) ตัวควบคุมประมาณความเข้มข้นของ ปุ๋ย  
2) โซล่าเซลล์ และ  3) ตัววัดความชื้น เพราะอากาศที่
เปลี่ยนแปลงกะทันหันส่งผลกระทบอย่างมากต่อเมล่อน
ในช่วงระยะที่เมล่อนแตกลาย จากการสัมภาษณ์ 

“ถ้าในตัวเทคโนโลยียังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไร
มากมาย มันเพียงแต่เอาการบริหารเข้ามาเทคโนโลยีก็มีส่วน
นิดหน่อย แต่ก็ยังไม่เต็มรูปแบบ น ามาช่วยอ านวยความ
สะดวกเรา เช่น ระบบการให้น้ าเมล่อน เมล่อนจะมีคุณภาพ 
ดีหรือไม่ดี ได้หรือไม่ได้ ข้ึนอยู่กับระบบน้ า ระบบน้ าต้องน่ิง  
น่ีคือการน าการบริหารจัดการและเทคโนโลยีเข้ามาสั่งการ
การส่งน้ าไปให้เมล่อนแต่ละต้นในแต่ละวัน ด้วยความท่ีพ่ีเป็น
วิศวกรไฟฟ้า พ่ีเลยมีความรู้ด้านน้ีโดยตรงอยู่แล้ว เพราะงั้น
พวกอุปกรณ์เสริมที่น าเข้ามาใช้ก็ เป็นพวก Timer หรือ 
Diagram Timer ที่ใช้เป็น Programing Timer” (สัมภาษณ์
มานพ, 2560) 

2. ช่องทางการจัดจ าหน่ายการปลูกเมล่อนบนดาดฟ้า
ของนายมานพ เปรมปรีด์ิ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

จากการสัมภาษณ์ได้ข้อมูลเก่ียวกับช่องทางการจัด
จ าหน่ายของธุรกิจเมล่อนบนดาดฟ้า ดังน้ี 
     นายมานพเริ่มจากการแชร์เรื่องต่างๆผ่านทางโซเชียล
มีเดีย Facebook โดยอัพโหลดรูปภาพต่างๆต้ังแต่เตรียม
เหล็กท าโรงเรือน การวางระบบน้ า จนถึงการปลูกเมล็ดพันธ์ุ
เมล่อนให้เพ่ือนและผู้ใช้ facebook  เมื่อมีผลผลิตเพ่ือนและ
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คนสนิทสั่งซื้อ และบริโภคเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าจึง
ติดต่อกลับมาเพ่ือสั่งจองสินค้าในล็อตถัดมา ต่อไปเรื่อยๆจึง
เกิดเป็นช่องทางการขายแบบ Pre-order จากการแชร์
เรื่องราวเมล่อนผ่านทางโซเชียล รวมไปถึงการบอกต่อแบบ
ปากต่อปาก ส่งผลให้มีความต้องการเมล่อนของผู้บริโภคมี
เ พ่ิมมากข้ึน ท าให้นายมานพต้องขยายโรง เรือนจาก  
1 โรงเรือน เพ่ิมเป็น 2 โรงเรือน เพ่ือลดระยะเวลาในการรอ
สินค้าของผู้บริโภคลง จากเดิม 3 เดือน ลดลงเหลือ 1 เดือน
ครึ่ง เพ่ือให้เพียงพอต่อค าสั่งซื้อที่มีเพ่ิมข้ึน จากการสัมภาษณ์
เพ่ิมเติม นายมานพยังกล่าวอีกว่า จะไม่มีการเปิดขายเมล่อน
แบบมีหน้าร้าน ไม่มีการน าเมล่อนไปวางขายที่อื่น รวมไปถึง
ไม่ปลูกโรงเรือนเมล่อนเพ่ือใช้ในการค้าขายเพ่ิม เพราะการท า
ธุรกิจในระดับที่ใหญ่ข้ึน การตลาดก็จะย่ิงยากข้ึน ในด้านของ
ธุรกิจควรท าให้ขาดดีกว่าเหลือ หากสินค้ามีคุณภาพ ผู้บริโภค
ก็จะพร้อมรอคอยสินค้าและเห็นคุณค่า เป็นการช่วยยกระดับ
สินค้าได้อีกหน่ึงทาง ราคาที่นายมานพก าหนดให้แก่เมล่อน
ของเขาและการท าการตลาดในระดับกลางและระดับบน 
ก าหนดราคาอยู่ที่ ผลละประมาณ 225 บาท (150x1.5 โดย 
150 คือ ราคาเมล่อนต่อกิโลกรัม และ 1.5 คือ น้ าหนักเฉลี่ย
ของผลเมล่อน 1 ผล) ออเดอร์สูงสุดที่ผู้บริโภคเคยสั่งจองเข้า
มาคือจ านวน 24 ลูกต่อลูกค้าหน่ึงราย และในเทศกาลส าคัญ
ต่างๆ นายมานพได้ออกแบบ Packaging เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่เมล่อนและจะปลูกเมล่อนสายพันธ์ุพิเศษจากญ่ีปุ่นเพ่ือ
เก็บผลผลิตในช่วงปีใหม่ เป็น “Premium” ที่สามารถสร้าง
มูลเพ่ิมได้มากถึงลูกละ 500 บาท เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถ
น าไปใช้เป็นของขวัญวันปีใหม่มอบให้แก่ผู้ใหญ่ จากการ
สัมภาษณ์ 

“การพรีออเดอร์เน่ีย มันเป็นเรื่องของคุณภาพ  
จึงเกิดการพรีออเดอร์ออกมา พ่ีท าเมล่อนครั้งแรก พ่ีส่งให้
ลูกค้าพอลูกค้าได้ทานแล้วเขาชอบ กินเสร็จเขาก็โทรมาสั่ง 
ออเดอร์ต่อเลยว่า รอบหน้า ขอสองลูก ขอสามลูก ขอห้าลูก
อะไรประมาณน้ี ก็คือมันเกิดจากคุณภาพครั้งแรกที่เราท า 
เมื่อลูกค้าซื้อไปกินแล้วเขาโทรกลับมาสั่งเลย รอบหน้าสั่งต่อ
เลย ก็จะเป็นพรีออเดอร์มาตลอด เป็นลักษณะประมาณน้ี 
ในทางกลับกัน สมมุติถ้าเราผลิตของที่ไม่มีคุณภาพในครั้งแรก
ก็จะไม่มีการติดต่อกลับมาเพราะฉะน้ันจึงเป็นเรื่องของ
คุณภาพในการพรีออเดอร์ออกมา” ( สัมภาษณ์มานพ, 2560) 

6. อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ ครรชิต 

พิระภาค และคณะ [7] ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบูรณาการแบบมี
ส่วนร่วมในการจัดการท่ีดินโดยชุมชน และการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพ้ืนที่ปลูกเศรษฐกิจ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งพบว่า การใช้
ประโยชน์ท่ีดินและพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดน้ัน คือ การ

ปลูกพืชพันธ์ผลผลิตในพ้ืนท่ีดินแปลงเดียวกัน เพ่ือไม่
ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการดูแลการเจริญเติบโตของผลผลิต 
มีความสอดคล้องกับการจัดการพ้ืนที่การปลูกเมล่อนของคุณ
มานพ เปรมปรีด์ิ ที่ริเริ่มการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ภายใน
บ้านให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุด โดยการเลือกพ้ืนที่บน
ดาดฟ้าของบ้านตัวเองในการด าเนินธุรกิจ  

ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง น้ี ยั ง สอ ดคล้ อ ง กั บ ง าน วิ จั ยขอ ง  
กรชไม ชูส่องแสง [6] ที่ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ในการด าเนินธุรกิจ จ าหน่ายเสื้อผ้าสตรีแบบ Pre-order 
บน facebookกรณีศึกษา เปรียบเทียบระหว่างการจัดหา
สินค้าจากประเทศจีนและการจัดหาสินค้าจากศูนย์การค้า
แพลทินัมในประเทศไทย ซึ่ งพบว่า ธุรกิจค้าปลีกแบบ
ออนไลน์มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
โดยการแชร์รูปภาพสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ มีความสอดคล้อง
กับช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจเมล่อนบนดาดฟ้า 
เน่ืองจากเมล่อนเป็นพืชที่ ต้องใช้ เวลาในการเพาะปลูก  
คุณมานพ เปรมปรีด์ิจึงได้ท าการตลาดออนไลน์ (online 
marketing) ในรูปแบบของการ Pre-order  

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของนราธิป ทองปาน
และธนาพัฒน์ เที่ยงภักด์ิ [9] ที่พบว่า ระบบรดน้ าอัตโนมัติ
ผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ระบบรดน้ าอัตโนมัติที่ท างานตามโปรแกรมที่ต้ังไว้ และระบบ
รดน้ าอัตโนมัติที่ควบคุมการท างานด้วยคอมพิวเตอร์ มีความ
สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการควบคุมการ
ไหลของน้ าในการรดน้ าเมล่อนของนายมานพ เปรมปรีด์ิ โดย
อุปกรณ์ ท่ีน ามาใช้จะเป็นอุปกรณ์จ าพวกTimer หรือ 
Diagram Timer ที่จะมีการต้ังโปรแกรมเวลาการท างานเพ่ือ
ควบคุมการไหลของน้ าในการรดน้ าเมล่อนในแต่ละวัน 

7. สรุปผลการศึกษา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจและช่องทางการจัดจ าหน่าย
ของผู้ประกอบการ กรณีศึกษา การปลูกเมล่อนบนดาดฟ้า
ของนายมานพ เปรมปรีด์ิ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
พบว่า 
      1. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจการปลูก
เมล่อนบนดาดฟ้า กรณีศึกษา นายมานพ เปรมปรีด์ิ อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐมจะใช้อุปกรณ์จ าพวก Timer หรือ 
Diagram Timer ที่ใช้เป็น Programing Timer ส าหรับการ
ต้ังเวลาเพ่ือควบคุมระบบการไหลเวียนของน้ า ในหน่ึงวันจะ
ต้ังเวลาในการท างาน 3 ครั้ง ครั้งละ 10 วินาที โดยระบบจะ
ปล่อยน้ าครั้งละ 200 cc ซึ่งรวมหน่ึงวัน ระบบจะปล่อยน้ า
ทั้งหมด 600 cc 
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     2. ช่องทางการจัดจ าหน่ายการปลูกเมล่อนบนดาดฟ้า 
กรณีศึกษา นายมานพ เปรมปรีด์ิ อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม เป็นการขายแบบพรีออเดอร์ ด้วยรสชาติและ
คุณภาพที่คุ้มราคาที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและได้มีการ
กระจายข่าวบอกต่อแบบปากต่อปาก ทางธุรกิจจึงได้รับการ
สั่งซื้ออย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจเมล่อบน
ดาดฟ้าประสบความส าเร็จมาจนถึงทุกวันน้ี 

8. ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง การประยุกต์ใช้นวัตกรรม

ในการด า เ นินธุร กิจและช่องทางการจัดจ าหน่ายของ
ผู้ประกอบการเมล่อนบนอาคาร กรณีศึกษา การปลูกเมล่อน
บนดาดฟ้าของคุณมานพ เปรมปรีด์ิ อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 

1. ส าหรับเจ้าของธุรกิจที่มีช่องทางการจัดจ าหน่ายทาง
ออนไลน์ ควรให้ความส าคัญกับช่องทางที่ใช้โปรโมทสินค้า 
ช่องทางที่ใช้ติดต่อกับลูกค้า หรือช่องทางที่ใช้เป็นสื่อในการ
รับรู้ของลูกค้าให้มากข้ึน ควรมีการอัพเดตข้อมูลผ่านหน้า 
Fanpage Facebook อย่างเป็นระบบระเบียบ อัพเดตข้อมูล
ต่างๆ และให้ความรู้ เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะปลูก หรือ
การอัพเดตการเคลื่อนไหวของธุรกิจผ่านหน้า Fanpageที่เป็น
ทางการมากกว่าการอัพเดตผ่านหน้า Facebook ส่วนตัวของ
ตนเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจของตน สร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยส าหรับการกระจายข้อมูลให้รวดเร็วผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตสามารถพบเห็นได้ง่ายและเป็นศูนย์กลางส าหรับ
ลูกค้าของธุรกิจให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน 

2. เมล่อนเป็นผลไม้ตระกูลแตงและได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก หากเมล่อนท่ีปลูกเกินไว้ส าหรับเผื่อความเสียหาย
ที่อาจเกิดจากรูปทรงไม่สวย แตกลายไม่สวยหรือเหตุผลอื่นๆ 
ควรน ามาแปรรูปในเมนูขนมหวานอื่นๆได้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ และน าผลิตภัณฑ์มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น ลอดช่องเมล่อนน้ ากะทิคล้ายกับลอดช่องแตงไทย 
วุ้นเมล่อน เป็นต้น ถือเป็นเมนูที่แปลกใหม่ สามารถสร้าง
ความสนใจให้แก่ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้มากย่ิงข้ึน 

9. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาหัวข้อด้านสภาพปัญหาในการแข่งขันทาง

การตลาดของธุรกิจปลูกเมล่อนเพราะในอนาคตเมล่อนจะ
ได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ผู้ประกอบการก็จะมากข้ึน 
การแข่งขันทางการตลาดก็จะสูงข้ึนตามไปศึกษาเพ่ือให้ได้
ข้อมูลด้านปัญหามาเปรียบเทียบและเป็นแนวทางในการ
แก้ไขที่ถูกต้อง 

2. ควรศึกษาแนวทางความส าเร็จของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงการเกษตร ป่าใจกลางเมือง เพ่ือติดตามผลการขยาย
ฟาร์มสร้างเป็นพ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้และส ารวจพฤติกรรมใน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของผู้คนเพ่ือเป็นแนวทางในการท า
การท่องเท่ียวเชิงการเกษตรอื่นๆต่อไป 

3. ควรศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผลไม้
น าเข้าชนิดอื่นๆที่ก าลังได้รับความนิยม เพ่ือศึกษาการท า
การตลาดต่างๆและน ามาปรับใช้ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจใน
อนาคต 
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บทคัดยอ  
          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะที่พัก พฤติกรรมการเลือกที่พัก และแนวทางการพัฒนามาตรฐานที่พัก
ชั่วคราวของนักทองเที่ยวสะพายเปชาวตางชาติในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รูปแบบการวิจัยเปนแบบผสานวิธี ระหวาง
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ พื้นที่วิจัย คือ ที่พักชั่วคราวบริเวณรอบคูเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยาง คือ 
พนักงาน เจาหนาที่ จํานวน 5 คน และนักทองเที่ยวจํานวน 30 คน โดยใชวิธีคัดเลือกแบบบังเอิญ รวม 35 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ 1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม ขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา 1) นักทองเที่ยวตางชาติเลือกที่พักชั่วคราว โดยคํานึงถึงการ
บริการที่ดี มีราคาเหมาะสม มีที่ตั้งที่ดี มี Wi Fi มีรถรับสง มีการแนะนําทัวรใหกับแขกที่พัก และควรจะรับแขกที่เขาพักเทาท่ี
จะรับได 2) นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญจะพักอยูในจังหวัดเชียงใหมอยูที่ประมาณ 4 คืน ถึง 1 สัปดาห นักทองเที่ยว
เหลานี้จะชอบพักแบบโฮสเตล คิดเปนรอยละ 33.33 จองแหลงที่พักผานระบบออนไลนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 73.33 ชอบ
เลือกท่ีพักที่มีราคาถูก คิดเปนรอยละ 50 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 780 บาทตอคืน 3) แนวทางการพัฒนามาตรฐานท่ีพัก ควรเนน
การพัฒนาพนักงานบริการสวนหนาโดยการฝกอบรมดานบริการ และการพัฒนาทักษะภาษาตางชาติ แหลงที่พักควรมีที่ตั้งอยู
ในเขตชุมชน และคุณภาพของเฟอรนิเจอรทีใ่ชในหองพักควรอยูในสภาพทีด่ีและใชงานได 

คําหลัก : นักทองเที่ยวสะพายเป พฤติกรรมนักทองเที่ยว ที่พักช่ัวคราว การเลือกที่พัก 
 
Abstract 
          This paper presents a research about “ Temporary Stay:  The Behavior of selecting the 
accommodation of foreign backpack tourists in Maueng District, Chaing Mai Province. ”  The purpose are 
about to study the characteristics of the accommodation; the behavior of selecting the accommodation 
and the way to develop the service standard of the accommodation of foreign backpack tourists in Maueng 
district, Chiang Mai province. We used the mix method between Qualitative and Quantitative. The research’s 
area was around the old city in Chiang Mai.  A sample groups were 35 person which 5 persons were the 
staffs or employees of the accommodation 30 persons were the foreign backpack tourists. All of them were 
chosen accidentally to join our research.  There were two materials used: 1)  Interviews 2)  Questionnaires. 
We analyze the Quantitative Research by using the basic statistics, Percentage, Average and Standard 
Deviation.  We analyze and synthesize the content by descriptive for the Qualitative Research.  The result 
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found that 1) every places of the accommodation should have a good service, good location, suitable price, 
Wi Fi, free pick up transport. The accommodation place should get the guests just according to the amount 
of the beds. 2) Most of the tourists came to stay in Chiang Mai from 4 nights to one week, stayed at Hostel 
33.33%, booked the accommodation by online 73.33%, chose the cheap place to stay 50% and the average 
price was 780 Bath per night.  3)  The front officers at the accommodation places should had been trained 
as good services before. They should pay attention and take care the guests and also have a good language 
skill. The accommodation places should be inside the city. Beside this the quality of furniture that are used 
in the room should be acceptable. 

Keywords : Backpacker tourist, Tourist behavior, Temporary stay, Accommodation 
 
1. บทนํา 
     ประเทศไทยเปนเมืองทองเที่ยวที่มีความสําคัญและเปนที่ 
ชื่นชมของนานาชาติ ธุรกิจทองเที่ยวไทยจึงเปนรายไดหลัก
อยางหนึ่ งของประเทศ ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยว 
หลายแหงกระจายตัวอยูทั่วทุกภูมิภาค ประกอบดวย 
แหลงทองเที่ยวประเภทชายหาด ธรรมชาติประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม และประเภทเมือง ปจจุบัน การคมนาคม  
การติดตอสื่ อสาร การ เข าถึงแหลงทอง เที่ ยวมีความ
สะดวกสบายขึ้น ทําใหนักทองเที่ยวมีจํานวนเพิ่มขึ้นประกอบ
กับวัฒนธรรม และไมตรีมิตรที่มีใหแกนักทองเที่ยวของ 
ชาวไทย ทําใหประเทศไทยเปนที่นิยมจากนักทองเที่ยว 
ทั่วโลก บางสวนเลือกมาเที่ยวที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม
และนักทองเที่ยวสวนใหญ ตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางมา
เที่ ยวในจั งหวัด เชียง ใหม  ในป  พ .ศ .  2558 มีจํ านวน 
8,370,373 คน (สํ านักงาน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม, 2558) และนักทองเที่ยวที่เขามานั้นสวนมากจะ
เปนนักทองเที่ยว ชาวตางชาติแบบสะพายเป มีความพึงพอใจ
ในการเลือกและตัดสินใจในการเลือกที่พัก การเลือกที่พัก
ชั่วคราว หรือที่พักแรมของนักทองเที่ยวสะพายเปนั้นจะเลือก
จากหลายปจจัย เชนปจจัยดานความสะดวกของสถานที่ 
ปจจัยดานอัตราคาที่พัก ปจจัยดานสภาพหองพัก ปจจัยดาน
การตอนรับของพนักงานและบริการ ปจจัยดาน ระบบความ
ปลอดภัยและการเลือกที่พักของนักทองเที่ยวสะพายเปนั้น 
ยังตองคํานึงถึงสถานการณบานเมือง อีกดวยวาจุดไหนมี
ความเสี่ยงมากนอยกวากัน จึงสังเกตไดวา นักทองเที่ยว
สะพายเปมีความสําคัญตอ รายไดจากการทองเที่ยวในจังหวดั
เชียงใหม 
     องคความรูเดิมงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดศึกษาคนควา
ทั้งหมดนั้นจะเนนไปยังเรื่องการวิเคราะห รายละเอียดของ
พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหมอีกทั้งการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ลวนตระหนัก

ถึงความสําคัญของการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมโดยการ
กําหนดใหการทองเที่ยวเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนา
เมืองเชียงใหม เพื่อพัฒนาใหเมืองเชียงใหมใหเปนศูนยกลาง
การทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ และภูมิภาคเอเชีย และ
สรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหประชาชน โดยการดําเนินการ
ดานตางๆ ไดแก การอนุรักษฟนฟูแหลงทองเที่ยว และ
สงเสริมแหลงทองเที่ยวใหม การสนับสนุนควบคุมธุรกิจ
สําหรับนักทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน การประชาสัมพันธ
กิจกรรมการอีกทั้งธุรกิจโรงแรมมีสวนในการผลักดัน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมใหกาวหนา
มากยิ่งขึ้น  
      การศึกษาปจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมในการ
เลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเที่ยวจะมีสวนชวยให
ผูประกอบการดานโรงแรมปรับปรุงการใหบริการใหตรงกับ
กลุมเปาหมายและยังมีสวนชวยสรางรายไดการทองเที่ยวใน
เชียงใหมเพิ่มขึ้น จากที่กลาวมาทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาถึง
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม และปจจัยที่มีผลตอ การเลือกใชบริการ
โรงแรม ของนักทองเที่ยวผลการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม โดยสวนที่ 
สําคัญและสามารถนํามาตอยอดในงานวิจัยไดก็คือ การศึกษา
พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักทองเที่ยวใหสอดคลองกับ
ความตองการของนักทองเที่ยวสะพายเป โดยใชวิธีการเลือก
พื้นที่แบบเจาะจงเพื่อใหรูถึงขอบเขตของสถานที่ในพื้นที่ท่ีได
เลือกเจาะจงไวในการวิจัย และการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมที่ไดกําหนดไวใน
วิจัย ซึ่งเปนผลคาดหวังสูงสุดของการทําวิจัยในครั้งนี้ คือการ
ทําใหเราทราบถึงความตองการของนักทองเที่ยวสะพายเปใน
การเลือกท่ีพักใน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมและการทําให
นักทองเทีย่วทราบถึงโรงแรมใน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
เพื่อสงผลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยว 
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 เนื่องจากในปจจุบันนั้น ประเทศไทยไดมีนักทองเที่ยว
เขามาภายในประเทศเปนจํานวนมาก ทําใหธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยวเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้น และนักทองเที่ยวในปจจุบัน
นิยมทองเที่ยวแบบสะพายเป หรือเรียกวานักทองเที่ยว
สะพายเป นักทองเที่ยวสะพายเป เปนนักทองเที่ยวที่ไมคอย
เรื่องมากในเรื่องของท่ีพักหรือบริการที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว 
หากจะมีก็คงจะเปนสวนนอย และในปจจุบันนักทองเที่ยว
สะพายเปไดนิยมเดินทางมาเที่ยวในภาคเหนือเปนจํานวน
มาก อาจเปนเพราะในภาคเหนือมีแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติเปนจํานวนมาก และนักทองเที่ยวสะพายเปจํานวน
ไมนอยก็ยังเลือกเดินทางมาทองเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม
อีกดวย จึงทําใหเกิดธุรกิจที่พักในรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น 
ดังนั้นขณะผูจัดทําวิจัยจึงไดเล็งเห็นพฤติกรรมในการเลือกที่
พักของนักทองเที่ยวสะพายเปวา มีความพึงพอใจในการเลือก
ที่พักในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม แบบใดบาง และมี
ปจจัยอะไรบางที่เปนตัวชี้วัดในการตัดสินใจของนักทองเที่ยว
ในการเลือกที่พักนั้นๆ หรือแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานที่พัก
ของนักทองเที่ยวแตละคนนั้นเปนอยางไรบาง ดังนั้นดวย
เหตุผลดังกลาว คณะผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เลือกที่พักของนักทองเที่ยวสะพายเปชาวตางชาติ และเพื่อ
หาแนวทางการพัฒนามาตรฐานท่ีพักของสถานที่ช่ัวคราวของ
นักทองเที่ยวสะพายเป การวิจัยครั้งนี้จะทําใหเกิดผลตอ
ผูประกอบการดานที่พัก สามารถนําไปพัฒนาและเปนแนว
ทางการแกไขในการบริการที่พักนักทองเที่ยวสะพายเป
ชาวตางชาติใหดียิ่งขึ้น เพื่อทําใหนักทองเที่ยวเกิดความ
ประทับใจในการบริการของผูประกอบการนั้นๆ 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาลักษณะที่พักของนักทองเที่ยวสะพายเป
ชาวตางชาติในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักทองเที่ยว
สะพายเปชาวตางชาติในเขต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนามาตรฐานสถานบริการที่
พักช่ัวคราวสําหรับนักทองเที่ยว สะพายเปในเขต อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 

 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้รูปแบบการวิจัยเปนแบบผสานวิธี (Mixed-
Method Research: MMR) ระหวาง การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใชการสํารวจ สังเกต สัมภาษณ 
และสนทนากลุม และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใชแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลและคําตอบ

ของงานวิจัยครอบคลุม รอบดาน และสมบูรณที่สุด พื้นท่ีวิจัย 
คือ รอบคูเมืองและบริเวณคูเมืองฝงดานใน จังหวัดเชียงใหม 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมี 2 กลุม คือ 1) เจาหนาที่และ
พนักงานแหลงที่พัก มีจํานวน 5 คน ใชวิธีคัดเลือกแบบ
บังเอิญ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม  
สวนนักทองเที่ยว มีจํานวน 30 คน โดยใชวิธีคัดเลือกแบบ
บั ง เ อิ ญ  เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย มี  2 ช นิ ด  คื อ  
1) แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก (1) ขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม (2) แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการเลือกที่พักของนักทองเที่ยว (3) 
พฤติกรรมที่มีตอการเลือกที่พักชั่วคราว 2) แบบสัมภาษณ 
แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก (1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ
สัมภาษณ (2) ผูวิจัยรวบ รวมขอมูลดวยตนเองเพื่อสัมภาษณ
พนักงานเจาหนาที่  การวิ เคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหคําถามปลายเปดดวยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) คณะผูวิจัยดําเนินการ
ทําวิจัยระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 
4. ผลการวิจัย  

  ผลการวิจัยลักษณะที่พักของนักทองเที่ยวสะพายเป
ชาวตางชาติพบวา แตละแหลงที่พัก ตองมีการบริการที่ดีมี
ราคาตองเหมาะสม และตองมีที่ตั้งที่ดี นอกจากนั้น ควรจะมี 
Wi Fi มีรถรับสง มีการแนะนําทัวรใหกับแขกที่พัก และใน
ทุกๆ แหลงที่พักดวยแตละแหลงที่พักควรจะรับแขกที่เขาพัก
เทาที่จะรับได แตถามีเกินจํานวนหองพักก็จะตองสงตอใหคู
คาขายหลายๆ แหลงที่อยูใกลกันที่ยังมีหองวางอยู และทุกๆ 
เจาของแหลงก็ตองมีการประชุมกันระหวางคนในชุมชน เพื่อ
การสหการกันระหวางคนในชุมชน และหาแนวทางกับวิธี
แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นดวยไมคาดหวัง ผลสรุปจากงานวิจัย
พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
ผานการคนหาขอมูลแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจจากระบบ 
กูเกิ้ล (Google) มากที่สุดถึงรอยละ 26.67 และนักทองเที่ยว
ที่นิยมเดินทางมาจังหวัดเชียงใหมสวนใหญนั้นนิยมเดินทาง
มาแบบรถโดยสารแบบบัส ซึ่งมีมากที่สุดถึงรอยละ 53.33 
โดยที่นักทองเที่ยวสวนใหญนิยมมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหมกับ
เพื่อน มีมากถึงรอยละ 43.33 ซึ่งสวนใหญจะพักอยูในจังหวัด
เชียงใหมอยูที่ประมาณ 4 คืน ถึง 1 สัปดาห นักทองเที่ยว
เหลาน้ีจะชอบพักแบบโฮสเตล (Hostel) คิดเปนรอยละ 
33.33 โดยจองแหลงที่พักผานระบบออนไลนที่มีความ
สะดวกสบายไมตองกังวลวาที่พักจะเต็ม เพื่อเปนการไม
เสียเวลาในการเดินทางมาติดตอเอง มีมากถึงรอยละ 73.33 
และนักทองเที่ยวเหลานี้จะเหลือกที่พักดวยใหความสําคัญ
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และสนใจในดานราคาถูกมากที่สุด มีคารอยละ 50 ตองการ
และชอบในการเลือกท่ีพักท่ีมีราคาถูกที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 780 
บาทตอคืน มีนักทองเที่ยวเปนจํานวนมากที่ชอบเที่ยวใน

แหลงโบราณสถาน วัดอารามคิดเปนรอยละ 16.67 ดังตาราง
ที ่1

 
ตารางที ่1 ลักษณะและพฤติกรรมการเลือกที่พักช่ัวคราวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

ที ่ ลักษณะและพฤติกรรมการเลือกที่พักชั่วคราว 
ของนักทองเท่ียวชาวตางชาต ิ

ระดับคะแนน แปลผล 

 
S.D 

1 คุณภาพของท่ีพัก 3.20 0.64 ปานกลาง 
2 ความสะอาดของที่พัก 3.40 0.68 ปานกลาง 
3 ความหลากหลายของท่ีพัก 3.43 0.69 ปานกลาง 
4 ความสะดวกสบายของท่ีพัก 3.20 0.64 ปานกลาง 
5 คุณภาพพนักงานการบริการที่พัก 3.56 0.71 ปานกลาง 
6 คุณภาพการบริการของภัตตาคารและอาหารของที่พัก  4.30 0.86 มาก 
7 คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกของท่ีพัก 3.26 0.65 ปานกลาง 
8 ที่ตั้งของที่พัก 4.06 0.81 มาก 
9 ราคาของสินคาและการบริการรอบท่ีพัก 3.76 0.75 ปานกลาง 
10 ราคาของหองพัก 4.00 0.80 มาก 
11 ความเปนมิตรของคนไทย 4.30 0.86 มาก 
12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินระหวางเขาพัก 4.30 0.86 มาก 

รวม 3.73 0.74 ปานกลาง 
 
     ผลสรุปจากการวิจัยแนวทางการพัฒนามาตรฐานสถาน
บริการที่พักช่ัวคราว พบวา นักทองเที่ยวชอบพักในหองพักที่
มีราคาถูก โดยเฉลี่ยแลวประมาณ 780 บาทตอคืน และ
พนักงานบริการสวนหนาควรมีการผานการฝกอบรมดาน
บริการมากอนดวยเฉพาะการเอาใจใสในการบริการ และตอง
มีทักษะดานภาษาตางชาติอีกดวย แลวนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติก็ชอบแหลงที่พักที่ตั้งอยูในเขตชมชน มีความ
สะดวกสบายในการเดินทางสูเขาถึงแหลงทองเที่ยวตางๆ 
ดวยแตละแหลงที่พักควรจะเชื่อมระบบการใช Internet ฟรี
ใหในหองที่พักกับบริการรถรับสงจากสถานีขนสงตางๆ 
นอกจากนั้นนักทองเที่ยวชาวตางชาติชอบคุณภาพทีดีของ
เฟอรนิเจอรที่ใชในหองพัก 
 
5. อภิปรายผล 
 แหลงที่พักชั่วคราว ตองมีราคาที่เหมาะสม ไมแพง
เกินไป มีที่ตั้งที่ดี และมีการบริหารกับบริการที่ดี ท้ังนี้เปน
เพราะวา มันเปนคานิยมของนักทองเที่ยวประเภทนี้ที่ไมคอย
มีเงิน และไมตองการที่จะใชเงินเปนจํานวนมากในการใชจาย
เวลาเดินทาง รวมถึงการที่เขาถึงสถานที่ทองเที่ยวตางๆ 
โดยงายหรือโดยสะดวกสบาย คือโดยทั่วไปนักทองเที่ยว
ประเภทนี้จะจัดอยูในประเภทนักทองเที่ยวแบบนอนงาย 
กินงายไมคอยมีเรื่องมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรสดุา 

จันทรศรี (2556) และงานวิจัยของนงคนุช ศรีธนาอนันต 
(2553) สรุปไดวา แหลงที่พักของที่พักชั่วกราวควรมีลักษณะ
ที่ตั้งกับการใหบริการที่ดี และมีราคาราคาถูกเหมาะสมกับ
นักทองเที่ยวแบบสะพายเป 
     สวนพฤติกรรมการเลือกท่ีพักของนักทองเที่ยวชอบขอมูล
แหลงทองเที่ยวท่ีนาสนใจจากระบบกูเกิ้ล สนใจมาเลือกท่ีพัก
แบบโฮสเตล (Hostel) โดยจองแหลงที่พักผานระบบออนไลน 
และชอบเดินทางมาแบบรถโดยสารแบบบัส พักอยูในจังหวัด
เชียงใหมอยูที่ประมาณ 4 คืน ถึง 1 สัปดาห ราคาหองพักมี
ค า เฉลี่ ย เท ากับ  780 บาทต อคืน  ทั้ งนี้ เ ป น เพราะว า 
นักทองเที่ยวชาวตางชาติแบบสะพายเปจะเนนแบบเดินทาง
ดวยการประหยัดดานราคาและเวลา สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ฐิติมา สมศรี (2556)[2] เชนเดียวกับงานวิจัยของ  
ชลธิชา แสงประดับ (2556) สรุปไดวา พฤติกรรมการเลิกที่
พัก คือการที่นักทองเที่ยวจะตัดสิ้นใจเลิกโดยอาศัยเหตุผล
อะไรก็ตามที่สุดทายแลวผลทีเขาเลือกนั้นมันสอดกลองกับ
ความตองการของเขา 
 สําหรับเจาของบริการที่พักชั่วคราวควรมีการเสนอขาย
หองพักในราคาถูก โดยเฉลี่ยแลวประมาณ 780 บาทตอคืน 
และพนักงานบริการสวนหนาควรมีการผานการฝกอบรมดาน
บริการมากอนดวยเฉพาะการเอาใจใสในการบริการ และตอง
มีทักษะดานภาษาตางชาติอีกดวย แหลงที่พักที่ตั้งอยูในเขต
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ชมชน มีความสะดวกสบายในการเดินทางสูเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวตางๆ ดวยแตละแหลงที่พักควรจะเชื่อมระบบการ
ใช Internet ฟรีใหในหองที่พักกับบริการรถรับสงจากสถานี
ขนสงตางๆ นอกจากนั้นคุณภาพของเฟอรนิเจอรที่ ใชใน
หองพักควรยังอยูในสภาพที่นักทองเที่ยวยอมรับใด ทั้งนี้เปน
เพราะวา นักทองเที่ยวคิดถึงคุณภาพและความปลอดภัยของ
การเดินทาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติมา สมศรี  
(2556)[2] เชนเดียวกับงานวิจัยของ ฉัตยาพร เสมอใจ 
(2550) สรุปไดวา แหลงที่พักชั่วคราวควรที่จะทําอะไรที่ให
ถูกตองหรือสอดคลองตามความตองการของนักทองเที่ยว 
 
6. ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัยเรื่อง “ที่พักชั่วคราว: พฤติกรรมการเลือกที่พัก
ของนักทองเที่ยวแบบสะพายเปชาวตางชาติในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม” ครั้งนี ้มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1) ขอเสนอเชิงปฏิบัต ิ 
 หลังจากการทําวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยอยากจะทําความ
เสนอแนะดังตอไปนี้ เจาของหรือเจาหนาที่แหลงที่พักควร
ประกอบการโดยความสุจริตบริสทุธ์ิโดยขายหองพักในราคาที่
ดีที่ไมโกงลูกคา ควรจะมีขอเสนอขายที่ดีหรือโปรโมชัน เชน 
ฟรีอาหารเชาใหแกนักทองเที่ยว หรือ มาพัก5คืน ฟรี 1 คืน 
เปนตน เพื่อดึงดูดความประทับใจของนักทองเที่ยว 
 2) ขอเสนอในการวิจัยคร้ังตอไป 
 ในทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการเพิ่มจํานวนเจาหนาที่กับ
จํ านวนนักทอง เที่ ย วที่ ตอบแบบสัมภาษณและตอบ
แบบสอบถามใหไดมากกวานี้ เพื่อใหไดคําตอบและขอมูลที่ดี
และชัดแจนกวานี้ นอกจากนั้นควรมีการใหเวลาในการทํา
วิจัยมากกวานี ้
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง 
เปนผูชวยเหลือและคอยใหคําปรึกษามาตลอดจนงานวิจัย
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการการพัฒนาตัวเองจากเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยเริ่มจากการทบทวนหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย
ด้วยการค้นคว้าผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ นายอภิวรรษ สุขพ่วง ณ ไร่สุขพ่วง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลวิจัยสรุปได้ว่าเกษตรกรที่จะพัฒนาตัวเองสู่ผู้ประกอบการน้ันต้องใช้แนวคิดทฤษฎี 9 ข้ันใน
การพัฒนาตัวเอง ทั้งน้ีตัวเกษตรกรเองต้องมีความมุ่งมั่น ลงมือท าและศึกษาข้อมูลอยู่เสมอ 

ค าหลัก : เกษตรกรยุคใหม่  ไรสุ่ขพ่วง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Abstract 
The purpose of this research is to study the development process itself from the farmers to become 

entrepreneurs under the sufficiency economy philosophy.  The research started from a review of the main 
concepts of sufficiency economy philosophy, collecting data from research by researching through the 
internet via online database, and indepth interview with Apiwat Sukphoang in Rai Sukphoang, Chombung, 
Ratchaburi. The results can conclude that the farmers to develop themselves to entrepreneurs have to use 
the 9 step theory in developing themselves. Moreover, farmers must have determination, action, and always 
study. 

Keywords : Smart Farmer, Rai Sukphoang, Sufficiency Economy Philosophy 
 

1. บทน า 
เกษตรกรรมเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน 

ยึดถืออาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ให้แก่
ประเทศเกิดเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ 
เช่น วันพืชมงคล การลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นต้น [1] นอกจากน้ี
ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับหน่ึงในต้นปี   
พ.ศ .2559 และเป็นรายหลักของโลก [2] แต่เกษตรกร
ส่วนมาก ยังประสบปัญหาทางรายได้ที่ไม่เพียงพอน าไปสู่การ

เป็นหน้ีสิน [3] รัฐบาลได้มีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเน่ืองต้ังแต่ประเทศไทย 1.0 ที่เน้นถึงภาคการเกษตร สู่ยุค 
2.0 และ 3.0 ที่ เน้นด้านอุตสาหกรรมท าให้ เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตช้า รัฐบาลจึงน าแนวคิด “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม” เข้ามาแก้ปัญหาในส่วนน้ีและอาชีพเกษตรกร
เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่รัฐบาลให้ความส าคัญเพราะถือเป็นอาชีพ
หลักของคนไทย [4]   
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เกษตรกร ไทยในยุค  4 .0  ถือ เป็นการ ขับ เคลื่อน

การเกษตรผลักดันให้เกิดเกษตรกรยุคใหม่ที่มีองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี  การแปรรูป  และการท าตลาด  สู่การ เป็น
ผู้ประกอบการ [5] โดยสอดคล้องกับเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวปรั ชญา เศรษฐ กิจพอเ พียงของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มุ่งให้เกษตรกรสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ สู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  เกิดการสร้าง
เครือข่ายโดยมีการสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องท าให้
ประเทศเกิดความมั่นคง [6] ในอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
เป็นพ้ืนที่ที่มเีกษตรกรอยู่ถึง 866 ครัวเรือน [7] แต่เกษตรกร
ยังเผชิญกับปัญหาหน้ีสินเน่ืองจากสภาพอากาศ การกดราคา
ของพ่อค้าคนกลาง และปัจจัยอีกหลายอย่างที่ท าให้เกษตรกร
มีรายได้ที่ไม่พอต่อการด ารงชีพ [8]   

ปัญหาเหล่าน้ีมีที่มาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน เกิดความอ่อนแอและขาดความพอเพียงในการ
ด ารงชีวิตท าให้ไม่สามารถจัดการปัญหาได้ [9] ไร่สุขพ่วงเป็น
ตัวอย่างของพ้ืนที่การเกษตรในอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ที่ ไ ด้น าแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้จนประสบความส าเร็จกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนมีพ้ืนฐานความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือใช้ในไร่ของ
ตนเองพัฒนาจากเกษตรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ  

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึง
การพัฒนาตัวเองจากเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการตามแนว
พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง  เ พ่ือเป็นแบบอย่างแก่
เกษตรกรรายอื่นน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้สู่การเป็น
เกษตรกรยุคใหม่ Thailand 4.0 (Smart Farmer)  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เ พ่ือศึกษาการพัฒนาตัวเองจากเกษตรกรเป็น

ผู้ประกอบการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเ ด็จพระปร มินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของเกษตรกร 

3. การทบทวนวรรณกรรม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดิน 

โดยหลักการ เกษตรทฤษฎี ให ม่ของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอ ดุลย เดช  รั ช ก าลที่  9  ที ่
ทรงสนับสนุนให้ เกษตรกรเรียนรู้ ในการท าการเกษตร  
แบบผสมผสานเพ่ือรองรับกับปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น 
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่สงผลกระทบต่อการ
ท าการเกษตร ความแปรปรวนทางด้านการตลาดที่ส่งผลต่อ
ราคาและความต้องการของผู้บริโภค [10]นอกจากน้ียังและ

สามารถสร้างรายได้ด้วยพ้ืนที่เกษตรที่มีประสิทธิภาพโดยมี
การจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆ ได้แก่ แหล่งน้ า 
ปลูกพืช ที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์ ท าให้เกษตรกรสามารถ
พ่ึงพาตนเองและท าการเกษตรได้อย่างย่ังยืน เปลี่ยนชาวไร่
ชาวนา เป็นผู้ประกอบการ [11] 

ปัญหาประการห น่ึงของสินค้ าที่ เ กษตรกรผลิ ต
ออกจ าหน่ายสู่ตลาดมีจ านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถอยู่ในตลาด
ไปนานเพราะผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกรขาดการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตรวมทั้งการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ดึงดูด ขาดช่องท าการตลาด และมีเงินทุนที่
น้อย   

การพัฒนาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเ พ่ือให้กลุ่ม
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์จะประสบความส าเร็จได้
น้ันต้องมีความรู้ความสามารถในการต่อยอดพัฒนา การแปร
รูป การผลิตและคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ราคาสินค้าให้มากข้ึนเกษตรกรควรมีระบบการจัดการที่ดีและ
ช่องทางการขายที่ดี โดยภาครัฐเข้ามาร่วมสนับสนุน ให้
สมาชิกของสหกรณ์สามารถเป็น เกษตรกรยุคใหม่ ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 [12] 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
4.1 ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการ
วิจัยไว้ดังน้ี 

1.ขอบเขตด้านเน้ือหา ใช้แนวคิดกระบวนการพัฒนา
ตัวเองจากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามหลักทฤษฎีบันได 9 ข้ัน กระบวนการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเกษตรกรจากทฤษฎีกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่  (New Product Development Process)  
6 ข้ันตอน 

2.ขอบเขตด้านพ้ืนที่การศึกษา ผู้วิจัยศึกษาในไร่สุขพ่วง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

3.ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 
นายอภิวรรษ สุขพ่วง เจ้าของไร่ บุคคลภายในครอบครัวและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในไร่  

4.ขอบเขตด้านเวลาในการวิจัย ช่วงเดือนมีนาคม - 
พฤษภาคม 2560 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  โดยเลือกใช้ วิ ธี วิทยา  (Methodology)  เป็น
การศึกษาอัตชีวประวัติ (Autobiography) ผ่านเรื่องเล่า
ประสบการณ์ชี วิต  (Life History)  เป็น วิ ธีการหลักใน
การศึกษาชีวิตของเกษตรกรในกระบวนการพัฒนาตัวเองโดย
ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทาง
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เกษตรภายในไร่สู่การเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง การผลิต
วัตถุดิบ สร้างผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดจ าหน่าย
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ดังน้ี 

1. ศึกษาข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช  รวมถึงทฤษฎีและวิจัยต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นประโยชน์ในการต้ังค าถาม หาประเด็นที่
น่าสนใจ  

2. เก็บข้อมูลภาคสนามไร่สุขพ่วง อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรีด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกและเข้าไปมีส่วนร่วม
โดยมีแนวค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จากผู้ให้ข้อมูล
หลักและรอง มีจ านวนทั้งสิ้น 3 คน  

3. ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์โดยใช้ข้อมูลกรอบความคิด
จากวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจะศึกษา และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย เป็นค าถามปลายเปิดที่ผู้ให้ข้อมูลสามารถเล่า
รายละเอียดได้อย่างอิสระ ซึ่งผู้วิจัยได้เตรียมสมุดและอุปกรณ์
ในการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วน โดยนัดหมาย
ล่วงหน้าเพ่ือก าหนดสถานที่และระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 
4.3 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

ในการท าวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลก่อน
น าไปวิเคราะห์โดยใช้หลักการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation) 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

1.ด้านข้อมูล (Data Triangulation) ข้อมูลของผู้วิจัย
ได้มาจากแหล่งข้อมูล จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีเป็น
ผลงานวิจัยที่มีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ในการสืบค้นข้อมูล
ต่างๆ ผู้วิจัยจะหาข้อมูลมาจากหลายแหล่งถ้าหากข้อมูลมี
ความคล้ายกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้ วิจัยค้นหาน้ันมีความ
น่าเชื่อถือ 

2. ด้านผู้ วิจัย  ( Investigator Triangulation)  ในการ
ตรวจสอบจากผู้วิจัยและผู้เก็บรวบรวมข้อมูลได้น าข้อมูลมา
เทียบเคียงกันว่าแตกต่างกันหรือไม่  ถ้าหากข้อมูลที่ ไ ด้
คล้ายกัน แสดงว่าข้อมูลมีความถูกต้อง 

3.ทฤษฎี (Theory Triangulation) มีการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้รับในการสัมภาษณ์ จากการอ้างทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
ว่ามีทิศทางเดียวกันหรือไม่  

4.วิธีรวบรวมข้อมูล (Methodology Triangulation) 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ผู้วิจัยได้ศึกษาว่า
ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้องทางด้านเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาและในส่วนของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลน้ันผู้วิจัยได้มีการเข้าไปสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูล
หลัก และมีการพูดคุยเพ่ือสร้างความเป็นกันเองก่อนที่จะ
สัมภาษณ์ เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามท่ีต้องการ 
 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในรูปแบบ

พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) คือ เมื่อผู้วิจัยได้
ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแล้ว น าเทปบันทึกมาถอด
การสนทนาแบบค าต่อค า (Verbatim) เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่าง
ละเอียด ผู้ วิจัยไ ด้ท าการใส่รหัส ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ศึกษา ต่อมาผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของ
เน้ือหาโดยผู้วิจัยได้มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องท าความ
เข้าใจก่อนเริ่มการวิเคราะห์ ข้อมูล  เ พ่ือผู้ วิจัยสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างตรงประเด็น จากน้ันท าการแยกข้อมูล
ที่จะศึกษา โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยจาก
ข้อมูลที่สัมภาษณ์ ตามประเด็นและเหตุการณ์ โดยมีการเรียบ
เรียงเน้ือหาอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ศึกษา
และสรุปผลการวิจัย 

5. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาการด าเนินงานของไร่สุขพ่วง  สามารถ

วิเคราะห์การด าเนินงานที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 
หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ทฤษฎีบันได 9 ข้ัน และกระบวนการ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
5.1 หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 

ห่วงที่ 1 ความพอประมาณ ไร่สุขพ่วงเป็นไร่ขนาดเล็กมี
พ้ืนที่ไร่จ านวน 25 ไร่มีการบริหารจัดการโดยนายอภิวรรษ 
สุขพ่วงและครอบครัวช่วยกันดูแลเป็นหลัก  ไร่สุขพ่วงท า
การเกษตรอินทรีย์แบบย่ังยืน เน้นการรักษาสมดุลธรรมชาติ
ท าพอดี พอประมาณไม่มากหรือน้อยจนเกิน และจากการงด
ใช้สารเคมีท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและประหยัดต้นทุนที่
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและตัวเกษตรกรเอง อีกทั้งยังเป็น
ศูนย์การเรียนรู้แก่ชุมชนและผู้ที่สนใจ 

ห่วงที่ 2 คือการมีเหตุผล ไร่สุขพ่วงมีการวิเคราะห์และ
หลักเหตุและผลในการประกอบการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการ
ในการด าเนินงานภายในไร่ เช่น การพยากรณ์อากาศเพ่ือ
ปลูกพืชพันธ์ทางการเกษตร เป็นต้น เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะ
เกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง น้ าท่วม โรคระบาดในพืช 

ห่วงที่ 3 มีภูมิคุ้มกันที่ดี เตรียมการเพ่ือป้องกันปัญหาที่
อาจมากระทบภายในอนาคตด้วยการศึกษาข้อมูลต่างๆจาก
เหตุการณ์ท่ีอาจจะควบคุมไม่ได้  นายอภิวรรษ สุขพ่วง
กล่าวถึงจุดเด่นของอาชีพเกษตรกรคือ “เกษตรกรเป็นอาชีพ
ที่สามารถในการปลูกวัตถุดิบเพ่ือเลี้ยงตัวเองได้ไม่ว่าจะเกิด
วิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจเกษตรกรก็สามารถอยู่รอดได้
เพราะมีอาหารล่อเลี้ยงชีพตัวเอง” 
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เงื่อนไขที่ 1 คือ เงื่อนไขความรู้ ไร่สุขพ่วงเห็นคุณค่าของ

ความรู้ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ 
เพ่ือการอยู่รอด แม้กระทั่งการพัฒนาตัวเองจากเกษตรกร 
สู่ผู้ประกอบการเงื่อนไขน้ีก็ถือเป็นเงื่อนไขหลักที่ส าคัญ ไร่สุข
พ่วงมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ สู่การลงมือปฏิบัติทดลอง 
เรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน น าไปสู่การพัฒนา 

เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม ด้วยการท าการเกษตรอินทรีย์
แบบยั่งยืน ภายในไร่เน้นการท าผลผลิตจากพืชเป็นหลักไม่ฆ่า
สัตว์ทุกชนิด มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือพ่ึงพาอาศัยประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น ปุ๋ยจากมูลสัตว์ เก็บไข่จากไก่ ไม่สร้างความเดือดร้อนใน
กับคนในบริเวณโดยรอบ เน้นการพ่ึงพาอาศัยกันของคน
ภายในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การให้ความรู้ทางการ
เกษตร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5.2 ทฤษฎีบันได 9 ข้ัน 

การที่จะพลิกตัวเองจากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการน้ันใช้
หลักของบันได 9 ข้ันในการพัฒนาตัวเอง  เริ่มจากการแก้ไข
ปัญหาของตัวเองให้ได้ก่อนต้องสร้างพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต
ความเป็นอยู่ เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ทุนที่ดีความรู้ที่ดีท าให้เกิดปัญหาหน้ีสิ้นเน่ืองจากไม่ได้แก้ไขที่
ตัวเองก่อน บันได 4 ข้ันแรกจึงเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่
ประสบอยู่  

บันไดข้ันที่ 1 พอกิน เกษตรกรเป็นอาชีพหน่ึงที่เน้นการ
เลี้ยงชีพด้วยตนเองกล่าวคือการปลูกพืชผักเลี้ยงตัวเองได้เป็น
ความสามารถหลักของเกษตรกรที่ผู้ประกอบการโดยตรงไม่มี 
การริเริ่มของไร่สุขพ่วงคือการปลูกทุกอย่างภายในไร่โดย
พ่ึงพาตัวเอง ไม่มีหน้ีสิ้นอันเกิดจากการท าเกษตรสามารถใช้
ชีวิตอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน นายอภิวรรษ สุขพ่วง กล่าวว่า 
“เกษตรกรที่จะพัฒนาตัวเองเป็นผู้ประกอบการต้องสามารถ
เลี้ยงชีพตัวเองได้ก่อน การพอกินเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของ
มนุษย์”  

บันไดข้ันที่ 2 พอใช้ นายอภิวรรษ สุขพ่วง ได้กล่าวว่า 
“การพอใช้ในการปลูกพืชพันธ์ทางการเกษตรเราได้ส ารวจ
ปัจจัยน าเข้าท่ีต้องใช้ในการปลูก ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี ปุ๋ย ซึ่ง
เราพยายามลดต้นทุนในส่วนน้ีด้วยการท าเองไม่ว่าจะเป็น
อาหารปลา อาหารไก่  รวมถึงอุปกรณ์ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ไร่สุขพ่วงจะสร้างข้ึนเผื่อผลิตแปรรูปสินค้าเอง
ภายในไร่ ไม่ว่าจะเป็นโรงเผาถ่าน กระทะเคียวน้ าตาล เครื่อง
ท าน้ าอ้อย”  

บันไดข้ันที่ 3 พออยู่ ไร่สุขพ่วงใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องทฤษฎีใหม่ ในการบริหารจัดการท่ีดินคือ 30:30:30:10
แบ่งเป็นพ้ืนที่ขุดสระเก็บกักน้ า ปลูกพืชท าการเกษตร ท านา 
ที่อยู่อาศัย และเป็นเลี้ยงสัตว์ ไร่สุขพ่วงมีพ้ืนที่ต้นแบบ1ไร่
เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้ในการจัดสรรและใช้ พ้ืนที่ ให้ เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ 

บันไดข้ันที่ 4 พอร่มเย็น ไร่สุขพ่วงให้ความส าคัญหลัก
กับประโยชน์ส่วนน้ีเ ป็นอย่างมากเพราะการปลูก ป่า  
3 ประเภท 1.ป่ากินได้ 2.ป่าใช้สอยและ3.ป่าขนาดใหญ่ เพ่ือ
สร้างระบบนิเวศที่ดีลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงได้ 

บันไดข้ันที่ 1-4 คือ พ้ืนฐานแรกที่เป็นการด ารงชีพด้วย
ตัวเองก่อนและพัฒนาจากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการโดยท่ี
สอดคล้องกับข้ันอื่นๆดังน้ี 

บันไดข้ันที่ 5 บุญ ไร่สุขพ่วงมีค าสัญญาในการประกอบ
ธุรกิจ คือ 1.ความสุขพร้อมแบ่งปัน 2.รู้คุณค่าของทุกชีวิต  
3.อินทรีย์วิถีไทยท าด้วยใจให้แผ่นดิน แสดงถึงการท าธุรกิจ
แบบวิถีพุธภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายอภิวรรษ สุข
พ่วง ได้กล่าวว่า “บุญคือการขัดเกล้าให้ เกษตรกรให้มี
ภูมิคุ้มกันที่ดีไม่มีความโลภ เบียดเบียนต่อบุคคลอื่นเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก เป็นการสร้างจิตส านึกหรือ
พ้ืนฐานคุณธรรม มีจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบกิจการ”  

บันไดข้ันที่ 6  ทาน การให้นายอภิวรรษ สุขพ่วงกล่าวไร่
สุขพ่วงเน้น “ย่ิงให้ไป ย่ิงได้มา”  และ “ขาดทุนคือก าไร” ใน
การประกอบธุรกิจนอกจากท าการเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ไร่
สุขพ่วงยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเน่ืองจากมีแนวคิดเรื่องการให้ทานเพราะ
ทานเป็นส่วนส าคัญในการสร้างเครือข่ายที่ดี การท าธุรกิจต้อง
มีทุนโดยที่ไม่จ าเป็นต้องเป็นเงินแต่ทุนในความหมายน้ีคือ
ทาน วิทยาทาน ไร่สุขพ่วงจึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ให้
ความรู้โดยไม่หวังผลก าไร นายอภิวรรษ สุขพ่วงกล่าวว่า “เรา
ไม่จ าเป็นต้องมีเงิน เรามีความรู้เราก็สามารถแบ่งปันให้กับคน
อื่นได้ เกษตรกรอื่นมีอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็แบ่งปันกัน  
สู้เครือข่ายการช่วยเหลือกันในอนาคตเป็นเพ่ือนที่ดีให้แก่กัน 
เมือ่เรามีเครือข่ายที่ดีเพ่ือนที่ดีส่งผลให้ในอนาคตเรามีธุรกิจที่
แข็งแกร่งข้ึน เพราะฉะน้ันทานจึ่งเป็นหลักส าคัญในการ
พัฒนาตัว เองจาก เกษตรกรสู่ ผู้ป ระกอบการที่ ดี ของ
เกษตรกร” 

บันไดข้ันที่ 7 การเก็บรักษา เป็นพ้ืนฐานของความรู้และ
เป็นทุนทางวัฒนธรรม ในสมัยโบราณคนไทยมีภูมิปัญญาใน
การเก็บรักษาอาหาร หรือการแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่าง  เช่น  
ภัยแล้ง พายุ น้ าท่วม ปัจจุบันอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ไม่
จ าเป็นต้องเก็บรักษา ไร่สุขพ่วงจึงใช้บันไดข้ันน้ีในการท า
ธุรกิจสร้างผลิตภัณฑ์ คือ การเก็บรักษา + นวัตกรรม +  
องค์ความรู้ของคนโบราณ โดยการน าผลผลิตทางการเกษตร
ภายในไร่มาแปรรูปสามารถเก็บรักษาได้นานข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
น้ าเชื่อม น้ าตาล น้ าอ้อย ทองม้วนกล้วย และอื่นๆ 

บันไดข้ันที่ 8 การขาย เป็นข้ันที่มาจากพ้ืนฐานที่แข็งแรง
ในการเลี้ยงตัวเอง และมีองค์ความรู้ที่มากพอให้การพัฒนา
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ตัวเองจากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการไร่สุขพ่วงเริ่มด้วยการ
มองหาทุนที่มีอยู่ ได้แก่ 

1.ทุนทางพ้ืนฐานทรัพยากรท่ีมีอยู่ บริเวณหรือเขต
พ้ืนที่ที่อาศัยอยู่น้ันมีทรัพยากรอะไรมากเป็นพิเศษเป็น 
จุดขายในภูมิภาค เช่นไร่สุขพ่วงอยู่ อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี มีการปลูกอ้อยมากเป็นพิเศษ ทรัพยากรหลักในพ้ืนที่ 
คืออ้อย เป็นต้น 

2. ทุนทางวัฒนธรรม โดยการศึกษาหาความรู้ จาก
แหล่งต่างๆมารวมท้ังการส ารวจ วัฒนธรรมของคนไทยที่มี 
รวมถึงพฤติกรรมของคนคนที่สอดคล้องกัน คนไทยชอบความ
หวาน ฐานทรัพยากรของทางไร่ คือ อ้อยซึ่งสอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่ชอบความหวานของคนไทย จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ าอ้อย น้ าตาล  

การสร้างมูลค่าเพ่ิม ไร่สุขพ่วงเน้นหลัก “ท าน้อยได้มาก” 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบที่มีอยู่ “แต่ก่อนเราปลูกไร่อ้อย 
1 ไร่ใช้ระยะเวลา 1 ปี น าผลผลิตที่ได้ออกมาไปส่งโรงงานเรา
เงินได้เพียง 7 พันบาทต่อ 1 ไร่เท่าน้ัน โดยถูกกดราคาจาก
พ่อค้าคนกลางบ้าง จากโรงงานบ้าง ท าให้เราเปลี่ยนวิธีคิด
ใหม่ ด้วยการสร้างมูลค่าโดยการแปรรูปวัตถุดิบที่มีอยู่ ผ่าน
บันไดข้ันที่ 7 วิธีการใดที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
แล้วสามารถอยู่ได้นาน เราก็เริ่มหาข้อมูลทดลองท า ลองผิด
ลองถูกอยู่สักพักกว่าจะได้ผลิภัณฑ์ที่ดีออกมา เราก็สร้าง
เรื่องราวให้กับสินค้าของเราที่มีอยู่ เพ่ิมมูลค่าโดยการท า
บรรจุภัณฑ์ที่มีให้สวยงาม” 

บันไดข้ันที่ 9 เครือข่าย ปัจจุบันไร่สุขพ่วง ได้สร้าง
เครือข่ายอันดีนอกจากจัดต้ังเป็นศูนย์กลางเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเกษตรแล้ว ยังให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรที่สนใจรับ
ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางอย่างกว้างขว้าง เป็นเครือข่ายที่ค่อย
ช่วยเหลือกันในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าทาง
การเกษตรร่วมกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการปรึกษาท าให้
เกษตรกรที่เข้าร่วมเครือข่ายมีชีวิตท่ีอยู่ดีกินดีมากข้ึนกว่าใน
อดีต ผลิตภัณฑ์ของไร่สุขพ่วงจะเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์
ปรับปรุงใหม่ และผลิตภัณฑ์เลียนแบบ มีแนวคิดการ
บริหารงานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นไม่ท า
อะไรที่เกินตัว เกษตรกรสามารถผลิตเองได้ ไม่ใช้การผลิต
สินค้าแบบนายทุนที่ใช้ต้นทุนการผลิตสูง น าเข้าเครื่องจักร 
ท าโรงงานขนาดใหญ่ 
5.3 กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ไร่สุขพ่วงมีกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่  6 ข้ันตอน
ดังน้ี 

1. สร้างแนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไร่สุขพ่วงมองถึงพ้ืนฐานของการเป็นเกษตรกร
ที่มีต้นทุนไม่สูงเหมือนโรงงานการผลิต ดังน้ันสินค้าที่ผลิตใน
ไร่สุขพ่วงต้องเป็นสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ า สามารถขาย

ได้ง่าย เป็นสินค้าเลียนแบบหรือปรับปรุงให้ดีข้ึน ส่วนใหญ่จะ
เน้นสินค้าบริโภค ใช้วัตถุดิบจากไร่สุขพ่วงทั้งหมด และหาก
ในท้องที่มีผลผลิตใดมากจะน าผลผลิต น้ันแปรรูป เป็น
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบ และตอบสนอง
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ท่ีเป็นคนไทย เช่น น้ าตาลโตนด ทองม้วน 
กล้วย 

2. กลั่นกรองความคิด ไร่สุขพ่วงเลือกสินค้าที่ดีท่ีสุดมี
ความคิดที่เป็นไปได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
พอดี ต้องสามารถผลิตได้จริงในฐานะเกษตรกรธรรมดา ไม่มี
เงินทุนสูง  

3. การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ในปัจจุบันกระแสการรักษา
สุขภาพเป็นที่นิยม ท าให้อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์ท่ีมี
กระบวนการผลิตที่ปลอดสารเคมีได้รับความสนใจ ไร่สุขพ่วง
จึงมีความคิดเกษตรอินทรีย์วิถีไทยข้ึน เพ่ือสร้างเรื่องราว
ให้กับตราสินค้า ในการเป็นสินค้าของคนไทยที่มีกระบวนการ
ผลิตที่ปลอดสารเคมีสร้างเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าโดดเด่นเหนือ
คู่แข่ง 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไร่สุขพ่วงได้ท าการศึกษาข้อมูล
สินค้าที่จะผลิตอย่างละเอียด สู่การทดลองผลิต ซึ่งต้องผ่าน
การทดลองผลิตหลายครั้งจนได้มาตรฐานที่ดีที่สุด  และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยน า เทคโนโลยีเ ข้ามาใช้บอก
รายละเอียดเล่าเรื่องราวผ่าน QR code บนฉลาก  

5. การทดลองตลาด ไร่สุขพ่วงทดสอบตลาดด้วย
การขายสินค้าที่เป็นสินค้าบริโภคในพ้ืนที่ใกล้เคียง ในราคาท่ี
ไม่สูงมาก และขยายต่อยังพ้ืนที่กว้างข้ึน 

6. การวางสินค้าในตลาด ไร่สุขพ่วงมีการขยายช่องทาง
ในการขายสู่ท้องตลาดหลายช่องทาง โดยนอกจากการขาย
สินค้าเองแล้ว ยังมีการฝากในร้านอาหารสุขภาพ ร้านกาแฟ 
ร้านขายสินค้า รวมถึงการขายทางออนไลน์ ลูกค้าสามารถสั่ง
สินค้าทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกจากน้ีไร่สุขพ่วงยังมีแนวคิดที่จะ
ขยายตลาดในเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มากข้ึนในอนาคต 

6. สรุปและอภิปรายผล 
เกษตรกรเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน จากอดีตที่

ผลิตเพ่ือบริโภคสู่ปัจจุบันที่ท าการเกษตรเพ่ือน าไปขายสร้าง
อาชีพและรายได้ และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ช่วย
ส่งเสริมให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณที่มากข้ึน แต่
เกษตรกรยังคงเกิดหน้ีสิน เน่ืองจากต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึน 
ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางเพราะผลผลิตทางการเกษตร
ไม่สามารถเก็บไว้ได้นานจึงเกิดอ านาจต่อรองที่น้อย ท าให้ไม่
มีทางเลือก การช่วยเหลือจากภาครัฐน้ันท าให้เกษตรกรไม่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ จากปัญหาที่พบท าให้สนใจศึกษา
กระบวนการพัฒนาตนเองของเกษตรกรจากการพ่ึงพาตัวเอง



220 Proceedings  Book

 
จนสามารถถ่ายทอดความรู้ช่วยเหลือคนอื่นได้ ไร่สุขพ่วง  
ไ ด้ เ ปิ ดศู น ย์ ก า ร เ รี ยนรู้ แนะแนวทาง เกษตรกรจาก
ประสบการณ์และความส าเร็จ ดังน้ี 

1. ไร่สุขพ่วง เป็นพ้ืนที่การเกษตรผสมผสานที่ประสบ
ความส าเร็จจากการพ่ึงพาตนเอง  มีกระบวนการบริหาร
จัดการสอดคล้องกับทฤษฎีบันได 9 ข้ัน สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้จากหลักการท าน้อยได้มาก ตามหลักแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง ท าให้นายอภิวรรษ สุขพ่วง ผู้เป็นเจ้าของ
ไร่สามารถเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่ พัฒนาไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ 

2. เมื่อท าการเพาะปลูกแล้วไร่สุขพ่วงได้น าผลผลิตมา
แปรรูปด้วยนวัตกรรมเฉพาะของทางไร่ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 6 ข้ันตอนออกมา
เป็นสินค้าท่ีมีความแตกต่างจากท้องตลาดประกอบกับการน า
ความรู้ในออกแบบบรรจุภัณฑ์น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ท าให้
สินค้าของไร่สุขพ่วงน้ันแตกต่างดึงดูดสร้างความสนใจให้แก่
ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 

7. ข้อเสนอแนะ 
1. เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้บริหาร

จัดการทรัพยากรที่มีภายใต้ความขาดแคลน  จนสามารถ
พ่ึงพาตัวเองได้ โดยไม่ต้องรอคอยการช่วยเหลือของภาครัฐ 
ภาคเอกชนหรือการกู้ยืม  

2. การสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายในท้องตลาดของ
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรท่ีรวมตัวกันเพ่ือแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร จะสามารถเห็นแนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร ในฐานะเกษตรกรไม่มีเงินทุนในการผลิตสูง 
สามารถประสบความส าเร็จในฐานะผู้ประกอบการที่แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

8. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
1. ศึกษาวิธีการขยายช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าของ

เกษตรกรไปยังกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือ
ส่งเสริมการส่งสินค้าไทยที่มีคุณภาพสู่ต่างประเทศให้มากข้ึน
ส่งผลให้เกิดรายได้เข้าประเทศและช่วยยกระดับความเป็นอยู่
ของเกษตรกรให้ดีข้ึน 

2. ศึกษาการพัฒนาสินค้าของเกษตรกรในด้านการสร้าง
ภาพลักษณ์สินค้า บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัยและโดดเด่น 
เพ่ือให้เกษตรกรรู้วิธีการเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวสินค้า 
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บทคัดย่อ  
การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้สามารถน าเทคโนโลยีความจริงเสมือนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด 

การเรียนรู้อย่างมีความหมายซึ่งเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้นับว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงเพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน  
คือ (1) ด้านเนื้อหา (2) ด้านสื่อบนเครือข่าย และ (3) ด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง รูปแบบการวิจัยใน
การศึกษาครั้งนี้  คือ การวิจัยเชิงพัฒนา ซึ่งมีขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาประกอบด้วย 3 กระบวนการตามล าดับ  
คือ กระบวนการออกแบบ กระบวนการพัฒนา และกระบวนการประเมิน โดยประกอบด้วยการวิจัยหลายรูปแบบ ได้แก่  
การวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยคือ (1) การศึกษาหลักการและทฤษฎี  
(2) การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ (3) การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริง และ 
(4) การประเมินประสิทธิภาพด้านผลผลิตของหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการ
สังเคราะห์กรอบแนวคิด และแบบประเมินประสิทธิภาพด้านผลิตผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เ ก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพ้ืนฐาน และการสรุปตีความ ผลการวิจัย พบว่า สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงเพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย (1) สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่งการ
เรียนรู้ (3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) ฐานความช่วยเหลือ (5) ห้องส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  และ (6) การโค้ช และผลจาก
การศึกษาประสิทธิภาพด้านผลผลิต พบว่าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงนั้นมีความเหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหา 
ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง  

ค าหลัก : หนังสือเสมือนจริง เทคโนโลยีเสมือนจริง สิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้ การคดิวิเคราะห ์
 
Abstract 
  Encouraging students' analytical thinking to apply augmented reality to provide learners with 
meaningful learning that resulting from interaction with the learning environment is essential to 21st century 
learning. This study aimed to design and develop the AR-Book learning environment to enhance analytical 
thinking on topic computer equipment. The target group consisted of 3 expert reviewers for content, web-
based learning and augmented reality book designing. The research and development was employed in 
this study. Research methodology is developmental research; developmental research consisted of 3 
processes which were designing process, developing process, and evaluating process. The procedures were 
as following: (1) to examine the principles and theories, (2) to synthesize designing framework, (3) to design 
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and develop the AR-Book learning environment according to above mentioned designing framework, and 
(4) to evaluate the efficiency of the AR-Book learning environment. The research instruments were the 
conceptual framework record form and the product performance evaluation form. The data collection and 
analysis were collected by the researcher and using basic statistics and analytical description was employed 
to analyze the data.   

The findings are as follow: 
1. The AR-Book learning environment to enhance analytical thinking comprise of 6 components as 

follows: (1) Problem base, (2) Resource, (3) Collaboration, (4) Scaffolding, (5) Coaching and (6) Analytical 
thinking training center. 

2. The efficiency of the AR-Book learning environment to enhance analytical thinking was found to 
be appropriate as following: Content, Web-based learning and augmented reality book designing.  

Keywords : AR-Book, Augmented Reality, Learning Environment, Analytical Thinking 
 
1. บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
หมวด 4 มาตรา 24 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน  อีกทั้งจะต้องฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
โดยผสมผสานสาระความรู้ร่วมกับการปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนจะต้อง
สนับสนุนให้มีการจัดบรรยากาศ สื่อการเรียน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ของ  [1] แต่จากผลสัมฤทธิ์
การศึกษาในระดับชาติ โดยประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
( Programme for International Student Assessment 
หรือ PISA) ซึ่งเป็นโครงการของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อ
ความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for 
Economic Co- operation and Development ห รื อ 
OECD) โดยจะเป็นการทดสอบด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ แล้วยังเน้นใน
ด้านการคิดวิเคราะห์อีกด้วย แต่จากผลการทดสอบของ PISA 
2012 พบว่าผลสอบของทั้ง 3 วิชานั้นอยู่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
ทุกวิชา โดยประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 50 จากประเทศ
สมาชิก 65 ประเทศ และเป็นอันดับที่ 2 จาก 5 ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่เป็นสมาชิก นอกจากน้ีผลการประเมินของ
ประเทศไทย ตั้งแต่ PISA 2000 – 2015 พบว่าในภาพรวมมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง [2] ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มศักยภาพ  โดยพัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญ  
5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน

การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
โดยเฉพาะความสามารถในการคิดที่เป็นความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ [3] ซึ่งสอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรมที่จะเป็นการเตรียมคามพร้อมผู้เรียนในการท างาน
ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน [4] 

การที่จะพัฒนาผู้ เรียนให้ เกิดคุณลักษณะดังกล่าว
สอดคล้ องกั บการ เรี ยนรู้ ต ามแนวคอนสตรั คติ วิ สต์  
(Constructivist) [5] ที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้
ด้วยตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการคิดของ
ตนเอง โดยการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่มีอยู่เพื่อ
ขยายโครงสร้างทางปัญญา ซึ่งมีผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือให้
ผู้เรียนสามารถปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาได้ โดยอาศัย
การจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ซึ่งเกิดจากการผสานกันของ
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และคุณลักษณะของสื่อท่ีสอดคล้อง
กัน ที่จะสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้  [5] 
ซึ่งการที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็น
จะต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การจ าแนกแยกแยะ 
การระบุความสัมพันธ์ และการจัดหมวดหมู่ [6] 

นอกจากนี้ความจริงเสริม (Augmented Reality หรือ 
AR) เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และ โลก
เสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และ
อุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานได้ทันที ทั้งในลักษณะที่เป็นภาพนิ่ง
สามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจเป็นสื่อที่มีเสียงประกอบ 
[7] ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวจะช่วยลดข้อจ ากัดทางการเรียนรู้ 
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สร้างความสนใจในเนื้อหาบทเรียน เข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดี 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากเกิด
การเรียนรู้อย่างมีความหมายซึ่งเกิดจากการที่ผู้ เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ [8], [9] 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญและ
สนใจที่จะออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือ
เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
     เพื่อออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
หนังสือเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
     กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้เช่ียวชาญใน
ด้านต่างๆ เพื่อพิจารณาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ ประกอบด้วยด้านเนื้อหา ด้านสื่อ
บนเครือข่าย และด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือน
จริง ด้านละ 1 ท่าน รวมจ านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน 
3.2 รูปแบบการวิจัย 
     การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ระยะที่ 1 แบบ 
Type II ( Richey, R. C.  and Klein, J. D. , 2007) ซึ่ ง
ประกอบด้วยวิธีการศึกษาหลายรูปแบบ ได้แก่ การวิจัย
เอกสาร และการวิจัยเชิงส ารวจ [10] 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1) แบบบันทึกการตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร  
ซึ่งเป็นแบบบันทึกการตรวจสอบและวิเคราะห์หลักการ 
ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยต่างๆที่เป็นพื้นฐาน
ในการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือ
เสมือนจริงฯ 

2) แบบบันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการ
ออกแบบ เป็นแบบบันทึกเพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ โดย
เช่ือมโยงหลักการและทฤษฎีสู่การปฏิบัติในการออกแบบ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยแนวคิดพื้นฐาน 4 ประการ คือ (1) การ
กระตุ้นโครงสร้างทางปัญญาและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ (2) 
การสนับสนุนการปรับสภาวะสมดุลทางปัญญาและส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์  (3) การสนับสนุนและส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ และ (4) การส่งเสริมการขยายโครงสร้างทาง
ปัญญา 

3) แบบประเมินการประสิทธิภาพด้านผลผลิตของการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ 

เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินประสิทธิภาพของสิ่งแวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบหนังสือ
เทคโนโลยีเสมือนจริง 
3.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎี
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
หนังสือเสมือนจริงฯ ได้แก่  ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว         
คอนสตรัคติวิสต์  (Constructivist)  หลักพื้นฐานในการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด แนวคิดเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง การคิดวิ เคราะห์ และขอบข่าย
เนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และการคิดวิเคราะห์ 

2) สังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ โดยอาศัยการทบทวน
เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แล้วสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือ
เสมือนจริงฯ 

3) สร้างและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือ
เสมือนจริงฯ โดยใช้กรอบแนวคิดการออกแบบข้างต้น 

4) น าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ 
เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพด้านผลผลิต 
ซึ่งประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้าน
การออกแบบหนังสือเสมือนจริง แล้วท าการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
บรรยายเชิงวิเคราะห์และสรุปตีความ 

2) การตรวจสอบประสิทธิภาพ ด้านผลผลิตของ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ ใช้การ
วิเคราะห์โดยสถิติพื้นฐาน และการสรุปตีความ จากข้อมูลการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ ของ 
ผู้เช่ียวใน 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และ
ด้านการออกแบบหนังสือเสมือนจริง 

4. ผลการวิจัย 
     ผลของการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ ประกอบด้วยผลการวิจัย 2 ส่วน 
คือ องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือ
เสมือนจริงฯ และประสิทธิภาพด้านผลผลิตของสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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4.1 องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ หนังสือ
เสมือนจริงฯ 
     สิ่ งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ สถานการณ์ปัญหา 
แหล่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานความช่วยเหลือ ห้อง
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  และการโค้ช ซึ่งอาศัยทฤษฎี
พื้นฐานที่ส าคัญ คือ พ้ืนฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ 
การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม 
และหลักการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ พื้นฐานทาง
เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีบนเครือข่าย และเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน พื้นฐานทางบริบท ได้แก่ ขอบข่ายขอบข่าย
เนื้ อหาวิ ชา เทคโนโลยี สารสนเทศ ส าหรับนัก เ รี ยน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พื้นฐานทางสื่อ ได้แก่ ระบบสัญลักษณ์
ของสื่อ และพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ที่จะต้องส่งเสรมิ
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจ าแนกแยกแยะ การระบุ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล และการจัดหมวดหมู่ 
     จากข้อค้นพบข้างต้นสามารถน ามาเป็นพื้นฐานในการ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ ได้ดังนี้ 

1) การกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญาและส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ สถานการณ์ปัญหาและ
ภารกิจการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ ซึ่ง
ประกอบด้วยการจ าแนกแยกแยะ การระบุความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล และการจัดหมวดหมู่ 

2) การสนับสนุนการปรับสภาวะสมดุลทางปัญญาและ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ แหล่ง
การเรียนรู้ ที่ช่วยสนับสนุนการค้นพบความรู้จากการแสวงหา
ค้นคว้าข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งช่วยเหลือให้ผู้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และขยายมุมมองร่วมกับเพื่อน
ร่วมช้ัน ผู้สอน และผู้เช่ียวชาญเพื่อปรับเปลี่ยนและป้องกัน
การเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

3) การสนับสนุนและส่งเสริมการคิดวิ เคราะห์  มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ศูนย์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ที่ 
อาศัยกรอบแนวคิดของสุมาลี ชัยเจริญ (2554) ที่ประกอบไป
ด้วยการจ าแนกแยกแยะ การระบุความสัมพันธ์ และการจัด
หมวดหมู่ 

4)  การส่งเสริมการขยายโครงสร้างทางปัญญา มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ฐานการช่วยเหลือ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ เรียนที่อยู่ ใต้ Zone of Proximal Development ให้สา
มาระแก้ปัญหาและเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง โดยฐานการ
ช่วยเหลือจะประกอบไปด้วย (1) ฐานการช่วยเหลือด้าน
ความคิดรวบยอด ท่ีช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหา
เพื่อน ามาพิจารณาในการแก้ปัญหา (2) ฐานการช่วยเหลือ
ด้ านการคิ ด  เป็ นการกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ยนตระหนั ก ถึ ง

กระบวนการคิดเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาในลักษณะ
ของค าแนะน า (3) ฐานการช่วยเหลือด้านกระบวนการ เป็น
การแนะน าเครื่องมือและระบบการท างานของสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ และ (4) ฐานการช่วยเหลือด้านกลยุทธ์ ซึ่ง
เน้นเกี่ยวกับวิธีการที่เป็นทางเลือก และช่วยสนับสนุนการคิด 
การโค้ช เป็นการให้ค าแนะน า ฝึกหัด และช่วยเหลือให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
     จากองค์ประกอบที่ได้กล่าวมานั้นสามารถน ามาเป็น
พื้นฐานในการสร้างและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
หนังสือเสมือนจริงฯ ได้ดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1 หน้าปกของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือ 
เสมือนจริงฯ 

 

 
 

รูปที่ 2 ค าแนะน าในการใช้งานสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
หนังสือเสมือนจริงฯ 
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รูปที่ 3 สถานการณ์ปัญหา (Problem Based) 
 

 
 

รูปที่ 4 แหล่งการเรียนรู้ (Resource) 
 

 
 

รูปที่ 5 แหล่งการเรียนรู้ (Resource) 
 

 
 

รูปที่ 6 ฐานการช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด 
(Conceptual Scaffolding) 

 

 
 

รูปที่ 7 ฐานการช่วยเหลือด้านกลยุทธ์  
(Strategic Scaffolding) 

 

 
 

รูปที่ 8 ฐานการช่วยเหลือด้านกระบวนการ  
(Procedural Scaffolding) 
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รูปที่ 9 การร่วมมือกันเรียนรู้ (Collaboration) 
 

 
 

รูปที่ 10 การโค้ช (Coaching) 
 

                             
 

รูปที่ 11 ศูนย์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
 

4.2 ประสิทธิภาพด้านผลผลิตของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
หนังสือเสมือนจริงฯ 

ผลการประ เมินประสิทธิภาพ ด้านผลผลิตของ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ เป็นการ
ประเมินด้านผลผลิต [5] ซึ่งประกอบด้วยการประเมินในด้าน
เนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบหนังสือ
เสมือนจริง พบว่าผลการประเมินโดยความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญในด้านเนื้อหานั้นมีความเหมาะสมร้อยละ 75 ใน
ด้านสื่อบนเครือข่ายซึ่งประกอบซึ่งความเหมาะสมในแต่ละ
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือน   
จริงฯ คือ สถานการณ์ปัญหา ร้อยละ 70 แหล่งการเรียนรู้ 
ร้อยละ 75 ศูนย์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 70 การ
ร่วมมือกันเรียนรู้ ร้อยละ 75 ฐานการช่วยเหลือ ร้อยละ 75 
และการโค้ช ร้อยละ 80 และในด้านการออกแบบหนังสือ
เสมือนจริงมีความเหมาะสมร้อยละ 70 โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1

 
ตารางที ่1 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านผลผลิตของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริง 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
(ร้อยละ) 

ด้านเนื้อหา 
1 ความเหมาะสมของเนื้อหา 75 

ด้านด้านสื่อบนเครือข่าย 
2 สถานการณ์ปัญหา 70 
3 แหล่งการเรียนรู ้ 75 
4 ศูนย์ส่งเสริมการคิดวเิคราะห ์ 70 
5 ร่วมมือเรียนรู ้ 75 
6 ฐานการช่วยเหลือ 75 
7 การโค้ช 80 

ด้านการออกแบบหนังสือเสมือนจริง 
8 ความเหมาะสมในการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง 70 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
(ร้อยละ) 

รวม 73.75 

5. สรุปและอภิปรายผล 
1) สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ 

ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
สถานการณ์ปัญหา แหล่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ฐานความช่วยเหลือ ห้องส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  และการ
โค้ช ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียานันท์ อัครวงศ์ และ
จารุณี ซามาตย์ [11] และ วรเชษฐ์ ไชยสงค์ [12]  

2) ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านผลผลิตของ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ ประกอบไป
ด้วยการประเมินผลผลิต ซึ่งประกอบด้วยการประเมินในด้าน
เนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบหนังสือ
เสมือนจริง พบว่ามีความเหมาะสมในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของปรียานันท์ อัครวงศ์ และจารุณี ซามาตย์ [11] 
และ จารุณี ซามาตย์ และสุมาลี ชัยเจริญ [14]  
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ลงพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยค าถามปลายเปิด มีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 1 คน คือ วรรณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ประกอบการ  
บ้านสวนแม่อุ้ย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครื่องมือจดบันทึก และ ผู้จดบันทึก 
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบและกลยุทธ์ในการท าตลาดใช้กลยุทธ์แบบขั้นบันได คือ การค่อยท าธุรกิจตามก าลังที่ทางเจ้าของ
ธุรกิจจะท าได้ 2) ปัญหาและอุปสรรคในการท าการตลาด คือ การที่ธุรกิจไม่พร้อมที่จะขยายเพื่อสู้กับคู่แข่งอื่น ด้านการ
เพาะปลูกและการแปรรูป มีอุปสรรคด้านพ้ืนท่ีที่มีอย่างจ ากัดจึงท าให้ท าการเพราะปลูกและการแปรรูปได้น้อย 3) นวัตกรรมที่
ส่งผลต่อการท าการตลาดของธุรกิจมีน้อยมาก คือ ทาง Facebook เพียงอย่างเดียว ส่วนด้านการเพาะปลูก มีนวัตกรรมที่ใช้ 
ได้แก่ เครื่องเก็บโยเกิร์ต เครื่องท าโยเกิร์ต   

ค าหลัก : การส่งเสริมการตลาด นวัตกรรม มัลเบอร์รี ่

Abstract 
The purposes of this research were to 1) study pattern and marketing strategy of Baansuanmaeau. 

2) Study issues and obstacle of marketing, farming and processing of Baansuanmaeaui. 3) Study innovation 
that effect to marketing, farming and processing of Baansuanmaeaui. Researchers gathered data by going to 
field and interviewed informant with open end question. The informant is Wanni Sripothong, the operator 
of Baansuanmaeaui. The collecting instruments were voice recorder, picture and video recorder, note taking 
and note taker. It was found that 1) pattern and marketing strategy that have been used as the step ladder 
strategy which operated with power of their operator have. 2) Issue and obstacle in marketing was business 
aren’t ready to expand to fight with other competitors. In farming and processing, they has obstacle in have 
not enough area to expand farm that why they can farm and process less. 3) Innovation that effect to 



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 231

 
marketing has only Facebook and production innovations that have been used was Yogurt’s storage and 
Yogurt’s Maker. 

Keywords : Innovation, Marketing Promotion, Mulberry 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันนั้น ประเทศไทยได้อยู่ในยุค Thailand 3.0  

ที่เป็นยุคอุตสาหกรรมหนักซึ่งเป็นยุคที่เน้นการผลิตและขาย
ส่งออกเหล็กกล้ารถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ โดยใช้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออก ในช่วงแรก 
Thailand 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันกลับเติบโต
เพียงแค่ 3-4% ต่อปีเท่านั้น ประเทศไทยจึงตกอยู่ช่วงรายได้
ปานกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในขณะที่ทั่วโลกมีการ
แข่งขันที่สูงขึ้น จึงมีการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 
4.0 ซึ่งจะท าการเปลี่ยนการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่
สินค้าเชิง”นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า  ไปสู่ การ เ น้นภาคบริการมากข้ึน  
เพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนประเทศ 

ภายใน Thailand 4.0 นั้นมีองค์ประกอบส าคัญ 4 อย่าง
คือ 1)เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้ งเดิม (Traditional 
Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี  (Smart Farming)  โดย
เกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  2)เปลี่ยนจาก Traditional 
SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups 
ที่มีศักยภาพสูง 3)เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมี
การสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services  4)
เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและทักษะสูง [1] 

จากมาตรการดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรจ าเป็นต้อง
พัฒนารูปแบบการท าการเกษตรของตนไปสู่การน าเอา
นวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรของตนสู่การเป็น 
Smart farmer เพื่อเข้าไปสู่การเกษตรที่”ท าน้อย แต่ได้
มาก” ดังนั้นขั้นตอนในการพัฒนาของยุค Thailand 4.0  
มีความส าคัญสูง 

“มัลเบอรี่” หรือ”ลูกหม่อน” เป็นต้นไม้ที่ปลูกกันอยู่ใน
ประเทศไทยมานานแล้ว แต่รู้เพียงสรรพคุณที่ได้จากต้นไม้ใน
การน าใบหม่อนไปใช้ในการเลี้ยงหนอนไหมเท่านั้น หลังจาก
ที่กระแสการรักษาสุขภาพได้ เพิ่มมากขึ้น จึ งส่ งผลให้ 
ลูกหม่อนซึ่งเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีสรรพคุณมากมายกลายเป็น

ที่รู้จักกันมากขึ้น โดยสรรพคุณที่ได้จากลูกหม่อน ช่วยท าให้ 
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ลดคอเลสเตอรอล สารต้าน
อนุมูลอิสระ บ ารุ งสมอง ป้องกันโรคมะเร็ ง  กระตุ้ น 
การไหลเวียนของเลือด   เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 
โรคความดันโลหิตสูง  บ ารุงสายตา ช่วยในการล้างพิษ 
เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง  ช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย  
เป็นต้น [2] 

นอกจากนี้ ผลมัลเบอรี่ยังเป็นพืชที่ปลูกง่ายจึงส่งผลให้
เกษตรกรหน้าใหม่หันมาปลูกพืชชนิดนี้  ที่ เป็นการท า
การเกษตรแบบรักษาสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มคนที่รักษาสุขภาพของตน อีกทั้งยังมีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ไปในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อ
ผู้บริโภคได้มากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากผลมัลเบอร์รีก าลังเป็นท่ี
นิยมและปลูกกันมากในหลากหลายจังหวัด แต่ที่นครปฐมนั้น
บ้านสวนแม่อุ้ยท่ีว่าเป็นท่ีเดียวท่ีปลูกแล้วเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้น
พวกเราจึงเลือกที่จะลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล 

ด้วยเหตุนี้ผู้ วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษา 
“แนวทางความส าเร็จในการใช้นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริม
การตลาด กรณีศึกษามัลเบอร์รี่  บ้านสวนแม่อุ้ย อ าเภอ 
บางเลน จังหวัดนครปฐม” 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์ในการท าการตลาด 

ของผลมัลเบอร์รี่ บ้านสวนแม่อุ้ย จังหวัดนครปฐม 
2. เพื่อศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการท าการตลาด

การเพาะปลูก และการแปรรูปของผลมัลเบอร์รี่ บ้านสวน 
แม่อุ้ย จังหวัดนครปฐม 

3. เพื่อศึกษานวัตกรรมส่งผลต่อการท าการตลาด  
การเพาะปลูกและการแปรรูปของผลมัลเบอร์รี่  บ้านสวน 
แม่อุ้ย จังหวัดนครปฐม 

3. การทบทวนวรรณกรรม 
3.1 แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วม คือ การที่ประชากรหรือชุมชนสามารถ
เข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจ ในการก าหนดนโยบายพัฒนา
ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากบริการ 
นอกจากนี้ยังให้ความหายของการมีส่วนร่วมว่ามี 2 ลักษณะ 
คือ 1) การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เปิดกระบวนการของการ
พัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วนรวมในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้น
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จนสิ้ นสุ ด โครงการ  2 )  การมี ส่ วนร่ วมทางการเมือง               
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและพลงัอ านาจ
ของพลเมืองโดยประชาชน และโครงสร้างที่ประชาชนใน
ชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา [3] 
3.2 แนวคิดทฤษฎีความส าเร็จ  

แนวคิด “ทฤษฎีความส าเร็จ” ระบุว่า มนุษย์มุ่งจะท าสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไป โดยได้สร้างแบบทดสอบเพื่อแยก
ประ เภทของมนุษย์ ออก เป็ นพวกที่ มี ความต้ องการ
ความส าเร็จสูงต่ า เรียกว่า Thematic Appreciation Test 
(TAT) จะประกอบด้วยภาพต่างๆ ภาพเหล่านั้นจะไม่มีค า
บรรยายก ากับไว้ ผู้ทดสอบจะต้องตีความเอง การตีความจะ
แบ่งออกมาเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจในความส าเร็จสูงและผู้ที่มี
แรงจูงใจในความส าเร็จต่ าโดยที่ผู้ที่มีแรงจูงใจในความส าเร็จ
สูงจะต้องเป็นคนที่ 1) ชอบท างานที่มีระดับยาก ปานกลาง 
เป็นงานที่ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป 2) ชอบได้รับการ
ตอบสนองต่อผลงานทันทีที่ผลส าเร็จ 3) ชอบที่จะท าสิ่งใด
แล้วท าให้ส าเร็จไป และมักมีความสนใจในงานนั้นๆ 4) เมื่อ
เลือกและมีจุดมุ่งหมายแล้ว จะต้องท าจนส าเร็จลุล่วงไป [4] 
3.3 แนวคิด “ทฤษฎีการตลาด” 

การคาดการณ์ถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมทางการขายและการตลาดที่มีความส าคัญไม่น้อย 
การคาดการณ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถช่วย
ให้เจ้าของธุรกิจสามารถก าหนดปริมาณของสต็อกสินค้าได้ใน
แต่ละช่วงของการขาย เพื่อไม่ให้ปริมาณของสินค้าที่มีค้าง
สต็อกมากเกินไปในช่วงที่ลูกค้ามีความต้องการซื้อน้อย หรือ
ปริมาณสินค้าในสต็อกไม่เพียงพอในช่วงที่ลูกค้าเกิดมีความ
ต้องการซื้อมาก ส่งผลให้หากมีการคาดการณ์ระดับความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นย าแล้วก็จะช่วยลดอัตราเสี่ยง
ที่เกิดจากการขาดทุนเนื่องจากสินค้าล้นสต็อก และเพิ่มก าไร
เมื่อสินค้าเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงกับจังหวะและ
โอกาส โดยระดับความต้องการของลูกค้ามีทั้งหมด 8 ระดับ 
ประกอบด้วย ความต้องการติดลบ (Negative Demand) ไม่
เกินความต้องการ (Nonexistent Demand) ความต้องการ
แอบแฝง  (Latent Demand)  ความต้ อ งการถดถอย
(Declining Demand) ความต้องการที่ไม่แน่นอน (Irregular 
Demand) ความต้องการอิ่มตัว  (Full Demand) ความ
ต้องการล้นตลาด (Overfull Demand) และ ความต้องการ
ที่ไม่พึ่งประสงค์ (Unwholesome Demand) [5] 
3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ลือชัย บุตคุป [6] ได้วิจัยเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระ 
ในลู กหม่ อน  โ ดยวิ จั ยถึ งส ารที่ อยู่ ใ นลู กหม่ อนหรื อ 
ผลมัลเบอร์รี่ ประกอบด้วย สารแคโรทีน วิตามินบีหนึ่ง 
วิตามินบีสอง วิตามินซี กลูโคส ซูโครส กรดทาร์ทาริก  

กรดซัคซินิค และกรดซิตริก ซึ่งในทางการแพทย์โบราณของ
จีนถือว่าผลหม่อนเป็นยาแก้ไอขับเสมหะ ลดการอักเสบล าคอ 
แก้อาการบวมน้ า และแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย นอกจากนี้
ยังมีสรรพคุณ แก้โรครูมาติค โรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน 
ชาตามแขนขา อาการท้องผูก เวียนศีรษะ บ ารุงหัวใจ บ ารุง
โลหิต บ ารุงไต บ ารุงสายตา บ ารุงเส้นผมให้ดกด า ขจัดความ
ร้อนออกจากร่างกาย โรคความจ าเสื่อม หรืออัลไซเมอร์  
โรคไขข้ออักเสบ โรคโลหิตจาง หลายประเทศได้น ามาใช้
ประโยชน์ในด้านสุขภาพมาเป็นเวลานาน ได้มีการศึกษา
เกี่ยวกับชนิดและปริมาณของสารประกอบฟีโนลิก  และ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผลหม่อน  จาก
การศึกษาหม่อนท้ัง 8 พันธุ ์ได้แก่ พันธุ์นครราชสีมา 60 พันธุ์
บุรีรัมย์ 60 พันธุ์ชุมพร พันธุ์วาว ีพันธุ์เชียงใหม่ พันธุ์พิกุลทอง 
พันธุ์ก าแพงแสน และพันธุ์ไร่ก านันจุล พบว่า ผลหม่อนสดมี
สารส าคัญหลายชนิด อาทิ ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) และ
แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ซึ่งเป็นสารสี (Pigment) ที่
พบในผลหม่อนสุก มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)  
ผลหม่อนสุกที่เป็นผลสดมีความแปรปรวนของแต่ละพันธุ์ 
จากการทบสอบกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในผลหม่อน
พันธุ์ต่างๆ พบว่าสามารถเรียงล าดับจากต่ าไปสูงได้ดั งนี้  
ก าแพงแสน < เชียงใหม่ < พิกุลทอง < ชุมพร < วาวี < 
บุรีรัมย์ 60 < นครราชสีมา 60 < ไร่ก านันจุล แสดงให้เห็นว่า
ผลหม่อนพันธุ์นครราชสีมา 60 และพันธุ์ไร่ก านันจุลเป็นพันธุ์
ที่เหมาะแก่การปลูกเพื่อผลิตผลสดเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ 

ธนัชญา อินทร์สุวรรณ์ และ ปาริชาติ ศงสนันทน์ [7] ได้
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่แผ่น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่แผ่น โดยศึกษา
ปริมาณเพกทินและปริมาณน้ าตาลทรายที่ เหมาะสม  
ในขั้นการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ มีมัลเบอร์รี่แช่แข็ง 
(กลุ่มเกษตรกร อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่) น้ าตาลทราย 
(มิตรผล) เพกทิน (บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จ ากัด) อุปกรณ์ที่ใช้
ในกรผลิตประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องครัว ตู้อบแห้งแบบ
ถาด เครื่องช่ัง และเครื่องวัดค่าต่างๆที่จ าเป็นต่อการทดลอง 
และได้ท าการศึกษาโดยมีขั้นตอนดังนี้  1) ศึกษาผลิตภัณฑ์ 
มัลเบอร์รี่แผ่นต้นแบบ 2) น ามาศึกษาปริมาณเพกทินและ
ปริมาณน้ าตาลทรายที่ เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
มัลเบอร์รี่แผ่น 3) ท าการหาปริมาณเพกทินและน้ าตาลทราย
ที่ เ หมาะสม  4 )  ยืนยันสู ตรผลิตภัณฑ์มัล เบอร์ รี่ แผ่น  
5) ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย จากการทดลอง
พบว่า ปริมาณที่ เหมาะสมคือ กากมัลเบอร์รี่ 72.14%  
(400 กรัม) น้ าตาลทราย 27.15 (150 กรัม) และ เพคทิน 
0.45 %(10 กรัม) ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส คะแนน
ความชอบเฉลี่ยในคุณลักษณะ ด้านสี อยู่ในช่วงชอบเล็กน้อย
ถึงชอบปานกลาง คุณลักษณะด้านเกาะตัว ความเหนียว 
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ความหวาน ความเปรี้ยว และ ความชอบรวม อยู่ในช่วงชอบ
ปานกลางถึงชอบมาก 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
4.1 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาถึงแนวทางความส าเร็จในการใช้
นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมการตลาด  กรณีศึกษาบ้านสวน 
แม่อุ้ย จังหวัดนครปฐม โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัย 
เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนการในด้านความรู้
ที่ เ กี่ ย วข้ องกับการ เกษตรในรูปแบบนวัตกรรมของ 
การพัฒนาการเกษตรและรูปแบบการพัฒนาความส าเร็จสู่
การเป็น Smart farmer 

2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เกษตรกรของบ้าน
สวนแม่อุ้ย อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นผู้ท า
การเกษตรมัลเบอรี่ส าเร็จสู่การเป็น Smart farmer 

3. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีศึกษา คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต
และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางปลาคลองนก  
บ้านสวนแม่อุ้ย อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2560 
4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางความส าเร็จในการใช้นวัตกรรมเพื่อ
การส่งเสริมการตลาดของบ้านสวนแม่อุ้ย โดยเลือกเครื่องมือ
ในการวิจัยดังนี ้

1. การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยได้คิดค าถามเพื่อ
สอบถามถึงแนวสู่ความส าเร็จของบ้านสวนแม่อุ้ย ในเชิง
แนวคิดการพัฒนาสู่ความส าเร็จ 

2. การสังเกต (Observation) ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม โดยการสังเกตจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างการตอบ
ค าถามของผู้ให้ข้อมูลหลัก 

3. เครื่องบันทึกภาพและบันทึกเสียง เพื่อความสะดวก
รวดเร็วและเก็บเนื้อหาได้ครอบคลุมครบถ้วน  โดยเฉพาะ
ข้อมูลที่ส าคัญ ที่ผู้วิจัยไม่สามารถจดบันทึกไว้ได้ทัน 

4. เครื่องมือบันทึกข้อมูลภาคสนาม  ได้แก่ สมุดจด
บันทึก ปากกา ดินสอ เพื่อจดข้อมูลจากการซักถาม 
4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการเข้าไปร่วมท า
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาขั้นตอนและการใช้
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดในการพัฒนาเป็น Smart 
Farmer 

2. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  โดยการถาม
ปรึกษาหาข้อมูลว่าท าไมถึงท าการเกษตรรูปแบบนี้ ท าไมถึง

เลือกที่จะใช้ผลผลิตที่ไม่มีชื่อเสียงมากนักเป็นการเกษตรของ
ตน และอื่นๆโดยข้อมูลหลักที่จะรวบรวมจะเป็นข้อมูลเชิง
ปฐมภูมิในการสอบถามสัมภาษณ์ 
4.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้ งนี้จะใช้การตรวจสอบ  
2 ประเภท ได้แก่ การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัยและ 
ด้านทฤษฎี  โดยจะน าข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
มัลเบอร์รี่ในที่ต่างๆ มาสนับสนุนหัวข้อในการวิจัย และน า
ทฤษฎีต่างๆ ของการเกษตรมาสนับสนุนกระบวนการการใช้
นวัตกรรมทางการตลาด เพื่อการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลโดยการแยกแยะ ตีความและน าเสนอในรูปแบบของ
การบรรยายต่อไป 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์นั้นจะใช้เทคนิคหลักๆ 3 เทคนิค ได้แก่ 
การวิ เคราะห์สรุปอุปนัย การวิ เคราะห์สาเหตุและผล  
และการสร้างจินตนาการเชิงสังคมวิทยา โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและนวัตกรรมทาง
การตลาดที่ใ ช้ในการเกษตร และน ามาสรุปในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์จาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและค้นคว้าเนื้อหาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลทั่วไป 

บ้านสวนแม่อุ้ยตั้งอยู่ใน อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
มีการท าการเกษตรที่เน้นไปที่ผลมัลเบอร์รี่ เนื่องจากเป็น
ผลไม้ที่ใหม่ ปลูกง่าย ต้นทุนน้อย ความแตกต่างจากเจ้าอื่น 
คือ การท าการเกษตรอินทรีย์โดยไมม่ีสารเคมีเข้ามาเจือปนใน
ขั้นตอนการปลูก และเป็นการปลูกเพื่อน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไป เช่น ผลไม้แปลงโฉม ส้มต าใบหม่อน 
มัลเบอร์รี่โยเกิร์ต และใบหม่อนปรุงรส มีการท าวิสาหกิจ
ชุมชนเล็กๆ ขึ้นช่ือว่า “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรบางปลาคลองนก” เพื่อน าผลผลิตมา
ใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชนเล็กๆแห่งน้ี 

บ้านสวนแม่อุ้ยยังได้เข้าร่วมกับกิจกรรม Young Smart 
Farmer ของ Dtac เพื่อแสวงหาความรู้ เนื่องจากตัวเจ้าของ
ธุรกิจเป็นคนชอบแสวงหาสิ่งใหม่และเริ่มท าธุรกิจนี้โดยที่ไม่มี
ความรู้เลยจึงต้องการหาความรู้ที่มีนอกเหนือต าราที่มีอยู่ ได้
พบกับเกษตรกรคนอื่นและได้แบ่งปันความรู้เรื่องผลไม้ชนิด
ต่างๆ และจดจ าเทคนิคการแปรรูปและการปลูกเพื่อน ามา
ปรับใช้กับตนเอง 
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5.2 กลยุทธ์ที่เจ้าของธุรกิจเลือกใช้ กลยุทธ์แบบข้ันบันได 

กลยุทธ์แบบขั้นบันไดนั้นเป็นกลยุทธ์ที่จะค่อยๆท าธุรกิจ
ไปเรื่อยๆไม่ได้มีการท าการตลาดที่กระตุ้นธุรกิจอะไรมาก 
วรรณภา เจ้าของธุรกิจได้กล่าวว่า ”เน่ืองจากธุรกิจของเขา
เป็นธุรกิจขนาดเล็กไม่ได้มีการเติบโตที่รวดเร็วประกอบกับ
พื้นที่ในการท าธุรกิจไม่เอื้ออ านวยจึงได้ตัดสินใจเลือกใช้ 
กลยุทธ์ที่ค่อยๆพัฒนาธุรกิจไปที่ละขั้น และใช้ทุนไม่มากใน
การท าธุรกิจ”  

จากการพูดคุยและสอบถามกับชาวบ้านในชุนชนนั้น 
ชาวบ้านได้เรียนรู้ เข้าใจ และสนับสนุนกับการวางกลยุทธ์
แบบขั้นบันได เนื่องจากว่ามีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต ถึงจะ
เติบโตช้า แต่มั่นคง ชาวบ้านจึงลงความเห็นกันว่ากลยุทธ์น้ีจะ
ท าให้ธุรกิจในชุมชนเติบโตขึ้นได้ 

 ขณะเดียวกันทางเจ้าของธุรกิจวางแผนไว้ว่าจะมีการ  
ขยายกิจการเพื่อการพัฒนาในอนาคต มีการปรับเปลี่ยน 
กล ยุทธ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อแข่งขันกับตลาดของผลิตภัณฑ์ที่
ใกล้เคียง   โดยกลยุทธ์ที่น ามาใช้จะเป็นกลยุทธ์การเจาะ
ตลาดในข้ันแรก  และจะเข้าสู่กลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้า
และการแข่งขันในตลาด  
5.3 การท าการตลาดและการแปรรูปผลมัลเบอร์รี่ เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

การท าการตลาดของชุมชน “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต 
และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางปลาคลองนก” เน้น
การ ท าการตลาดในชุมชนเล็กๆ ในจังหวัดนครปฐมก่อน เพื่อ
เป็น การแนะน าสินค้า พอแนะน าได้ไปสักระยะก็มีการน า 
ผลิตภัณฑ์ไปตามงานเทศกาลและงานวัดต่างๆ ในจังหวัด
นครปฐม โดยเจาะจงแค่ผลมัลเบอร์รี่ทีท่ าการตลาดขยายเปน็ 
วงกว้างเพื่อเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ได้มีการน าไปออกจ าหน่าย 
ในจังหวัดต่างๆ และมีผู้สนใจน าผลิตภัณฑ์ไปขายในแหล่ง 
ใหญ่ๆ  เ ช่น จตุ จักร บริ เวณห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีการท าการตลาดออนไลน์ในสื่อทางสังคมด้วย  
ได้แก่ Facebook ช่ือเพจว่า “บ้านสวนแม่อุ้ย” อันเป็นการ
ท าสื่อให้คนที่สนใจได้ติดต่อซื้อขายหรือรับไปขาย มีการ 
ขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ไว้ในสื่อออนไลน์เพื่อการตัดสินใจซื้อของ
ลูกค้าด้วย 

การแปรรูปผลมัลเบอร์รี่ในรูปแบบต่างๆ ผลไม้แปลงโฉม 
เป็นกระบวนการแปรรูปที่ใช้ผลมัลเบอร์รี่ผสมกับผลไม้ต่างๆ 
เพื่อให้รสชาติออกมาใกล้เคียงกับผลไม้ที่ตั้งใจไว้ วิธีการท า
นั้น เป็นการใช้มือในการท าทั้งหมดเพื่อให้ เข้ากันได้ดี  
มีคุณภาพ และสามารถแก้ไขจุดบกพร่องได้ทันที ผลิตภัณฑ์
อีกอย่าง คือ  การแปรรูปเป็นโยเกิร์ต โดยการน าผลมัลเบอรร์ี่
มาผสมกับตัวโยเกิร์ต ผสมให้เข้ากันและน าไปเก็บในถังเก็บ
อุณหภูมิเพื่อ รักษาความเย็นไว้ เพื่อน าออกขายต่อไป 

 

5.4 สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
1. พื้นที่ในการท ากิจการไม่เอื้ออ านวย เนื่องจากมีพื้นที่ 

น้อยขยับขยายได้ยาก 
2. เครื่องมือในการท ากิจการมีน้อยเกินไป ท าให้การท า 

กิจกรรมไม่เติบโต เช่น ขาดเครื่องรีดน้ ามันในการท าผลไม้
แปรรูป ตู้จับพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 

3. มีคู่แข่งในตลาดมาก เนื่องจากเป็นผลไม้ที่เริ่มได้รับ
ความนิยมในปัจจุบัน  

4. ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีน้อย ท าให้กิจการไม่เติบโต 

6. สรุปผลการศึกษา 
จากการวิจัยเรื่อง “แนวทางความส าเร็จในการใช้

นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา มัลเบอร์รี่ 
บ้านสวนแม่อุ้ย อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” พบว่า  
แนวทางความส าเร็จในการใช้นวัตกรรมนั้นมีไม่มากส่วนใหญ่
จะเป็นการใช้ facebook เพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ โดยที่
นวัตกรรมด้านอื่นๆ ก็จะมีในส่วนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
โยเกิร์ตมัลเบอร์รี่ที่เข้ามาช่วยในการผลิตและแปรรูปสินค้า 
ด้านช่องทางทางการตลาดมีช่องทางที่ดีในการท าการตลาด
โดยใช้ คนรู้จักที่มีช่องทางในการกระจายสินค้าและการ
จ าหน่ายสินค้านั้นช่วยในการหาช่องทางของสินค้าต่างๆ เพื่อ
เข้าแข่งขันในตลาดมัลเบอร์รี่ การแข่งขันของตลาดมัลเบอร์รี่
ยังมี การแข่งขันที่ไม่สูงมาก เนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้จักมาก  
มีคนบางกลุ่มที่สนใจในตัวผลไม้ตัวนี้เท่านั้นที่จะก้าวเข้ามาท า
การตลาดเกี่ยวกับผลไม้ชนิดนี้ 

จากวัตถุประสงค์ข้างตน สรุปได้ว่า 1) เพื่อศึกษา 
รูปแบบและกลยุทธ์ในการท าการตลาดได้แก่ Facebook 
โดยเจ้าของธุรกิจได้ใช้ facebook เป็นสื่อในการท าการตลาด
เพื่อท าให้เป็นที่รู้จักโดยมีผลผลิตที่เติบโตขึ้น จากที่ขายได้ 
วันละ 100 – 1,000 ช้ินต่อเดือน ก็ขายได้เกิน 10,000 ช้ิน 
ต่อเดือนซึ่งมากกว่าเดิมถึง 10 เท่า 2) เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคทางด้านการตลาดนั้น ยังมีช่องทางทีน้อยท าให้ไม่
เป็นที่รู้จักในวงกว้างท าให้ธุรกิจขยับขยายได้ช้า ด้านการ
เพาะปลูก มี ปัญหาจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพอากาศ 
ศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่งควบคุมได้ยาก ด้านการแปรรูปมีปัญหาที่
พื้นที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการแปรรูป มีพื้นที่น้อยเกินไปและ
จัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่ไม่ได้ 3) เพื่อศึกษานวัตกรรมส่งผลต่อการ
ท าการตลาด กล่าวคือเมื่อมีทางบ้านสวนแม่อุ้ยได้มีการใช้
นวั ตกรรมทางการตลาดมา ใ ช้นั้ นคื อ  Facebook ใน
ระยะเวลา 2 ปี มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า  

7. อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า ผู้ประกอบการได้

เล็งเห็นผลลัพธ์ระยะยาวจึงได้ให้ความส าคัญกับการตลาด 
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อันเป็นการสร้างช่องทางและการเติบโตของกิจการ โดย
มุ่งเน้นที่ผลตอบแทนที่สูงขึ้น กลยุทธ์แบบขั้นบันไดที่ใช้นั้น
นับเป็นกลยุทธ์ที่เข้ากับตัวธุรกิจที่ยังไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก
และไม่ได้มี ต้นทุนในการท าท่ีสูงมากเมื่อเทียบกับธุรกิจ พื้นที่
ในการท า กิจการก็มีไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน กิจการจึง
ได้เล็งเห็นปัญหาที่ท าให้ไม่สามารถขยับขยายกิจการได้  
ทางด้าน การตลาดนั้นเป็นรูปแบบที่ง่ายๆ จากเล็กไปสู่ใหญ่
จากการขายของในชุมชนสู่พื้นที่ที่เป็นที่นิยมมากขึ้นซึ่งมีคน
เข้ามา ช่วยเหลือในการท าตลาดขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ได้มี
ช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์มากขึ้น ทางด้านนวัตกรรมนั้นมี
เพียงแต่ facebook เพียงอย่างเดียวที่เป็นช่องทางออนไลน์
ในการท า การตลาดและ โปร โมทตั วสิ นค้ า  ซึ่ งทา ง
ผู้ประกอบการพยายาม ท าการตลาดในโลกออนไลน์ให้มาก
ขึ้นด้วยการเปิดเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ของชุมชนเพื่อให้ใน
ชุมชนเข้ามาโปรโมทสินค้า ของตน โดยมีคามคาดหวังว่าจะ
สามารถเพิ่มช่องทางและการท าการตลาดให้แก่เกษตรกรใน
ชุมชนและเป็นแบบอย่างให้แก่ ชุมชนเล็กๆ ในการท ากิจการ
ต่างๆ ซึ่งทางผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงโอการที่จะเติบโตและ
ประสบความส าเร็จใผช่องทางนี้จึงเลือกใช้ช่องทางนี้ ซึ่ง
ผู้ประกอบการศึกษาช่องทาง Facebook โดยที่ไม่รู้อะไรเลย
จนมาประสบผลส าเร็จในด้านการตลาดบนสื่อทางสังคมเป็น
ผลส าเร็จ แลเพิ่มยอดขายและเพิ่มผลก าไรให้กับผลิตภัณฑ์
จนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งทางผู้วิจัยเล็งเห็นว่า เจ้าของ
ธุรกิจมีการรจังหวะที่เหมาะสมเพื่อที่จะขยับขยายธุรกิจของ
เขาเราจึงน าใส่วนนี้มาเป็นแบบอย่างในการด าเนินธุรกิจให้
ประสบผลส าเร็จ  

8. ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยคุณภาพ เรื่อง แนวทางความส าเร็จในการ

ใช้นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษามัลเบอรี่ 
บ้านสวนแม่อุ้ย อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

1. เจ้าของธุรกิจมีความเข้าใจในตลาดของผลไม้ชนิดนี้
น้อยและไม่มีการเตรียมการถึงอนาคตผู้ประกอบการควรมี
การพูดคุย และสอบถามถึงสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันใน
ตลาดกับผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญในทางด้านนี้เตรียมรับมือกับ
ภาวะต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2. นวัตกรรมที่ยังน้อยเกินไปท าให้ธุรกิจไม่สามารถขยาย
ได้มากรวมถึงพื้นที่การท าธุรกิจที่เล็กและมีพื้นที่ใช้สอยน้อย
เป็นปัญหาหลักในการท าธุรกิจ ผู้วิจัยแนะน าว่าให้จัดระเบียบ
ภายในให้ดีก่อนที่จะมองภายนอก คือ การจัดระเบียบการใช้
สอยต่างๆทั้งการแปรรูป การเพาะปลูก รวมถึงการเก็บรักษา
ตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดนี้ถ้าพร้อมและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยก็จะน ามาสู้การเพิ่มนวัตกรรมต่างๆและการขยาย

พื้นที่ในการเพิ่มผลผลิตต่อมา ทางด้านนวัตกรรมผู้วิจัยมองวา่
เพิ่มสื่อการโปรโมทตัวสินค้าให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มช่องทาง
ออนไลน์ใน  instagram และมี website ของธุรกิจด้วยเพื่อ
เพิ่มช่องทาง เป็นต้น นอกจากน้ีควรมีการออกอีเว้นท์มากขึ้น
ในต่างจังหวัดด้วย 

9. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาด้านการจัดระเบียบภายในองค์กรเพื่อการ

ขยายธุรกิจในระยะยาว 
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายในการแปรรูป

ผลมัลเบอร์รี่ซึ่งมีโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจทางด้านนี้ 
3. ควรศึกษาที่ถึงโอกาสในการเพิ่มผลไม้อื่นที่เข้ากับ

ผลมัลเบอร์รี่ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 
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บทคัดย่อ  
           สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริง เป็นการผนวกเอาความสามสามารถของ Augment Reality ซึ่งเป็นรูปแบบ
การจ าลองโลกเสมือนจริงผสานเข้ากับเทคโนโลยีซึ่งจะเห็นภาพในจอกลายเป็นภาพ 2 หรือ 3 มิติกับแนวคิดของสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ซึ่งเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณลักษณะการสร้างความรู้ด้วยตนเองในรูปแบบของหนังสือเพื่อใช้ในการส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
           การศึกษาโครงงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนังสอื
เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เรื่อง โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1)ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง 
ด้านละ 2 คน รูปแบบการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ คือ การวิจัยเชิงพัฒนา ซึ่งมีขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาประกอบด้วย  
3 กระบวนการตามล าดับ  

กระบวนการออกแบบ กระบวนการพัฒนา และกระบวนการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยคือ  

(1) การศึกษาหลักการและทฤษฎี  
(2) การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ  
(3) การออกแบบและพัฒนาหนังสอืเทคโนโลยีเสมือนจริง และ  
(4) การประเมินประสิทธิภาพของหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง  
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐานและการสรุปตีความ ผลการวิจัย พบว่า หนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง

เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังนี้คือสถานการณ์ปัญหา แหล่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ห้องส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ฐานความช่วยเหลือ และการโค้ช และผลจากการศึกษาประสิทธิภาพ พบว่า มี
ประสิทธิภาพในด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง คิดเป็นร้อยละ 71.22 

ค าส าคัญ : สิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้หนังสือเสมือนจริง, การคิดวิเคราะห์, เทคโนโลยีเสมือนจริง 

Abstract 
AR-Book Learning environment is Integration of augment reality that is a virtual world simulation 

combined with technology which will see the screen as two or three dimensional image with the concept 
of learning environment which is an educational innovation that have attribute about self-learning in the 
form of books to enhance analytical thinking for students. The purpose of this research project was to 
design and develop the AR-Book Learning environment to Enhance Analytical thinking on Topic Network 
Topology  for The Basic Education. The target group consisted of 2 expert reviewers for content, network 
topology, and AR-Book Learning environment design. The research and development was employed in this 
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study. Research methodology is developmental research; developmental research consisted of 3 processes 
which were designing process, developing process, and evaluating process. The statistical methods are 
document analysis and survey research design. The procedures were as following: 

1) To examine the principles and theories 
2) To synthesize designing framework of the AR-Book Learning environment 
3) To design and develop the AR-Book Learning environment to above mentioned designing 

framework, and 
4) To evaluate the efficiency of the AR-Book Learning environment.  

The results of this research show AR-Book learning environment to enhance analytical thinking is composed 
of six important elements, problem base, resources, analytical thinking lab, collaboration, coaching, and 
scaffoldings and the efficiency of the AR-Book learning environment to enhance analytical thinking was 
found to be appropriate as following: content, Web-based learning and augmented reality book designing 
accounted for 71.22%. 

Keyword : AR-Book learning environment, Analytical thinking, Augment reality 
 
1. บทน า 
     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไทยจากการทดสอบ
นักเรียนอายุ 15 ปี จากการสุ่มนักเรียนระดับช้ัน ม.3 และ  
ม.4 นั้น ประเทศไทยมีผลคะแนนซึ่งมองในภาพรวมของกลุ่ม
ประเทศในอาเซียน ประเทศอยู่ในล าดับท่ี 3 แต่เมื่อมองลงไป
ในรายละเอียดกลับพบว่า ผลคะแนนการสอบ PISA ประจ าปี 
2012 ของนักเรียนในทักษะทั้ง 3 ทักษะมีคะแนนรวมที่ 
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยจาก 65 ประเทศทั้ง 3 ด้าน ผลคะแนนจาก
กา รสอบ  o-net ของ เ ด็ ก ไ ทยปี  2 558  สอบ  o-net  
ป.6 - ม.3 แล้ว ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเกือบทุกวิชา แต่
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งจากผลการประเมินที่ผ่านมา
สะท้อนให้ เห็นว่าเด็กไทยขาดการคิดขั้นสูง  ทั้งการคิด
วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดอย่าง
วิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ 
     ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนฐานความ
เชื่อที่ว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง Bruner
ได้กล่าวว่า “คนเรามีโครงสร้างทางสติปัญญา (cognitive 
structure) มาแต่เกิด ในวัยทารกโครงสร้างทางสติปัญญายัง
ไม่ ซั บซ้ อน  และยั ง ไม่พัฒนาต่อ เมื่ อมีปฏิ สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม จะท าให้โครงสร้างสติปัญญา มีการขยายและ
ซับซ้อนขึ้น” นั่นแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ 
ผู้เรียนได้ประมวลข้อมูลข่าวสาร จากการที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม และส ารวจสิ่งแวดล้อม การรับรู้ของมนุษย์ขึ้นกับ
สิ่งที่เลือกจะรับรู้ โดยอยู่กับความสนใจของผู้เรียน มีความ
อยากรู้อยากเห็นเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมส ารวจ
สภาพสิ่ งแวดล้อม  และเกิดการเรียนรู้ โดยการค้นพบ 
(Dimitruos Thansoulas , Greece : online) 

     การจัดการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เป็น
หนึ่งในการจัดรูปแบบการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ .ศ .  2542 และที่แก้ ไขเพิ่ม เติม  (ฉบับที่2)  
พ.ศ. 2524 ซึ่งระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดย
การจัดรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ได้
การน าเอาแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาผนวกเข้ากับ
การจัดการเรียนรู้ โดยผู้ เรียนจะต้องมองหาปัญหาและ
แก้ปัญหา ซึ่งในระหว่างการค้นหาวิธีแก้ปัญหาผู้เรียนจะต้อง
มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ต้องกลั่นกรองข้อมูล พิจารณา
หาเหตุและผลเพื่ อที่ จะน าข้อมูล เหล่ านี้ ไปสร้าง เป็น 
องค์ความรู้ของตนเองและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  ซึ่ง
สอดคล้องกับการคิดวิเคราะห์ที่เป็นเป็นความสามารถในการ
หาความสัมพันธ์ของส่วนส าคัญต่างๆ โดยระบุความสัมพันธ์
ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล หรือความ
แตกต่างระหว่างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง 
     Augmented Reality หรือเทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่ง
ความจริงเข้ากับโลกเสมือน สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการแทนท่ี
วัตถุในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย รูปภาพ วิดีโอ หรือวัตถุ  
3 มิติ และแสดงผลผ่านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ที่รองรับ เทคโนโลยี Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีที่
ถูกพัฒนา และน ามาใช้บ้างแล้วในงานด้านต่างๆ แต่ความ
นิยมของเทคโนโลยีมีเพิ่มมากยิ่ งขึ้น  เพราะการพัฒนา
ความสามารถของอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์มือถือหรือ 
Smart Phone เป็นไปอย่างก้าวกระโดดท าให้เทคโนโลยี  
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Augmented Reality เป็นที่แพร่หลายและเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้คนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
หลักการท างานของเทคโนโลยี Augmented Reality มีการ
ประสานงานกันระหว่างฮาร์ดแวร์หลายๆ ส่วน เช่น กล้อง
ถ่ายรูป เข็มทิศ GPS และ Accelerometer จากนั้นข้อมูลจะ
ถูกน ามาประมวลผลในส่วนของซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล
เพื่อเรนเดอร์ (Render) ภาพเสมือนที่สร้างขึ้นต่อผู้ใช้งาน 
นอกจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลตแล้ว ในปัจจุบันยังมี
อุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับเทคโนโลยี Augmented Reality การ
น าเทคโนโลยี Augmented Reality มาใช้งานในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่มักจะถูกน ามาใช้เพื่อสร้างรูปแบบการน าเสนอที่ดึง
ดูความสนใจต่อผู้ที่พบเห็นและจ าลองภาพสถานการณ์ที่
นอกเหนือไปจากโลกแห่งความเป็นจริง และ Augmented 
Reality 
     จากเหตุผลดังกล่าวผู้จัดท าจึงเลือกใช้สิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้หนังสือเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ซึ่งจัดท าในรูปแบบของหนังสือ AR book เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
     1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริง
เพื่ อส่ ง เสริ มการคิดวิ เ คราะห์  เ รื่ อ ง  โครง เครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในด้านเนื้อหา ด้านสื่อบน
เครือข่าย และด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมอืนจรงิ
เพื่ อส่ ง เสริ มการคิดวิ เ คราะ ห์  เ รื่ อ ง  โครง เครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
     1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 2 คน 
     2) ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อบนเครือข่าย 2 คน 
     3) ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยี
เสมือนจริง 2 คน 
3.2 รูปแบบการวิจัย 
     การศึ กษาครั้ งนี้ เ ป็ นการวิ จั ยก่ อนทดลอง  (Pre-
Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังเรียน 
(One Shot Case Study) [10] 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     ในการศึกษาผลของการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริง
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เรื่อง โครงสร้างเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้วิจัยได้ใช้
เครื่องมือในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
     1) เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
     สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ เรื่อง โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     2) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
     แบบประเมินซึ่ งมี ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.4 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
     1) การวิจัยเอกสาร ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้า และ
วิเคราะห์หลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ 
ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ หลัก
พื้นฐานในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด 
แนวคิด เกี่ ยวกับเทคโนโลยีความจริ ง เสริม  ขอบข่าย
เนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และการคิดวิเคราะห์ 
     2) การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ โดยอาศัยการทบทวน
เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แล้วสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือ
เสมือนจริงฯ 
     3) สร้างและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือ
เสมือนจริงฯ โดยใช้กรอบแนวคิดการออกแบบข้างต้น 
     4) น าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ 
เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพในด้านต่างๆ คือ 
ด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบ
หนั งสื อ เ สมื อนจริ ง  แล้ วท าการปรับปรุ งแก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 
4. ผลการวิจัย 
     ผลของการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ ประกอบด้วยผลการวิจัย 2 ส่วน 
คือ องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือ
จริงฯ และประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
หนังสือเสมือนจริงฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ หนังสือ
เสมือนจริงฯ 

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ สถานการณ์ปัญหา 
แหล่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานความช่วยเหลือ  
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ห้องส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการโค้ช ซึ่งอาศัยทฤษฎี
พื้นฐานที่ส าคัญ คือ พ้ืนฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ 
การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
และหลักการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ พื้นฐานทาง
เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีบนเครือข่าย และเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน พื้นฐานทางบริบท ได้แก่ ขอบข่ายขอบข่าย
เนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเ รี ยนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พื้นฐานทางสื่อ ได้แก่ ระบบสัญลักษณ์ของ
สื่อ และพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ที่จะต้องส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีความสามารถในการจ าแนกแยกแยะ การระบุ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล และการจัดหมวดหมู่ 
     ซึ่งจากข้อค้นพบข้างต้นสามารถน ามาเป็นพื้นฐานในการ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ ได้ดังนี้ 
     1) การกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญาและส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ สถานการณ์ปัญหาและ
ภารกิจการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ ซึ่ง
ประกอบด้วยการจ าแนกแยกแยะ การระบุความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล และการจัดหมวดหมู่ 
     2) การสนับสนุนการปรับสภาวะสมดุลทางปัญญาและ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ แหล่ง
การเรียนรู้ ท่ีช่วยสนับสนุนการค้นพบความรู้จากการแสวงหา
ค้นคว้าข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งช่วยเหลือให้ผู้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และขยายมุมมองร่วมกับเพื่อน
ร่วมช้ัน ผู้สอน และผู้เช่ียวชาญเพื่อปรับเปลี่ยนและป้องกัน
การเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
     3) การสนับสนุนและส่งเสริมการคิดวิ เคราะห์  มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ศูนย์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ที่
อาศัยกรอบแนวคิดของสุมาลี ชัยเจริญ (2554) ที่ประกอบไป
ด้วยการจ าแนกแยกแยะ การระบุความสัมพันธ์ และการจัด
หมวดหมู่ 
     4)  การส่งเสริมการขยายโครงสร้างทางปัญญา มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ฐานการช่วยเหลือ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ เรียนที่อยู่ ใต้ Zone of Proximal Development ให้สา
มาระแก้ปัญหาและเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง โดยฐานการ
ช่วยเหลือจะประกอบไปด้วย (1) ฐานการช่วยเหลือด้าน
ความคิดรวบยอด ท่ีช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหา
เพื่อน ามาพิจารณาในการแก้ปัญหา (2) ฐานการช่วยเหลือ
ด้ านการคิ ด  เป็ นการกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ยนตระหนั กถึ ง
กระบวนการคิดเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาในลักษณะ
ของค าแนะน า  (3) ฐานการช่วยเหลือด้านกระบวนการ เป็น
การแนะน าเคร่ืองมือและระบบการท างานของสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ และ (4) ฐานการช่วยเหลือด้านกลยุทธ์ ซึ่ง
เน้นเกี่ยวกับวิธีการที่เป็นทางเลือก และช่วยสนับสนุนการคิด 

การโค้ช เป็นการให้ค าแนะน า ฝึกหัด และช่วยเหลือให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ซึ่งจากองค์ประกอบท่ีได้กล่าวมา
นั้นสามารถน ามาเป็นพื้นฐานในการสร้างและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ ได้ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 1 หน้าปกของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือ 

เสมือนจริงฯ 
 

 
รูปที่ 2 ค าแนะน าในการใช้งานสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้

หนังสือเสมือนจริงฯ 
 

 
รูปที่ 3 สถานการณ์ปัญหา (Problem Based) 
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รูปที่ 4 แหล่งการเรียนรู้ (Resource) 

 

 
รูปที่ 5 แหล่งการเรียนรู้ (Resource) 

 

 
รูปที่ 6 ฐานการช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด 

(Conceptual Scaffolding) 
 

 
รูปที่ 7 ฐานการช่วยเหลือด้านกลยุทธ์ (Strategic 

Scaffolding) 
 

 
รูปที่ 8 การร่วมมือกันเรียนรู้ (Collaboration) 

 

 
รูปที่ 9 การโค้ช (Coaching) 

 

 
รูปที่ 10 ศูนย์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 

 
4.2 ประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือ
เสมือนจริงฯ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ ประกอบไปด้วยการประเมิน
ผลผลิต ซึ่งประกอบด้วยการประเมินในด้านประสิทธิภาพ 
ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบหนังสือเสมือน
จริง พบว่า ผลการประเมินโดยความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
ในด้านประสิทธิภาพนั้นมีความเหมาะสมร้อยละ 70.34 ใน
ด้านสื่อบนเครือข่ายซึ่งประกอบซึ่งความเหมาะสมในแต่ละ
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือน
จริงฯ คือ สถานการณ์ปัญหา แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ การร่วมมือกันเรียนรู้ ฐานการช่วยเหลือ 
และการโค้ช นั้นมีความเหมาะสมร้อยละ 70.10 และในด้าน 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสอืเสมือนจริง 

ล าดับ เนื้อหาที่ประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 1 ผู้เชี่ยวชาญ 2 รวม ร้อยละ 
1 ด้านประสิทธิภาพ 3.73 3.3 7.03 70.34 
2 ด้านสื่อบนเครือข่าย 3.37 3.64 7.01 70.10 
3 ด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง 3.76 3.56 7.32 73.22 

รวม 10.86 10.5  71.22 
 
การออกแบบหนังสือเสมือนจริงมคีวามเหมาะสมร้อยละ 
73.22 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

5. สรุปและอภิปรายผล 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐานและ

การสรุปตีความ ผลการวิจัย พบว่า หนังสือเทคโนโลยีเสมือน
จริ ง เพื่ อส่ ง เ สริ มการคิดวิ เ ค ราะห์  ประกอบไปด้ วย  
6 องค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังนี้คือสถานการณ์ปัญหา แหล่งการ
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ฐาน
ความช่วยเหลือ และการโค้ช  และผลจากการศึกษา
ประสิทธิภาพ พบว่า มีประสิทธิภาพในด้านเนื้อหา ด้านสื่อ
บนเครือข่าย และด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือน
จริง คิดเป็นร้อยละ 71.22 
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ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย QR Code  
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

Attendance monitoring system and learning evaluate with QR Code 
in general education 
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บทคัดย่อ  
           บทความนี้น าเสนอระบบตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนและประเมินผลการเรียนด้วยระบบ QR Code ในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป  ถูกพัฒนาและทดสอบเบื้องต้นเพื่อลดระยะเวลาในการขานช่ือเข้าช้ันเรียน สร้างบทเรียน และประเมินผลการเรียน 
ระบบที่พัฒนาขึ้นมี 5 ขั้นตอน คือ 1) สร้างแบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาเช็คช่ือเข้าช้ันเรียนด้วย Google Form  
2) การตัด URL ของแบบสอบถามออนไลน์ให้สั้นลงด้วย http://gg.gg 3) การสร้างสไลด์ออนไลน์ด้วย Google slide 4) การ
เปลี่ยน URL เป็นภาพ QR Code เพื่อให้นักศึกษาสแกนไปยังแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม QR Code Generator  
5) การเพิ่มเพื่อนแบบ QR Code โดยการสแกนใน Function ของ Line ระบบนี้ใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟน ผลการทดสอบระบบ
ในเบื้องต้นพบว่า การท างานของระบบสามารถช่วยให้การตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนใช้เวลาน้อย นักศึกษาสามารถศึกษา
เนื้อหาบทเรียน และประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบได้ด้วยตนเอง ส่วนข้อมูลที่ส่งผ่านระบบก็มีการจัดเรียงข้อมูลเรียบร้อย 
สะดวก รวดเร็ว ผู้สอนสามารถน ามาใช้ได้เลย   

ค าหลัก : ระบบตรวจสอบ  การเขา้ช้ันเรียน  ประเมินผลการเรียน  QR Code  ศึกษาทั่วไป  

Abstract 
          This article is offered attendance monitoring system and learning evaluate with QR Code in general 
education that was developed and tested to reduce the length of class attendance, create lesson plans 
and assessments. The system was developed in 5 steps : 1) Create an online questionnaire for students to 
check their class with Google Forms.  2 )  Shortening the URL of the online questionnaire with http: / / gg. gg  
3) Creating a slide online with Google slide. 4) Changing the URL to a QR Code image for students to scan 
to an online questionnaire with the QR Code Generator, and 5) Adding friends to a QR Code by Scanning in 
a Line Function and this system is compatible with smartphones. Initial system test results show that System 
functionality can help class attendance take less time. Students can study the content of the lessons and 
evaluate the learning through the system itself. The data transmitted through the system is arranged quickly 
and conveniently. 

Keywords : monitoring system, Attendance, learning evaluate, QR Code, general education 
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1. บทน า 
ผลจากการวิวัฒน์และปฏิวัติเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันท า

ให้เกิดองค์ความรู้มากมายทั้งที่เป็นองค์ความรู้ดั้งเดิมและ 
องค์ความรู้ใหม่ จนเกิดเป็นข้อมูลจ านวนมหาศาล (Big data) 
การเข้าถึงและการจัดการข้อมูลเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นสิ่งส าคัญ ผู้คนสามารถเข้าถึง 
เ ช่ือมต่อและแบ่งปันความรู้ ได้อย่างรวดเร็วผ่านสังคม
ออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ท าให้ครูไม่ได้เป็นศูนย์กลาง
ขององค์ความรู้เพียงแห่งเดียวของผู้เรียนเหมือนเช่นในอดีต 
การบอกความรู้จากครูจึงไม่เพียงพอ และไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนไปของความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หากครูยังเป็น
เพี ย งผู้ เ ก็ บความรู้ แ ละบอกความรู้ ดั ง เ ดิ ม  ค งจะมี
ประสิทธิภาพที่จะสู้กับเทคโนโลยีสมัยใหมไ่ม่ได้แน่นอน ทั้งใน
แง่ข้อมูลที่บรรจุ การถ่ายทอด ความแม่นย า ดังที่ Gubbins 
and Zollmann [1]  คาดการณ์ว่ า  หุ่ นยนต์จะเข้ ามามี
บทบาทและท าหน้าที่สอนแทนครูโดยเฉพาะงานประจ าที่
ท าซ้ าๆ ส่วนงานในลักษณะที่สร้างสรรค์ การเข้าใจความรู้สึก
นึกคิดของผู้เรียน การสร้างแรงบันดาลใจ การตัดสินใจใน
เง่ือนไขที่ไม่แน่นอน การตอบสนองต่อผู้ เรียนที่มีความ
แตกต่าง หุ่นยนต์ยังไม่สามารถท าแทนครูได้ จากข้อสรุป
ดังกล่าว หุ่นยนต์จึงเป็นเพียงเครื่องมือในการเรียนรู้แบบหนึ่ง
ที่จะสามารถช่วยครูจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ครูน ามาบูรณาการในการ
เรียนรู้ได้ ดังนั้น ครูจึงจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด และ
วิธีปฏิบัติ ปรับกระบวนทัศน์จากการบอกความรู้ เป็นการ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในช้ันเรียน [2] ครูจะต้องสร้างทักษะ
ที่ จ า เป็นต่อการ เรียนรู้  เครื่ องมือและแหล่ง เรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือ
เป้าหมายรายวิชา รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักเรียนรู้ที่จะ
เรียน (Learning to learn) รู้จักใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
สมัยใหม่แสวงหาความรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

แนวโน้มการศึกษาในระดับนานาชาติได้มุ่งเน้นไปที่  
ทักษะความสามารถ ทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต การอ่าน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น รวมทั้งทักษะพื้นฐาน ด้านการ
ท างาน การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็น
ทีม การสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ ซึ่งเป็นทักษะที่
องค์การสหประชาชาติ (UN)  และองค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) [3] 
แต่ปัจจุบันพบว่า ความเป็นครูในสังคมไทยก าลังเผชิญกับ
ค าถามจากสังคมหลายด้าน ทั้งคุณภาพของผู้ที่มาเรียน
วิชาชีพครู การไม่มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู โดยเฉพาะ 
หลักสูตรวิชาชีพครูในสถาบันที่ผลิตครู คุณภาพของบัณฑิต
ครูเมื่อจบการศึกษา รวมถึงการพัฒนา ครูที่ยังไม่ถูกปรับให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เช่น ลักษณะของพลเมืองใน

อนาคตที่ประเทศต้องการเป็น อย่างไร ครูต้องจัดการเรียน
การสอนอย่างไร จึงจะท าให้นักเรียนมีลักษณะเหล่านั้นและ
จะพัฒนาครูอย่างไร เป็นต้น 

ระบบการสอนในศตวรรษที่  21 ต้องออกแบบให้
นักเรียนได้เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง มากกว่าการรับการ
ถ่ายทอดจากครูผู้สอน (Constructivism) โดยออกแบบให้
นักเรียนได้ค้นหาความรู้ด้ วย  ตนเอง วิ เคราะห์ข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูล และสรุปเป็น องค์ความรู้ รูปแบบการเรยีน
การสอนแบบนี้  เ ช่น การสอน แบบสืบเสาะ ( Inquiry 
Learning) การสอนแบบปัญหา เป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) การสอนแบบ วิจัยเป็นฐาน (Research-Based 
Learning) เป็นต้น และหากต้องการให้นักเรียนสามารถ
จดจ าความรู้เหล่านั้น ได้ดีขึ้นและเกิดทักษะต่างๆ จากการ
ปฏิบัติ ครูควร ออกแบบการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง ด้วยการสร้างสรรค์ช้ินงาน และเผยแพร่ความรู้และ
นวัตกรรมที่ได้ สู่สาธารณชน โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การเรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรม รูปแบบการสอน
แบบนี้ เช่น การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based 
Learning) เป็นต้น การออกแบบตามรูปแบบการสอน เหล่านี้ 
จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเรียนรู้และท างานร่วมกัน ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งทักษะเหล่านี้ล้วนเป็น
ทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 จากข้อเสนอ
ข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้ เป็นผลจากการลงมือ
กระท าของผู้เรียนเกิดจากภายในตัวนักเรียนเองครูเป็นเพยีงผู้
วางแผนและช่วยเหลือ เพื่อให้การกระท านั้นส าเร็จและ
นักเรียนเกิดทักษะความรู้ตามที่ตั้งไว้ ดังนั้น ทักษะที่กล่าวมา
ข้างต้นเป็น สิ่งจ าเป็นที่ครูในยุคปัจจุบันต้องมีอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ โดยเฉพาะทักษะด้าน ICT ซึ่งครูจ าเป็นต้องใช้ในการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้  เหมาะกับ
ลักษณะของผู้เรียนยุคใหม่ที่กระแสเทคโนโลยีถาโถมเข้ามา
อย่างไม่หยุดยั้ง 

การเรียนในวิชาศึกษาทั่วไปในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทุกช้ันปี ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการปรับเปลี่ยนใช้หลักสูตร
ใหม่ เน้นบูรณาการเนื้อหา ผู้สอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้พัฒนานักศึกษาให้เกิดเรียนรู้เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น คณะอาจารย์ผู้สอนได้วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาส าคัญ 
2 ประการ คือ การตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา 
ซึ่งมีจ านวนมากถึง 113 คน ให้ใช้เวลาน้อยที่สุด และการ
ประเมินผลการเรียนที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ
ประเมินผลอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา 
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และนักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยตนเอง  บทความวิจัยนี้ จึงน าเสนอการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนและประเมินผลการเรียนด้วย
ระบบ QR CODE เพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง 2 ประการดังกล่าว
ข้างต้น   
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้า ช้ันเรียนและ
ประเมินผลการเรียนด้วยระบบ QR Code ในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 
 
3. การทบทวนวรรณกรรม 
 3.1 เทคโนโลยี QR Code (Quick Response)  
 คิวอาร์โค้ดหรือเรียกว่าบาร์โค้ด 2 มิติ รหัสชนิดหนึ่งซึ่ง
สามารถเก็บข้อมูลสินค้า เช่น ช่ือ ราคาสินค้า เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ และช่ือเว็บไซต์ เป็นการพัฒนามาจากบาร์โค้ด โดย
บริษัทเดนโซ-เวฟ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโตโยต้า ประเทศ
ญี่ปุ่น คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1994 และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์
ช่ือ "QR Code" แล้วทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลก ผู้คิดค้นที่พัฒนา
คิวอาร์โค้ดมุ่งเน้นให้สามารถถูกอ่านได้อย่างรวดเร็ว โดยการ
อ่านคิวอาร์โค้ด นิยมใช้กับโทรศัพท์มือถือรุ่นที่มีกล้อง
ถ่ายภาพ และสามารถติดตั้งซอฟแวร์เพิ่มเติมได้วิธีใช้งานคิว
อาร์โค้ดต้องใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีสัญลักษณ์คิวอาร์
โค้ดอยู่ภายในตัวเครื่อง เพียงน ากล้องที่อยู่บนมือถือแสกนบน
คิวอาร์โค้ด รอสักครู่เครื่องจะอ่านคิวอาร์โค้ดสีด าออกมาเป็น
ตัวหนังสือท่ีมีข้อมูลมากมาย [4] 
  

 
 

ภาพที่ 1 รูป CR CODE 
 
 คุณสมบัติของ QR CODE สามารถบรรจุข้อมูลได้ใน
ปริมาณสูงทั้งตัวอักษร เลข (Alphanumeric) ตัวอักษร
ภาษาญี่ปุ่น (Kanji และHiragana) สัญลักษณ์ ตัวเลขฐานสอง 
(binary) และรหัสสี (colure code) โดยทั้งหมดนี้สามารถ
จะบรรจุไว้ได้ในคราวเดียวกัน สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งใน
แนวตั้งและแนวนอน ท าให้พื้นที่ในการบันทึกใช้บันทึกน้อย

กว่าบาร์ โค้ดปกติ ความสามารถในการบรรจุตั วอักษร
ภาษาญี่ปุ่นท าให้ QR CODE ได้รับ Japanese Industrial 
Standard(JIS) หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน่
ซึ่ งเป็นสัญลักษณ์บอกว่า  QR CODE นี้สามารถใช้ได้ ใน
กิจกรรมอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการบรรจุข้อมูล
สูงสุดถึง 13 bits (26 ตัวอักษร) ซึ่งมากกวา่ 2D CODE แบบ
อื่นถึง 20 % และป้องกันคราบสกปรกและการฉีกขาด 
สามารถอ่านข้อมูลหรือกู้ข้อมูลได้ แม้ว่าจะมีการฉีกขาดหรือ
มีคราบ สกปรกเพียงบางส่วน โดยสามารถกู้คืนได้มากที่สุด 
30% ของ CODEWORD (1 codeword= 8 bits หรือ 16 
ตัวอักษร) นอกจากน้ัน สามารถอ่านขอ้มูลได้ 360 องศา ด้วย
ความเร็วสูงผ่านรูปแบบของการตรวจสอบต าแหน่งที่อยู่ทั้ง  
3 มุมของสัญลักษณ์ซึ่งรูปแบบการตรวจสอบเหล่านี้ ท าให้
เครื่องอ่านมีความเสถียร ในเรื่องของความเร็วในการอ่าน 
และเป็นตัวป้องกันการรบกวนพ้ืนหลัง 
 3.2 แอนดรอยด์ (Android)  
 ประเภทของแอนดรอยด์แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
ดังต่อไปนี้ [5]  
 1) Android Open Source Project (AOSP) เป็นแอน
รอยด์ประเภทแรกท่ีกูเกิลเปิดให้สามารถนา “ต้นฉบับแบบ
เปิด” ไปติดตั้งและใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ  
 2) Open Handset Mobile (OHM) เป็นแอนดรอยด์ที่
ได้รับการพัฒนาร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์พกพา ที่เข้า
ร่วมกับกูเกิลในนาม Open Handset Alliances (OHA) ซึ่ง
บริษัทเหล่านี้จะพัฒนาแอนดรอยด์ในแบบฉบับของตน
ออกมา โดยรูปร่างหน้าตาการแสดงผล และฟังค์ช่ันการใช้
งาน จะมีความเป็นเอกลักษณ์ และมีลิขสิทธิ์เป็นของตนเอง 
พร้อมได้รับสิทธิ์ในการมีบริการเสริมต่างๆ จากกูเกิล ที่
เรียกว่า Google Mobile Service (GMS)  
 3)  Cooking หรื อ  Customize เ ป็ นแอนดรอยด์ที่
นักพัฒนานาเอารหัสต้นฉบับจากแหล่งต่างๆ มาปรับแต่ง ใน
แบบฉบับของตนเอง โดยจะต้องทาการ Unlock เครื่องก่อน 
จึงจะสามารถติดตั้งได้ โดยแอนดรอยด์ประเภทนี้มักจะเป็น
ประเภทที่มีความสามารถสอดคล้องกับอุปกรณ์เครื่องนั้นๆ 
เนื่องจากได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับอุปกรณ์เป็นการเฉพาะ 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 คณะผู้วิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาส าหรับการ
เรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป สรุปประเด็นส าคัญได้  
2 ประการ คือ 1) การประหยัดเวลาในการตรวจสอบการเข้า
ช้ันเรียน ซึ่งมีนักศึกษาลงทะเบียนจ านวนมาก 2) การน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พร้อมใช้งาน (โปรแกรมฟรี ) มา
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ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษา  
 4.2 ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนด้วย
ระบบ QR CODE จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรม
ทางการศึกษาจากหนังสือ งานวิจัย และตัวอย่างการท าระบบ
ตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนผ่าน WWW.Youtube 
 4.3 น าระบบ QR CODE ที่พัฒนาส าเร็จแล้วไปทดลอง
ใช้กับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ศึกษาการประเมินผลระบบ และเพิ่มรายละเอียด ข้อมูลของ
นักศึกษาที่ต้องการเพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมินนักศึกษา
เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม 

5. ผลการวิจัย 
    4.1 การพัฒนาระบบ 
     1) การสร้างสไลด์ออนไลน์ด้วย Google slide โดยใส่ชื่อ
แบบสอบถาม ค าถามทีต่้องการถาม เช่น ช่ือ นามสกุล รหัส
นักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมลูอื่นๆ ตามทีต่้องการ 

 
ภาพที่ 2 การสร้างแบบสอบถามออนไลน ์

    2) สร้างแบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาเช็คช่ือเข้า
ช้ันเรียน Google Form เมื่อใส่ค าถามหมดแล้ว หน้าตาของ
แบบสอบถามออนไลน์จะมีรูปร่างแบบน้ี 

 
ภาพที่ 3 สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form 

   
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างค าถามในแบบสอบถามออนไลน ์

 3) การตัด URL ของแบบสอบถามออนไลน์ให้สั้นลงด้วย 
http://gg.gg  

 

ภาพที่ 5 การตัดลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ใหส้ั้นด้วย 
http://gg.gg 

     4) การเปลี่ยน URL เป็นภาพ QR Code เพื่อให้นักศึกษา
สแกนไปยังแบบสอบถามออนไลน ์ด้วยโปรแกรม QR Code 
Generator  
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ภาพที่ 6 การท า CR CODE 

    5)  การเพิ่ม เพื่อนแบบ QR Code โดยการสแกนใน 
Function ของ Line ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีโปรแกรม Line 
แล้วใช้ระบบสแกนด์จาก QR CODE สร้างขึ้น 

 
ภาพที่ 7 QR CODE ที่สร้างขึ้น 

 
    4.2 การประเมินผลระบบ 
    ระบบนี้ใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟน ผลการทดสอบระบบใน
เบื้องต้นพบว่า การท างานของระบบสามารถช่วยให้การ
ตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนใช้เวลาน้อยนักศึกษาสามารถ
ศึกษาเนื้อหาบทเรียน และประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบ
ได้ด้วยตนเอง ส่วนข้อมูลที่ส่งผ่านระบบก็มีการจัดเรียงข้อมูล
เรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว ผู้สอนสามารถน ามาใช้ได้เลย  
 

 
ภาพที่ 8 ผลการประเมินจากระบบ 

 

 
ภาพที่ 9 การรายงานผลระบบผ่านแผนภูม ิ

 
ภาพที่ 10 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการประเมิน 
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ภาพที่ 11 นักศึกษาสแกน QR CORD 

ระบบที่พัฒนาขึ้นได้น าไปทดสอบหาข้อผิดพลาดและใช้งาน
เพื่อการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาที่ เรียนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาศิลปะการใช้ชีวิต พบว่า การ
ตรวจสอบการเข้าเรียนสามารถท าได้สะดวกขึ้น และใช้เวลา
ในการด าเนินการตรวจสอบการเข้าเรียนในภาพรวมลดลง 
โดยเมื่อเทียบกับแนวทางเดิมที่ใช้การขานช่ือ พบว่าแนวทาง
การประยุกต์ใช้ QR-CODE จะได้รับความสะดวกมากกว่า แต่
อย่างไรก็ตามการทดสอบที่ได้ด าเนินการนั้น ยังขาดการ
ประเมินผลในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ทั้งฝั่งอาจารย์และ
นักศึกษา จึงยังไม่มีข้อมูลการตอบรับเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงยัง
จะต้องท าการประเมินผลการใช้งานกับระบบที่พัฒนาขึ้น
ต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและตอบสนองต่อ
ผู้ใช้ให้ดีมากยิ่งข้ึน 

6. อภิปรายผล 
 การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 นั้น จะต้องมีการก าหนด
นโยบายที่ชัดเจน การพัฒนาความรู้ความสามารถ ของครู
ต้องท าอย่างเป็นระบบและท าทั้งระบบ  น าเทคโนโลยี  
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตาม ไม่
เพียงแต่การสนับสนุนจากภายนอกเท่านั้น ตัวครูเอง จะต้อง
เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองไปสู่ครูใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วย อีกทั้งต้องมีทักษะและความ สามารถ
รอบด้านท่ีตั้งอยู่บนมโนธรรมและความอดทน เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาศิษย์ให้สามารถสร้างองค์ความรู้  จากภายใน
ตน เอง  รวมทั้ ง ต้ อ งสร้ า งศิ ษย์ ให้ มี ทั กษะ ชีวิ ต  ตาม
สภาพแวดล้อมท่ีต้องเผชิญในปัจจุบันและอนาคต ครูต้อง
เปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอด มาเป็นผู้แนะน าหรือที่ปรึกษา 
ออกแบบระบบการสอน ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อ
สร้างองค์ความรู้จากภายในส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสมกับวิธีการหรือรูปแบบ

การสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันมีความสามารถใน
การสื่อสารและถ่ายทอดความรู้จัดสภาพแวดล้อมและ 
บรรยากาศการเรียนรู้ในลักษณะเปิดเพื่อส่งเสริมนักเรียนเกิด
การตื่นตัวแบบผ่อน(Relaxed alertness) ซึ่งเป็น ภาวะที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้ นอกจากนี้ ปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ที่
ขัดขวางการประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ของครู
ต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกจุด ครอบคลุม และเป็น ระบบ แนว
ทางการพัฒนาครูต้องท าควบคู่กันไปทั้งด้าน นโยบายที่มา
สนับสนุน และการพัฒนาตนเองของครู ซึ่งต้องอาศัยความ
ตระหนักและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงการเปิดใจ
รับสิ่งใหม่และการปรับตัวของครู เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของครู รวมถึงใช้
เพื่ออ านวยความ สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีของครู
จึงเป็น สิ่งส าคัญที่ครูจะละเลยไม่ได้ 

7. ข้อเสนอแนะ 
    ควรมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้และพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มหาวิทยาลัยควรให้การ
สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ โปรแกรม หรือครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอนให้มากข้ึน 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบขอบคุณอาจารย์ที่ร่วมกันพัฒนาระบบในรายวิชา
ศึกษาทั่ ว ไป  และคณะบริหารธุ รกิจและศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่เอื้อเฟื้อและ
สนับสนุนการวิจัย ขอบใจนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการ
ประเมินระบบฯ และตั้งใจร่วมกิจกรรมด้วยความอุตสาหะ 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดความเป็นผู้ประกอบการขององค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนของผู้ประกอบการวิสาหกิจ จ านวน 300 ราย ซึ่งได้มาจากสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ด้วยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้ประกอบการองค์กรประกอบด้วย  
3 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งช้ี คือ (1) องค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรม พิจารณาจาก 3 ตัวบ่งช้ี คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ 
การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการ และความรวดเร็วในการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ตลาด (2) องค์ประกอบ
ด้านความกล้าเสี่ยง พิจารณาจาก 3 ตัวบ่งช้ี คือ ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมและการตลาด ความเสี่ยงจากกระบวนการ
ด าเนินงาน และความเสี่ยงด้านการเงิน และ (3) องค์ประกอบด้านการด าเนินงานเชิงรุก พิจารณาจาก 3 ตัวบ่งช้ี คือ ความเป็น
ผู้น าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง การแข่งขันที่พร้อมขจัดคู่แข่ง และการให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา โดยแบบวัดมีความตรงเชิง
เนื้อหาและเชิงโครงสร้าง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์   

ค าหลัก : ผู้ประกอบการ วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แบบวดั   
 
Abstract 

The purpose of this research was to develop indicators and a scale for measuring the corporate 
entrepreneurship of SMEs in Songkhla province. The samples were 300 SMEs’ entrepreneur from the multi-stage 
sampling. The research tools were a specialist interview form and questionnaires. The second order 
confirmatory factor analysis was performed to determine the construct validity by using LISREL. The results 
indicated that the corporate entrepreneurship of SMEs consisted of 3 components covering 9 indicators.  
(1) Innovative components were measured using 3 indicators: new service and products, product change, 
and speed of introduction. (2) Risk taking components were measured using 3 indicators: marketing and 
environment, procedure, financial risk. (3) Proactive components were measured using 3 indicators: lead 
competition, beat competition, and research and development. The scales had content and construct 
validity. The result of second order confirmatory factor analysis of the measurement model was fit to the 
empirical data. 

Keywords : Entrepreneurship, Small and Medium Enterprises, Measurement Model  
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1. บทน า 
ความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร (Corporate 

Entrepreneurship: CE) เป็นกลยุทธ์ที่ถูกน ามาใช้เพื่อสร้าง
คุณค่าให้ธุรกิจ จากการใช้ทรัพยากรภายใน โดยมุ่งเน้น
พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรภายใน ให้
สามารถคิดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เสมือนกับเป็น
ผู้ประกอบการเองโดยตรง [1] ความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์กร จึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อความอยู่รอดของ
องค์กรธุรกิจ เพราะเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงต่อความเสี่ยง 
และความไม่แน่นอนจากการด าเนินธุรกิจ และน าพาองค์กร
ให้ บร รลุ เ ป้ าหมายด้ านผลก า ไ ร  ความส า เ ร็ จ  และ
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน [2] 

แม้ว่ากระแสความสนใจด้านความเป็นผู้ประกอบการ
ขององค์กร จะได้รับความนิยมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่
มีข้อสรุปที่ ชัดเจนเกี่ยวกับองค์ประกอบของความเป็น
ผู้ประกอบการขององค์กร เพราะงานวิจัยส่วนใหญ่ที่พบใน
ประเทศไทยจะมุ่งศึกษาเฉพาะคุณลักษณะทางจิตวิทยาของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งมีหน่วยการวิเคราะห์ในระดับบุคคล 
มากกว่าที่จะศึกษาความเป็นผู้ประกอบการในระดับองค์กร 
ขณะเดียวกันการศึกษาส่วนใหญ่ถูกใช้อธิบายถึงคุณลักษณะ
ของความเป็นผู้ประกอบการในองค์กรขนาดใหญ่ อย่างไรก็
ตาม จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า นักวิชาการส่วนหนึ่ง
ได้ให้ความเห็นว่าการศึกษาความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์กรในขนาดกลางและขนาดย่อมจะประสบผลส าเร็จ
มากกว่าองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากมีโครงสร้างองค์กรที่ไม่
ซับซ้อน และไม่มีล าดับขั้นการบังคับบัญชาที่มากเกินไป ง่าย
และสะดวกต่อการจัดการธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ [3] 

จ า ก บ ท บ า ท แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการขององค์กรดังกล่าว รวมถึงข้อจ ากัดของการ
วิจัยในอดีตที่ศึกษาเฉพาะบริบทขององค์กรขนาดใหญ่ ดังนั้น
ง านวิ จั ยฉบับนี้  จึ งต้ อ งการพัฒนาแบบวั ดการ เป็ น
ผู้ประกอบการขององค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small and Medium Enterprises:  SMEs)  เ พ ร า ะ เป็ น
กิจการที่มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากมีจ านวนกิจการกว่า 282 ล้านกิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 99.7 ของธุรกิจทั้งหมด สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมกว่าร้อยละ 37.8 รวมถึงการจ้างงานเกือบ 9 ล้านคน [4] 
จากจ านวนกิจการที่สูงดังกล่าว ท าให้การแข่งขันสูงตามไป
ด้วย การปรับตัวของวิสาหกิจให้สอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาองค์กร
ไปสู่ความเป็นผู้ประกอบการ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมาก 
โดยงานวิจัยฉบับนี้ เลือกศึกษาในบริบทพื้นที่จังหวัดสงขลา 
เพราะเป็นจังหวัดที่มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูงถึง 
48,615 กิจการ และมีการจ้างงานกว่า 171,188 คน ซึ่งสูงสุด

ในกลุ่มจั งหวัดภาคใต้ชายแดน [5]  ทั้ งนี้ เพื่อทราบถึง
องค์ ประกอบส าคัญที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บภาวะความ เป็น
ผู้ประกอบการขององค์กร อันจะน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาวิสาหกิจในพื้นที่ดังกล่าว ให้ก้าวไปสู่องค์กรที่มีความ
เป็นผู้ประกอบการสูง สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการ
ด าเนินงานและมีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพื่อพัฒนาแบบวัดความเป็นผู้ประกอบการ
ขององค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นท่ีจังหวัด
สงขลา 
 2.2  เพื่อวิเคราะห์ความตรง และความเช่ือมั่นเชิง
โครงสร้างของมาตรวัดความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 

 
3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย  
3.1 ความหมายของความเป็นผู้ประกอบการ 
     ความเป็นผู้ประกอบการหรือภาวะผู้ประกอบการ มี
ค ว า ม ห ม า ย ที่ สั ม พั น ธ์ ใ ก ล้ ชิ ด กั บ ค ว า ม ห ม า ย ขอ ง
ผู้ประกอบการ โดยทั่วไปมักจะมีการใช้ค าทั้งสองนี้สลับกันไป
มาอยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับบริบทในการใช้และค่านิยมของผู้ใช้  
การให้ความหมายของค าว่าภาวะผู้ประกอบการนั้น เพราะ
การท าความเข้าใจเพียงแค่ตัวผู้ประกอบการนั้น มักจะถูก
มองในขอบเขตของลักษณะเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งไม่สามารถท า
ให้เกิดความเข้าใจว่าภาวะผู้ประกอบการนั้นมีความสัมพันธ์
และส าคัญอย่างไรกับวิสาหกิจ นักวิจัยหลายท่านจึงได้เปลี่ยน
แนวทางมาศึกษาภาวะความเป็นผู้ประกอบการอีกแนวทาง
หนึ่ง ที่ไม่มีความหมายแต่เพียงตัวผู้ประกอบการ โดยทั่วไป
ภาวะผู้ประกอบการมีความหมายเน้นไปที่กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดจากการกระท าในความรู้สึกหรือความรับผิดชอบ
แบบผู้ประกอบการ โดย Bygrave and Hofer [6] นิยามว่า
ภาวะผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับหน้าที่และกิจกรรมทุกอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ได้มาซึ่งโอกาส และสร้างสรรค์องค์การ
ให้สามารถด าเนินการตามโอกาสนั้นได้ ขณะที่ Amit et al. 
[7] เห็นว่าภาวะผู้ประกอบการเป็นกระบวนการในการสร้าง
ผลก าไรจากการใช้ทรัพยากรด้วยวิธีการใหม่ เป็นเอกลักษณ์ 
มีคุณค่าภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและคลุมเครือ
หรือไม่ชัดเจน นอกจากนี้ Shane and Venkataraman [8] 
ให้ความเห็นว่าภาวะผู้ประกอบการคือเหตุการณ์ที่เกิดการ
บรรจบกันของปรากฏการณ์สองสิ่ง สิ่งแรกคือการพบหรือ
ประสบโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างก าไร และสิ่งที่สองคือ
ความพร้อมในการด าเนินการเป็นผูป้ระกอบการ จะขาดอย่าง
หนึ่งอย่างใดไม่ได้ ดังนั้นการให้นิยามภาวะผู้ประกอบการใน
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มิติของตัวบุคคลแต่เพียงด้านเดียวจึงไม่สมบูรณ์ ท าให้เกิดข้อ
สงสัยในเรื่องภาวะผู้ประกอบการ ขณะที่ Swedberg [9] 
เห็นว่าภาวะผู้ประกอบการเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงดา้น
เศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดจากการน าเอาทรัพยากรมาใช้ในรูปแบบ
ใหม่ เป็นการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือท าลายความ
สมดุลของตลาดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Destruction) 
ภาวะผู้ประกอบการจึงต้องมีการกระท าหรือสร้างสิ่งที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพนิ่งไปสู่สภาพที่เป็นพลวัตร 
     แม้ว่ามโนทัศน์ภาวะผู้ประกอบการจะศึกษากันมา กว่า
สามทศวรรษ แต่จากความหมายที่กล่าวข้างต้น อาจสรุปได้
ว่า ภาวะผู้ประกอบการคือกระบวนการหรือการด าเนินการ
ของวิสาหกิจที่เกิดจากการท าหน้าที่ของบุคลากรเสมือนหนึ่ง
เป็นผู้ประกอบการ เพื่อการแสวงหาโอกาสใหม่ในการท า
ธุรกิจพร้อมกับสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่สามารถ
น ามาใช้ให้บรรลุโอกาสที่หาได้นั้นโดยวิธีการบริหารจัดการ 
3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการ 
     ท ฤ ษ ฎี ภ า ว ะ ผู้ น า  ( Leadership Theory)  ภ า ว ะ
ผู้ประกอบการต้องการภาวะผู้น าเพื่อท าหน้าที่ในการน า
องค์การในการท าลายเชิงสร้างสรรค์ของความสมดุลของ
ตลาด ภาวะผู้ประกอบการนั้นต้องการภาวะผู้น าจากตัว
ผู้ประกอบการเพื่อท าการค้นหา ประเมิน และใช้ประโยชน์
จากโอกาส ความส าเร็จของวิสาหกิจขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าที่ให้
ความส าคัญต่อลูกค้าและนวัตกรรม อันเกิดจากบุคลากรใน
องค์กรที่มีความมุ่งมั่นจากการบริหารของผู้น าองค์การ [10] 
     ทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากร (Resource-based View 
Theory) ภาวะผู้ประกอบการเป็นพฤติกรรมที่จ าเป็นต้อง
บริหารจัดการทรัพยากร เพื่อน ามาใช้สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ภาวะผู้ประกอบการคือพฤติกรรมท่ีพยายาม
จัดหาทรัพยากรหรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาด าเนินการให้
สอดคล้องกับโอกาสที่มี [11] 
     ทฤษฎีการรู้คิด (Cognitive Theory) การรู้คิดของภาวะ
ผู้ประกอบการคือโครงสร้างของความรู้ที่ถูกน ามาใช้เพื่อ
ประเมิน ตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้โอกาสทาง
ธุรกิจ การตื่นตัวในการรับรู้โอกาสทางธุรกิจเกิดมาจาก
ความสามารถในการรู้คิดที่มีอยู่ในภาวะผู้ประกอบการ [12] 
     ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management 
Theory) ภาวะผู้ประกอบการต้องท าการตัดสินใจในเชิงกล
ยุทธ์อย่างมีเหตุผลเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับ
ตัวองค์การ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม การกล้าเสี่ยง 
การตัดสินใจเ ชิงรุกในการประกอบธุรกิจ  เพื่ อสร้ าง
ความส าเร็จให้กับวิสาหกิจ [13] 
 
 
 

3.3 องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีความเป็นผู้ประกอบการ 
     จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปองค์ประกอบ
และตั วบ่ ง ช้ีที่ ส า คัญ  ส าหรับ ใ ช้ ในการวัดความ เป็ น
ผู้ประกอบการขององค์กร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

( 1 )  อ งค์ ประกอบด้ านการสร้ า งนวัตกรรม 
(Innovative) หมายถึงความเต็มใจที่จะสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์เพื่อน าเสนอสินค้าบริการใหม่ ท างานแบบใหม่ 
ให้กับวิสาหกิจเพื่อความส าเร็จ วิสาหกิจจะจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ เปลี่ยนแปลงสินค้าอย่างรวดเร็ว 
เป็นเจ้าแรกที่น าเสนอสินค้าใหม่ ใช้เทคนิคการผลิตใหม่  
ส าหรับการวัดองค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรมดังกล่าว 
บูรณาการจากแนวคิดของ Antoncic and Hisrich [14] , 
Lumpkin and Dess [15] และวิทูร เจียมจิตต์ตรง [16] ซึ่ง
วัดการสร้างนวัตกรรมได้จาก 3 ตัวบ่งช้ี คือ จ านวนผลิตภณัฑ์
หรือบริการใหม่ที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ และความรวดเร็วในการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ  

(2) องค์ประกอบด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) 
หมายถึงความเต็มใจที่ผู้ประกอบการจะน าเอาทรัพยากรที่
องค์กรมีอยู่  ไปใช้ด าเนินการในโครงการที่มีต้นทุนความ
ล้มเหลวสูง ความกล้าในการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน กล้า
เสี่ยงต่อแนวทางที่เพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
เชิงกลยุทธ์ที่ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน เพื่อแสวงหาโอกาสจากการ
แข่งขันที่รุนแรง ส าหรับการวัดความกล้าเสี่ยง บูรณาการจาก
แนวคิดของ Zhan [17] และชญานันท์ ใสกระจ่าง [18] ซึ่ง
วัดจาก 3 ตัวบ่งช้ี คือ ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมและ
การตลาด กระบวนการด าเนินงาน และด้านการเงิน  

(3) องค์ประกอบด้านการด า เนินงานเชิงรุก 
(Proactive) หมายถึงการแสวงหาโอกาสด้วยการมองไป
ข้างหน้า เพื่อการเติบโตของวิสาหกิจด้วยการคิดค้นน าเสนอ
สินค้าและบริการใหม่  การคาดการณ์เพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลงและก าหนดรูปแบบสภาพแวดล้อมใหม่ให้กับ
องค์กร เป็นคุณลักษณะส าคัญที่องค์กรควรพัฒนาให้เกิดขึ้น
ในตัวพนักงาน เพื่อให้สามารถเตรียมการรับมอืกับโอกาสและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น อันจะช่วยป้องกันความเสียหาย หรือ
ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่าง
ทันท่วงที ส าหรับการวัดองค์ประกอบด้านการด าเนินงานเชิง
รุก บูรณาการจากแนวคิดของ Lumpkin and Dess [15]  
Mokaya [19] วิทูร เจียมจิตต์ตรง [16] และชญานันท์       ใส
กระจ่าง [18] ซึ่งวัดการด าเนินงานเชิงรุกจาก 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
ความเป็นผู้น าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง การแข่งขันที่พร้อมขจัด
คู่แข่ง และการให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
     จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า 
ความเป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจ ประกอบด้วย  
3 องค์ประกอบ และ 9 ตัวบ่งช้ี ซึ่งน ามาพัฒนาเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยได้ดังรูปที่ 1 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 การพัฒนาแบบวัดความเป็นผูป้ระกอบการขององค์กร  
 การพัฒนากรอบแนวคิดและแบบวัดความ เป็น
ผู้ ป ระกอบการขององค์ ก ร  SMEs ในจั งหวั ดส งขลา
ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เป็นการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการระดับองค์กร ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน 
แล้วได้คัดเลือกตัวบ่งช้ีความเป็นผู้ประกอบการองค์กร  
 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการตรวจสอบกรอบแนวคิดเบื้องต้น
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ขอข้อสนับสนุนและค าแนะน าเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีความ
เป็นผู้ประกอบการระดับองค์กร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 1 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ และ 9 ตัวบ่งช้ี  
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างและพัฒนาแบบวัดความเป็น
ผู้ประกอบการองค์กร ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย และ
ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดดังกล่าว โดยการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา ความตรงเชิงโครงสร้าง และความเที่ยงแบบ
สอดคล้องภายใน 
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ตัวแทนของผู้ประกอบการ 
SMEs ในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้มาจากสุ่มตัวอย่างจ านวน  
300 ราย ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามแนวคิดของ Hair, et al. [20] ที่

เสนอว่าควรพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ท่ีต้องการประมาณ
ค่า ใน โม เดล  โดย ใ ช้กลุ่ ม ตั วอ ย่ า งจ านวน  5-10 คน  
ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์ ส าหรับการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ซึ่งเริ่มต้นจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่ง
ผู้ประกอบการ ออกเป็นสองกลุ่ม คือ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยก าหนดโควตาจ านวนตัวอย่างในแต่ละขนาดกิจการ  
150 ราย แบ่งเป็นกิจการประเภทการผลิต บริการ และค้าส่ง
ค้าปลีก ประเภทละเท่าๆ กัน จ านวน 50 ราย หลังจากนั้นใช้
วิธีการสุ่มแบบสะดวกให้ได้จ านวนตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้ 
4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่ องมือในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตัว
บ่งช้ีความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร จ านวน 1 ฉบับ และ
แบบสอบถามส าหรับการวิเคราะห์ความเป็นผู้ประกอบการ
อีก จ านวน  1 ฉบับ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน 
กล่าวคือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง และ
ตอนท่ี 2 เป็นแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดับ (Rating Scale) 
รวมจ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีเนื้อหาของข้อค าถามครอบคลุมทั้ง  
3 องค์ประกอบ และ 9 ตัวบ่งช้ี ตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
     ตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีและ
แบบวัดความเป็นผู้ประกอบการองค์กร และการวิเคราะห์
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยพิจารณาจากค่าดัชนี  IOC และ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct Validity) โดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และตรวจสอบความ
เที่ยง (Reliability)  โดยการวิ เคราะห์ความเที่ ยงแบบ

กระบวนการด าเนินงาน 

การด าเนินงานเชิงรุก 

ความกล้าเส่ียง 

การเงิน 

สภาพแวดล้อมและการตลาด 

ความรวดเร็วในการน าเสนอ 

การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร 

ความเป็นผู้น าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 
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สอดคล้องภายใน ( Internal Consistency of Reliability) 
ด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  
     ตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และการ
วิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของระดับความเป็นผู้ประกอบการ
องค์กร ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สัมประสิทธ์ิการ
กระจาย (Coefficient of Variation) ความเบ้ (Skewness) 
และความโด่ง (Kurtosis) เพื่ออธิบายลักษณะการกระจาย
ของตัวแปร โดยใช้โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for 
Windows  
     ตอนที่  3  เป็นการตรวจสอบความตรงหรือความ
สอดคล้องของโมเดลการวัดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่
สอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป LISREL 
 
5. ผลการวิจัย 
5 . 1  ผ ล ก า ร พั ฒน า ตั ว บ่ ง ช้ี แ ล ะ แ บ บ วั ด ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 
     จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ความเป็นผู้ประกอบการ
องค์กร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ จ านวน 9 ตัวบ่งช้ี 
กล่าวคือ (1) องค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรม พิจารณา
จาก 3 ตัวบ่งช้ี คือ จ านวนผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการ และความรวดเร็วในการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ (2) องค์ประกอบด้านความ
กล้าเสี่ยง พิจารณาจาก 3 ตัวบ่งช้ี คือ การเผชิญความเสี่ยง
ด้ านสภาพแวดล้อมและการตลาด ความ เสี่ ย งด้ าน
กระบวนการท างาน และความเสี่ยงด้านการเงิน และ (3) 
องค์ประกอบด้านการด าเนินงานเชิงรุก พิจารณาจาก 3 ตัว
บ่งช้ี คือ การเป็นผู้น าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง การแข่งขันที่พร้อม
ขจัดคู่แข่ง และการให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา  
     ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา พบว่า มีค่าดัชนี 
IOC ของข้อค าถามแต่ละข้อตั้งแต่ 0.67–1.00 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความตรงเชิงเนื้อหา คือ ค่าดัชนี IOC 
ที่ค านวณได้ควรมีมากกว่า 0.50 ขึ้นไป จึงถือว่าข้อความนั้น
สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการวัด [21] ขณะที่การตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของโมเดลการวัดแต่ละองค์ประกอบหลัก พบว่าทั้ง 3 
โมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสร้าง และการวิเคราะห์
ความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน ด้วยสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าของครอนบาค พบว่า แบบวัดความเป็นผู้ประกอบการ

องค์กร SMEs มีความเที่ยงสูง โดยมีค่าความเที่ยงของแต่ละ
ตัวบ่งช้ีอยู่ระหว่าง 0.714-0.925 
5.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ SMEs 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 57.5) อายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี 
(ร้อยละ 35.5) การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 
69.8) ต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจ 
(ร้อยละ 41.3) ประสบการณ์การด าเนินธุรกิจระหว่าง 10-15 
ปี  (ร้ อยละ 35.7)  เมื่ อพิจารณาข้อมูลกิจการ พบว่า 
อุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่เป็นอาหารแปรรูป (ร้อยละ 
47.3) ขณะที่การค้าส่งและค้าปลีกส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าอุปโภคบริโภค (ร้อยละ 73.5) ส าหรับผลการวิเคราะห์
ความเป็นผู้ประกอบการองค์กร พบว่า ในภาพรวมอยู่ระดับ
ปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 
3.63-3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า การ
สร้างนวัตกรรมมี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นการ
ด าเนินงานเชิงรุก และความกล้าเสี่ยง ตามล าดับ 
5.3 ผลการตรวจสอบความตรงของแบบการวัด โดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
     ผลการการวิเคราะห ์พบว่า แบบการวัดมีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาได้จากค่าสถิติ 
χ2=26.45, df=19, p>0 นั่นคือ ค่าไค-สแควร์แตกต่างจาก
ศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐาน
หลักท่ีว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน
ค่าเข้าใกล้หนึ่ง (GFI=0.95, AGFI=0.96) และค่าดัชนีรากของ
ก าลังสองเฉลี่ยของเศษมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ (RMR=0.024, 
RMSEA=0.015) ซึ่งสะท้อนว่าแบบการวัด มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ขณะเดียวกันค่าความเช่ือม่ันเชิง
โครงสร้างของมาตรวัด (Construct Reliability) มากกว่า 
0.60 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้ (Average 
Variance Extracted) มากกว่า 0.50 แสดงว่าองค์ประกอบ
มีค่าความเช่ือมั่นสูง และสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรในองค์ประกอบได้ดี [20] หรือตัวแปรแฝงที่น ามา
พัฒนาเป็นโมเดลในการวัดความเป็นผู้ประกอบการของ 
SMEs ในจังหวัดสงขลา รวมถึงข้อค าถามในแบบสอบถามที่
ใช้วัดตัวแปรสังเกตได้มีความเหมาะสม 
     จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่ง 
ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์โมเดลแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  
3 องค์ประกอบ (ตัวแปรแฝง) กับ 9 ตัวบ่งช้ี (ตัวแปรสังเกต
ได้) ตามกรอบแนวคิด พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัว
แปรทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าตัวแปร
สังเกตได้ทั้ง 9 ตัวนี้ เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบทั้ง 
3 ด้าน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน
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อยู่ระหว่าง 0.62-0.87 ซึ่งตัวบ่งช้ีที่มีน้ าหนักความส าคัญมาก
ที่สุด คือ จ านวนของผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ (β=0.87) 
รองลงมาคือความกล้าเสี่ยงด้านกระบวนการท างาน (β=
0.79) รายละเอียดดังรูปที่ 2 
     เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.65 ถึง 0.83 ซึ่งองค์ประกอบที่มี
น้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ การสร้างนวัตกรรม (β=

0.83) รองลงมาคือ ความกล้าเสี่ยง (β=0.78) และการ
ด าเนินงานเชิงรุก (β=0.65) รายละเอียดดังรูปที่ 2 โดย 
     องค์ประกอบในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับปานกลางถึงระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่าง 0.69-0.85 แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบแต่ละด้านมี
ความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร 
SMEs จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อกิจการ SMEs มีการสร้างนวัตกรรม 
มีความกล้าในการเผชิญความเสี่ยง และมีการด าเนินงานใน
เชิงรุก นั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดความเป็นผู้ประกอบการองค์กร SMEs 
 
6. การอภิปรายผล 
     จากผลการศึกษาที่พบว่าความเป็นผู้ประกอบการองค์กร 
SMEs ขึ้นอยู่กับ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การสร้าง
นวัตกรรม ความกล้าในการเผชิญความเสี่ยง และการ
ด าเนินงานในเชิงรุก ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีค่าความเช่ือมั่น
สูง และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรใน
องค์ประกอบได้ดี สามารถอภิปรายด้วยทฤษฎีการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Theory) ซึ่งกล่าวถึง
วิ ธี การที่ น ามา ใ ช้ก าหนดแนวทางการตั ดสิน ใจของ
ผู้ประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เป็นการกระท าเพื่อ
ต้องการท าให้องค์กรวิสาหกิจประกอบกิจการเพื่อน าหน้า
คู่แข่งในการแข่งขัน เช่น การเป็นวิสาหกิจแรกๆ ที่น าเสนอ
สินค้าหรือบริการใหม่ การนวัตกรรมสินค้าใหม่ เป็นต้น ซึ่ง
การด าเนินการตามนี้ได้มีการเรียกรวมกันว่า กระบวนการ
ผู้ประกอบการ  หรือการกระท าอย่ างผู้ประกอบการ 
( Entrepreneurial Process or Entrepreneurial 
Orientation) การจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการที่มี
การศึกษาในระยะแรกประกอบด้วย การรุกในธุรกิจ การ

นวัตกรรม และการเอาชนะคู่แข่งขัน [16] ระยะต่อมาได้มีท า
การวิจัยและยอมรับแนวคิดการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้ประกอบการ และการศึกษาวิจัยต่อมาเป็นจ านวนมากได้
น าเสนอข้อสรุปว่าการบริหารตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้ประกอบการนั้น ประกอบด้วยการกระท า 3 องค์ประกอบ
คือ ความกล้าเสี่ยง ความสามารถทางนวัตกรรม และการ
ด าเนินงานเชิงรุก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Frese [22] 
แ ล ะ  Weerawardena and O'Cass [ 23]  ซึ่ ง ก ล่ า ว ว่ า
ผู้ประกอบการท าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ด้วยการท าให้ เกิดการสร้าง
นวัตกรรม การสร้างตลาด การตัดสินใจเสี่ยง และการท างาน
เชิงรุก 
 ทฤษฎีภาวะผู้น า  (Leadership Theory) ซึ่ งมองว่า
ผู้ประกอบการคือผู้ท าหน้าท่ีสร้างแผนภาพของวิสัยทัศน์ เพื่อ
ชักน าให้ผู้ตามยอมรับ สร้างความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ 
ขจัดและลดอุปสรรคในการท างาน เพื่อให้องค์กรปฏิบัติ
หน้าท่ีจนบรรลุเป้าหมาย นอกจากน้ี ยังสามารถอภิปรายด้วย
ทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากร (Resource-based View Theory) 
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ซึ่งมองว่าผู้ประกอบการท าหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรที่
ต้องการ บริหารการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
อย่างสูงสุด การใช้ประโยชน์ทรัพยากร (Utilization) ในการ
บริหารโอกาสทางธุรกิจอย่างผู้ประกอบการนั้น วิสาหกิจ
จะต้องค านึงถึงผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรในการผลิต
สินค้า โดยสามารถท าการปรับตัวในการผลิตสินค้าใหม่หรือ
การด าเนินธุรกิจจากทรัพยากรที่มีอยู่ก่อนผู้อื่น สามารถใช้
ทรัพยากรที่อยู่ในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ที่แตกต่าง
ออกไปจากเดิม มีความช านาญเฉพาะตัวท่ีคู่แข่งหรือผู้อื่นไมม่ี 
เพื่อเป็นการปกป้องและรักษาความได้เปรียบจากการแข่งขัน 
 
7. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่น ามาพัฒนาเป็นแบบการวัด
ความเป็นผู้ประกอบการองค์กร SMEs ในงานวิจัยฉบับนี้ 
สามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้ 

7.1 การน าไปเป็นเกณฑ์ทดสอบ (Benchmark) 
เพื่อใช้ตรวจสอบและเพ่ิมพูนภาวะความเป็นผู้ประกอบการ 
โดยแนวปฏิบัติในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์กร SMEs องค์กรต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ความสามารถทางนวัตกรรม โดยวิสาหกิจจะต้องมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ เสมอ โดยการเปลี่ยนแปลงสินคา้
หรือบริการออกมาอย่างรวดเร็ว  

7.2 การเป็นผู้น าที่น าเสนอสินค้าหรือบริการใหม่
ออกสู่ตลาด ใช้เทคนิคการผลิตใหม่ หรือท าการพัฒนาสินค้า 
ด้วยการเป็นผู้น าในเทคโนโลยี และการนวัตกรรมสินค้าออก
มาใหม่ ให้คู่แข่งไม่สามารถมาท าการแข่งขันได้โดยง่าย  
ผู้ประกอบการจะต้องท างานเชิงรุกเพื่อแสวงหาโอกาส การ
มองไปข้างหน้า การมีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ
สินค้าและบริการก่อนคู่แข่ง การคาดการณ์เพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลง และก าหนดรูปแบบสภาพแวดล้อมให้กับ
องค์กร  

7.3 ผู้ประกอบการควรตัดสินใจเสี่ยงอย่างมีเหตุผล 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและการแข่งขันที่รุนแรง 
วิสาหกิจต้องก าหนดกลยุทธ์ในการการบริหารจัดการโอกาส
ทางธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ รวมถึงต้องพยายามจัดหา
ทรัพยากรหรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ มาด าเนินการให้สอดคล้อง
กับโอกาสที่มี เพื่อสร้างความส าเร็จให้กับวิสาหกิจ 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ด้านราคา การจัดจ าหน่าย บรรจุภัณฑ์ และการให้ข่าวสาร 

ตลอดจนการจัดการภายในของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยวเชิงเกษตรก้องวัลเลย์ ซึ่งเป็นสถานท่ี
ในจังหวัดระนองที่นักท่องเที่ยวสนใจเป็นจ านวนมาก งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีปรากฏการณ์วิทยา  
ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์ที่ท าให้สถานที่ท่องเที่ยว ก้องวัลเลย์เป็นที่สนใจ คือ การที่เน้นให้สินค้าเป็นจุดเด่นและท าให้เกิด
การบอกต่อเป็นหลัก เพื่อลดต้นทุนการโฆษณาและผลิตสื่อต่างๆ การเป็นเกษตรกรที่เป็นเจ้าของกิจการในเวลาเดียวกัน  
หากจะประกาศถึงความน่าสนใจ หรือคุณภาพที่ดีของสินค้าด้วยตัวเอง ความน่าเช่ือถืออาจจะน้อยเกินไป และเป็นกลยุทธ์
การตลาดที่ไม่คงทน หากเจ้าของธุรกิจเน้นให้เด่นเรื่องคุณภาพสินค้า เน้นให้เกิดความประทับใจในครั้งแรกที่ได้สัมผัสสินค้า  
จนเกิดการบอกต่อกันของลูกค้า สิ่งนีจ้ะท าให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ดว้ยดี และสิ่งนี้ก็ถือเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ยืนยาวและมั่นคง 

ค าหลัก : กลยุทธ์การตลาด การทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร กาแฟคั่วมือ 

Abstract 
The purpose of this research paper was to study price, distribution channel, packaging, and public 

relation strategy and Internal management of community enterprise coffee processing handmade coffee 
and agro tourism Gong valley, where is a place in Ranong province that makes a lot of tourists.  Using 
qualitative research methods namely phenomenological methodology, the study indicated that strategies 
that make Gong valley interesting is highlight of the product and word of mouth strategy.  It can help to 
reduce advertising costs and produce various media. Being a farmer who owns a business at the same time 
will announce the interest or good quality of the goods himself may be too little and a non- durable 
marketing strategy. However, if business owners focus on quality products focus on the first impression on 
the product causes the word of mouth of the customer.  This will keep your business going and this is a 
long-standing and stable marketing strategy. 
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1. บทน า 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเที่ยวท่ีมุ่งเน้น
ทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาวชนบท โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการด าเนินกิจกรรมให้ 
เกิดการ เรี ยนรู้ ด้ านการเกษตรและวิถีการด ารงชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มา
ท า ให้ เ กิ ดประโยชน์ก่ อ ให้ เกิ ดรายได้ ต่อ ชุมชน  และ 
ตัวเกษตรกร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะเป็นการอนุรักษ์
ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม [1]  

จังหวัดระนองเป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ เป็นพื้นที่ 
ที่มีขนาดเล็ก เน้นความเป็นธรรมชาติ ในจังหวัดจะมีโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวนน้อย และเป็นจังหวัดที่มีเขตชายแดนติด
กับประเทศพม่า ผู้คนส่วนใหญ่ด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการท า
เกษตรกรรมและประมง อาทิเช่น ท าสวนยางพารา ท าสวน
ปาล์มน้ ามัน  ออกเรือหาปลา  เป็นต้น ส าหรับสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง ส่วนใหญ่ยังคงเน้นในเรื่องของ
ธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
พยาม อุทยานแห่งชาติแหลมสน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า 
คลองนาคา บ่อน้ าพุร้อน เป็นต้น  

ในอดีตการเกษตรนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวของกับการ
ท่องเที่ยว หรือแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระนองแต่อย่างใด 
ถึงแม้ว่าในจังหวัดจะเน้นเรื่องธรรมชาติแต่ยังไม่มีใครน ามา
ประยุกต์ใช้ประกอบการเป็นธุรกิจเข้าด้วยกันกับการเกษตร 
ยังไม่มีกลยุทธ์การตลาดทางธุรกิจด้านนี้ จนในปัจจุบันได้มี
ผู้ประกอบการบุกเบิก เริ่มใช้การเกษตรมาประยุกต์ใช้ใน
ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึง
ธุรกิจที่พัก ท าให้ปัจจุบันเริ่มมีกลยุทธ์การตลาดมากมาย
ออกมาแข่งขันกันในธุรกิจเป็นจ านวนมากขึ้น  

การวิจัย เรื่ องนี้ ต้องการทราบว่า  ธุ รกิจมีกลยุทธ์
การตลาดอย่างไรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนี้ จึงได้ท า
การลงพื้นที่สัมภาษณ์ เจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พัก
เชิงเกษตร “ก้องวัลเลย์” (GONG VALLEY) วิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระนอง ที่ผสมผสานท้ังการเกษตร  
สถานที่ท่องเที่ยวและที่พักเข้าด้วยกันในหนึ่งเดียว ซึ่งเป็น
เจ้าของธุรกิจที่เป็นเจ้าแรกที่บุกเบิกแนวคิดด้านนี ้

ในการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับหัวข้อการพัฒนาของ 
ไ ท ย แ ล น ด์  4 . 0  ด้ า น ก ลุ่ ม อ า ห า ร  เ ก ษ ต ร  แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่  (New 
Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร  
เป็นต้น กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและ

บังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล
ฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์
โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส  
อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่ าสูง  เ ช่น เทคโนโลยี 
การออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการท่องเที่ยว  
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 

ก้องวัลเลย์ เป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ
คั่วมือและท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก้องวัลเลย์ ตั้งอยู่ในหุบเขา
บ้านบกกราย สภาพพื้นที่เป็นสวนผสม ผลไม้ ยาง กาแฟ  
จากแนวคิดที่ชาวสวนเกษตรกรโดยทั่วไป ไม่สามารถก าหนด
ราคาผลผลิตของตัวเองได้ ก้องวัลเลย์พยายามแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ผลิตผลเกษตรและพื้นที่ท าการเกษตรที่มีอยู่ใหเ้กดิ
ประโยชน์แบบยั่งยืนสูงสุด และพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด  
ในรูปการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟภายใต้ช่ือการค้า ก้องกาแฟ 
และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โฮมสเตย์ โฮม อินเตอร์ 

ดังนั้น  ผู้ วิจัยจึ งท าการวิจัยเรื่องนี้ขึ้น  เพื่อให้ เป็น
ป ร ะ โ ย ชน์ ใ น ก า ร ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ก ษตร ก ร ร ม เ ข้ า กั บ 
ธุ ร กิ จป ระกอบการ ได้ อย่ า ง ถู ก ต้ อ ง   และสามารถ 
ประสบความส าเร็จในธุรกิจนั้นได้ ในโอกาสต่อไปผู้ทีต่้องการ
ประกอบธุรกิจประเภทนี้จะได้รู้และตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริ โภคได้  และสามารถท าความรู้ ไปใช้ให้ธุรกิจ 
ประสบความส าเร็จ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดด้านราคา  ด้านการ 

จัดจ าหน่าย ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านการให้ข่าวสารของ  
ก้องวัลเลย์ 

2.  เพื่ อศึกษาการจัดการภายในแหล่ งท่องเที่ยว  
ก้องวัลเลย์ 

3. เพื่อศึกษาความส าเร็จของการท าธุรกิจการท่องเที่ยว
และที่พักเชิงเกษตร ก้องวัลเลย์ 

3. การทบทวนวรรณกรรม 
3.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 
     กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)  หมายถึง 
แนวทางในการวางแผนเพื่อให้บรรลุประสงค์ทางการตลาด 
ประกอบด้วย เป้าหมายทางการตลาด และส่วนผสมทางการ
ตลาด [2]  
     กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) เป็นหลักเกณฑ์
ในการบริการการตลาดของธุรกิจเพื่อ ให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ตั้งไว้ ซึ่งมีกลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ 
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การจัดสรร ทรัพยากรทางการตลาด  ส่วนประสมทาง
การตลาด และการตัดสินใจค่าใช้จ่ายทางการตลาด [3] 

ดังนั้นผู้ศึกษาวิจัยจึงสรุปความหมายกลยุทธ์การตลาด
ได้ว่า เป็นการวางแผนเพื่อที่จะน าไปปฏิบัติให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ร าค า  ( Price Strategies)  ห ม า ยถึ ง  
การก าหนดราคาโดยค านึงถึงความเหมาะสมของต้นทุนสินคา้ 
ค่าใช้จ่าย และก าไร ซึ่งจัดเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีความส าคัญ 
การตั้งราคาที่เหมาะสมนั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องค านึงถึงการ
ยอมรับจากลูกค้า ต้นทุนของสินค้าและค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ลักษณะการแข่งขัน [2] กลยุทธ์ราคาจึงหมายถึง การก าหนด
ว่าจะตั้งราคาแบบใด กลยุทธ์ราคาสูงหรือราคาที่สอดคล้อง
กับตลาดหรือคู่แข่งขัน หรือต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของสินค้านั้น 
และต้องค านึงให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย ก าไร และคุณภาพ
ของสินค้า โดยจะต้องไม่ตั้งสูงหรือต่ าจนเกินไป 

ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน 
ราคาเป็น P ตัวที่ 2 เกิดขึ้น มาถัดจาก Product ราคาเป็น
ต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์ กับราคาผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่า
สูงกว่าราคาจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา
ต้อง ค านึงถึงคุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตา
ของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้า ในคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้น   และต้อง
ค านึงถึงต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยจะมีผล
โดยตรงต่อการตั้งราคาจ าหน่าย ในเรื่องการแข่งขันกับสินค้า
อื่น ๆ ก็เช่นกัน หากสินค้าประเภทเดียวกันมีคุณสมบัติ
ใกล้ เ คียงกันก็ควรพิจารณาในการตั้งราคาจ าหน่ายให้
เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบกันจนเกินไป [4] 

กลยุ ทธ์ ด้ านการจ าหน่ าย  (Distribution Chanel 
Strategies) คือ การก าหนดเส้นทางในการจ าหน่ายของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งโอนเปลี่ยนมือจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยผ่าน
คนกลางไปถึงมือผู้บริโภค [2] 

กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์  (Packaging Strategy ) การ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการบรรจุภัณฑ์และประเภทวัสดุของ
บรรจุภัณฑ์มักจะใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภคที่พัฒนาใหม่ หรือ
เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินค้าใหม่ 

การบรรจุภัณฑ์  (Packaging)  เ ป็นส่ วนหนึ่ ง ของ
กระบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจุบันที่การผลิต
สินค้า หรือบริการได้เน้นหรือให้ความส าคัญกับผู้บริโภค 
(Consumer Oriented)  จะได้ เห็นว่ าการบรรจุภัณฑ์มี
บทบาทมากขึ้นเพราะล าพังตัวสินค้าเองไม่มีนวัตกรรม 
(Innovation) หรือการพัฒนาอะไรใหม่อีกแล้ว จึงต้องมาเน้น
กันท่ีบรรจุภัณฑ์กับการบรรจุหีบห่อ (Packaging) [5]  

กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ มีหลักในการพิจารณาดังนี้  
1.  บรรจุภัณฑ์นั้นเหมาะสมท่ีจะบรรจสุินค้า (Put in) หรือไม่ 
2.  สินค้าเมื่อวางบนช้ันแล้วได้เปรียบ (Put up) หรือไม่ 
3.  สินค้าเมื่อน าเอามาใช้แล้วเก็บสะดวก (Put away) หรือไม ่
4.  บรรจุภัณฑ์สวยงาม (Prettiness) หรือไม่ 
5.  สามารถเชิญชวนให้ใช้ (Pleading) ได้หรือไม่ 
6.  บรรจุภัณฑ์สามารถสะท้อนต าแหน่งครองใจของสินค้า 
(Positioning) ได้หรือไม่ 
7.   บรรจุภัณฑ์สามารถสะท้อนบุคลิกภาพของสินค้า 
(Personality) ได้หรือไม่ 
8.  บรรจุภัณฑ์สามารถปกป้องสินค้า (Protection) ได้หรือไม ่
9.  บรรจุภัณฑ์มีความสะดวกต่อการใช้งาน (Practicality) 
หรือไม่ 
10.   บรรจุภัณฑ์ที่ เลือกนั้นสามารถท าก าไรได้มากขึ้น 
(Profitability) ได้หรือไม่ 
11.  บรรจุภัณฑ์นั้นสามารถน ามาใช้ในการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ได้หรือไม่ 
12.  เป็นการบอกถึงวิธีการใช้สินค้า (Preaching) ได้หรือไม่ 
13.  สามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  (Preservation) ได้
หรือไม่ [6] 

ดังนั้นการออกแบบดีไซน์รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์จึงเป็น 
กลยุทธ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง หลักส าคัญที่ควรต้องค านึงถึงเมื่อ
ท าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามแผนการกลยุทธ์นี้ คือ ต้องมี
ความสวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งโดดเด่นกว่า
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเมื่อน าไปวางข้างกันบนช้ันวางสินค้า  
จึงจะถือว่ากลยุทธ์น้ีประสบความส าเร็จ [7] 

กลยุทธ์การให้ข่าวสาร (Public Relation Strategy) คือ 
รูปแบบหนึ่งของการติดต่อสื่อสารที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ 
ซื้อสื่อ ทั้งนี้เพื่อสร้างทัศนคติที่เป็นบวกต่อสินค้าและกิจการ  
แต่ปัจจุบันการสื่อสารโดยวิธีดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางอ้อมเกี่ยวกับสื่อ  การให้ข่าวสารแก่
สาธารณชนนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการประชาสัมพันธ์   
การให้ข่าวสารจัดว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในระยะยาวแก่
องค์กร และต้องการให้ผลลัพธ์นี้ออกมาในเชิงบวกแก่องค์กร
สิ่ ง ที่ เ ร า ต้ อ ง พิ จ า ร ณ า อ ย่ า ง ยิ่ ง ใ น ก า ร ใ ห้ ข่ า ว ส า ร  
คือ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้รับข่าวสารและสื่อโฆษณาทีจ่ะ
ใช้เพื่อการสื่อข่าวสาร [6] กลยุทธ์ข่าวสารเหมาะกับยุคโลกไร้
พรมแดนอย่างในปัจจุบัน การสื่อสาร คือ กุญแจส าคัญที่
น าไปสู่ประตูความส าเร็จ เพราะสภาพแวดล้อมและการใช้
ชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองและชนบทถูกแวดล้อมไปด้วยสื่อ
ต่างๆ มากมาย การใช้กลยุทธ์ข่าวสารเข้ามาเป็นทัพเสริมอีก
แรงหนึ่งจะช่วยอ านวยผลในเรื่องภาพลักษณ์และเพิ่มทัศนคติ
ในเชิงบวกให้กับผลิตภัณฑ์ด้วย [7] 
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3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 

1. ความหมายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism)  
นิออน ศรีสมยง [8] ได้อธิบายความหมายการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร ดังนี้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ การท่องเที่ยวที่
มีกิจกรรมการเกษตรเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวหลัก สามารถ
ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็น
การสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ให้ผู้คนในท้องถิ่นได้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว ซึ่งรูปแบบ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนับว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการคิดค้น
การน าทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในประเทศ มาจัด
กิจกรรมหรือจัดเป็นรูปแบบทางการท่องเที่ยวเพื่ อให้
นักท่องเที่ยวมีความสนใจและอยากเดินทางไปเที่ยว  
การขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและเป็นการกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และการให้ความรู้ในคุณค่า
ของภูมิปัญญาของเกษตรกรไทย โดยสามารถจ าแนกประเภท
ทรัพยากรทางการเกษตรออกเป็น 7 กิจกรรม ดังนี ้
 (1) การท านา การท านาปี/ปรัง การท านาหว่าน
น้ าตม การท านาข้ันบันได พิพิธภัณฑ์ข้าว 
 (2) การท าสวนไม้ตัดดอก การท า สวนดอกไม้
เพื่อตัดดอกขายทุกชนิด เช่น สวนกุหลาบ ฟาร์มกล้วยไม้  
สวนดอกไม้ประดับ นานาชนิดรวมถึงไร่ทานตะวัน 
 (3) การท าสวนผลไม้  การท าสวนผลไม้ทุก
ประเภท รวมทั้งการท าวนเกษตร การท าเกษตรแผนใหม่ 
และการท าสวนผสม 
 (4) การท าสวนผัก สวนครัว การปลูกพืชสวนครัว
ทุกประเภท รวมถึงการท าไร่ผัก ไร่ถั่ว ไร่ข้าวโพด เป็นต้น 
 (5) การท าสวนสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพร
นานาชนิด เพื่อใช้เป็นอาหารเสริมพืชผักสวนครัวข้างบ้าน 
เพื่อใช้เป็นเครื่องดื่ม เพื่อใช้เป็นเครื่องส าอาง และเพื่อใช้ใน
การแพทย์แผนไทย 
  (6) การท าฟาร์มปศุสัตว์การเลี้ยงและการ
ขยายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจนานาชนิด  อาทิการเลี้ยงไหม การ
ท าฟาร์มผึ้ง  การท าฟาร์มปลา  การเลี้ยงหอยแมลงภู่    
เป็นต้น 
  (7) งานเทศกาลผลิตภัณฑ์ต่างๆ การจัดงานเพื่อ
ส่งเสริมการขายผลผลิตทางการเกษตรอาทิเช่น มหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ งานเทศกาลล าไย เทศกาลกินปลา เป็นต้น 

เกศณีย์ สัตตรัตนขจร [9] ให้ค าจ ากัดความการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร หมายถึง รูปแบบการท่องเที่ยวท่ีน าทรัพยากรด้าน
การเกษตร เช่น สวนเกษตร การปลูกพืชสวน และฟาร์ม 
ปศุสัตว์ มาจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม โดยนักท่องเที่ยวจะ

ได้ช่ืนชมความงามและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นการสร้างโอกาส
และรายได้เสริมให้กับเกษตรเจ้าของพื้นที่ 

จากค านิยามเหล่านี้สามารถสรุปความหมายได้ดังนี้   
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การพักผ่อนหย่อนใจ ไม่ว่า
จะเป็นฟาร์มเกษตร สวนผัก สวนผลไม้สวน เป็นการ
ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเกษตร และมีความสวยงามของสถานท่ี และนักท่องเที่ยว
ก็ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการเกษตรที่ผ่านทางกิจกรรม
ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 

2. องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
นิออน ศรีสมยง [8]  ได้อธิบายองค์ประกอบการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรว่ามีส่วนที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ ทรัพยากร
การท่องเที่ยวการเกษตร ตลาดการท่องเที่ยว และบริการการ
ท่องเที่ยว กล่าวคือ 
 (1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวการเกษตร  คือ 
ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลิตผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น แสงแดด ดิน น้ า พันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ เป็นต้น หรือการจัดการโดยมนุษย์ เช่น เครื่องมือ
ทางการเกษตรต่างๆ เทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น 
 (2) ตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นตลาดการ
ท่องเที่ยวเฉพาะ (niche market) จึงท าให้การจัดการด้าน
การตลาดมีลักษณะที่เจาะจงเฉพาะกลุ่มโดยต้องเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจกิจกรรมทางการเกษตร ต้องการ
ที่จะเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 (3) บริการการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหาร 
การบริการน าเที่ยวจะต้องเกี่ยวกับการเกษตรชนบท ตัวอย่าง
บริการที่ชัดเจน คือ ที่พักตามบ้าน (Homestay) และที่พัก
ตามสวนเกษตรต่างๆ (Farm stay) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
[10] แสดงให้เห็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
3 ประการดังนี ้
  (1) แหล่งหรือสิ่งดึงดูดใจ คือ แหล่งท่องเที่ยวทั้งที่
เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา  
มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไป ดึงดูดใจให้ผู้เข้าไป 
เยี่ยมชม 
  (2) การบริการ คือ สิ่งที่จัดไว้รองรับนักท่องเที่ยว
เพื่อสนองความต้องการและให้บริการ อ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวเช่น ที่พักร้านอาหารร้านค้าต่างๆ เป็นต้น 
   (3) นักท่องเที่ยว คือ ผู้ที่ต้องการได้รับความ
เพลิดเพลิน ความรู้ประสบการณ์มีอ านาจในการใช้จ่ายเพื่อ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร สามารถสรุปได้ว่า  การท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมหลัก
ด้านการเกษตรที่สามารถดึงดูดและเป็นที่น่าสนใจของ
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นักท่องเที่ยวโดยมีการบริการจัดไว้ให้รองรับเพื่อสนองตอบ
ตามมาตรฐานความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้รับความรู้
และความเพลิดเพลิน 
3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

โสภณ บุญล้ า จุฑามาศ กระจ่างศรี และเบญจมาภรณ์ 
พิมพา  [11]  ศึกษาเรื่อง “รูปแบบกิจกรรมและเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มไชยา ต าบลเสมด 
อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี” พบว่า กลุ่มผลิตไข่เค็ม 
ไชยามีแนวทางการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
คือมีผู้น าเที่ยวที่มีความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีศูนย์
ให้บริการนักท่องเที่ยว มีการสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ชมการ
ผลิตไข่เค็มมีการบรรยายกรรมวิธีการผลิตไข่เค็มแบบดั้งเดิม 
มีกิจกรรมพกค้างแรมและร่วมกิจกรรมวิถีชีวิตกับชุมชน 

นาฏสุดา เชมนะสิริ ดรุณี แก้วม่วง มานพ อ ารุง วาณี 
วัชรเกษมสินธุ์ และประภาศรี ตั้งศิริภรณ์ [12] ศึกษาเรื่อง 
“การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการมีส่วน
ร่วมของชมชนในจังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท” 
พบว่า แหล่งท าการเกษตร และแหล่งแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรในจังหวัดที่ศึกษามีศักยภาพเพียงพอในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
อาทิ  การท าสวนผลไม้  การ เพาะเ ห็ด  การปลูกพืช 
ปลอดสารพิษ แต่การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรควรด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การ ฝึกอบรมหรือ
ให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  การอ านวยความสะดวก
ด้านคมนาคม  ให้มีที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และ
การส่งเสริมด้านตลาด และการสนับสนุนเครือข่ายแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้ง ภายในและ ภายนอกจังหวัด   

อุไรวรรณ เปี่ยมนิเวศน์ [13] ได้ศึกษา  “การจัดการด้าน
การสื่ อความหมายและสิ่ งอ านวยความสะดวกของ
ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา  
อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสงคราม” พบว่า การจัดการ
พื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรควรมี เจ้าหน้าที่น าชม 
เอกสาร แผ่นพับ พื้นที่ทางการเกษตรที่สามารถเดินชมได้ 
สถานที่ติดต่อ การแสดงกิจกรรมทางการเกษตร สิ่งอ านวย
ความสะดวกได้แก่ห้องน้ า – ห้องสุขา น้ าดื่ม เส้นทางเที่ยวชม
ที่ปลอดภัย สะดวก และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก  
ซึ่งการจัดการควรด าเนินการให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตร 
เพ่ือคงความเป็นธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด 

อรอนงค์ ฤาชาฤทธิ์ [14] ศึกษาเรื่อง “ศักยภาพของ
ต าบลสัมปทวนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร” พบว่า 
ต าบลสัมปทวนมีศักยภาพในการเป็นแหลงท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในระดับปานกลางซึ่งปัจจัยด้านระบบการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นองค์ประกอบในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถล าดับได้ดังนี้  1) ระบบการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2) พื้นฐานของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  3)  ความพร้อมของชุมชน  4)  สิ่งดึงดูด
เกษตร และ 5) ลักษณะทางกายภาพ 

สรุปงานวิจัยข้างต้นได้ ช้ีให้เห็นถึงรูปแบบกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่นในประเทศไทย ได้แก่  
การแสดงการสาธิต กิจกรรมศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยว  
กิจกรรมค้างแรม และร่วมกิจกรรมวิถีชีวิตการเกษตรร่วมกับ
ชุมชน และการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
4.1 ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาหาข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตใน
การวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการ
วิจัยเป็นศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด  4 ด้าน  คือ  
ด้านราคา ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ให้ข่าวสาร และรวมไปถึงเนื้อหาด้านการจัดการภายในของ
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

2. ขอบเขตด้านสถานที่ สถานที่ที่ใช้ในการวิจัย คือ 
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยว
เชิงเกษตรก้องวัลเลย์ อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

3. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการจ านวน 1 ราย 
พนักงานภายในร้านจ านวน 3 ราย และลูกค้าที่เคยซื้อของ
อุปโภคบริโภคจ านวน 5 ราย 

4. ขอบเขตด้านเวลา  ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ถึง พฤษภาคม 2560 
4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ผู้วิจัย 2) แนวค าถาม 
(มีวิธีการทางการตลาดอย่างไรบ้าง, จัดการคนงานในไร่
อย่างไร, มีแนวคิดอะไรในการริเริ่มท ากิจการนี้, พนักงานใน
ไร่มีการแบ่งงานกันอย่างไร,มีการสอบถามลูกค้าที่มาซื้อ
ผลิตภัณฑ์ว่ารู้จักสินค้าได้อย่างไร) 3) เครื่องบันทึกเสียง  
4) สมุดบันทึก 5) กล้องถ่ายรูป 
4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษากลยุทธ์การตลาดทั้ง 4 ด้าน และกิจกรรม
ภายในของแหล่งท่องเที่ยวก้องวัลเลย์ จังหวัดระนองใช้แนว
ทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเลือกใช้แนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และศึกษาค้นคว้าจาก
สถานท่ีจริงและเอกสาร 
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4.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

เพื่อให้ผลการวิจัยมีความน่าเ ช่ือถือและมีคุณภาพ 
หลังจากเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้วจะน ามาตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ความส าคัญของ
การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ  
เพื่อให้เกิดความแม่นตรงและความน่าเช่ือถือของข้อมูล  
ลดความล าเอียงของผู้วิจัยที่อาจเกิดขึ้นเมื่อได้ไปคลุกคลีกับ
ปรากฏการณ์และผู้ให้ข้อมูล จึงท าให้ผู้วิจัยจะต้องตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนท าการวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กันมาก
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(triangulation) [15]   

5. ผลการวิจัย 
จากการศึกษากลยุทธ์การตลาดทั้ง 4 ด้าน ด้านราคา 

ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านการให้ข่าวสาร
การจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยว  และการประยุกต์ใช้
การเกษตรเข้ากับการท่องเที่ยวของก้องวัลเลย์ อ.กระบุรี  
จ.ระนอง สามารถแบ่งผลการวิจัยได้ดังนี้ 
5.1 กลยุทธ์การตลาด 

1. กลยุทธ์การตลาดด้านราคา 
ในอดีต เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาผลผลิตทาง

การเกษตรของตนเองได้ เนื่องจากไม่มีความรู้ เมื่อน าผลผลิต
ไปขายได้ราคาเท่าไร ก็จะขายตามที่พ่อค้าคนกลางเป็นคน
ก าหนด เนื่องจากความไม่รู้และรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้น ท าให้
เกษตรกรเกิดความเสียเปรียบในเรื่องของราคา เป็นปัญหา
ใหญ่ที่ เ กิ ด ในสั งคม “ผลผลิต เยอะ  แต่ ร ายได้น้อย”  
ก้องวัลเลย์จึงเป็นไร่กาแฟที่แรกในจังหวัดระนองที่ได้ท าการ
บุกเบิก ก าหนดราคาขึ้นมา เพื่อไม่ให้เป็นการโดยเอารัดเอา
เปรียบอีก ทั้งท าการปลูกเอง แปรรูปเอง และก าหนดราคา
เอง ท าให้ในส่วนนี้ ก้องวัลเลย์จึงได้เปรียบกว่าท่ีอื่นๆ  

กลยุทธ์การก าหนดราคาขายสินค้าของ ก้องวัลเลย์  
จะมองภาพรวม ตั้งแต่ ต้นทุน ก าไร ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
รวบรวมทุกอย่างให้อยู่ในราคาที่เหมาะสม ไม่เน้นราคาถูก
เพื่อที่จะดึงดูดใจลูกค้า สินค้ามีหลากหลายคุณภาพ และ
หลายราคา ท าให้การก าหนดราคาสินค้าต้องสัมพันธ์กับ
คุณภาพของสินค้านั้นๆ การตั้งราคาขายมักขึ้นอยู่กับความ
ยากง่ายของงานแต่ละงาน และความพึงพอใจที่ตรงกันของ 
ผู้ซื้อและผู้ขาย หากเป็นสินค้าพิเศษราคานั้นก็ต้องพิเศษตาม 
สรุปกลยุทธ์การก าหนดราคา คือ การให้คุณภาพของสินค้า
เป็นตัวก าหนดราคาขาย 

2. กลยุทธ์การตลาดด้านการจัดจ าหน่าย 
การจัดหาช่องทางการจ าหน่ายไม่ใช่เรื่องอยากของยุคนี้ 

ผู้ ป ระกอบการสามารถขายผ่ านทาง โซ เ ชียลมี เ ดี ย 
(Facebook, Line) หรือทางโทรศัพท์ เพื่อพูดคุยส าหรับจุด

นัดพบเพื่อส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า ถึงอย่างไรก็ตามแม้โลกจะ
เปิดกว้างแต่การมีจุดจ าหน่ายที่เป็นหลักแหล่ง จะสามารถ
สร้างความน่าเช่ือถือให้กับตัวสินค้าขึ้น และการท าให้จุด
จ าหน่ายสินค้าเพียงพอต่อลูกค้าเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก
เกินกว่าท่ีโซเชียลมีเดียจะเข้าถึง 

3. กลยุทธ์การตลาดด้านบรรจุภณัฑ์ 
อันดับแรกที่ต้องค านึงถึง บรรจุภัณฑ์มีไว้เพื่ออะไร  

สิ่งส าคัญคือ มีไว้รักษาคุณภาพสินค้า และเป็นตัวบ่งบอกว่า
สินค้านั้นคืออะไร หากเป็นสินค้า  Premium บรรจุภัณฑ์ก็
ต้องมีความหรูหรา ให้เหมาะสมกับคุณภาพและราคา ใน
การศึกษากลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย ท าให้ทราบว่า บรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะกับสินค้าคืออะไร เมื่อมีการสั่งซื้อผ่านทางช่อง
ทางการขายออนไลน์ การจัดส่งจึงต้องใช้เวลาข้ามวัน และ
เมื่อเป็นสินค้าที่ใช้บริโภค บรรจุภัณฑ์จึงต้องมีความมิดชิด 
แน่นหนา เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้คงท่ี ดังนั้น กลยุทธ์ด้าน
บรรจุภัณฑ์ก็คือ การที่มีความเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความ
เป็นสินค้าได้ดี และสามารถรักษาคุณภาพสินค้าให้คงที่ 

4. กลยุทธ์การตลาดด้านการให้ข่าวสาร 
จากการศึกษาด้านการให้ข่าวสาร เหมาะกับยุคปัจจุบัน

และตรงกับกลยุทธ์การจัดจ าหน่ายแบบออนไลน์ ด้านนี้มีกล
ยุทธ์คล้ายกับการก าหนดราคา คือให้สินค้าเป็นตัวโฆษณา
ด้วยตัวเอง เมื่อสินค้ามีคุณภาพดี ผู้คนก็จะบอกต่อ ท าให้เกิด
เป็นการให้ข่าวสารโดยที่ทางก้องวัลเลย์ไม่จ าเป็นต้องท าการ
โฆษณาเพิ่มเติม สินค้าก็จะมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
5.2 การจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยว 

จากการศึกษา พบว่า การจัดการภายในนี้เป็นเรื่องของ
องค์กร จากคนในกลุ่มย่อยรวมกันออกมาเป็นกลุ่มใหญ่  
อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่กว้างขวาง ครอบคลุมการท างาน
ตั้งแต่ กระบวนการเตรียมการ  กระบวนการเพาะปลูก 
กระบวนการดูแลรักษา กระบวนการจัดการ กระบวนการ
แปรรูป ไปจนถึงกระบวนการท าการตลาด  ใช้แนวคิด  
Put the right man on the right job คือ การวางก าลังคน
ให้เหมาะสมกับงาน หัวหน้างานต้องเรียนรู้ และจัดวาง
ก าลังคนให้เหมาะสม โดยเริ่มต้นจากเข้าไปศึกษาเรียนรู้อย่าง
จริงจังกับพนักงานในแต่ละกลุ่ม และจัดจ าแนกว่าองค์กรมี
คนท างานท่ีมีความสามารถในระดับใดบ้าง และมีอยู่กี่กลุ่ม 
จากนั้นจึงค่อยจัดวางก าลังคนเหล่านั้น  ให้ท างานในที่ที่
เหมาะสม การเสียเวลาศึกษาความสามารถของพนักงาน แต่
ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ย่อมดีกว่าการปล่อยให้มีคนท างาน
จ านวนมาก แต่ไม่สามารถท าให้กับบริษัทได้อย่างที่คาดหวัง
ไว้ใช้คนให้ถูกกับงานนั้นๆ แบ่งหน้าที่กันออกไป ฝ่ายช านาญ
ในการปลูกก็มี หน้ าที่ ปลู ก  ให้ ได้ ตามคุณภาพตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ ฝ่ายที่ช านาญในการขายก็ท าหน้าที่ขาย 
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ช านาญได้การตลาด ก็ด าเนินการเรื่องท าการตลาด แยกกัน
ท างานตามความถนัดของตนเอง และจึงน างานทั้งหมดมา
รวมกันเป็นหนึ่งเดียว 
5.3 แนวคิดการประยุกต์ใช้การเกษตรเข้าด้วยกับการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและที่พัก 

เกษตรกรควรใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยแนวคิด
ของ กวีเอกชาวอังกฤษ โรเบิร์ต บราวนิ่ง Less is more น้อย
แต่มาก ดีกว่ามากแต่น้อย เปรียบเทียบได้กับการ ลงมือท า
อะไรซักอย่างแบบ “น้อยๆแต่เน้นๆ” เพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุด หากเปรียบกับงานศิลปะหรืองานออกแบบต่างๆ การ
ท าผลงานออกมาแบบเรียบง่ายและชัดเจน สามารถสื่อถึงใจ
ของผู้ชมได้เป็นอย่างดีและง่ายกว่า  ส่งผลให้ผลงานหรือ
สถานที่นั้นดูโดดเด่นเป็นที่ยอมรับมากกว่า ซึ่งเกษตรกรควร
ใช้พื้นที่การเกษตรมาท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่เพียงแค่
การท าเกษตรเพียงอย่างเดียว เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่ตัวเองและ
ครอบครัว จากการที่เกษตรกรไม่เคยก าหนดราคาสินค้าเอง 
ปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกของตลาด และเมื่อสินค้าของ
เกษตรกรเข้าสู่ตลาด นักการตลาดก็เริ่มมีการท าการตลาด
เพ่ือขายสินค้าของเกษตรกร เลยเกิดเป็นความคิดที่ว่าเราก็
สามารถท าเองได้ ทั้งด้านการตลาด ด้านการก าหนดราคา 
รวมถึงด้านอื่นๆที่สามารถท าให้ได้ก าไรเข้าสู่ครอบครัว และ
ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ท่ีมีการเรียนรู้
เรื่องกาแฟ มีการสาธิตการบดกาแฟด้วยมือ ในส่วนน้ีสามารถ
เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวได้ ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยว
เข้ามาในจังหวัดก็จะสามารถสร้างช่ือเสียง สร้างรายได้ให้แก่
คนในชุมชนและคนในจังหวัด 

7. อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษากลยุทธ์การตลาดและการจัดการภายใน

ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ วมือและ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรก้องวัลเลย์  อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
ท าให้ผู้วิจัยตระนักได้ว่า การเป็นเกษตรกรนั้นไม่จ าเป็น
จะต้องท าเพียงแค่เกษตรกรรม เกษตรกรสามารถยกระดับ
ตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการด้วยตัวเอง มองดูและค้นหา
สิ่งที่พ้ืนท่ีการเกษตรของตนเองที่พอจะสามารถท ารายได้ด้าน
อื่นเพิ่มขึ้น เพิ่มแนวคิดการท าเงินจากการเกษตรเข้าไป เช่น 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือทั้งการแปรรูปและ
การเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรควบคู่กันไป ดังเช่น 
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยว
เชิงเกษตรก้องวัลเลย์  

กลยุทธ์การตลาดถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการท าธุรกิจให้
ด าเนินต่อไปอย่างประสบความส าเร็จ กลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน ด้าน
ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านการให้
ข่าวสาร จะต้องด าเนินการควบคู่ไปด้วยกันเสมอ การจัดการ

คนงานในพื้นที่ หากจัดการคนให้ท าในสิ่งท่ีแต่ละคนช านาญ 
มอบหมายงานตามความถนัดของบุคคลนั้น อาจจะเสียเวลา
ในการสังเกต แต่ผลที่ได้ถือว่าดี เพราะงานจะออกมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และคนงานก็จะมีความสุขกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย ซึง่จะส่งผลดีในหลายๆด้าน 

8. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี ้

1) กลยุทธ์ด้านราคา  
เกษตรกรควรประเมินคุณภาพสินค้าของตนเอง และ

ลองก าหนดราคาเอง การก าหนดราคานั้นจะต้องสัมพันธ์กับ
สินค้า และท าให้ลูกค้าพึงพอใจ 
2) กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย 

ปัจจุบันการจัดจ าหน่ายที่ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีอีก
ช่องทางหนึ่งคือการจ าหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วของลูกค้า โดยที่ไม่ต้องเดินทาง
มาถึงหน้าร้าน การขยายฐานลูกค้าก็จะกว้างขึ้นตามไปด้วย 
สามารถสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และสามารถตอบ
ค าถามลูกค้าได้ทั่วถึง 
3) กลยุทธ์ด้านบรรจุภณัฑ ์

กลยุทธ์ด้านนี้ ต้องค านึงถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย มี
การจัดจ าหน่ายแบบทางไกล บรรจุภัณฑ์ควรมีความแข็งแรง 
ทนทาน สามารถคงคุณภาพ และรักษาสินค้าได้เหมือนกับกับ
การมาซื้อหน้าร้าน ควรผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเดน่ 
และง่ายต่อการจดจ า เพื่อให้ลูกค้าจดจ าผลิตภัณฑ์ได้ ไม่ว่า
ลูกค้าจะเห็นผลิตภัณฑ์จากช่องทางไหน 
4) กลยุทธ์การให้ข่าวสาร 

การให้ข่ าวสาร เป็นสิ่ งที่ ส าคัญสิ่ งหนึ่ ง ในกลยุทธ์
การตลาด การให้สินค้าเป็นตัวให้ข่าวสาร โดยให้ลูกค้าเป็น
คนให้ข่าวสารเป็นการบอกต่อกันถึงคุณภาพที่ดี  
5) การจัดการภายในแหล่งท่องเทีย่ว 

การจัดการภายในแหล่งท่องเท่ียว หากมีการจัดการที่ดี 
ก็จะส่งผลให้ลูกค้าเห็นถึงความน่าสนใจและอยากมาใช้
บริการของสถานที่แห่งนั้น การจัดการคนด้านการต้อนรับ 
การดูแลลูกค้า การจ าหน่าย ควรมีการประสานงานท่ีดีในแต่
ละฝ่าย เพื่อท่ีจะตอบค าถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
สร้างความประทับใจให้ลูกค้า ควรมีความใจเย็น หากการ
จ าหน่ายครั้งนั้นมีปัญหาเกิดขึ้น จะสามารถจัดการกับปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) แนวคิดการประยุกต์ใช้การเกษตรเข้าด้วยกับการ
ท่องเที่ยวและที่พัก 

เกษตรกรควรมีความเช่ือมั่นในตัวเอง กล้าคิด กล้าท า 
กล้าที่จะเคลื่อนไปข้างหน้า มีค่านิยมที่ดีให้แก่อาชีพเกษตรกร 
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9. ข้อเสนอแนะ 

ผู้ที่ต้องการศึกษากลยุทธ์การตลาด การจัดการภายใน
แหล่งท่องเที่ยว และต้องการศึกษาแนวคิดการปรับใช้เกษตร
ให้เข้ากับสถานที่ท่องเที่ยว ควรศึกษากลยุทธ์การตลาดของ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรว่ามีกลยุทธ์ใดที่สามารถท าให้
สถานท่องเที่ยวแห่งนั้นได้รับความนิยมและได้รับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยว  และการจัดการภายในของสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นจัดการอย่างไรให้บุคคลท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีแนวคิดอย่างไรคล้ ายคลึงกันหรือไม่  
เปรียบเทียบกลยุทธ์ต่างๆ ว่าคล้ายคลึงกันหรือไม่ ศึกษา 
กลยุทธ์เพื่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดยอ  
          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวรานขนมหวานในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
2) เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสัมผัสขนมหวานในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รูปแบบการวิจัยเปนแบบผสานวิธี พื้นที่วิจัย 
คือ รานขนมหวานบริเวณถนนนิมมานเหมินทร และถนนศิริมังคลาจารย จํานวน 7 ราน กลุมตัวอยาง คือ เจาของราน 
ผูจัดการราน พนักงานราน และนักทองเที่ยว จํานวน 140 คน ใชวิธีคัดเลือกแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด ไดแก 
1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบนมาตรฐาน และเขียน
บรรยายเชิงพรรณนา พบวา ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวรานขนมหวานในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเพื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมพบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอดานการใหบริการของพนักงานในรานในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.26  
ดานสภาพแวดลอมโดยรวมของรานในระดับ มาก คาเฉลี่ย 4.10 ดานอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มในระดับ มาก คาเฉลี่ย 
4.06 ดานความมีชื่อเสียงของรานในระดับ มาก คาเฉลี่ย 3.95 และดานความสะดวกของการเดินทางในระดับ ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.19 แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสัมผัสและเรียนรูการทําขนมหวานในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
ดานความสะดวกของการเดินทาง ควรพัฒนาที่จอดรถใหเพียงพอ ดานอาหาร ขนมหวาน และเครื่องด่ืม ควรเลือกระดับ 
ความหวานได เพิ่มขนาดใหเหมาะสมกับราคา ดานการใหบริการของพนักงานในราน ควรปรับปรุงการบริการอาหาร  
ขนมหวาน และเครื่องดื่มสําหรับลูกคาใหรวดเร็ว และเก็บภาชนะทุกครั้งที่ลูกคาออกจากราน  ดานสภาพแวดลอมโดยรวม 
ของราน ควรติดตั้งเครื่องทําความเย็นใหทั่วถึง และลดปญหาลูกน้ํายุงลาย 

คําสําคัญ : การพัฒนาการทองเที่ยว  การทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู  ขนมหวาน 
 
Abstract 
          The purposes of this research are 1) to study the potential of dessert shop tourism in Muang district, 
Chiang Mai 2) to development of tourism route to experience and learn how to make dessert in the Muang 
district, Chiang Mai.  The format of research is mixed methods research between quantitative research and 
qualitative research. The research areas are NimmanHaemin Road and Sirirajamangala Road, Muang district, 
Chiang Mai total of 7 shops.  The sample groups are an owner, manager, employee and tourists a total of 
140 people. Using a simple selection method. The instrument has 2 types of research are 1) questionnaire 
2)  interview.  Analyze data using Statistics, Percentage, Average/ Mean :  X�, Standard Deviation :  S. D and 
analyze data using a synthesis of content and describe descriptive.  To study the potential of dessert shop 
tourism in Muang district, Chiang Mai for considering the overall was found that tourist's opinions on the 
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service of the staff in the shop is the highest level and average 4.26. The overall environment of the shop 
is high level and average 4. 10.  Food, dessert and beverage of shops are high level and average 4. 06.  The 
famous of shop is high level and average 3. 95.  The convenience of travel is moderate level and average 
3.19  To development of tourism route to experience and learn how to make dessert in the  Muang 
district, Chiang Mai. The convenience of travel should develop enough parking. Food, dessert and beverage 
of shop should choose the level of sweetness and resize to fit the price.  The service of the staff in the 
shop should improve quickly service for customers and keep container every time when a customer leave 
shop. The overall environment of the shop should install the air-conditioner and reduce mosquitoes. 

Keywords : The development tourism, Tourism for learning, Dessert 
 
1. บทนํา 
     ภาคเหนือตอนบนมีบทบาททางดานการทองเที่ยวที่
สําคัญของประเทศ มีจุดขายทั้งดานการเปนแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติและเปนแหลงวัฒนธรรมลานนาที่โดดเดน  
ซึ่งจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางภาคเหนือ 
และเปนจุดเชื่อมตอไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือตอนบน 
จึ งดึ งดู ด ใหนั กทอง เที่ ย วหลั่ ง ไหล เข ามา เยี่ ยม เยื อน 
จังหวัดเชียงใหมอยางตอเนื่อง ประกอบกับความพรอม
ทางดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ทําให
สถิติการเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ป 
สงผลใหอุตสาหกรรมตางๆ ที่ เกี่ยวของโดยตรงกับการ
ทองเที่ยวไดรับผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจในจังหวัด
เชียงใหม เพิ่มขึ้นอีกดวย ไดแก  ธุรกิจรานอาหารและ
ภัตตาคาร ธุรกิจการคมนาคมขนสง ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจ 
นําเที่ยวและมัคคุเทศก และธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึก โดย
ในปจจุบันธุรกิจรานอาหารและภัตตาคารมีการเพิ่มจํานวน
มากขึ้นเพื่อรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหมหรือนักทองเที่ยวที่ตองการทองเที่ยวแบบ 
ไมเรงรีบ (Slow Tourism) ซึ่งหมายถึง การทองเที่ยวแบบ
เนิบชา ใหความสําคัญกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เชน  
การปรุงอาหาร-การรับประทานอาหารแบบละเมียดละไม 
การใชชีวิตแบบไมเรงรีบ อาจตัดการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี
ออกไป เรียกวาเปนการพักผอนแบบคอยเปนคอยไป เปน
รูปแบบที่กําลังมาแรง (ดไนยา ตั้งอุทัยสุข, 2553)  ดังนั้น 
ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคารจึงไดรับความนิยมเปนอยาง
มากในนักทองเที่ยวกลุมนี้ โดยเฉพาะประเภทธุรกิจรานขนม
หวานและเครื่องดื่มไมเพียงแตเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว
เทานั้นแตยังไดรับความนิยมจากบุคคลในจังหวัดเชียงใหมอีก
ดวย 
     องคความรูเดิมเกี่ยวกับการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว
ดานธุรกิจรานขนมหวานและเครื่องดื่มที่คณะผูวิจัยไดศึกษา
และตรวจเอกสารในเบื้องตน พบวา ยังไมเคยมีการศึกษา

เกี่ยวกับการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวดานธุรกิจราน 
ขนมหวานและเครื่องดื่ม และมีขอมูลที่เกี่ยวของนอยมาก 
สวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวมีหลายเรื่อง
ดวยกัน ดังงานวิจัยของธนดล สุวรรณนิกขะ (2556) ปาณิตา 
แสไพศาล (2554) ธเนศ ตวนชะเอม และคณะ(2550) 
และณัฏฐา ผิวมาและคณะ (2549) พบวา โดยงานวิจัยของ
ทั้ง 4 เรื่อง มีเนื้อหาที่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว การมีสวนรวมของคนในทองถิ่นในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหดีขึ้น เพื่อรองรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติ รวมทั้งเปนการอนุรักษ สืบสานทรัพยากร 
การทองเที่ยวใหคงอยูตอไป สวนประเด็นขนมหวานมี
งานวิจัยของอุมาวดี วุฒินาม (2556) กนกกานต วีระกุลและ
คณะ (2555) เพ็ญขวัญ ชมปรีดาและคณะ (2545) ซึ่งพบวา 
งานวิจัยของท้ัง 3 เรื่อง มีเนื้อหาที่ตรงกันเกี่ยวกับสูตรการทํา
ขนม การศึกษาสวนผสมของขนม การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑขนมหวาน เพื่อเปนประโยชนในงานวิจัยของ
คณะผูวิจัยในเรื่อง เสนทางขนมหวาน : การพัฒนาเสนทาง
ทองเที่ ยว เพื่ อสัมผัสและเรียนรู การทําขนมหวานใน 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรม
การทองเท่ียวเปนประเด็นรองก็มีของ นงลักษณ โพธิ์ไพจิตร 
และคณะ (2557) ดวงพร ออนหวานและคณะ (2553)  
ทาชิดะ และคณะ (2553) โดยงานวิจัยของทั้ง 3 เรื่อง  
มีเนื้อหาที่ตรงกันเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยวที่จัดขึ้นในแหลงทองเที่ยว รวมทั้งการสํารวจ
ศักยภาพแหลงทองเที่ยว ซึ่งการศึกษาทั้งหมดที่กลาวมา 
การศึกษาเรื่องการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวประเภทธุรกิจ
รานขนมหวานและเครื่องดื่ม จะนําขอมูลผลการวิจัยที่คนพบ
มาเปนแนวทางในการวิจัยมาเติมเต็มสวนที่ขาดและเชื่อมโยง 
เพื่อใหเห็นการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเพื่อสัมผัสและ
เรียนรูการทําขนมหวานในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมตอไป 
     สําหรับพื้นที่การวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดคัดเลือกราน
ขนมหวานจํานวน 7 แหง ในเขต อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ไดแก 1) กูโรตีและชาชัก 2) Gelabar  3) Wake 
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up 24 Hrs. 4) Charin Pie 5) Neighbor Goods Cafe 6) 
Cheevit Cheeva 7) DoctorGen_Y Lab cafe ซึ่งมีบริบท
และความเหมาะสมของศักยภาพที่จะพัฒนาใหเปนเสนทาง
การทองเที่ยวในดานการทองเที่ยวแบบไมเรงรีบ สําหรับ
แนวคิดที่จะมานํามาใช เปนกรอบในการวิจัยครั้ งนี้  มี   
3 แนวคิด ดังนี้ แนวคิดเรื่องการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว แนวคิดรูปแบบและกิจกรรม
การทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู 
  ดังนั้น คณะผูวิจัยจะไดศึกษาศักยภาพของแหลง
ทองเที่ยวรานขนมหวานในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ
จะไดศึกษาการพัฒนาเสนทางและกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อ
สัมผัสและเรียนรูการทําขนมหวานในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งผลของการศึกษาจะไดพบองคความรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว 
การจัดทําเสนทางการทองเที่ยว รานขนมหวานและเครื่องดื่ม
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รูปแบบและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู ซึ่งจะเปนประโยชนตอการทองเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม เทศบาลและชุมชนที่ตั้งของรานขนม 
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว หนวยงานภาคเอกชน
ดานการทองเที่ยว นักวิชาการ นักวิจัย และนักทองเที่ยว
ทั่วไป จะไดรับประโยชนจากการวิจัยครั้งน้ี 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
  1) เพื่อศึกษาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวราน 
ขนมหวานในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
  2) เพื่อพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อสัมผัสและ
เรียนรูการทําขนมหวานในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
     การวิจัยนี้เปนรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-
Method Research: MMR) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใชการสํารวจ สังเกต สัมภาษณ 
และการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช
แบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลและคําตอบของงานวิจัย
ครอบคลุม รอบดานและสมบูรณที่สุด พื้นที่การวิจัย คือ 
บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในเขตถนนนิมมาน        
เหมินทรและถนนศิริมังคลาจารย จํานวนราน 7 ราน ไดแก 
1 )  กู โ รตีและชาชัก  2)  Gelabar 3)  Wake up 24 Hrs.  
4 )  Charin Pie 5 )  Neighbor Goods Cafe 6 )  Cheevit 

Cheeva 7) DoctorGen_Y Lab cafe กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยมี 2 กลุม คือ 1) เจาของราน ผูจัดการราน พนักงาน
ราน และนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในรานบางสวน รวม 70 คน 
ใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง ใชการสัมภาษณเชิงลึก และการ
สนทนากลุม สวนนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในรานบางสวน  
รวม 70 คน ใชวิธีคัดเลือกแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยมี 2 ชนิด 1) แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก 
(1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (2) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มาใช
บริการในร าน (3 )  ขอ เสนอแนะ 2)  แบบสัมภาษณ   
แบงออกเปน 2 แบบ ไดแก (1) แบบสัมภาษณสําหรับ 
เจาของราน ผูจัดการราน และพนักงานราน (2) แบบ
สัมภาษณสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในราน ผู วิจัย
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย  
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหคําถามปลายเปดดวยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) คณะผูวิจัยดําเนินการ
วิจัยระหวางเดือนสิงหาคม 2559 จนถึงเดือนธันวาคม 2559 

4. ผลการวิจัย 
     1. ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวรานขนมหวานใน 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
     ศั กยภาพของแหล งท อง เที่ ย วร านขนมหวานใน 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเพื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวา  
นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอดานการใหบริการของ
พนั ก งาน ในร านในระดับ  มากที่ สุ ด  ค า เ ฉลี่ ย  4 . 26  
ดานสภาพแวดลอมโดยรวมของรานในระดับ มาก คาเฉลี่ย 
4.10 ดานอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มในระดับ มาก 
คาเฉลี่ย 4.06 ดานความมีชื่อเสียงของรานในระดับ มาก 
คาเฉลี่ย 3.95 และดานความสะดวกของการเดินทางในระดับ 
ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.19 ดังตารางที่ 1  

1.1 ราน กูโรตีและชาชัก 
ตั้งอยูบริเวณถนนนิมมานเหมินทร ซอย 3 อําเภอเมือง

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โทร.082 898 8992 เปดบริการ
ทุกวันตั้งแตเวลา 9:30–01:30 น. มีที่นั่งรองรับลูกคาได
ประมาณ 30 คน มีที่นั่งทั้งดานนอก และดานในของราน 
ภายในรานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เมนูที่ไดรับความนิยม  
คือ ทิชชูวิปครีมฝอยทอง/โรตีกลวยหอมชีสช็อคโกแลต และ
ชาชัก 
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ตารางที่ 1 ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวรานขนมหวานในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (n=70) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ราน Gelabar          
    ตั้งอยูบริเวณถนนนิมมานเหมินทร ซอย 5 อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โทร.081 8819144 เปดบริการ
ทุกวันตั้งแตเวลา 11:00–20:30lน. มีที่นั่งรองรับนักทองเที่ยว
หรือลูกคาไดประมาณ 20 คน เมนูที่ไดรับความนิยม คือ 
Mango Cheese Cake Parfait/ Half- Baked Cookie in 
Mini Skillet และFresh Strawberry Soda  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
   
    
 
 
 
 
 

1.3 ราน Wake up 24 Hrs.  
ตั้งอยูบริเวณ 30/1-3 ถนนนิมมานเหมินทร อําเภอเมือง

เ ชี ย ง ใหม  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใหม  ( ติ ด กั บ ร า น  Subway)  
โทร.053 216 610 เปดบริการทุกวัน 24 ช่ัวโมง ทางรานมีที่
นั่งภายนอกและภายในรานที่เพียงพอตอนักทองเที่ยวหรือ
ลูกคาที่มาใชบริการ โดยที่นั่งบริเวณชั้นแรกของรานมีที่นั่ง
รองรับลูกคาที่มาใชบริการประมาณ 20 คน และที่นั่งชั้นสอง
และชั้นสามเปนที่ที่ลูกคานิยมทํางานซึ่งบนชั้นนี้สามารถ
รองรับลูกคาไดประมาณ 30 คน เมนูที่ไดรับความนิยม คือ 
Mango snow/โกโก/ชาเขียวเย็น/ลาเตเย็น/ช็อคโกแลตมูส 
และช็อคโกแลตซอฟตคุกกี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

ที ่
ความคิดเห็นตอศักยภาพของแหลงทองเที่ยวรานขนมหวานใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ระดับคะแนน แปลผล 

 S.D.  
1 ดานความสะดวกของการเดินทาง 3.19 0.63 ปานกลาง 
2 ดานสภาพแวดลอมโดยรวมของราน 4.10 0.84 มาก 
3 ดานอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่ม 4.06 0.76 มาก 
4 ดานการใหบริการของพนักงานในราน 4.16 0.84 มากที่สุด 
5 ดานความมีชื่อเสียงของราน 3.95 0.79 มาก 

รวม 3.92 0.77 มาก 
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1.4 ราน Charin Pie 
     ตั้งอยูบริเวณ 20 ถนนนิมมานเหมินทร ซอย 17 อําเภอ
เมืองเชียงใหม  จั งหวัดเ ชียงใหม  โทร.053 221 863  
เปดบริการทุกวันตั้งแตเวลา 08:00–21:00lน.ที่นั่งบริเวณ
สวนในรานมีที่นั่งรองรับนักทองเที่ยวหรือลูกคาไดประมาณ 
15 คน และที่นั่งบนรานรองรับนักทองเที่ยวลูกคาไดประมาณ 
20  คน  เ มนู ที่ ไ ด รั บ คว ามนิ ย ม  คื อ  พ ายบลู เ บอรี่ / 
พายมะพราว/สตรอเบอรี่ชีสเคก และชานมเย็น 

 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1.5 ราน Neighbor goods Cafe  
     ตั้งอยูบริ เวณ 16/7 ถนนนิมมานเหมินทร ซอย 13 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โทร.092 949 6549 
เปดบริการทุกวันตั้งแตเวลา 10:00–19:00 น. ที่นั่งภายใน
รานมีทั้งที่นั่งแบบเกาอี้โซฟา เกาอี้ไม ภายในรานตกแตง
อยางสวยงาม รานมีสัญลักษณเปนรปูสุนัขจิ้งจอก เมนูที่ไดรบั
ความนิยม คือ ฮันนี่ไอศกรีมช็อคโกแลตโทสต/เลมอน เชอรี่ 
ม็อคฮีโต และร็อคมาเธอร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 ราน Cheevit Cheeva 
     ตั้งอยูบริเวณ ถนนศิริมังคลาจารย ซอย 7 (ซอยกรรไกร
ทอง) อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โทร.087 727 
8880 เปดบริการทุกวันตั้งแตเวลา 10:00–22:00 น. ที่นั่ง
ภายในรานสามารถรองรับจํานวนนักทองเที่ยวหรือลูกคาได
ประมาณ 16 คน สวนภายในรานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
มีที่นั่ง สามารถรองรับนักทองเที่ยวหรือลูกคาไดประมาณ  
30 คน มีพัดลมไอน้ําติดตัง้ เมนูที่ไดรับความนิยม คือ Melon 
Mascarpone Cheese Bingsu/Strawberry Cheese Cake 
Bingsu และFresh Strawberry 

 
 1.7 ราน DoctorGen_Y Lab cafe 
     ตั้งอยูบริเวณ 2 ถนนศิริมังคลาจารย ซอย 13 อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โทร.091 737l2923 เปด
บริการทุกวันตั้งแตเวลา 08:30–19:30;น. ที่นั่งภายในราน
สามารถรองรับจํานวนนักทองเที่ยวหรือลูกคาไดประมาณ  
20 คน ภายในติดตั้งเครื่องปรับอากาศ บรรยากาศภายใน
รานตกแตงอยางสวยงามนักทองเที่ยวหรือลูกคา อีกทั้งยัง
สามารถนั่งดานนอกราน เมนูที่ไดรับความนิยม คือ  
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Thai Tea Creap Cake/New York Cheese Cake/Cream 
Cheese Brownie และCream Cheese Brownie Frappe 

 

2. แนวทางการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อสัมผัสและเรียนรู
การทําขนมหวานในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปญหา และแนวทางของราน 
ปญหา แนวทาง 

ดานความสะดวกของการเดินทาง 
เนื่ อ งจากบนถนนนิมมานเหมิ นทร  และถนนศิ ริ 

มังคลาจารย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่จอดรถ 
นอยมาก และมีปญหาการจราจรติดขัด เพราะเปนถนนที่เต็ม
ไปดวยแหลงทองเที่ยวซึ่งเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว จึงทําให
บริเวณนี้มีการจราจรติดขัดตลอดเสนทาง 

ดานความสะดวกของการเดินทาง 
ควรจัดสรางที่จอดรถเพื่อรองรับลูกคาที่มาใชบริการ 

และนักทองเที่ยวหรือลูกคาควรหลีกเลี่ยงการเดินทางโดย
รถยนตสวนบุคคล เพื่อลดปญหาการจราจรที่ติดขัด 

 

ดานอาหาร ขนมหวาน และเคร่ืองด่ืม 
สวนใหญขนมหวานมีรสชาติคอนขางหวานในทุกรายการ 

และไมสามารถเลือกระดับความหวานของขนมหวานหรือ
เครื่องดื่มได และขนมหวานบางชนิดมีราคาที่คอนขางสูง  
ไมเหมาะสมกับขนาด หรือปริมาณของสินคา 

ดานอาหาร ขนมหวาน และเคร่ืองด่ืม 
ทางร านขนมหวานจึ งควรปรับปรุ ง โดยการให

นักทองเที่ยวหรือลูกคาสามารถเลือกระดับความหวาน
ตามใจชอบได และควรมีการการปรับเพิ่มขนาด ปริมาณ
สินคาใหมากขึ้น หรือควรปรับลดราคาใหเหมาะสมกับขนาด 
ปริมาณ 

ดานการใหบริการของพนักงานในราน 
เนื่องจากในบางราน มีการใหนักทองเที่ยวหรือลูกคาตอง

บริการตัวเองในการมารับอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่ม
ด วยตั ว เอง และพนักงานภายในร านไม เก็บภาชนะที่
นักทองเที่ยวหรือลูกคาทานอื่นใชแลว จึงทําใหเกิดปญหาที่นั่ง
ไมเพียงพอ 

ดานการใหบริการของพนักงานในราน 
ควรปรับปรุงเรื่องการนําอาหาร ขนมหวาน และ

เครื่องดื่มไปใหลูกคาที่โตะ และเก็บภาชนะทุกครั้งที่ลูกคา
ออกจากรานหรือหากทางรานมีนโยบายใหนักทองเที่ยวหรือ
ลูกคาเก็บภาชนะดวยตัวเอง ควรมีจุดเก็บภาชนะในพื้นที่
มองเห็นไดอยางชัดเจน 

ดานสภาพแวดลอมโดยรวมของราน 
ในบางรานมีขนาดคอนขางแคบ มีที่นั่งไมเพียงพอตอ

นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว ห รื อ ลู ก ค า ที่ ม า ใ ช บ ริ ก า ร  อี ก ทั้ ง ยั ง มี
เครื่องปรับอากาศที่ไมเพียงพอ และในบางรานพบปญหายุง
มากในเวลาชวงเย็น 

ดานสภาพแวดลอมโดยรวมของราน 
ค ว ร แ ก ไ ข ด ว ย ก า รข ย าย ร า น ใ ห เ พี ย งพอต อ

นักทองเที่ยวหรือลูกคา ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหทั่วถึง 
และควรมีการแกไขปญหาลูกน้ํายุงลาย ดวยการติดตั้ง
หลอดไฟดักยุง เครื่องดักยุง หรือทําการฉีดยากันยุงกอนเปด
ราน  
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เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะหปญหาและแนวทางการ
แกไขในดานตางๆ พบวา แหลงทองเที่ยวรานขนมหวานใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเปน
เสนทางทองเที่ยวเพื่อสัมผัสและเรียนรูการทําขนมหวาน ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และยังมีแนวทางการแกไข
ปญหาที่พบในดานตางๆของแหลงทองเที่ยวรานขนมหวาน 
 
5. อภิปรายผล 
     ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 พบวา จากการ
สํารวจขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 70 คน 
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 15-25 ป อยู
ในสถานภาพโสด ปริญญาตรีเปนระดับการศึกษาสูงสุด สวน
ใหญเปนกลุมนักเรียน/นักศึกษา เดินทางโดยรถยนต 
สวนบุคคล ลักษณะการเดินทางทองเที่ยวเปนแบบ เดินทาง
กับเพื่อนและครอบครัว โดยศักยภาพของแหลงทองเที่ยว 
รานขนมหวานในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเพื่อพิจารณา
โดยภาพรวมพบวา  นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอดานการ
ใหบริการของพนักงานในรานในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ย 
4.26 ดานสภาพแวดลอมโดยรวมของรานในระดับ มาก 
คาเฉลี่ย 4.10 ดานอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มในระดับ 
มาก คาเฉลี่ย 4.06 ดานความมีชื่อเสียงของรานในระดับ มาก 
คาเฉลี่ย 3.95 และดานความสะดวกของการเดินทางในระดับ 
ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.19 ทั้งนี้เปนเพราะวา เพศหญิงใน 
ชวงอายุ 15-25 ป มักจะนิยมรับประทานขนมหวานมากกวา
เพศชาย และเพศหญิงที่อยูในสถานภาพโสด มักจะมีการนัด
เจอกันท่ีรานขนมหวานเปนสวนใหญ เปนการเดินทาง
ทองเที่ยวกับเพื่อนและครอบครัว จึงทําใหผลการวิจัย
ดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลพร อัศวมงคลสวาง 
(2552) ซึ่งไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใน
อุทยานแห งชาติ เขาสก จั งหวั ดสุ ร าษฎร ธานี  โดยมี
วัตถุประสงค คือ 1) ศึกษาความตองการและความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวบริเวณอุทยาน
แหงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวา 
นักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจปานกลางทางดาน 
สิ่งอํานวยความสะดวก 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวบริเวณอุทยานแหงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎรธานี 
ผลการศึกษาพบวา ไดคะแนนในระดับปานกลาง โดยเพิ่ม
จํานวนสินคาในรานขายของที่ระลึก ควรมีเจาหนาที่ประจํา
ศูนยบริการนักทองเที่ยว และมีสุขารวมและหองอาบน้ําที่
เพียงพอ รวมถึงปจจัยพื้นฐานทางการทองเที่ยวที่สําคัญ 
เชนเดียวกับงานวิจัยของอุมาวดี วุฒินาม (2556) ซึ่งไดศึกษา
เรื่องการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปดเบเกอรี่บริ เวณ
มหาวิทยาลัยมหิดล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งมี
วัตถุประสงคคือ 1) ศึกษาปจจัยดานความคาดหวังและความ

ตองการของผูบริโภคที่มีตอรานเบเกอรี่ ผลการศึกษาพบวา 
ชอบการตกแตงราน มีพื้นที่เพียงพอ สามารถซื้อกลับบานได 
ราคาเบเกอรี่เหมาะสม และควรมีผลิตภัณฑเสริม 2) ศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่   
ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคชอบรับประทานหรือซื้อเบเกอรี่
จําพวกเคกมากที่สุด ราคาเหมาะสมกับคุณคาของผลิตภัณฑ 
เดินทางสะดวกอยูในแหลงชุมชน พนักงานมีมารยาทพูดจา
ไพเราะ ย้ิมแยมแจมใสlซึ่งงานวิจัยของกมลพร อัศวมงคล
สวาง (2552) และอุมาวดี วุฒินาม (2556) สอดคลองกันใน
ดานวัตถุประสงค และผลการวิจัย สรุปไดวา ในแตละรานมี
การใหบริการที่ดี พูดจาสุภาพ มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวหรือ
ลูกคาไดเปนอยางดี จึงทําใหนักทองเที่ยวหรือลูกคาพึงพอใจ
ในการใหบริการ และใหคะแนนการใหบริการของพนักงานใน
รานมากที่สุด  
     ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 พบวา แนวทางการ
พัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อสัมผัสและเรียนรู การทํา 
ขนมหวานในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดานความสะดวก
ของการเดินทาง ควรจัดสรางที่จอดรถเพื่อรองรับลูกคา และ
หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล ดานอาหาร 
ขนมหวาน และเครื่องดื่ม ควรปรับปรุงใหสามารถเลือกระดับ
ความหวานได ปรับเพิ่มขนาดใหเหมาะสมกับราคา ดานการ
ใหบริการของพนักงานในราน ควรปรับปรุงเรื่องการนํา
อาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มไปใหลูกคาที่โตะ และเก็บ
ภาชนะทุกครั้งที่ลูกคาออกจากราน ดานสภาพแวดลอม
โดยรวมของราน ติดตั้งเครื่องทําความเย็นใหทั่วถึง และ 
ลดปญหาลูกน้ํายุงลาย 
     ทั้งนี้เปนเพราะวา บริเวณถนนนิมมานเหมินทรและ
ถนนศิริมังคลาจารย เปนแหลงทองเที่ยวชื่อดังของจังหวัด
เชียงใหม จึงทําใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
นิยมเดินทางมาทองเที่ยวในบริเวณ จึงเกิดปญหาการจราจรที่
ติดขัดตลอดเสนทาง และยังสงผลใหรานคาตางๆ ภายใน
บริเวณนี้ มีขนาดเล็ก ทําใหไมมีที่จอดรถที่เพียงพอ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ นงลักษณ โพธิ์ไพจิตร และคณะ (2557) ได
ศึกษาเรื่องการสํารวจศักยภาพแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการ
ทองเที่ยว และความตั้งใจทองเที่ยวเลียบแมน้ําในอนาคตใน
จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค   
1) ศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยว ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจ
ทองเที่ยวในอนาคต แนวทางการบริหารจัดการในการ
ทองเที่ยว โดยการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน แนวทางกําหนดกลยุทธการทองเที่ยว ผลการศึกษา 
พบวา นักทองเที่ยวมีทัศนคติตอศักยภาพแหลงทองเที่ยวใน
ระดับดีสมีการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวในระดับสูง 
ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจทองเที่ยว ไดแก ปจจัยคุณคาทาง
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ประวัติศาสตร ปจจัยการจัดการดานการทองเที่ยว และ
ปจจัยกายภาพและสิ่งแวดลอม นักทองเที่ยวที่มีลักษณะสวน
บุคคล ตางกันมีความตั้งใจทองเที่ยวในอนาคตไมแตกตางกัน 
เชนเดียวกับงานวิจัยของพระสมุหอนุรักษ ธีรสกฺโกl(2555) 
ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงพุทธใน
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีตอการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงพุทธ 
2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ
พัฒนาเพื่อการทองเที่ยว 3) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในการพัฒนา ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อการทองเที่ยวโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนดานอยูในระดับมากทุก
ดาน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการทองเที่ยวไมแตกตางกนั 
พบปญหาเรื่องความสะอาด  ขยะมูลสุนัขนก หองสุขาไมคอย
สะอาด ไมคอยรมรื่น สอดคลองกันในดานวัตถุประสงค และ
ผลการวิจัย สรุปไดวา ควรจัดสรางที่จอดรถเพื่อรองรับลูกคา
ที่มาใชบริการ และนักทองเที่ยวหรือลูกคาควรหลีกเลี่ยงการ
เดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล เพื่อลดปญหาการจราจรที่
ติดขัด การเพิ่มขนาด ปริมาณสินคาใหมากขึ้น หรือควรปรับ
ล ด ร า ค า ใ ห เ ห ม า ะ ส ม กั บ ข น า ด  แ ล ะ ป ริ ม า ณ  
รานมีที่นั่งดานนอก มีอากาศที่รอนอบอาว จึงควรติดตั้งพัด
ลมไอน้ํา หรือพัดลมที่ใหความเย็นแกนักทองเที่ยวหรือลูกคา
อยางเพียงพอ หรือจัดทํารานใหมีเครื่องปรับอากาศทั่วทั้ง
บริเวณราน 
  
6. สรุปผลการวิจัย 
     งานวิจัยนี้พบขอมูลที่สําคัญวาเพื่อศึกษาศักยภาพของ
แหลงทองเที่ยวรานขนมหวานในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมและเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสัมผัสและเรียนรู
การทําขนมหวานในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม งานวิจัยนี้
เกิดประโยชนในทางวิชาการ คือ ไดทราบศักยภาพของแหลง
ทองเที่ยวประเภทรานขนมหวานในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม และไดทราบเสนทางทองเที่ยวเพื่อสัมผสัและเรยีนรู
การทําขนมหวานใน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประโยชน
ตอชุมชนและสังคม คือ ทําใหเกิดการกระจายรายไดภายใน
ชุมชนหรือบริเวณใกลเคียง และผูประกอบการธุรกิจรานขนม
หวาน เครื่องดื่ม อีกทั้งยังเปนการนําเสนอธุรกิจรานขนม
หวาน และเครื่องดื่มใหมๆ ที่มีความแปลกใหม และไดรับ
ความนิยมใหแกนักทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกจังหวัด
เชียงใหม อีกท้ังยังเกิดประโยชนตอชุมชนและประเทศชาติใน
วงกวาง 
 
 
 

7. ขอเสนอแนะ 
     1) ขอเสนอแนะเชงิปฏิบัติ 
     การแกไขปญหาในดานความสะดวกของการเดินทาง 
ควรจัดสรางที่จอดรถเพื่อรองรับลูกคาที่มาใชบริการ และ
นักทองเที่ยวหรือลูกคาควรหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถยนต
สวนบุคคล เพื่อลดปญหาการจราจรที่ติดขัด ดานอาหาร 
ขนมหวาน และเครื่องดื่ม ทางรานขนมหวานควรปรับปรุงให
นักทองเที่ยวหรือลูกคาสามารถเลือกระดับความหวานตามใจ
ชอบได และการเพิ่มขนาด ปริมาณสินคาใหมากขึ้น หรือควร
ปรับลดราคาใหเหมาะสมกับขนาด และปริมาณ ในดานการ
ใหบริการของพนักงานในราน ควรปรับปรุงเรื่องการนํา
อาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มไปใหนักทองเที่ยวหรือลกูคา
ที่โตะ และควรเก็บภาชนะทันทีที่นักทองเที่ยวหรือลูกคาออก
จากราน หรือหากทางรานมีนโยบายใหนักทองเที่ยวหรือ
ลูกคาเก็บภาชนะดวยตัวเอง ควรมีจุดเก็บภาชนะในพื้นที่
มองเห็นไดอยางชัดเจน และในดานสภาพแวดลอมโดยรวม
ของราน บางรานควรมีการแกไขปญหาลูกน้ํายุงลาย บางราน
มีที่นั่งดานนอก มีอากาศที่รอนอบอาว จึงควรติดตั้งพัดลมไอ
น้ํา หรือพัดลมที่ใหความเย็นแกนักทองเที่ยวหรือลูกคาอยาง
เพียงพอ หรือจัดทํารานใหมีเครื่องปรับอากาศทั่วทั้งบริเวณ
ราน 
     2) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     2.1) ควรศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของบุคคลในทองถิ่น
เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวรานอาหาร ขนมหวานและ
เครื่องดื่ม 
     2.2) ควรศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
รานอาหาร ขนมหวานและเครื่องดื่มอยางยั่งยืน  
     2.3) ควรศึกษาการบริหารจัดการภาพลักษณของแหลง
ทองเที่ยวกับชุมชนใหเปนชุมชนที่นาอยูและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
     2.4) ควรศึกษาการบริหารงานของธุรกิจทองเที่ยวแตละ
ประเภทภายในบริเวณถนนนิมมานเหมินทร และถนน 
ศิริมังคลาจารย และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวแต
ละประเภทใหมีคุณภาพ  
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
     งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความชวยเหลือ
ของ ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ซึ่ง
ทานใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆ อันเปนประโยชนอยาง
ยิ่งในการทํางานวิจัย อีกท้ังยังชวยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้
ระหวางการดําเนินงานอีกดวย ขอขอบคุณรานกูโรตีและ 
ชาชัก, ราน Gelabar, ราน Wake up 24 Hrs., ราน Charin 
Pie, ราน Neighbor Goods Cafe, ราน Cheevit Cheeva, 
ราน DoctorGen_Y Lab cafe ที่อนุญาตใหเขาไปลงพื้นที่ใน
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การทําวิจัยในครั้งนี้  สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณบิดามารดา 
และครอบครัวของสมาชิกทุกทาน ซึ่งเปดโอกาสใหไดรับ
การศึกษาเลาเรียน ตลอดจนคอยชวยเหลือและใหกําลังใจ
คณะผูวิจัยเสมอมา 
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บทคัดย่อ  
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มและความส าเร็จในการเพาะพันธุ์ปลากัดของสิรินุช เบตต้า
ฟาร์ม และเพื่อศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายปลากัดทั้งในประเทศและต่างประเทศของคุณสิรินุช  เบตต้าฟาร์ม โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการฟาร์ม เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เครื่องมือที่เป็นวัตถุ คือ กล้องถ่ายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก ผลการศึกษาพบว่า 
สิรินุช เบตต้าฟาร์มมีการน านวัตกรรมทางเทคโนโลยีและใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ กฎของเมนเดล ที่น ามาใช้ในการ 
คัดยีนเด่นของปลากัดแต่ละตัวมาผสมพันธุ์กันเพื่อให้ได้ลูกปลากัดที่สวยงาม เป็นการเพิ่มมูลค่าในด้านเกษตรปศุสัตว์และเป็น
การช่วยลดต้นทุน ช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจมีการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ท าเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร
กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศและการใช้กล้องสมาร์ทโฟนถ่ายภาพปลากัดเพื่อเสนอภาพให้แก่ลูกค้าในการซื้อขาย   

ค าหลัก : การสร้างมูลค่าเพิ่ม  ช่องทางการจัดจ าหน่าย ปลากัด 

Abstract 
           The objectives of this research are to study value added creation along with the success of fighting 
fish breeding.  Likewise, distribution channels and fighting fish breeding in both domestic and international 
ways by Ms. SIRINUTH from BETTA FARM are also prioritized into our first interest and concern. The research 
was done by using the data analysis collected by direct interview with the farm manager.  The studying 
methods used in the interview included in-depth interview and non-participant observation. Moreover, the 
team of researchers also used some advanced technological tools such as camera, voice recorder and 
notebook to gather all any possibly beneficial data too. After interviewing, the study found that the BETTA 
FARM has been utilizing the technological innovations and scientific methods, including Medelian genetic 
rule. Medelian genetic rule has been applied to select the dominant genes of each fish to be mixed for the 
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best baby fish beauty.  This is the way to add more value in livestock agricultural industry and also reduce 
the cost of producing.  There is also some technological innovation using in the distribution channels to 
help connecting with both domestic and international customers as well such as website and smart phone 
camera. 
Keywords: Value added creation, Distribution channel, Fighting fish 

 
1. บทน า 

ในอดีตการด าเนินชีวิตของคนไทยมักจะพักอาศัยอยู่
ใกล้ๆ บริเวณตามแม่น้ า ล าธาร หุบเขา ป่าไม้ ห้วย หนอง  
ล าคลอง จนท าให้เกิดวิถีการด าเนินชีวิต ตามธรรมชาติของ
คนมักจะมีวิธีการเอาตัวรอดเสมอ  เพื่อให้ตนเองมีชีวิตอยู่
ต่อไปจึงต้องมีอาหารมาเลี้ยงร่างกาย ในอดีตนั้นมักจะหา
อาหารตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ และสัตว์ก็หา
จากในป่าเป็นส่วนใหญ่ สมัยก่อนมักจะนิยมบริโภคปลาแทน
เน้ือสัตว์ประเภทอื่นๆ เนื่องจากหาง่ายตามแม่น้ า หรือแหล่ง
น้ าใกล้บ้าน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอุปกรณ์เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการจับเพื่อน ามาเป็นอาหารในการบริโภค 
หากมีการจับได้มากก็จะน ามาขังไว้เพื่อใช้บริโภคในวันต่อๆ 
ไป เมื่อวันเวลาผ่านไปวิถีการด าเนินชีวิตได้ส่งผลให้เกิด
วัฒนธรรมตามมาอีกมาก ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท าให้
วิถีชีวิตเปลี่ยนตามไปด้วย ยิ่งถ้าหากเกิดภาวะความตึงเครียด
ท าให้คนส่วนใหญ่ต้องการเพื่อน ปลาสวยงามเป็นส่วนหนึ่งใน
จ าพวกสัตว์เลี้ยงรองมาจากสุนัขและแมว ซึ่งปลาสวยงามไม่
ก่อให้เกิดความวุ่นวายต่อผู้เลี้ยง เลี้ยงง่าย ไม่ส่งเลี้ยงรบกวน 
ไม่มีพาหะน าโรคติดต่อมาสู่คน  ไม่ก่อให้เกิดความผูกพัน 
มากนัก สิ่งเหล่านี้จึงท าให้เกิดอัตราการขยายตัวของปลา
สวยงาม เพิ่มขึ้น 5-15% ขึ้นมาเรื่อยๆ ประเทศไทยถือว่าเป็น
ประเทศที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอยู่มาก  
ในการท าธุรกิจปลาสวยงามจึงมีความเหมาะสม เนื่องจากมี
ต้นทุนที่ต่ า ใช้สถานที่น้อยและยังเหมาะกับภูมิประเทศของ
ไทยและยังมีความต้องการสูงถึง 200,000 ตัวต่อสัปดาห์ [1]  

ปลากัดเป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ทั่วโลก เนื่องจากปลากัดเลี้ยงง่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลมากเท่าสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นหรือปลาบางประเภท สันโดษ 
สามารถเลี้ยงได้ต่อทุกสภาพอากาศและไม่เป็นพาหะน าโรค
มาสู่คน ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไป คนส่วนใหญ่นิยมอาศัย
อยู่ตามคอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรและอาศัยอยู่ในเมือง
มากขึ้น จึงท าให้มีบริเวณของที่อยู่อาศัยมีจ ากัด การด ารงชีวิต
มีแต่ความเร่งรีบและการแข่งขัน ซึ่งท าให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่
ปัจจุบันคนส่วนหนึ่งหันมานิยมเลี้ยงปลากัดแทนสัตว์เลี้ยง
อื่นๆ  

การเพาะพันธุ์ปลากัดนั้นจะมีการน าขวดที่บรรจุปลากัด
เพศผู้ และเพศเมี ยมาวางติ ดกัน  เ ร าจะ เรี ยกวิธีนี้ ว่ า  

“การเทียบคู่” โดยบริเวณที่จะใช้ในการเทียบคู่ต้องเงียบสงบ
และจะใช้เวลาในการเทียบคู่ประมาณ 3-10 วัน แล้วจากนั้น
จึงน าปลากัดเพศผู้และเพศเมียมาใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้
ส าหรับการผสมพันธุ์ และน าพันธุ์ไม้น้ าที่ผ่านการแช่ด่าง
ทับทิมมาใส่ลงไปในภาชนะ เมื่อปลากัดปรับตัวเข้ากับภาชนะ
ได้แล้ว ปลากัดเพศผู้จะก่อหวอดติดกับพันธ์ไม้น้ า เมื่อปลากดั
เพศผู้สร้างวอดเสร็จจะไล่ปลากัดตัวเมียไปอยู่ใต้หวอด ตอนท่ี
ตัวเมียลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ าปลากัดตัวผู้จะรัดตัวเมียบริเวณ
ช่องอวัยวะเพศ จากนั้นไข่จะหลุดออกมา ปลากัดเพศผู้จะฉีด
น้ าเช้ือเข้าไปและจะใช้ปากดูดไข่อมไว้และพ่นไข่เข้าไปไว้ใน
ฟองอากาศ เมื่อหมดการวางไข่ ปลากัดเพศผู้จะไล่ปลากัด
เพศเมียไปอยู่มุมภาชนะแล้วจึงแยกปลากัดเพศเมียออกมา 
เพื่อไม่ให้ปลากัดเพศเมียกินไข่ เมื่อครบ 2 วัน จึงแยกปลากัด
เพศผู้ออกตาม 

ปลากัดถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทยในอันดับต้นๆ  ในการส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ  และยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความนิยมทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นอย่างมากรองมาจากสุนัขและแมว อีกทั้งใน
ประเทศอิหร่านยังนิยมให้เป็นของขวัญปีใหม่ เพราะมีความ
เชื่อที่ว่า การให้สิ่งมีชีวิตจะท าให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรื่องและ
ถือเป็นการต่อชีวิตให้เพิ่มขึ้น ที่นิยมให้ปลากัดเพราะว่า 
ปลากัดมีสีสันสวยงาม เลี้ยงง่าย และอดทนต่อทุกสภาพ
อากาศ นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในแถบยุโรป 
อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส เป็นต้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในการเพาะพันธุ์ปลากัดและช่องทางการจัด
จ าหน่ายปลากัดทั้งในและต่างประเทศ ของสิรินุช เบตต้า
ฟาร์ม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.  เพื่อศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มและความส าเร็จในการ

เพาะพันธุ์ปลากัดของสิรินุช เบตต้าฟาร์ม อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 

2.  เพื่อศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายและการขยาย
ตล าดปลากั ดทั้ ง ใ นประ เทศและ ต่ า งประ เทศของ 
สิรินุช เบตต้าฟาร์ม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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3. การทบทวนวรรณกรรม 
3.1 การส่งออกปลากัดและความต้องการทางการตลาด 

ผู้ส่งออกปลากัดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีใจรักและสนใจ
ปลากัดมาตั้งแต่วัยเด็ก มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษใน
ระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่เป็นลูกค้าได้
อย่างดีและยังเป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 

ตลาดที่รองรับปลากัดสวยงามมีอยู่ทั่วทุกทวีป  แต่ที่
ได้รับความนิยมมาก ได้แก่  ตลาดสหรัฐอเมริกา รองลงมา 
คือ ยุโรป  ออสเตรเลีย และเอเชีย  โดยปลากัดที่ตลาด
ต้องการส่วนใหญ่จะเป็นปลากัดหางยาวประเภทพระจันทร์
ครึ่งเสี้ยว (Halfmoon)  เรื่องสีสันของปลากัดนั้นไม่มีสีหรือ
รูปแบบของสีที่ตายตัว  ขึ้นอยู่กับความแปลกใหม่ของปลากัด  
ส่วนในเรื่ององค์ประกอบต่างๆ นั้น ครีบทุกส่วนควรอยู่ใน
รูปแบบที่ครบสมบูรณ์ ขณะที่ปลากัดต่อสู้นั้นยังไม่ได้รับความ
นิยมจากตลาด เนื่องจากต่างชาติไม่รู้จักกติกาในการแข่งขัน
กัดปลา อีกทั้งยังเห็นว่าเป็นการทารุณ โหดร้าย และทรมาน
สัตว์ จากการสัมภาษณ์พบว่า ไม่เพียงแต่ปลากัดหางยาว
ประเภทพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวที่ตลาดต้องการและขายได้ราคา
ดี ปลากัดยักษ์ก็ถือว่าเป็นปลากัดที่ขายได้ราคาดี  เมื่อคิด
เทียบกับจ านวนปลาที่ส่งปลากัดยักษ์ไม่ใช่ปลากัดชนิดใหญ่
แต่อย่างใด ปลากัดยักษ์เป็นปลาที่พัฒนาขึ้นมาเมื่อหลายปี
ก่อนแต่ไม่ได้รับการยอมรับ เนื่องจากต่างชาติคิดว่ามีการใช้
สารสเตอรอยด์ในการเร่งให้ปลากัดมีขนาดใหญ่กว่าเดิม [2] 
3.2 แนวคิดการสรา้งมูลค่าเพิ่มของสินค้า 

วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร มีหลายรูปแบบ 
ได้แก่ 

1) การสร้างแบรนด์ คือ มีตราสินค้าหรือเครื่องหมาย
ของสินค้า ท าให้ผู้ประกอบการมีความภาคภูมิใจในสนิค้าและ
เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า ตราสินค้าท าให้ผลิตภัณฑ์
เกิดความเป็นเอกลักษณ์ และลดการเลียนแบบสินค้า ท าให ้
ผู้ซื้อจดจ าสินค้าได้  

2) หาทางเลือกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การลดภาวะ
โลกร้อนเป็นกระบวนการผลิตที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกหรือ
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต่ ารวมถึงเป็นแนวทาง
ในการเลือกซื้อสินค้าที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน  

3) บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์  คือ บรรจุภัณฑ์ที่มีการ
ออกแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีและแนวคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมี
องค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนประโยชน์ต่อการใช้งาน ส่วน
ให้ความรู้สึกถึงอารมณ์ผู้บริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยเพือ่
สิ่งแวดล้อม โดยน ากากชานอ้อยที่เหลือใช้ในโรงงานผลิต
น้ าตาลมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารเพื่อทดแทน
บรรจุภัณฑ์แบบเดิมที่ใช้โฟม 

4) การจัดการด้านโลจิสติกส์ท าให้สินค้าเกษตรมีต้นทุน
ต่ า เพราะสามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพอย่างสม่ าเสมอ  
ลดการสูญเสียระหว่างการขนส่งและลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการส่งสินค้า 

5) การพัฒนาการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต ซึ่งท าได้โดย มีฐานข้อมูลที่ดี คาดการณ์ตลาดได้
ล่วงหน้า มีการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ สร้างความ
มั่นใจให้ผู้บริโภค และมีการเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคจาก
การตลาด [3] 
3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ภัทรวดี งามสง่า [4] ได้ศึกษาเรื่อง “การออกแบบ
เว็บไซต์และพัฒนาระบบ E-Fancy Fish”โดยได้ท าการศึกษา
และวิเคราะห์ทฤษฎี Supply Chain Management น ามา
จัดการเป็นระบบ E-Fancy Fish และสร้างเว็บไซต์เข้ามาช่วย
จัดการในเรื่องข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยเกษตรกรเจ้าของ
ฟาร์มปลาสวยงามให้มีความรู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาให้มี
คุณภาพ ลดต้นทุนด้านการขนส่ง ไม่โดนเอารัดเอาเปรียบ
จากพ่อค้าคนกลางและเพิ่มรายได้ โดยได้น าแนวคิดของ  
E-Choupal ของประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเป็นการน า
เว็บไซต์มาช่วยให้เกษตรกรอินเดียให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
เช่น ราคาสินค้าวัตถุดิบ ข้อมูลคุณภาพของสินค้าและสภาพ
อากาศ เป็นต้น โดยระบบดังกล่าวจะสอนให้เกษตรกรอินเดีย
เข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต  เพื่อเกษตรกรจะได้
สามารถท าการค้าขายสินค้าได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องผ่านพ่อค้า
คนกลางโดนเอารัดเอาเปรียบ นอกจากน้ียังช่วยลดระยะเวลา
การขนส่ง ตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิตอื่นๆ ลงได้ 

กรมประมง [5] ได้จัดท ายุทธศาสตร์ปลาสวยงาม  
ปี 2555 - 2559 โดยคณะท างานเพื่อ จัดท ายุทธศาสตร์ปลา
สวยงามภายใต้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ปลาสวยงาม 
พบวา การวิเคราะห์ SWOT Analysis จากการรวบรวม
ข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า การค้าปลาสวยงามมี
เอกลักษณ์ เฉพาะ และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐใน
เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีรูปแบบการเติบโต อย่างต่อเนื่อง
และยังยืน อย่างไรก็ตามมีปัญหาและอุปสรรคทีสามารถแก้ไข
ได้ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและการค้าปลาสวยงามทีมีคุณภาพของโลกภายในปี  
พ.ศ. 2559” และมีพันธ์กิจด้านงานวิจัยสร้างสินค้าให้มี
มาตรฐาน การรวมกลุ่ม และพัฒนาระบบการตลาดทั้งในและ 
ต่างประเทศเป้าหมายผลผลิตจากปลาสวยงามทุกชนิด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ผลผลิตของปลาสวยงามพันธุ์ใหม่ 
และสายพันธ์ุใหม่ ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้าชนิดใหม่เพิ่มขึ้น
ปีละ 2 ชนิด เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อย 120,000 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี จ านวนเกษตรกรรายใหม่เพิ่มขึ้น 300 ราย 
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อเป็นฐานในการผลิตและการค้า
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ร่วมกันในรูปแบบชมรมธรรมชาติ หรือวิสาหกิจชุมชน หรือ
สหกรณ์ได้เพิ่มขึ้น 50 กลุ่ม มูลค่าการส่งออกปลาสวยงาม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี จ านวนฟาร์มทีได้รับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1,000 ราย และจ านวนตลาดปลาสวยงาม
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น 4 แห่ง ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 
กลยุทธ์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ 35 แนวทาง 
ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์ 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการตลาด
และโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้ านการสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ มและ  เศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์  
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
องค์กร ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 

วิถีการตลาดปลาสวยงาม  พบว่า ผลผลิตของปลา
สวยงามร้อยละ 90 จะส่งออกจ าหน่าย ต่างประเทศ ส่วนที่
เหลืออีกร้อยละ 10 ขายภายในประเทศ การวิเคราะห์ 
SWOT (SWOT Analysis)ของปลาสวยงามพบว่า ปลากัด  
ยังมีศักยภาพในการผลิต เนื่องจากปลาแต่ละชนิดมีจุดแข็ง
คือ ปลากัดไทย จะเป็นศูนย์กลางการผลิตปลากัดที่มีความ
หลากหลายตามความต้องการทีหลากหลายของลูกค้า เป็น
ปลาที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและเป็นทีรู้จักของตลาดโลก  
ผู้เพาะเลี้ยงรายใหม่เข้ามาท าการผลิต ได้ยากเนื่องจากต้อง
อาศัยประสบการณ์และความช านาญในการเพาะเลี้ยงสูง 
ขาดการพัฒนาและ ปรับปรุงสายพันธุ์ ขาดการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร ขาดความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษท า 
ให้ขาดโอกาสในการเจรจาทางการค้า  ด้านโอกาสการ
ขยายตัวของความต้องการปลาสวยงามใน ตลาดโลกยังคง
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐเริ่มให้ความ
สนใจในการพัฒนาธุรกิจ ปลาสวยงาม ส่วนอุปสรรคนั้น
ประเทศไทยยังมีปัญหาการสร้างแบรนด์สินค้าปลาสวยงาม 
รวมทั้งมี การน ามาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมาใช้
ในการค้าระหว่างประเทศ [6] 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
4.1 ขอบเขตการวิจัย 

1) มุ่งเน้นศึกษารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทาง
การจัดจ าหน่ายให้กับปลากัดของสิรินุช เบตต้าฟาร์ม โดยมี
ทฤษฎีแนวคิดการใช้กฎของเมนเดล  (Mendal’s law of 
Segregation)  ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

2) ขอบเขตด้านประชากร ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ สิรินุช ฉิมพลี เกษตรกรที่มีอาชีพเพาะพันธุ์ปลากัด
จนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นจ านวนมากจน
พัฒนาเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจการ 
เพาะพันธุ์ปลากัด อีกทั้งยังเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นแห่งชาติ
ในป ีพ.ศ. 2558 

3) ขอบเขตด้านพื้นท่ี คือ สถานที่เพาะพันธุ์ปลากัดหรือ
โรงเรือนเพาะเลี้ยงปลากัด สิรินุช เบตต้าฟาร์ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

4) ขอบเขตด้านเวลา ผู้วิจัยได้ก าหนดเวลาในการวิจัยไว้
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการจัดจ าหน่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ กรณีศึกษาการเพาะพันธุ์ปลากัด
ของสิรินุช ฉิมพลี อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยจึงเลือก
เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินงานดังน้ี 

1) การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
(In-depth Interview) โดยได้มีการสัมภาษณ์พูดคุยอย่างไม่
เป็นทางการในการให้ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษาโดยตรง 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
กล้องถ่ายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก ปากกา 
และปากกาลบค าผิด 
4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การ
บริหารจัดการ ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ปัญหา และ
กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปลากัด ของสิรินุช เบตต้า
ฟาร์ม 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร 
บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์
ปลากัด  และการขยายช่องทางการตลาดทั้ ง ในและ
ต่างประเทศให้กับสิรินุช เบตต้าฟาร์ม 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกัน 
3 วิธี  

1) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview)  
โดยการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก  คือ สิรินุช ฉิมพลี 
ผู้ประกอบการและเจ้าของการเพาะพันธุ์ปลากัด  สิรินุช 
เบตต้าฟาร์ม ผู้วิจัยใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ให้
ข้อมูลบอกเล่าข้อมูลและตอบค าถามให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถปุระสงค์ของงานวิจัย 

2) การสังเกตและจดบันทึก (Observation and Field-
note) ผู้วิจัยได้เข้าไปท าการสังเกตโดยได้รับอนุญาตจากผู้ให้
ข้อมูลหลัก และจึงได้ท าการจดบันทึกข้อมูลที่ส าคัญ  

3) การบันทึกข้อมูลการสนทนา ได้น าเครื่องอัดเสียงมา
ท าการบันทึกเสียงขณะที่ผู้ให้ข้อมูลก าลังให้ข้อมูลอยู่โดย
ได้รับการอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
4.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

อรุณี  อ่อนสวัสดิ์ [7] สรุปไว้ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพไม่
เน้นข้อมูลเชิงปริมาณการเก็บข้อมูลจึงไม่เน้นเรื่องการใช้
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลใน
การวิจัยเชิงคุณภาพนิยมใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation Method) ซึ่งกระท าได้สามลักษณะ ได้แก่ 

1) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล  เป็นการ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลในด้านเวลา สถานที่ และ
บุคคล  

2) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิจัย เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อมูลว่ามีความตรงกันหรือไม่ ถ้าหาก
ตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีความตรงกันแสดงว่าข้อมูลถูกต้อง 

3) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้เอกสาร 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ประวัติความเป็นมาของสิรินุช เบตต้าฟาร์ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

สิ ริ นุ ช  เ บตต้ าฟา ร์ ม  ตั้ ง อยู่ บ้ า น เ ลขที่  5  หมู่7  
ต.โพรงมะเดื่อ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  เมื่ออดีต สิรินุช 
ได้ศึกษาจบคณะบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร ขณะที่เรียนจบประเทศไทยในช่วงนั้น
เป็นช่วงของยุคฟองสบู่แตกพอดี ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศไทย
ตกต่ า บริษัทห้างร้านพากันปิดกิจการจึงท าให้สิรินุชนั้นตก
งาน จากนั้นสิรินุชจึงได้ตัดสินใจกลับมาเริ่มต้นชีวิตที่บ้านเกิด
ของตน คือ จังหวัดนครปฐม 

ระหว่างที่ตกงานไม่มีงานท าก็ท าให้สิรินุชเกิดความคิดที่
จะเพาะปลากัดขาย เนื่องจากเห็นคนแถวบ้านเพาะปลากัด
ขายและปลากัดเลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยาก จึงได้เริ่มต้นท าฟาร์มปลา
กัดโดยใช้ช่ือแบรนด์ว่า สิรินุช เบตต้าฟาร์ม การด าเนินธุรกิจ
เริ่มต้นจากการซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลากัดจีนมาเลี้ยงจ านวน 
5-10 คู่ โดยสาเหตุที่เลือกปลากัดจีนเพราะว่ามีราคาถูกสุด 

จากนั้นพอมีปลากัดจ านวนมากขึ้นก็น าไปเสนอขาย
พ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อของเพื่อนบ้านในละแวกนั้น ต่อมา
เมื่อมีเงินทุนมากขึ้นก็ได้ซื้อปลากัดสายพันธุ์อื่นมาขยายพันธุ์
ต่อไป อาทิ  Halfmoon, Double Tail และ Crown Tail  

จากนั้นจึงได้เดินสายไปประกวดปลากัดสวยงามทั่ว
ประเทศ แต่ไม่เคยได้รับรางวัล จึงได้กลับมาพิจารณาว่าท าไม
ปลากัดของตนถึงไม่เคยชนะเลย จากการศึกษาค้นคว้าของ
สิรินุช พบว่า การตัดสินปลากัดไม่เพียงดูแค่สีสันที่ฉูดฉาด
สวยงาม ยังมีการตัดสินใจเลือกจากโครงสร้าง รูปแบบ ความ
สมบูรณ์ และท่าทางอาการของตัวปลา จึงได้ท าการศึกษา
และน ามาปรับปรุงการเลี้ยงให้ได้ตามมาตรฐานการตัดสิน
ของคณะกรรมการ จนได้รางวัลชนะเลิศมากมาย  

ในปัจจุบันได้นั้นสิรินุช เบตต้าฟาร์มได้เลี้ยงปลากัด
มาแล้วประมาณ 20 ปี ได้ขยายฟาร์มจนกระทั่งปัจจุบันมี 
500 บ่อ หนึ่งแสนขวดแบน มีประกัดประมาณหนึ่งแสนตัว

และมีรายได้หลักหลายล้านบาทต่อปี และจากอดีตที่เคย
เพาะพันธุ์ปลากัดขายให้เพียงพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อตาม
บ้าน ปัจจุบันสิรินุชได้ไปเสนอขายปลากัดกับบริษัทที่ส่งออก
ปลาสวยงามไปยังต่างประเทศ โดยใช้รางวัลที่ได้จากการ
เดินสายประกวดทั้งในประเทศและต่างประเทศจนได้รับว่า
เช่ือใจ ปัจจุบันจากวิสัยทัศน์ที่กว้างของสิรินุชนั้น จึงท าให้
ฟาร์มมีช่ือเสียงอย่างกว้างขวางและได้เป็นเกษตรกรหญิง
ดีเด่นในป ีพ.ศ 2558 นอกจากน้ี สิรินุชยังได้เปิดเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลากัดเพื่อการส่งออกแบบ 
ครบวงจรให้กับผู้ที่สนใจได้น าไปสร้างเป็นอาชีพอีกด้วย  
5.2 นวัตกรรมที่น ามาใช้ในการเพิม่มูลค่าให้กับสินค้า 

สิรินุช ฉิมพลี ได้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านท าเป็นฟาร์มอย่าง
เรียบง่าย โดยได้น าลูกน้ ามาเป็นอาหารในการเลี้ยงปลากัด 
ซึ่งเป็นอาหารทางธรรมชาติและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณท า
ให้ใช้ต้นทุนในการเลี้ยงท่ีน้อยโดยไม่ต้องไปซื้ออาหารที่มีราคา
สูงมาใช้ในการเลี้ยงปลากัดอีกทั้งลูกน้ ายังเป็นอาหารช้ันดีของ
ปลากัดอีกด้วย นอกจากนี้ ยั งมีการน า เทคโนโลยีจาก
คอมพิวเตอร์และกล้องจาก Smart phone มาใช้เป็นการ
เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงและติดต่อลูกค้าในต่างประเทศ โดย
การถ่ายรูปและสร้างเว็บไซต์และเว็บเพจเป็นของตนเอง ซึ่ง
เป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตน 
นวัตกรรมอีกประการ คือ ได้น ากฎของเมนเดล ซึ่งเป็นวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการคัดยีนเด่นของปลากัดแต่ละตัว
มาผสมกันเพื่อให้ได้ปลากัดในสีที่ต้องการจนกระทั่งมีช่ือเสียง
โด่งดังจนมียอดขาย 2,000-3,000 ตัวต่อเดือนในการส่งออก
ไปยังต่างประเทศ 
5.3 แนวทางการสร้างมูลคา่เพิ่ม  

สิรินุช ฉิมพลี เจ้าของธุรกิจ เบตต้า ฟาร์ม ได้มีการน า
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ปั จ จุ บั น ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ก ล้ อ ง ดิ จิ ต อ ล  
โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ เข้ามาเป็นช่องทางในการ
สื่อสารและติดต่อไปยังผู้บริโภค ตลอดจนน ามาใช้ศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อที่จะน ามาพัฒนาต่อยอดให้กับสินค้า 
ของตน สิรินุชกล่าวว่าตนเองได้ศึกษาช่องทางต่างๆ จากการ
ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และได้มีการทดลองสร้าง
เว็บไซต์ด้วยตนเอง โดยเป็นเว็บไซต์ง่ายๆ ที่สามารถท าได้ 
ตลอดจนได้มีการน ากล้องดิจิตอลมาถ่ายภาพปลากัด จากนั้น
จึงน ามาลงเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมา ซึ่งสิรินุชมีความคิดที่จะ
ขยายไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีการใช้โดเมนต่างประเทศเป็นหลัก แต่ด้วย
ความที่ไม่เช่ียวชาญด้านภาษาจึงได้ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
เป็นค าศัพท์ง่ายๆ ที่บ่งบอกถึงสินค้า ผลิตภัณฑ์จะขายตัวเอง
ได้ดีและดึงดูดลูกค้าได้นั้นต้องมีภาพที่สวยงามดึงดูดใจ 
เนื่องจากทางกิจการไม่มีงบประมาณมากพอในตอนนั้นจึงได้
น ากล่องกระดาษลังที่มีมาประดับตกแต่งเพื่อเป็นพื้นหลัง
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ภาพถ่ายให้น่าดึงดูดเข้ามาชมสินค้า หลังจากนั้นมีลูกค้าจาก
ต่างประเทศเข้ามาสอบถามข้อมูลเรื่อยๆ ตลอดเวลาและมี
การสั่งสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ ท าให้มียอดขายเพิ่มขึ้นมาก
กว่าเดิม 90% 

สิรินุชไม่หยุดเพียงเท่านั้น สิรินุชได้น าผลิตภัณฑ์เดินสาย
ประกวดเพื่อน ารางวัลที่ได้มาเป็นเครื่องการันตีให้กับแบรนด์
ของตน เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจจาก
ผู้ประกอบการต่างๆ  จนกระทั่งปัจจุบันท าให้ฟาร์มปลากัด
ของสิรินุชมีช่ือเสียงอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 
และได้มีการเปิดฟาร์มเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์ 
ปลากัดให้กับผู้ที่สนใจน าไปสร้างอาชีพและถ่ายทอดความรู้
ความเช่ียวชาญที่ตนมีให้กับเยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไปการใช่
วิธีการนี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวปลากัดที่มาพร้อมกับ
รางวัล ตัวปลาจะเป็นที่น่าสนใจและดึงดูดผู้ซื้อได้เป็นอย่างดี
ท าให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นและรางวัลยังเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเช่ือถือให้กับฟาร์มให้ผู้ซื้อนั้นเช่ือมั่นในสิรินุช เบตต้า
ฟาร์มมากข้ึน 

6. สรุปผลการศึกษา 
จากผลการวิจัยเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มในการเพาะ

พันธ์ปลากัดและช่องทางการจัดจ าหน่ายปลากัดทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ กรณีศึกษา สิรินุช เบตต้าฟาร์ม 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับปลากัด ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามในประเทศไทยนั้น
อาจจะไม่ได้มีมูลค่าที่สูงมากนั้นซึ่งราคาจ าหน่ายจากเดิมอยู่ที่
ตัวละ 3 บาทแต่เม่ือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มตัวปลากัดมีราคาเพิ่มขึ้นถึงตัวละ 300-400 บาทใน
การส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่หากศึกษาตลาดอย่าง 
ท่องแท้แล้วนั้น ท าให้ทราบถึงตลาดที่ท าให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่ง สิรินุช เบตต้าฟาร์มได้มแีนวคิดที่สรา้งมูลคา่ใหก้บั
สินค้า ได้สร้างสินค้าที่แตกต่างออกไปจากผู้ประกอบการคน
อื่นๆ โดยมีการใช้กฎของเมนเดล ในการก าหนดยีนเด่นยีน
ด้อยให้ตรงตามความต้องการของตลาดในต่างประเทศ 
มีการศึกษาตลาดต่างประเทศท้ังในเรื่องของความเช่ือ 
ความชอบ และขนบธรรมเนียม อีกทั้งมีการเสนอสินค้าให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
ของตนและยังมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายให้
ลูกค้า โดยหากถ้าเป็นลูกค้าชาวต่างชาติจะมีบริการส่งสินค้า
ถึงสนามบินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องครบตามจ านวนที่ทาง
ฟาร์มได้ก าหนดไว้ ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ อาทิ 
ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์  ซึ่ งภายในฟาร์มจะมีสินค้าที่
หลากหลายสายพันธุ์ให้เลือก สีสันสวยงามสดใส สุขภาพของ
ปลาแข็งแรง องค์ประกอบของปลาทุกตัวต้องครบ ครีบ 
ทรวดทรง  โดยฟาร์มจะมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การเลือก

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่จะใช้ในการเพาะพันธุ์จากการเฝ้าสังเกต
พฤติกรรมของปลาที่จะน ามาเป็นพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์   
การอนุบาลปลากัด การเลือกยีนของแต่ละตัว ทางด้านปัจจัย
ด้านราคานั้นจะมีราคาที่ค่อนข้างชัดเจนไม่สูงจนเกินไป 

7. อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในการน านวัตกรรม

ทางเทคโนโลยีและการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยน ามา
เพิ่มมูลค่าในการเพาะพันธ์ปลากัด กรณีศึกษาสิรินุช เบตต้า
ฟาร์ม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นั้น สามารถช่วยลด
ต้นทุน และเพิ่มมูลค่าแก่ปลากัดเพื่อจัดจ าหน่ายและเสนอ
ขายปลากัดนี้ให้เป็นที่รู้จักไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น อาทิ
เช่น การใช้คอมพิวเตอร์เป็นช่องทางการสื่อสารติดต่อกับ
ลูกค้าที่อยู่ยังต่างประเทศ การใช้ Smart phone ถ่ายภาพ
เสนอสินค้า  

8. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มในการ

เพาะพันธุ์ปลากัดและช่องทางการจัดจ าหน่ายปลากัดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ กรณีศึกษา สิรินุช เบตต้าฟาร์ม 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) ส าหรับเจ้าของธุรกิจ ควรให้ความส าคัญในการท า
เว็บไซต์ให้มีความสวยงามและดึงดูดลูกค้ามากกว่านี้  
ตลอดจนมีข้อมูลรายละเอียดที่ครบถ้วน เพราะเป็นช่องทางที่
ส าคัญในการซื้อ-ขาย และเลือกดูสินค้าผ่านภาพถ่าย ส าหรับ
การท าเพจใน Facebook นั้น ควรมีการอัพเดตรูปภาพ 
ปลากัดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการโปรโมทและเป็นการให้ผู้คน
ได้เข้ามาชมหรือสอบ-ถาม และควรมีผู้ดูแล Webpage อย่าง
เป็นประจ าเพื่อตอบค าถามส าหรับผู้ที่สนใจและต้องการจะ
ศึกษา ก็จะท าให้ธุรกิจปลากัดนั้นขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น 
เพราะในปัจจุบัน Internet จัดได้ว่าเป็นสื่อศูนย์กลางส าหรับ
ข่าวสารของธุรกิจ การแชร์รูปภาพออกไปจะท าให้ธุรกิจนั้น
เป็นที่น่าสนใจส าหรับกลุ่มคนที่ต้องการจะลงทุนซื้อในการท า
เกษตรเพาะพันธ์ุปลากัดและผู้ที่สนใจศึกษาได้อีกด้วย 

2) ควรมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนทัศนีย์ภาพภายใน
ฟาร์มให้มีจุดน่าสนใจ ตกแต่งบรรจุภัณฑ์ส าหรับใส่ปลาให้
สวยงามตามความนิยมในปัจจุบัน ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าในการส่งออกได้มากขึ้น 

3) การเลี้ยงปลาในสมัยนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดี
ส าหรับการเลี้ยงสัตว์เพราะสามารถเลี้ยงง่าย และมีความ
เพลิดเพลินในการเลี้ยงและการเลี้ยงปลากัดนั้นคนส่วนใหญ่ก็
นิยมเลี้ยงเพราะเป็นปลาที่มีสีสันสวยงามละมีการเพาะพันธุ์ที่
ง่าย และในปัจจุบันทาง I-phone ได้มีการน ารูปภาพปลากัด
มาตั้งเป็น Live  Photos เป็นวอลเปเปอร์หน้าจอ ซึ่งปลากัด
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นั้นเป็นปลากัดที่อยู่ในประเทศ ยิ่งเป็นจุดเด่นส าหรับธุรกิจ
การส่งออกปลากัด เพราะเป็นที่น่าสนใจส าหรับชาวต่างชาติ  
ถ้าหากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการท าสื่อทางการ
ตลาดเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้มากขึ้นก็อาจจะท าให้เกษตรกร
และผู้ที่สนใจในเรื่องของปลากัดได้เข้ามาท าธุรกิจเพื่อสร้าง
รายได้  เป็นการขยายธุรกิจเพิ่ ง ช่องทางการจ าหน่าย
ภายในประเทศได้มากขึ้นกว่าเดิม  ท าให้สร้างรายได้ให้กับ
ฟาร์มอีกส่วนหนึ่งและเป็นท่ีรู้จักมากขึ้นในด้านของธุรกิจการ
ส่งออกปลากัดของเกษตรกร 

9. ข้อเสนอแนะ 
1) ควรศึกษาเรื่องปัญหาการส่งออกปลากัด ตลอดจน

การด าเนินธุรกิจอย่างไรไม่ให้ขาดทุนส าหรับธุรกิจ เพราะ
ปลากัดจ าเป็นต้องมีการดูแลอย่างดี ถ้าหากท าการจัดส่งและ
วิธีการบรรจุปลาลงภาชนะไม่ดีก็จะท าให้ปลากัดนั้นตาย ซึ่ง
ส่งผลให้ธุรกิจเสียหาย ขาดทุน และขาดความน่าเช่ือถือ
ส าหรับผู้สั่งซื้อในต่างประเทศ 

2) ควรศึกษาเรื่องประเทศคู่แข่งที่มีการส่งออกปลา
สวยงาม เพราะในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย  
อินโดนีเซีย ฮ่องกง มีการส่งออกปลาและมีส่วนแบ่งทางตลาด
ที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ควรที่จะศึกษาวิธีการส่งออก การท า
การตลาดภายในประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเป็นแนวทาง
พัฒนาการส่งออกปลากัดของประเทศไทยได้มากขึ้น 
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ปริศนา กุลนลา1,*, ศิริลักษณ์ อินฝาง2, วงศกร มังคละกนก3, และ ปัทมา เป็งมล4 
Pristsana Koonnala1,*, Sirilak Infang2, Wongsakorn Mangkalakanok3, and Pattama Pengmol4  

1,2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์ 
3 สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน คณะศลิปกรรมและสถาปตัยกรรม  

4 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารสากล คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

บทคัดย่อ  
          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นที่ท างานแบบ Conceiving – 
Designing – Implementing – Operating (CDIO) ในการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบน า
ตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ขั้นตอนการวิจัย
ประกอบด้วยการทดลองตามขั้นตอนการออกแบบโดยใช้แนวคิดพื้นที่ท างานแบบ CDIO เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  
คือ ขั้นตอนการออกแบบโดยใช้แนวคิดพื้นที่ท างานแบบ CDIO และแผนพัฒนาพื้นที่ท างานแบบ CDIO เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 40 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ข้อมูลที่ได้น ามาใช้ประกอบการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและน าเสนอการพัฒนาในรูปแบบของแบบจ าลอง ผลจากการวิจัยพบว่ามีความเป็นไปได้ในการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นที่ท างานแบบ CDIO เพื่อใช้ในการจัดตั้งพื้นที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายในศูนย์ภาษา อีกทั้งสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการน าแนวคิดพื้นท่ีท างานแบบ CDIO ไปใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ 

ค าหลัก : พื้นที่ท างานแบบ CDIO  พื้นที่การเรียนรู้  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบน าตนเอง  ศูนย์ภาษา 

Abstract 
          The purpose of this research is to study the possibility of implementing the concept of Conceiving 
– Designing – Implementing – Operating (CDIO) Workspaces to design learning spaces which promotes self-
directed English language learning of the undergraduate students at RMUTL Language Center, Rajamangala 
University of Technology Lanna, Chiang Mai campus. The research procedures were conducted by creating 
a tryout process design based on the steps in designing the CDIO Workspaces. The experimental instruments 
were the steps in designing the CDIO Workspaces and the Development of a Requirement Specification for 
CDIO Workspaces. The data collection instruments were a questionnaire and an interview. The target group 
was 40 undergraduate students who enrolled in English language courses at RMUTL Language Center during 
the first semester of the academic year 2017. The data obtained were analyzed by a software package and 
used to design English language learning spaces. The design ideas were presented using a prototype. The 
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results from this study show that there is a possibility of implementing the concept of CDIO Workspaces to 
develop English language learning spaces within the Language Center. The findings can also be used as a 
guideline for further study in implementing the concept of the CDIO Workspaces.  

Keywords : CDIO Workspaces, learning spaces, self-directed English learning, language center 
 
1. Introduction 
     The current strategic plan for a new teaching 
methodology at Rajamangala University of Technology 
Lanna (RMUTL)  focuses on enhancing its graduates 
to have the characteristics of 21st century skills. 
Students are expected to have abilities in integrating 
knowledge, be thoughtful, and have adequate 
knowledge not only to perform their tasks but also 
for further applications.  The key points of the 
strategic plan are ( 1)  Adjusting the structures of 
teaching and learning by requiring the freshmen of 
each faculty to enroll in the same fundamental 
courses of the General Education curriculum.  ( 2) 
New curriculums should promote self- directed 
learning and apply hands- on activities to build 
experiences.  RMUTL Language Center, Rajamangala 
University of Technology Lanna, Chiang Mai serves a 
crucial role in enhancing the foreign language 
proficiency of the university’ s students.  The main 
roles are to provide extra courses in English 
language training to suit the students’ needs as well 
as to develop RMUTL staff’ s competency in using 
English for work or in their academic areas.  To 
respond to the new teaching methodology, 
particularly in the area of self-directed learning and 
the English language policy of RMUTL, more focus 
has been aimed at seeking a way to promote self-
directed English language learning for the students 
and staff. 
     Existing research shows that learning spaces are 
one of the main factors which immensely support 
learning.  As it is suggested by the Joint Information 
Systems Committee ( JISC) [1]  in a guideline entitled 
“Designing Spaces for Effective Learning: A guide to 
21st century learning space design” , well- designed 
learning spaces can promote motivation.  It 
illustrates that the effect of natural light makes the 
environment easy and pleasurable to work in. 

Engagement in learning could be enhanced through 
providing wireless connectivity, a learning café or 
open- plan social area.  These could stimulate 
learners to carry on learning beyond class 
schedules.  In addition, open-plan informal learning 
areas will support both individually and 
collaboratively learning amongst students. 
However, designing a vibrant learning space can be 
a daunting proposition. There are many places along 
the path where a planning team can lose its way 
and end up with “ just another classroom” or “ just 
another building” (Johnson & Lomas[2]).  
     The CDIO initiative is an educational framework 
conducted in 2000 by the collaboration between 
the Massachusetts Institute of Technology ( MIT) , 
Chalmers University of Technology, Linkoping 
University and the Royal Institute of Technology.  It 
aims to reform engineering education.  The 
framework, described in the CDIO Initiative[ 3] , is 
implemented to provide students with an education 
where engineering fundamentals are contextualized 
by Conceiving, Designing, Implementing and 
Operating (CDIO)  real-world systems and products. 
The activities created under its concept are based 
on two key documents which are the CDIO syllabus 
and the 12 CDIO Standards.  The CDIO syllabus is 
developed based on the concept of “ what to 
teach. ”  It consists of four main components which 
are disciplinary knowledge, personal skills, 
interpersonal skills, and CDIO skills.  The 12 CDIO 
standards serve as guiding principles on “ how to 
teach”  which consists of:  program philosophy 
(Standard 1) , curriculum development (Standard 2, 
3, and 4) , design-build experiences and workspaces 
( Standard 5 and 6) , new methods of teaching and 
learning ( Standard 7 and 8) , faculty development 
( Standard 9 and 10) , and assessment and 
evaluations (Standard 11 and 12).  
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     Standard 6 – Workspaces focuses on 
“ workspaces and laboratories that support and 
encourage hands-on learning of product and system 
building, disciplinary knowledge, and social learning. 
The guidelines of this standard suggest that the 
physical learning environment should include 
traditional learning spaces, for example, classrooms, 
lecture halls, and seminar rooms, as well as 
engineering workspaces and laboratories. 
Workspaces and laboratories support the learning of 
product, process, and system building skills 
concurrently with disciplinary knowledge. Hands-on 
learning is emphasized in which students are 
directly engaged in their own learning, and provide 
opportunities for social learning, that is, settings 
where students can learn from each other and 
interact with several groups.  The creation of new 
workspaces, or remodeling of existing laboratories, 
will vary with the size of the program and resources 
of the institution.”  
     The concept of Standard 6 is underlying the 
rational which suggests that “workspaces and other 
learning environments that support hands- on 
learning are fundamental resources for learning to 
design, implement, and operate products, 
processes, and systems.  Students who have access 
to modern engineering tools, software, and 
laboratories have opportunities to develop the 
knowledge, skills, and attitudes that support 
product, process, and system building 
competencies.  These competencies are best 
developed in workspaces that are student-centered, 
user-friendly, accessible, and interactive.” 
     Johnson and Lomas ( 2005)  suggested steps for 
designing the learning space based on the CDIO 
process.  The steps consist of:  ( 1)  identifying the 
institutional context; ( 2)  specifying learning 
principles; ( 3)  defining learning activities; ( 4) 
developing clearly articulated design principles; ( 5) 
creating a set of requirements.  This design process 
is considered as a new approach to space design.  
     Cunningham et al. [4]  demonstrated a practical 
process on Development of a Requirement 

Specification for CDIO Workspaces published on the 
CDIO Initiative Homepage.  Its content was 
developed following a guide to 21st century learning 
space design by the Joint Information Systems 
Committee.  The ideas suggested for the design are 
that “ a learning space should be able to motivate 
learners and promote learning as an activity, 
support collaborative as well as formal practice, 
provide a personalized and inclusive environment, 
and be flexible in the face of changing needs”. The 
process on how to develop a requirement 
specification for the CDIO Workspaces consists of 
two main steps which are establishing the 
framework and developing the design brief.  To 
establish the framework, it is essential to define the 
learning events, learning spaces, and learning spaces 
resources.  In the second process -  developing the 
design brief, cataloguing the learning events, 
mapping the learning events onto the learning 
spaces, mapping the resources onto the learning 
spaces, and summarizing requirements in a 
requirement specification are highlighted.  
     The concept of CDIO Workspaces is conducted 
to serve the needs of engineering education. 
However, its principles and process seem to be 
practical and adaptable to other fields of education. 
It also clearly demonstrates that workspaces are 
one of the main factors enhancing self- directed 
learning.  These led to an interest in studying the 
possibility of implementing the concept of CDIO 
Workspaces to design learning spaces which 
promotes self- directed English language learning of 
the undergraduate students at RMUTL Language 
Center, Rajamangala University of Technology 
Lanna, Chiang Mai campus.  The results of the 
research have provided fruitful information and can 
be used as a guideline for conducting English 
language learning spaces within the Language 
Center. Besides, it can be exploited for further study 
in implementing the concept of CDIO Workspaces. 
 
2. Review of the Literature  
Design Principles and Process of CDIO 
Workspaces 
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     The process of CDIO workspaces is considered to 
be a new design approach.  Johnson and Lomas 
( 2005)  summarized the CDIO workspace design 
process as a “product” to be developed rather than 
a space to be redesigned.  It is believed that this 
product has certain characteristics based on the 
institution’ s values about learning.  These learning 
principles will be applied in the design process. 
There are three important groups of people 
involved in the design process which are: the client, 
the architect, and the champion.  The client refers 
to the department, college, or university who play 
a key role as the expert in the product or learning 
while the architect is an expert in developing space. 
The champion –  that is members of the 
department, college, and university appointed by 
the client will identify the vision, needs, goals, 
concepts, principles, requirements, and method of 
evaluation to complete the project.  In addition, a 
team of people including faculty members, 
students who use the space, campus 
representatives, architects, and other interested 
stakeholders will be conducted by the champion to 
guide the process.  
     The design of the learning space planned by the 
team and under the direction of the champion can 
be described in 5 steps:  ( 1)  identifying the 
institutional context; ( 2)  specifying learning 
principles; ( 3)  defining learning activities; ( 4) 
developing clearly articulated design principles; ( 5) 
creating a set of requirements. After these steps are 
completed, the hiring architect and the champion 
will ask for formal approval for the project from the 
institution.  The team’ s responsibilities are 
monitoring the project from start to finish with the 
previous phase’ s learning and design principles in 
mind. The decisions relating to cutting or modifying 
the project will be made by the team. This process 
helps the institute to ensure that the renovation or 
new construction meets the needs and goals of the 
institution.  
     Cunningham et al. showed a practical process in 
Development of a Requirement Specification for 
CDIO Workspaces.  Its content has been developed 

based on “Designing Spaces for Effective Learning, a 
guide to 21st century learning space design” .  It 
suggests that “ A learning space should be able to 
motivate learners and promote learning as an 
activity, support collaborative as well as formal 
practice, provide a personalized and inclusive 
environment, and be flexible in the face of changing 
needs”  ( Joint Information Systems Committee 
(JISC).  
     The process on how to develop a requirement 
specification for the CDIO Workspaces consists of 
two main steps: (1) Establishing the framework and 
( 2)  Developing the design brief ( Figure 1) .  To 
establish the framework, it is essential to define the 
learning events, learning spaces, and learning space 
resources.  In the second process -  Developing the 
design brief includes cataloguing the learning 
events, mapping the learning events onto the 
learning spaces, mapping the resources onto the 
learning spaces, and summarizing requirements in a 
requirement specification.  

 
Figure 1 Process of Development of a 

Requirement Specification for CDIO Workspaces 

     In the description of the CDIO workspaces 
concept, learning events refers to “ an opportunity 
facilitated by the institution, in which students can 
develop their professional competence. ”  They are 
categorized into learning modes which are formal 
learning and informal learning.  Formal learning 
modes are divided into three main modes:  ( 1) 
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Lecture modes include traditional lectures, 
interactive lectures, and software demonstrations; 
( 2)  Tutorial modes are related to tutorial sessions, 
computing practical, studio sessions, and workshop 
sessions; ( 3)  Lab modes consist of demonstration 
labs, experimental labs, operate modes, and site 
visits. 
     Informal learning modes are grouped into two 
modes:  ( 1)  Project modes include 
reports/ presentations, design projects, research 
projects, team projects ( minor) , team projects 
( major) , and linked projects; ( 2)  Extra- curricular 
modes consist of self- directed learning, outreach 
activities, design competitions, and design- build 
competitions.  
     The implementation of the CDIO Standard 6 – 
Workspaces has been practically implemented as it 
can be seen in research.  Young, Peter W.  et al. [5] 
demonstrated an integrated set of CDIO student 
workspaces and its implementations at MIT, 
Chalmers University of Technology, KTH, Linkoping 
University, and Queen’s University Belfast. The four 
categories of workspaces were described in a 
conceptual model of CDIO workspaces.  The 
objectives, requirements, benefits, limitations, 
critical issues and challenges related to the design, 
implementation and operation of CDIO student 
workspaces were identified.  The experiences with 
the design, implementation and operation were 
summarized and generalized.  Finally, guidelines for 
the design, implementation and operation were 
stated.  
     Zagal et al. [6]  proposed the idea of using the 
Digital Fabrication Laboratories as a tool for the 
CDIO program. The paper aimed to create a solution 
for the limitation of time in practicing the whole 
CDIO learning process in a one-semester course. The 
design of the laboratories called Fab Lab inspired by 
the CDIO principles was practically demonstrated. 
Fab Lab thematic areas, equipment and how they 
served space requirements for the CDIO activities 
were clearly presented.  
 

3. Methods 
  This paper aims to study the possibility of 
implementing the concept of CDIO Workspaces to 
design learning spaces which promotes self-directed 
English language learning of the undergraduate 
students at RMUTL Language Center, Rajamangala 
University of Technology Lanna, Chiang Mai campus. 
To study the possibility, the research procedures 
were conducted by creating a tryout design process 
based on the steps in designing the CDIO 
Workspaces and the Development of Requirement 
Specification for CDIO Workspaces:  
 ( 1)  The institutional context of Rajamangala 
University of Technology Lanna, Chiang Mai campus 
and RMUTL Language center was identified;  
 ( 2)  The learning principles were identified.  In 
this research it focused on self- directed English 
learning;  
 (3)  Learning activities to promote self-directed 
English learning were defined;  
 ( 4)  Articulated design principles were 
developed to support the learning principles;  
 (5)  A set of requirements were created.  At this 
step, two essential research instruments were used. 
First, a questionnaire was used as a data collection 
instrument to survey the students’  need of using a 
computer lab within RMUTL language center.  The 
target group was 40 undergraduate students who 
enrolled in English language courses at RMUTL 
Language Center during the first semester of the 
academic year 2017. Another one was an 
experimental instrument using a plan called the 
Development of Requirement Specification for CDIO 
Workspaces.  The data obtained was used to design 
a language computer lab.  A prototype was used to 
present the design idea.  
      
4. Results 
     The possibility of implementing the concept of 
CDIO Workspaces to design learning spaces which 
promotes self- directed English language learning at 
RMUTL Language Center was studied by creating a 
tryout design process.  The findings from each step 
are described as follows: 



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 287

 

     (1) Identifying the institutional context 
The institutional context of Rajamangala University 
of Technology Lanna, Chiang Mai campus focused 
on the strategic plan for a new teaching 
methodology. The graduates were expected to have 
the characteristics of the 21st century skills. 
Therefore self- directed learning and hands- on 
activities should be implemented in the new 
curriculum.  To respond to the university’ s policy, 
there was a need for the RMUTL Language Center 
to seek a way to promote self- directed learning, 
particularly in the area of English language learning.   
     (2) Specifying learning principles 
Learning principles in this context showed that self-
directed learning was categorized as an informal 
learning mode, specifically an extra-curricular mode. 
 

 
Figure 2 Self-directed Learning as Informal Learning 

and Extra-Curricular Mode 

     (3) Defining learning activities 
Learning activities included self- directed English 
learning.  
     ( 4)  Developing clearly articulated design 
principles 
Design principles regarding the CDIO workspaces 
focused on hands-on learning. Students are engaged 
in their own learning.  Space for learning should 
provide opportunities for social learning where 

students can learn from each other and interact 
with several groups. 
     (5) Creating a set of requirements 
To specify the requirements, the Development of 
Requirement Specification for CDIO Workspaces and 
a questionnaire were used.  
     Practical guidelines are proposed in the 
Development of Requirement Specification for CDIO 
Workspaces.  It suggests that self- directed learning 
can be promoted within a computer lab and library. 
However, only the computer lab was studied in this 
paper.  The resources required in the computer lab 
are projection screens, digital projectors, computers, 
Internet/ network connection, computer network, 
printers, application software, and access control.  
     In addition, CDIO Workspaces are developed 
based on the concepts of being student- centered, 
user-friendly, accessible, and interactive. This led to 
using a questionnaire as a data collection 
instrument to survey the students’  need of using a 
computer lab within RMUTL language center.  
     The data obtained from the Development of 
Requirement Specification for CDIO Workspaces and 
the questionnaires were summarized and put into a 
design for a computer lab.  The design was 
presented using a prototype. 
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Figure 3 Design for Computer lab 

 
Figure 4 Prototype of Computer Lab 

 
5. Discussion  
     The tryout design process shows that there is a 
possibility of implementing the concept of CDIO 
Workspaces to design learning spaces which 

promote self- directed English language learning at 
RMUTL Language.  The reasons can be discussed as 
follows: 
     The design process of the CDIO demonstrates 
practical steps which can be simply followed.  Each 
step provides adequate instruction for putting 
theories into practice.  Johnson and Lomas ( 2005) 
suggested that designing an effective learning space 
can be a tedious and complex task with many 
pitfalls along the way.  However, institutions have 
the potential to transform the learning experiences 
for current and future students by using the 
following steps: (1) identify the instructional context; 
( 2)  specify learning principles meaningful to the 
context; ( 3)  define the learning activities that 
support these principles; ( 4)  develop clearly 
articulated design principles; ( 5)  create a set of 
requirements; and (6) determine a methodology for 
assessing success.   
     The highlight of the CDIO design process can be 
seen in the Development of Requirement 
Specification for the CDIO Workspace.  For instance, 
the design process gives clear steps on how the 
design framework was conducted.  It begins by 
defining three main factors which are learning 
events, learning spaces, and learning space 
resources.  After that it shows precisely how the 
design brief was developed, step by step. The steps 
start from categorizing learning events, mapping the 
learning events onto the learning spaces, mapping 
the resources onto the learning spaces, and finally 
summarizing requirement in a requirement 
specification.  Along with each step, the definitions 
and lists of learning events, learning spaces, and 
learning resources have been specified precisely.  
     A similar constructive method was 
demonstrated by Young et al.  The CDIO student 
workspaces were categorized into four components: 
Concept forum, Design Center, Implementation Lab 
and Operations Center.  Within each component 
details were given of the workspaces including 
required learning resources. In addition, Zagal et al. 
implemented the CDIO principles to design Digital 
Fabrication Laboratories.  Thematic areas were 
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identified.  Workplace equipment and how they 
served space requirements for the CDIO activities 
were clearly presented. 
     The CDIO Workspaces concept is proposed not 
only for its principles but to provide a useful and 
practical process for designing and building.  Its 
guidelines and design instruments help to facilitate 
the team planner to develop learning spaces 
effectively.  Undoubtedly, implementing the 
concept of CDIO Workspaces to design learning 
spaces would greatly benefit the students’  self-
directed English learning within the Language 
Center.  
     This paper highlights the possibility of 
implementing the concept of CDIO Workspaces for 
designing learning spaces which promotes self-
directed English language learning of 
undergraduates at RMUTL Language Center, RMUTL. 
A tryout design process was created and presented 
using a prototype.  The results from this study will 
be used to develop English language learning spaces 
within RMUTL language center.  It also can be used 
as a guideline for further study in using the concept 
of the CDIO Workspaces.  
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บทคัดย่อ  
          การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน้าเอานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการประกอบการเกษตรและ
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย รวมทั งศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนวัตกรรมและช่องทางการจัดจ้าหน่าย ของ TK ORCHID FARM 
งานวิจัยเรื่องนี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลวิจัยด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการ
ให้ข้อมูลจากเจ้าของฟาร์ม และพนักงานภายในฟาร์ม ผลวิจัยพบว่า TK ORCHID FARM มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานและ
ปัญหาด้านสุขภาพ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาและการน้าเข้ามาใช้ในธุรกิจ ด้วยการศึกษาหาความรู้และ 
การเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ทดลอง และสังเกตถึงผลลัพธ์ การแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนานวัตกรรมประกอบด้วย การใช้ 
เคร่ืองแขนกลเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและปัญหาสุขภาพของพนักงาน  การให้ยา น ้า และปุ๋ยแก่กล้วยไม้
รวดเร็วกว่าแรงงาน และการป้องกันสารเคมีจากยากับพนักงาน นอกจากนี ยังมีการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
กล้วยไม้ รวมทั งการสร้างสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจในรูปแบบเดียวกัน และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การตลาดและฐานลูกค้าท่ีมั่นคง  

ค าหลัก : นวัตกรรม ช่องทางการจัดจ้าหน่าย กล้วยไม ้

Abstract 
           The purpose of this research was to study applying modern technological innovation to use in the 
agriculture and channel distribution. It was also studied problems and obstacles of innovative and channel 
distribution of TK ORCHID FARM. This study is qualitative research. Data were collected by non-participation 
action and in-depth interview. The key informants were farm owners and employees within the farm. The 
result found that TK ORCHID FARM has a lack of labor and health problems. Thus, innovation was adopted 
to solve the problem and use in business by seeking the knowledge and learning from various sources, 
experiment and observe the results. Problem solving with innovation development consisted of using a 
robotic arm to help alleviate the shortage of labor and health of employees, dosage, water, and fertilizer 
for orchids faster than labor, and protection from chemical pesticides to employees. Moreover, it has using 
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innovation to create value added to orchid, related to the business enterprise in same industry, and building 
the relationship with customers in order to increase the market opportunities and stable customer base. 

Keywords : Innovation, Channel Distribution, Orchid  
 
1. บทน า 

ในปี 2559 ประเทศไทยน้าประเทศก้าวเข้าไปสู่การเป็น 
Thailand 4.0 โดยในปัจจุบันประชากรมีรายได้ปานกลาง
เฉลี่ย 203,306 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส้าหรับวิวัฒนาการ
ก่อนมาเป็น Thailand 4.0 นั น เริ่มมาจากการเป็น Thailand 
1.0 ที่เริ่มการท้าเกษตรกรรมแบบพืชเชิงเดียว เน้นการท้า
เกษตรกรรมเป็นหลัก ต่อมาเมื่อเริ่มเข้ายุด Thailand 2.0 
ประเทศไทยจึงเริ่มเข้าสู่ยุคแห่งการท้าอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีแรงงานราคาถูก ท้าให้ประเทศ
เริ่มมีการพัฒน ประชากรมีการศึกษาเพิ่มขึ น ประเทศไทยจึง
ก้ าว เข้ าสู่  Thailand 3 .0  โดยในยุคนี ประเทศเริ่ มท้ า
อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกมากขึ น และให้ความส้าคัญกับ
อุตสาหกรรมรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ โดยใช้
ต้นทุนและเทคโนโลยีทั งในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น 
จีนและฝรั่งเศส ด้วยเหตุนี ประเทศไทยจึงเติบโตถึง 7-8% ต่อ
ปี แต่หลังจากปี 2548 ประเทศไทยมีการเติบโตเพียง 3-4% 
ต่อปี ประเทศไทยจึงต้องพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 
4.0 โดยการปรับเปลี่ยนแผนเศรษฐกิจให้มีการน้านวัตกรรม
ใช้มาใช้ และต้องเปลี่ยนจากเดิมจากการท้ามากได้น้อยมา
เป็นการท้าน้อยได้มาก โดยการน้า 4 องค์ประกอบที่มีเดิม        
เพิ่มนวัตกรรมความรู้และความคิดสร้างสรรค์ จากการเกษตร
แบบเดิมก็จะเปลี่ยนเป็นสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารและการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ [1]  

ในอดีตประเทศไทยมีกล้วยไม้ป่าไม่ต่้ากว่า 1,000 ชนิด
ซึ่งหลายชนิดเป็นพันธุ์ที่หายากและสามารถหาได้ในป่าของ
ประเทศไทยเท่านั น อีกทั งด้วยสภาพอากาศของประเทศไทย
นั นเหมาะสมและเอื ออ้านวยในการปลูกกล้วยไม้  ท้าให้
เกษตรกรส่วนหนึ่งเริ่มหันมาสนใจและปลูกกล้วยไม้กันมาก
ขึ น ปัจจุบันการปลูกกล้วยไม้ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ น ท้าให้
กล้วยไม้กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความต้องการในประเทศสูง 
ทั งผู้ค้าส่ง บุคคลทั่วไปที่ต้องการเลี ยงเพื่อความสวยงามและ
ยังเป็นสินค้าที่สินค้าส่งออกที่มีมูลค่าส่งออกมากกว่า  
3,000  ล้านบาทต่อปี โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออก
กล้วยไม้รายใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศเน
เธอแลนด์ โดยลูกค้าหลัก คือ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา [2]  

การปลูกกล้วยไม้ในประเทศไทยจะมีวิธีการปลูกที่
ค่อนข้างแตกต่ างกันขึ นอยู่ กับองค์ความรู้ และความ  
เ ช่ียวชาญของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาที่

คล้ายคลึงกัน คือ การถูกศัตรูพืชเข้ามาท้าลายกล้วยไม้ ซึ่ง
หากเกษตรกรต้องการให้กล้วยไม้มีดอก ล้าต้น และใบที่
สวยงาม เกษตรกรจะต้องมีความเคร่งครัดในการดูแลและ
ป้องกันไม่ให้มีศัตรูพืชเข้ามารบกวน โดยการฉีดพ้นยาฆ่า
แมลงและสารเคมีเข้าไปในกล้วยไม้เพื่อก้าจัดศัตรูพืช ซึ่งการ
ฉีดสารเคมีจะต้องฉีดในเวลา 21.00 – 22.00 น. เพื่อความ
ปลอดภัยในการสัมผัสสารเคมีจากบุคคลอื่น และไม่ให้เข้าไป
ในเรือนกล้วยไมเ้ป็นเวลา 7 – 8 ช่ัวโมง ด้วยเหตุผลนี จะเห็น
ได้ว่า การที่เกษตรกรเข้าไปพ่นสารเคมีในโรงเรือนโดยตรงนั น
มีโอกาสที่จะสัมผัสกับสารเคมีและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของเกษตรกร นอกจากนี ยังเป็นการเสียเวลามากในการพ่น
สารเคมีให้ท่ัวถึง  

TK ORCHID FARM จังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรณีศึกษา
ของการน้านวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่  มาประกอบ
การเกษตรและส่งเสริมช่องทางการจัดจ้าหน่าย โดย TK 
ORCHID FARM เป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้หลากหลายพันธ์ุครบ
วงจร  มีทั งกล้วยไม้ตระกูลแวนด้าหรือกล้วยไม้ตระกูลหวาย
ต้นดอก นายสมพงษ์ ทวีสุขซึ่งเป็นเจ้าของ TK ORCHID 
FARM มีแนวคิดในการน้านวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาช่วยในการฉีดสารเคมีและปุ๋ยให้กับกล้วยไม้  โดยการ
ประดิษฐ์และพัฒนา “แขนกล” ซึ่งแขนกลที่กล่าวถึงคือ 
เครื่องมือที่ช่วยฉีดยาฆ่าแมลง พ่นปุ๋ยให้กับกล้วยไม้ ท้างาน
ด้วย พลังงานไฟฟ้า และสร้างจากวัสดุอลูมิเนียม เครื่องมือ
ช่ือ แขนกล มีการใช้ใน TK ORCHID FARM มาเป็นระยะเวลา 
1 ปี 6 เดือน โดย เครื่องมือนี จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของ
แรงงาน  มีความแม่นย้ า  และช่วยลดต้นทุนการผลิต 
นอกจากนั นยังช่วยเพิ่มผลผลิตจากเดิมในการส่งออกกล้วยไม้
ไปยังประเทศเวียดนาม รวมทั งมีการจัดจ้าหน่ายเป็นจ้านวน
มากเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีหรืองานส้าคัญในประเทศไทย  

ด้วยเหตุดังกล่าวที่ได้กล่าวมาแล้ว  ผู้วิจัยจึงมีความ
ต้องการศึกษาการน้านวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประกอบการเกษตรและส่งเสริมช่องทางการจัดจ้าหน่าย เพื่อ
ทราบถึงประโยชน์ต่าง  ๆ ในการน้านวัตกรรมมาใช้ใน
การเกษตรและการจัดจ้าหน่ายของ TK ORCHID FARM 
จังหวัดกาญจนบุรี 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.เพื่อศึกษาการน้านวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน

งานการเกษตร  กรณีศึกษา  TK ORCHID FARM จังหวัด
กาญจนบุรี 

2.เพื่อศึกษาการเพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่ายสินค้าด้วย
การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี กรณีศึกษา  TK ORCHID 
FARM จังหวัดกาญจนบุรี 

3.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ นในการใช้
เทคโนโลยีท้าการเกษตรและช่องทางจัดจ้าหน่าย กรณีศึกษา 
TK ORCHID FARM จังหวัดกาญจนบุรี 

4. เพื่อน้า เสนอแนวทางในการน้านวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบการเกษตร  และเพิ่ม 
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย กรณีศึกษา TK ORCHID FARM 
จังหวัดกาญจนบุรี 

3. การทบทวนวรรณกรรม 
การวิจัยเกี่ยวกับการน้าเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมา

ใช้ในการประกอบอาชีพและการเพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
กรณีศึกษา TK ORCHID FARM จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้
ค้ นคว้ า เ อกสารและแนวคิ ดทฤษฎีที่ เ กี่ ย วข้ องดั งนี                       
 1 .  แนวคิ ดการจั ดการนวั ตกรรม   ( Innovation 
Management Concept)  ปัจจัยการจัดการนวัตกรรม
ประกอบไปด้วย การวางแผนกลยุทธ์ (Strategy) การจัดการ
อง ค์กรนวัตกรรม  (Organization Management)  การ
จัดการขบวนการและการทรัพยากรนวัตกรรม  (Process 
and Innovative Resource Management)  การจั ดการ
ขบวนการเรียนรู้ (Learning Process) การจัดการสร้างสรรค์
นวัตกรรม  การน้าแนวคิดไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ และการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในทางการค้าและ
เศรษฐกิจ [3] 

2. แนวคิดด้านการผลิต (Production Concept) เป็น
แนวคิดที่เน้นการผลิตเป็นหลัก โดยมุ่งเป้าไปที่การผลิตเป็น
จ้านวนมากไม่เน้นถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ สนใจใน
ประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้จ้านวนมาก แต่ไม่มีรูปแบบ
สินค้าท่ีหลากหลาย [4] 

3. แนวคิดด้านการขาย (Selling Concept) เป็นแนวคิด
ที่มุ่งเน้นการขาย การพัฒนาสินค้าให้ทันสมัย สามารถผลิต
สิน ค้ า ได้จ้ านวนมากกว่ าความต้ องการในตลาด  ให้
ความส้าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานขาย ใช้
เทคนิคการขายและผลักดันการขายผลิตภัณฑ์ในตลาด [5]  

4. แนวคิดการสร้างความสัมพันธ์  (Relationship 
Marketing Concept) เป็นแนวคิดที่ให้ความส้าคัญกับการ
บริการความสัมพันธ์กับลูกค้า  (Customer Relationship 
Marketing) พยายามที่จะเข้าใจลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ระยะยาว ให้ลูกค้าเป็นความซื่อสัตย์และซื อผลิตภัณฑ์ของ
องค์กรธุรกิจซ ้า [5] 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
4.1 ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาหาข้อมูลในครั งนี  ผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตใน
การวิจัยไว้ดังต่อไปนี  

1. ขอบเขตด้านประชากร  สถานที่ส้าหรับให้ข้อมูล คือ 
TK ORCHID FARM จังหวัดกาญจนบุรี  ของนายสมพงษ์   
ทวีทรัพย์ รองนายกสมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย 
เป็นเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม TK ORCHID FARM ผู้แลฟาร์ม 
TK ORCHID FARM จ้านวน 3 คน ผู้เก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรจ้านวน 1 คน ผู้ขนส่งสินค้าจ้านวน 1 คน และ
ผู้ดูแลด้านการขายและส่งออก (ศูนย์กรุงเทพ) 1 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื อหา มุ่ งเน้นการน้านวัตกรรม
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบการเกษตร ธุรกิจ และการ
จัดการช่องทางการจัดจ้าหน่ายการท้าธุรกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน และการเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์ การผลิต การคิด
ตราสินค้า การสร้างภาพลักษณ์ การคิดนวัตกรรม และความ
กล้าเสี่ยงในธุรกิจ 

3. ขอบเขตด้านพื นท่ี การวิจัยครั งนี น้าข้อมูลมาจาก TK 
ORCHID FARM จังหวัดกาญจนบุรี  โดยผู้ ให้ข้อมูลเป็น
เกษตรกรเจ้าของฟาร์ม TK ORCHID FARM ผู้ดูแลฟาร์ม TK 
ORCHID FARM จ้านวน  3 คน  ผู้ เก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรจ้านวน 1 คน และผู้ขนส่งสินค้าจ้านวน 1 คน 

4. ขอบเขตด้านเวลา การวิจัยครั งนี ท้าการวิจัยในช่วง
ระหว่างวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560 – 10 เมษายน 2560 
4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส้าคัญ เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลหลักโดยตรง และการรวบรวมข้อมูล
ด้วยตัวเอง 

2. แนวค้าถามในการวิจัย การตั งค้าถามที่ชัดเจนถูกประ
เด็ดเกี่ยวกับงานวิจัย ครอบคลุมเนื อหาที่ต้องการ โดยตั ง
ค้าถามปลายเปิด เพื่อข้อมูลที่กว้างและชัดเจน 

3. การสัมภาษณ์ เป็นการสอบถามข้อมูล เข้าไปร่วม
พูดคุย                 

4. กล้องบันทึกภาพ เพื่อบันทึกภาพระหว่างการท้างาน 
และบรรยากาศในการท้างาน  นวัตกรรมที่ ใ ช้และการ
ด้าเนินงาน 

5. เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียงระหว่างการ
สนทนา บทสัมภาษณ์ของผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล 

6. ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากการสังเกต 
จากการลงพื นที่เข้าไปสถานท่ีจริงเพื่อสังเกต 
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7. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล ใช้จากการ
สังเกต การสัมภาษณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยศึกษารวบรวมข้อมูลในการน้านวัตกรรมมาใช้
ในการเกษตรและการประกอบอาชีพ การเพิ่มช่องทางการจัด
จ้าหน่าย การร่วมธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการศึกษาและตั งแนวค้าถามที่เหมาะสม 

2. ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แนวค้าถามที่ได้
จากข้างบน มาใช้ในการสัมภาษณ์ 

3. น้าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการสังเกต มา
รวบรวม วิเคราะห์หาข้อสรุปและอธิบายเป็นลายลักษณ์
อักษร 

5. ผลการวิจัย 
1. ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ไร่ TK ORCHID FARM 

จังหวัดกาญจนบุรี ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน
และตลาดกล้วยไม้ไทยที่ประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตจึง
ท้าให้นายสมพงษ์ ทวีสุข รองนายกสมาคมผู้ประกอบการ
สวนกล้วยไม้ และเจ้าสวนกล้วยไม้ TK ORCHID FARM หา
แนวทางในการแก้ปัญหาโดยได้แรงบันดาลใจมาจาก
ประโยชน์ของอาจารย์คนหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้วยประโยคที่ว่า “อะลูมิเนียม (Aluminum) เบากว่าเหล็ก
ถึง 3 เท่า” จึงท้าให้นายสมพงษ์ ทวีสุข ฉุดคิดถึงทฤษฎีของ
กระเช้าในต่างประเทศที่เพียงลวดสลิง (Wire Rope Sling) 
ในการพยุงกระเช้าให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า นายสมพงษ์จึงมี
ความคิดที่จะดัดแปลงความคิดนี เป็นสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในสวน
กล้วยไม้ 

2. หลังจากนั นเป็นเวลา 3 เดือน นายสมพงษ์ ทวีสุข จึง
ประดิษฐ์เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีช่ือว่า แขนกล ที่
สร้างจากวัสดุอะลูมิเนียมในความยาว  60 เมตร โดยใช้
ลวดสลิงในการท้าให้แขนกลเคลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งแขนกลจะ
ช่วยท้าหน้าที่ ในการพ่นยาฆ่าแมลงและพ่นปุ๋ย  โดยมี
อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ที่ท้าหน้าที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าไป
แมกเนติกคอนแทกเตอร์ (Magnetic Contactor) จ้านวน 
220 โวลต์ (V) เพื่อแปลงให้เป็นไฟฟ้าจ้านวน 25 โวลต์ เพื่อ
สั่ ง งานให้มอ เตอร์  (Electric Motor)  ท้ า งานในก้ าลั ง  
2 แรงม้า (Horsepower) โดยการเคลี่อนที่ช้าและเร็วขึ นอยู่
กับจ้านวนไฟฟ้าที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมใน
การใช้งาน ในการพ่นปุ๋ยจะต้องให้แขนกลเดินเร็วเพื่อให้
อัตราการใช้ยาอยู่ในประมาณที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อ
กล้วยไม้และผู้ควบคุม ขณะที่การฉีดปุ๋ยจะต้องให้แขนเดินช้า
เพื่อให้ปริมาณปุ๋ยเข้าสู่กล้วยไม้ในปริมาณที่เพียงพอ  

3. แขนกลนอกจากจะช่วยให้ประหยัดแรงงานคนจาก 
60 คน ปัจจุบันใช้แรงงานเพียง 1 คนในการควบคุมแขนกล 

และยังสามารถช่วยพนักงานในสวนไม่ให้สัมผัสสารเคมี
โดยตรง ซึ่งในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนที่มีการใช้แขนกลช่วย
ประหยัดต้นทุนในการจ้างงานและต้นทุนการผลิต เนื่องจาก
ในการใช้งานแขนกล ท้าให้สามารถค้านวณจ้านวนยาฆ่า
แมลงและปุ๋ยได้ นอกจากนี ยังมีความแม่นย่้าและสม่้าเสมอ  

4. ปัจจุบันยังมีการพัฒนาและต่อยอดของแขนกลให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ น โดยการแก้ไขจุดอ่อนของแขนกลที่ใช้
วัสดุที่แพง ไม่ทนทาน และราคาสูงให้มีประสิทธิภาพมากขึ น 
นอกจากนั นยังต่อยอดพัฒนาแขนกล โดยร่วมมือกับกลุ่มช่าง
รับเหมาท้าโต๊ะกล้วยไม้เดิมให้แก่ไร่อื่น โดยจะขายทั งตัวแขน
กลและสอนวิธีในการใช้งาน 

5. ในด้านช่องทางการตลาด  TK ORCHID FARM มี
ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย โดยมีการท้าธุรกิจร่วมกันกับ
ทางต่างประเทศที่มีลักษณะเป็นองค์กรรูปแบบเดียวกัน TK 
ORCHID FARM ท้าการส่งออกผลิตภัณฑ์กล้วยไม้ไปยัง
ต่างประเทศ เช่น ประเทศ จีน พม่า เวียดนาม และประเทศ
ตะวันออกกลาง เป็นต้น นอกจากนี ยังมีการส่งออกต้นกล้าไป
ยังประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย ทั งนี  TK ORCHID FARM จะ
มุ่งเน้นการส่งออกค้าขายกับทางประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดย
ถือเป็นช่องทางหลักในการท้าธุรกิจ ขณะที่การค้าขายใน
ประเทศจะเน้นเป็นกลุ่มบริษัท หรือ ธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น 
โรงแรม งานต่างๆ โดยจะท้ารายได้ได้มากในช่วงเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน  

 6. การเพิ่มมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์กล้วยไม้ ทาง TK 
ORCHID FARM ได้มีการเพิ่มมูลค่าให้แก่กล้วยไม้ให้มีความ
หลากหลายและแตกต่างเป็นเอกลักษณ์  มีการจัดตั ง
ห้องปฏิบัติการ (Lab) เพื่อการเพาะพันธ์เพิ่มเติมจาการปลูก
แบบปกติ และการผสมสายพันธ์ให้ไดก้ล้วยไม้สายพันธ์ใหม่ สี 
หรือดอก ที่แปลกใหม่  เพิ่มแบบของกล้วยไม้ให้มีทางเลือกที่
มากขึ น  โดยการน้ายอดหรือส่วนของต้นที่ตัดออกจากการ
ตกแต่งมาใช้ในในการเพราะปลูกท้าให้ลดต้นทุนการเพาะ
พันธ์ใหม่และการเพิ่มผลิตภัณฑ์มากขึ นจากการให้ต้นทุนที่
เท่าเดิม โดยห้องปฏิบัติการมีด้วยกัน 2 แห่ง คือ ที่ฟาร์ม
จังหวัดกาญจนบุรี และ ศูนย์การตลาดที่กรุงเทพ นอกจากนั น
มีการทดลองท้าผลิตภัณฑ์ใหม่จากส่วนของกล้วยไม้ที่ไม่
สามารถจัดจ้าหน่ายได้ คือ ชาจากดอกกล้วยไม้ ซึ่งยังอยู่
ในช่วงทดลองและการศึกษาเพิ่มเติม นวัตกรรมการเกษตรท่ี
ใช้ในการท้างานของฟาร์ม (แขนกล) เป็นอีกหนึ่งช่องทางการ
เพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจโดยทาง  TK ORCHID FARM ได้มีการ
จัดท้านวัตกรรมขึ นมาส้าหรับธุรกิจในรูปแบบเดียวกันกับ   
TK ORCHID FARM เพื่อเป็นการขายนวัตกรรมให้แก่ฟาร์มที่
อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือฟาร์มที่ต้องการ โดยฟาร์มในประเทศ
เวียดนามเป็นลูกค้าที่ให้ความสนใจมาเป็นเวลานาน 
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7. ในด้านปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของช่องทางนั นมี
ในด้านการขนส่งที่เกิดปัญหาเพราะบางครั งการขนส่งท้าให้
เกิดความเสียหายต่อสินค้าท้าให้ลูกค้าไม่รับผลิตภัณฑ์
กล้วยไม้จากทางฟาร์ม ท้าให้เกิดหนี สินในบางครั งท่ีสินค้าเกดิ
ความเสียหาย นอกจากนี ยังมีปัญหาในเรื่องของภาษีและ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ตลอดจนเกิดการโกงทางการธุรกิจเมื่อ
ได้ส่งสินค้าแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนกลับมา  หรืออาจเป็น
ปัญหาที่เกิดจากการที่ลูกค้าจ่ายเงินล่าช้า นอกจากนั นใน
เรื่องของต้นทุกนวัตกรรมที่มีราคาแพง หายาก และหากเกิด
ความขัดคล่องต้องใช้เวลานานในการแก้ไขปัญหา 

6. สรุปผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิง

ลึกผู้ประกอบการ TK ORCHID FARM จังหวัดกาญจนบุรี 
พบว่า  ในการน้านวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การเกษตรประสบผลส้าเร็จและสามารถแก้ปัญหาเรื อรังที่มี
มานานได้อย่างตรงจุด และยังสามารถปกป้องแรงงานของไร่ 
ให้มีความปลอดภัย มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ น  นอกจากนี ยัง
สามารถท้าให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ น  โดย
ผู้ประกอบการมีการแก้ปัญหาและก้าจัดจุดอ่อนและอุปสรรค
ของแขนกลให้สามารถท้างานได้ดีและมีความพร้อมที่จะเป็น
เทคโนโลยีที่ช่วยเกษตรกรให้มีคุณภาพการท้างานที่ดียิ่งขึ น 
พร้อมการสอดรับการนโยบาย Thailand 4.0 ได้  

ในเรื่องช่องทางการจัดจ้าหน่ายจากการศึกษาพบว่า  
TK ORCHID FARM มีช่องทางการจัดจ้าหน่ายที่หลากหลาย 
การมุ่งเน้นในช่องทางหลักและการลดคู่แข่งโดยการท้าธุรกิจ
ร่วมกัน การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนการใช้
ต้นทุนเท่าเดิมแต่ผลผลิตที่เพิ่มขึ น การสร้างความหลากหลาย
ของช่องทาง การน้าเอานวัตกรรมมาเป็นอีกหนึ่งช่องทางใน
การเพิ่มรายได้ แต่ยังมีปัญหาที่เกิดจากการขนส่งอยู่ และเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ทดลองเพื่อน้าออกมาจัดจ้าหน่ายในอนาคต เพื่อ
รายได้อีกหนึ่งช่องทาง 

7. อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การน้านวัตกรรมเทคโนโลยี

สมัยใหมม่าประกอบการเกษตรและช่องทางการจัดจ้าหน่าย
กรณีศึกษา TK ORCHID FARM จงัหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้
อภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี  

1. จากผลการศึกษาศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ก า ร เ ก ษตร  ก ร ณี ศึ ก ษ า  TK ORCHID FARM จั ง ห วั ด
กาญจนบุรี พบว่า จากแนวคิดของนายสมพงษ์ ทวีสุขที่มีการ
ใช้เทคโนโลยี หรือเครื่องจักรกลทางเกษตรเข้ามาช่วยในการ
ฉีดปุ๋ยและพ่นยาฆ่าแมลง ท้าให้ช่วยประหยัดต้นทุนในการ
จ้างงานและต้นทุนการผลิต เนื่องจากในการใช้งานแขนกล 

ท้าให้สามารถค้านวณจ้านวนยาฆ่าแมลงและปุ๋ยได้ มีความ
แม่นย้าและสม่้าเสมอ และยังสามารถช่วยพนักงานในสวน
ไม่ให้เกิดสัมผัสสารเคมีโดยตรง 
 2. การศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ นในการใช้
เทคโนโลยีในท้าการเกษตร กรณีศึกษา TK ORCHID FARM 
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า อุปสรรคของการน้าเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ คือ ยังใช้วัสดุที่ไม่มีความคงทนและราคาแพง ท้าให้เกิด
ปัญหาช้ารุดและเสียหายอยู่บ่อยครั ง  ท้าให้จ้าเป็นต้อง
ตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่้าเสมอ ซึ่งในบางกรณีจะต้องมี
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จึงอาจจะมีผลกระทบต่อการขาย
แขนกลไปยังสวนต่าง ๆ ได้  

3. ผลการวิจัยนั นมีความสอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการนวัตกรรม  (Innovation Management Concept) 
โดยการจัดการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกล (แขนกล) สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการวางแผนเพื่อเพิ่มยอดการผลิต ลด
แรงงานและท้าให้การท้างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ น [3] ใน
แนวคิดด้ านการผลิต  (Production Concept)  การ ใ ช้
นวัตกรรมมาใช้ในการผลิต ช่วยให้เกิดการลดแรงงานแต่ได้
ผลผลิตที่มากขึ นและรวดเร็วขึ น นอกจากนี กล้วยไม้ได้รับ
สารเคมีในการบ้ารุงชนิดเดียวกัน ในปริมาณที่เท่ากัน แต่การ
ใช้แขนกลท้าให้ลดเวลาการให้เร็วขึ นและทั่วถึงมากขึ น [4] 
ในแนวคิดด้านการขาย (Selling Concept) นั นมุ่งเน้นการ
ค้าขายกับต่างประเทศเป็นหลักการเพิ่มมูลค่า  การผลิต
กล้วยไม้ให้ตรงกับความต้องการตลาด การรวมกลุ่มของ
องค์กรธุรกิจในรูปแบบเดียวกัน [5] และในแนวคิดการสร้าง
ความสัมพันธ์ (Relationship Marketing Concept) การที่
ท้าธุรกิจแบบผูกมัดกับต่างประเทศการมีลูกค้าที่ซื่อสัตย์
ผูกมัดจากซื อขายแบบยาวนานกับองค์กร [5] 

8. ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัย พบว่า  การน้านวัตกรรมเข้ามาใช้ใน

การเกษตร จะต้องมีความคิดจากการเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ น
และท้าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง นอกจากนั นต้องศึกษาจาก
แหล่งความรู้และมีการลงทุนในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี  

1. ด้านนวัตกรรม ควรเลือกใช้หรือให้ความส้าคัญใน
เรื่องของวัสดุ หากไม่ดีอาจท้าให้นวัตกรรมมีประสิทธิภาพไม่
แน่นอนและใช้เวลาที่นานในการบ้ารุง เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร ยังมีความบกพร่องค่อนข้างมาก ควรจะต้อง
พัฒนาในส่วนของวัสดุที่จะใช้งานจริงให้มีความทนทาน และ
ก้าจัดปัญหาในการท้างานของเครื่องในบางส่วนให้ได้ เพื่อ
เป็นการง่ายในการขายหรือส่งต่อไปยังสวนอ่ืน ๆหรือการ
พัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในการท้าการเกษตร
รูปแบบอื่นได้ 



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 295

 

2. ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายควรเพิ่มความเข้มงวดใน
เรื่องของการขนส่งให้มากขึ นเพราะยังเป็นปัญหาการศึกษา
การขนส่งเพื่อให้มีหลากหลายช่องทางในการขนส่ง 
 
9. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการขนส่งให้ลึก
มากขึ น การส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ต่างประเทศ ความต้องการ
หรือความนิยมในแต่ล่ะประเทศ การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ใหม ่

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของต่อยอดของ
นวัตกรรมที่ใช้ มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงไปในทางทิศทาง
ไหน ใช้นวัตกกรมในเรื่องของการเกษตรด้านอื่นเพิ่มเติม
หรือไม่ 
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การอนุรักษ์ก๋องปู่จาของชาวพุทธในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
The Buddhists’ Conservation of Poo Ja Drums  

in the District of Lampang Province  

พระธนาเทพ สกฺกวํโส (ศักดิ์วงค์)1, พระครูพิพิธสุตาทร2และ เทพประวิณ จันทร์แรง1* 
Phrathanarthep Sãkkawûngso (Sakwong)1, Phrakru Piphitsutatorn2  

and Thepprawin Chanreang 1* 
1,2 139 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

1,2Mahachulalongkornrajavidyalaya Buddhist University, Chiang Mai Campus, WatSuanDok, Suthep Road, 
Muang, Chiang Mai 50200 Thailand 

บทคัดย่อ  
     วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ก๋องปู่จาของชาวพุทธ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วัตถุประสงค์ 
๓ ข้อ (๑) เพื่อศึกษาความเป็นมาของก๋องปู่จาในล้านนา (๒) เพื่อศึกษาคุณค่าก๋องปู่จาของชาวพุทธในล้านนา (๓) เพื่อศึกษา
กระบวนการอนุรักษ์ก๋องปู่จาของชาวพุทธ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เป็นวิจัยเชิงเอกสารและสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง จํานวนบุคคลที่ทําการวิจัยมี พระสงฆ์ ๘ รูป และชาวบ้าน ๑๖ คน รวมเป็น ๒๔ ท่าน 
     ผลการศึกษาพบว่า ก๋องปู่จา มี การสร้างในวัฒนธรรมล้านนากลุ่มชาติพันธ์หลายกลุ่มที่ ได้รับอิทธิพลมาจาก
พระพุทธศาสนา สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ กลองหน้าเดียว กับ กลองสองหน้า (๑) กลองที่ขึงหนังหน้าเดียว  
มีลักษณะต่างกันไป กลองที่มีลักษณะก้นยาวเรียกว่า กลอง  ตีนช้าง รวมถึงกลองปู่เจ กลองสิ้งหม้อง กลองหลวง กลองแอว 
เป็นกลองผสมผสานไว้ตีสักการะในขบวนแห่ต่างๆ (๒) กลองที่ขึงหนังสองหน้าเรียก กลองมองเชิง กลองซิ้งหม้อง  
กลองตะหลดปด กลองเต่งเถิ้ง กลองป่งโป้ง กลองชัยมงคล กลองปู่จา และกลองสะบัดชัย ถือเป็นกลองสักการะต่างๆ 
     คุณค่าที่พบจากก๋องปู่จา แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ (๑) คุณค่าด้านวัตถุธรรม (๒) คุณค่าด้านนามธรรมหรือ จัดเป็น
จริยธรรม และคุณธรรม คุณค่าก๋องปู่จาเป็นภูมิปัญญาสื่อความหมายทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าก๋องปู่จาใน
ฐานะเป็นเครื่องช่วยอนุเคราะห์ชาวบ้าน ในฐานะเป็นก๋องพิธีกรรมความเช่ือท้องถิ่น คุณค่าในการใช้เป็นอาณัติสัญญาณบอกถึง
ความคงอยู่ทางสุนทรียภาพในสังคมอันมีคุณค่าทางด้านจิตใจสร้างความสามัคคี และทรงคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจที่สนับสนุน
การท่องเที่ยวของจังหวัดลําปางได้เป็นอย่างดี 
     การอนุรักษ์ก๋องปู่จามี ๒ อย่าง คือ (๑) อนุรักษ์ในวัด เป็นการอนุรักษ์การตีและมีการดูแลรักษา มีรูปแบบแห่งการอนุรักษ์
โดยสร้างโรงกลองเป็นที่เก็บรักษาไว้ มีขาตั้งยกพ้ืนเพื่อป้องกันความช้ืนจากไต้ดินและเช้ือราต่างๆ และอนุรักษ์การตีจะเน้นเพื่อ
บูชาพระรัตนตรัย บอกอาณัติสัญญาณ และใช้ประกอบพิธีงานบุญ มีข้ันตอนการเรียนการสอนไม่เป็นระบบ  มีพระสงฆ์ 
สามเณรและลูกศิษย์วัด รวมถึงมรรคทายก ตีในวันโกน วันพระ ท้ังในรอบนอกและในเมือง ท่วงทํานอง แบบโบราณ ช้า และ
เร็ว ตามภูมิความรู้ และตีได้ในวันเวลาดังกล่าวเท่านั้น และการอนุรักษ์ก๋องปู่จา นอกวัดเป็นการอนุรักษ์การตีและแบบใหม่  
มีการพัฒนาต่อยอด ท้ังรูปแบบของกลองสมัยใหม่ และลีลากระบวนท่าประกอบการตี รวมถึงบทเพลงหรือ ระบําเพลง มีข้อ
ห้ามเพียงไม่ให้ผู้หญิงตีก๋องปู่จา และไม่ให้ประกอบท่าโดยใช้หมัดศอกเข่า ทิ่มแทงกลอง แม้จะไม่ได้ลงอักขระหรือคาถา  
บนกลองก็ตาม ไม่มีข้อจํากัด ในเรื่องวัยสามารถตีกลองบูชาสมัยใหม่ได้ 

ค าหลัก : ก๋องปู่จา, คุณค่าด้านวัฒนธรรม, การอนุรักษ ์

Abstracts  
     The thesis entitled ‘A Study of the Buddhists’ Conservation of Poo Ja Drums in the District of Lampang 
Province’ is of three objectives as: 1) to study the historical background of the Poo Ja Drums in Lanna 
region, 2) to explore the values of Poo Ja Drums towards the Lanna Buddhist people and 3) to investigate 
the process of the conservation of Poo Ja Drums in the District of Lampang Province. This research was 
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conducted through the documentaries and twenty four populations were interviewed for data gathering 
viz. eight Buddhist monks and sixteen lay people.   
     The results revealed that the Poo Ja Drums were built in several Lanna ethnic minority groups that 
influenced by the Buddhist tradition. The Poo Ja Drums can be classified into two categories i.e. the one-
sided drum and two-sided drum. That is to say, 1) the drums were made by stretching single leather. 
Which looks different, for example, a drum with a long bottom called Teen-Chang drums, Poo-Jae drums, 
Sing-Mong drums, Luang drums. Alle drums. All of them are played for venerating in various parades.  
2) The drums were made by stretching two leathers; they are called Mong-Seng drums, Shing-Mong 
drums, Ta-Lod-Pod drums, Teng-Tung drums, Pong-Pong drums, Chai-Monkol drums, Poo-ja drums, and 
Sa-bat-chai drums. All of them are considered as the drum that is beaten for worship or Poo Ja Drum.  
     The value that found in the Poo Ja Drums are divided into two types i.e. 1) material values and  
1) ethical values. The values are considered as the wisdom that represents the tradition and local culture. 
In addition, the Poo Ja Drums can support to the villagers in the local ritual, using that as a sign and 
indicating the existence of aesthetics. In addition, the Poo Ja drum can create the mental value, harmony, 
economic values and supporting the tourism of Lampang province as well. 
     There found in two ways of Poo Ja Drums conservations i.e. 1) in the Buddhist temples by building a 
drum house to protect the moisture from the soil and fungus and 2) the drum will be beaten for 
venerating the Triple Gems. In addition, the drums also beat for telling the time on the Buddhist Holy Day 
and in the rituals. The drum lesson and teaching process are not systematic. The conservation of drum 
outside the temple is a new style of beating, including the practice of drum, melody and women are 
allowed to practice the Poo Ja Drum. 
 
Keywords : Poo Ja Drum, Cultural Values, Conservation 
 
1. บทน า 
     อาณาจักรล้านนาเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์  
มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านความสมัพันธ์แบบเครือญาติหรือ
ทางด้ านวัฒนธรรมอันดี งาม ล้ านนาในอดีต  มี อาณ า 
บริเวณกว้างขวาง ขยายไปถึงดินแดนสิบสองปันนา ใน 
สมัยราชวงศ์มังรายตอนต้น ด้านอาณาจักรมีการปกครอง
แบบเจ้านายแต่ละฝ่าย ท่ีสําคัญแต่ละหัวเมืองเจ้าเมืองแต่ละ
ฝ่ายได้ผนวกหัวเมืองต่างๆ เข้าด้วยกัน จะเห็นได้ว่าชาว
ล้านนามีการปกครองตนแบบอิสระ[5] นอกจากนั้นดินแดน
ล้านนาเป็นถิ่นที่มีพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต 
ปรากฏหลักฐานสําคัญในตํานาน หรือพงศาวดาร ที่เด่นชัด
จากโบราณสถาน ตามวัดวาอารามที่ปรากฏให้เห็นตามเมือง
ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงพระพุทธศาสนาที่มีบทบาททั้งทางด้าน
อาณาจักรการเมืองกากปกครอง และวิถีชีวิตของคนล้านนา 
ศรัทธาความเช่ือของคนล้านนา พื้นฐานเดิมสืบเนื่องจาก
บรรพบุรุษเช่ือในเรื่องไสยศาสตร์ แต่เดิมเป็นวิชาที่ลึกลับ
เกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย์เวทมนต์คาถาและอํานาจที่มีอยู่ใน
คัมภีร์ อาถรรพ์พระเวทต่างๆ ของพราหมณ์ [4]  
     ชาวล้านนาเมื่อหันมารับเอาซึ่งพระพุทธศาสนาที่ต่าง
กรรมต่างวาระ ส่งผลให้ชาวล้านนาคนลําปางมีวิถีและการ

ดํารงชีวิตที่เรียบง่าย ด้านวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวล้านนา
ตั้งอยู่บนศรัทธาความเชื่อแบบผสมผสาน ซึ่งชาวล้านนาได้มี
การสั่งสมภูมิปัญญาเปรียบดังขุมทรัพย์ขนาดใหญ่ ที่ได้จาก
บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย และภูมิปัญญาทั้งหลายเหล่านี้ 
ส่งผลสะท้อนให้เห็นถึง ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี และ
วัฒนธรรม สิ่ งเหล่ านี้ ล้วนมีความเป็นเอกลักษณ์ และ 
อัตลักษณ์เฉพาะตน เห็นได้ชัดจากสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม 
รวมถึงการแต่งกายที่บ่งบอกถึงความมีเสน่ห์แบบเมืองเหนือ 
นอกจากนั้นชาวล้านนา ยังมีความสุนทรียภาพ มีนักปราชญ์ 
กวี มีดนตรี การละเล่น และการขับร้องเฉพาะถิ่น ซึ่งหาได้
จากธรรมชาติ และที่สําคัญคนล้านนา มีภาษาเป็นของตนเอง 
โดยเพราะใช้อักษรตัวธรรม (ตั๋วเมือง) ซึ่ งพบในใบลาน 
กระดาษสา (สมุดข่อย) สิ่งเหล่านี้ล้วนได้รับอิทธิพลทางด้าน
พระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ความเช่ือทางศาสนานของ 
ชาวล้านนามีความปนเปกัน ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนา
พราหมณ์ คนล้านนาเช่ือในเรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ และมี
ความเช่ือที่เชื่อมโยงกับไสยศาสตร์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตน
นับถือ ตามคตินิยมของพราหมณ์ [6] 
     ก๋องปู่จา (กลองบูชา) มีอิทธิพลต่อชาวล้านนาลําปาง 
ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
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ในแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะชาวล้านนาปัจจัยส่วนต่างๆ มี
ความความสําคัญ ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติ 
รวมถึงรากฐานทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มคนในภูมิภาค 
การยอมรับ หรือ การรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกศรัทธา
ความเช่ือเดิม และการรับเอาผสมผสานจึงเกิดเป็น ประเพณี 
วัฒนธรรม ตามวิถีชีวิตประจําวัน ซึ่งคําว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านใน
ท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาด
ของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมแม่บรรพบุรุษ สืบทอด
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกร่นหนึ่ง ระหว่าการสืบทอดมีการ
ปรับประยุกต์และปรับเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้
ใหม่ตามสภาพการณ์ ทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมท่ี
เป็นไป มีเอกลักษณะเฉพาะตนหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในหนังสือพุทธธรรมกล่าว่า ในด้านชีวิตภายใน หรือคุณค่า
ทางจิตใจโดยตรง [1] คุณค่าของก๋องปู่จาเมื่อสรุปให้สั้นมี
คุณค่า 3 ด้าน คือ 
          1. คุณค่าทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญา
ของชาวบ้าน ที่มีความรู้ของในท้องถิ่น ที่ได้มาจากประสอบ
การณ์ของตน เป็นความที่ความรู้อันเฉลียวฉลาดที่ได้สั่งสมมา
แต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกร่นหนึ่ง ซึ่ง
เป็นภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัดเลือกไม้  
การวัดความยาวความกว่างในทุกส่วนของกลอง รวมทั้งการ
ใช้อุปกรณ์ในการเจาะท่อนไม้ และการใช้เชือกรัดหนังกลอง
เป็นต้น เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่า หรือเรียกอีกอย่างว่า  
ภูมิปัญญาบ้าน 
          2. คุณค่าทางด้านประเพณีวัฒนธรรม เป็นคุณค่าที่มี
ความหมายอย่างลึกซึ้งอาจเรียกได้ว่า เป็นคลังสมบัติทางด้าน
จิตวิญญาณก็ว่าได้ และรวมทั้งเป็นคลังสมบัติทางด้านวัตถุที่
มนุษย์ ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น ทางด้านสุนทรียภาพ  
จังหวัดลําปางเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ที่เด่น ในด้านความงาม
ทางศิลปะดนตรีอย่างเห็นได้ชัด ในรูปแบบของการจัดขบวน
กลองในงานประเพณีตั้งธรรมหลวงของชาวล้านนา และ
มักจะมีการแห่ขบวนเครื่องสักการะรวมต่างๆ รวมถึง
การละเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิดในขบวนด้วย ซึ่งเป็น
ประเพณีวัฒนธรรมที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 
แม้ กระทั่ งสมั ยปั จจุบันนี้ ก็ ยั งปฏิ บั ติ กั นอยู่  แต่ อาจมี 
การประยุกต์ในบางส่วนเพ่ือความเหมาะสมของยุคสมัย 
          3. คุณค่างทางด้านจิตใจ คุณค่าในทางจิตใจนี้เกิดมา
จากความศรัทธา เพราะคนจังหวัดลําปางส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ และความศรัทธานี้มีความหมายที่ลึกซึ้ งที่
เกี่ยวข้องกับก๋องปู่จา ชาวลําปางมีความเช่ือเรื่องการตีกลอง
บูชาแม้ตัวกอลงที่มีไว้สําหรับตีจะเป็นเพียงท่อนไม้หรือวัตถุที่
ก็ตาม แต่ที่มีคุณค่างท้ังรูปธรรมนามธรรมด้วย หมายความว่า 
การเอากลองนั้นมาเป็นเครื่องดนตรีตีเพื่อบูชาพระรัตนตรัย 

ถือว่าอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เป็นวัตถุมาเป็นเครื่องบูชา
อย่างหนึ่ง แต่สื่อถึงจิตวิญญาณที่มีความศรัทธาที่แท้จริงต่อ
พระรัตนตรัย และเพราะความศรัทธานี้เกิดจากใจชาวลําปาง
จึงมีการตีกลองเพื่อสักการบูชาพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์ขึ้นมา 
     คําว่า สักการบูชา หมายถึง แสดงความเคารพ ท่ีแสดงถึง
การเคารพนับถือบูชา [2] พระไตรปิฎกกล่าวถึงเรื่องสักการะ
ว่า เพราะเห็นแก่สักการะ เพราะเห็นแก่ความเคารพ เพราะ
เห็นแก่ความนับถือ เพราะเห็นแก่การกราบไหว้ เพราะเห็น
แก่การบูชา ชาวบ้านจึงมีการสร้างก๋องปู่จา เพื่อตี เป็น 
เครื่องสักการบูชาด้วยความเคารพเนื่องจากก๋องปู่จาเป็น
สมบัติทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมทางศาสนาที่มีความสัมพันธ์
กับชาวลําปางที่เป็นคนนับถือศาสนาพุทธมาอย่างช้านาน 
คนลําปางแต่โบราณจึงมีประเพณีการตีก๋องบูชาพระรัตนตรัย
ให้ความสําคัญและเคารพเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มีการอนุรักษ์
ทั้งการตีและการบูชาก๋องปู่จาให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดผู้วิจัย
จึงเห็นความสําคัญจึงทํางานวิจัยนี้ขึ้นมา ชุติมา เวทการ 
กล่าวว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้และการสืบทอดองค์ความรู้
ในด้านต่างๆ ทางศิลปะ มีความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับ
วัฒนธรรมชุมชนอย่างเห็นได้ ชัด [7] และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ปราการ ใจดีกล่าวว่า  
 ก๋องปู่จาเป็นกลองที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา 
และใช้เป็นสัญญาณอาณัติที่มีระบบเสียงดังไกล บ่งบอกให้รู้
ถึงภัยหรือแจ้งงานบุญต่างๆ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี ที่สําคัญ
ที่สุด คือระเบียบวิธีการปฏิบัติก๋องปู่จา คือ ตีด้วยความ
เคารพเพราะมีศรัทธาความเช่ือต่อพระรัตนตรยั และพิธีกรรม
ต่างๆ ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง [8] 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           2.1.1 เพื่อศึกษาความเป็นมาของก๋องปู่จาในล้านนา 
           2.1.2  เพื่อศึกษาสภาพและคุณค่าก๋องปู่จาของ 
ชาวพุทธในล้านนา  
           2.1.3 เพื่อศึกษากระบวนการอนุรักษ์ก๋องปู่จาของ
ชาวพุทธ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย เชิงเอกสารและบท
สัมภาษณ์  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและบท
สัมภาษณ์ โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 
           3.1 .1  ขั้ นตอนการศึกษาข้อมู ล  ได้ แบ่ งตาม
แหล่งข้อมูล ดังนี้  

ก . ข้ อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ  ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า แ ล ะ 
เก็บรวบรวมข้อมล จากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย  
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ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 และพระไตรปิฎก
อรรถกถาฉบับมหามกุฏ 2558 

ข. ข้อมูลทุติ ยภู มิ  ศึ กษาค้นคว้าและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากหนังสือหรืองานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
          3.1.2 ขั้นตอนการสัมภาษณ์  ในขั้นตอนนี้ เป็น
การศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ
ชํานาญ เกี่ ยวกับก๋องปู่ จา จากวัดพระเจดี ย์ ซาวหลั ง  
(พระอารามหลวง) สถานศึกษาโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร และ 
ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัยท้องถิ่นเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
          3.1.3 ขั้นตอนการประมวลผลและเรียบเรียง เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการนําข้อมูลจากขั้นตอนต่าง ๆ ใน
ข้างต้นมาทําการประมวลผล เรียบเรียงและสรุป เพื่อเขียน
งานวิจัยให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการทราบและ 
ตั้งข้อเสนอแนะทางการวิจัยต่อไป 

4. ผลการวิจัย 
     ผลการวิจัยเรื่อง ศึกษาการอนุรักษ์ก๋องปู่จาของชาวพุทธ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบดังนี ้
          1. ความเป็นมาของก๋องปู่จาจากการศึกษาพบว่า  
ก๋องปู่จา หมายถึง กลองขนาดใหญ่ ขึงด้วยหนังสองหน้าลง
อักษรตั๋วเมือง (อักษรตั๋วธรรม) ภายในเรือนกลอง หรือ 
เรียกว่าน้ําเต้า และนอกจากนั้นมีกลองบริวารลูกเล็ก 3 ลูก 
เรียกว่า ลูกตุ๊บ มัดอยู่ด้านข้าง ซึ่งถือเป็นกลองประจําวัด 
อันเป็นสถาบันศาสนาพุทธ กลองปู่จาเป็นกลองที่เกิดจาก
ศรัทธา เกิดขึ้นจากความเช่ือ และถือว่ากลองเป็นของสูง 
ศรัทธาความเช่ือของชาวล้านนา ถือว่าเป็นกลองอันศักดิ์สิทธิ์
ที่บรรพบุรุษสร้างไว้ใช้เป็นวัตถุธรรม แทนนามธรรมอันเป็น
เครื่องสักการะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และตั้งช่ือตาม
ลักษณะกิจกรรมในการตีถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา  
สังฆบูชา ในวันโกน วันพระ หรือตีบูชาพระรัตนตรัย เมื่อ
พิธีกรรมทางศาสนาเสร็จลง กลองบูชาล้านนา มีบทบาทใน
การตีเพื่อเป็นอาณัติสัญญา และใช้เป็นเครื่องดนตรีสร้าง
ความสุนทรียภาพในชุมชน เมื่อมีงานบุญในวัด นอกจากนี้ยัง
มีการพัฒนาการกลองบูชาให้ร่วมสมัย เพื่อใช้ตีเชิงอนุรักษ์ใน
งานประเพณีวัฒนธรรม สร้างความเช่ือมโยงความสัมพันธ์ 
อันดีงามระหว่างวัดกับชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนิยมกัน
อย่างที่พบเห็นในปัจจุบัน  
          2. จากการศึกษาคุณค่าของก๋องปู่จาในล้านนาพบว่า 
ก๋องปู่จาเป็นก๋องขนาดใหญ่มีคุณค่าเช่ือมโยงความสัมพันธ์ 
อันดีงาม สร้างความสามัคคีธรรมในหมู่คณะ ทําให้ชาวบ้าน
พร้อมใจกันทํากิจกรรมตามจังหวะสัญญาณที่ดังมาจากกลอง

ภายในวัด ก๋องปู่จามีคุณค่าหลายทางทั้งในอาณาจักรและ 
ศาสนจักร โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้ 
     คุณค่า คือ สิ่งที่เกิดขึ้นและใช้สร้างความสุนทรียภาพ 
เป็นทั้งวัตถุธรรมที่จับต้องได้ และนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
อันปรากฏขึ้นในชุมชน สั งคม และส่งผลให้ ชาวพุทธ
โดยเฉพาะชาวพุทธล้านนาลําปาง เข้าใจและเข้าถึงรากฐาน
ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มคนในภูมิภาค การยอมรับ หรือ 
การรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกศรัทธาความเชื่อเดิม และ
การรับเอาผสมผสานจึงเกิดเป็น ประเพณี วัฒนธรรม ตามวิถี
ชีวิตประจําวัน  ซึ่งคําว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน สะท้อนเห็นสิ่งที่มีมา และถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่ง 
สู่กลุ่มคนอีกรุ่นหนึ่งได้อย่างยาวนาน ในการเรียนรู้วัฒนธรรม 
แบบปรับประยุกต์และปรับเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็น
ความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์  ทางสังคมวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นไป มีเอกลักษณะเฉพาะตน คุณค่าที่พบ
จากก๋องปู่จา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ  
     1) คุณค่าด้านวัตถุธรรม 2) คุณค่าด้านนามธรรมหรือ 
จัดเป็นจริยธรรม และคุณธรรม คุณค่าก๋องปู่จาเป็นภูมิปัญญา
สื่อความหมายทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่า 
ก๋องปู่จาในฐานะเป็นเครื่องช่วยอนุเคราะห์ชาวบ้าน ก๋องปู่จา
ในฐานะเป็นก๋องพิธีกรรมความเช่ือท้องถิ่น คุณค่าในการใช้
เป็นอาณัติสัญญาณบอกถึงความคงอยู่ทางสุนทรียภาพใน
สังคม นอกจากนี้ยังมีคุณค่าทางด้านจิตใจสร้างความสามัคคี
และทรงคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
ของจังหวัดลําปางได้เป็นอย่างดี   
          3. จากการศึกษาความกระบวนการอนุรักษ์ก๋องปู่จา
ของชาวพุทธในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบว่าการ
อนุรักษ์ก๋องปู่ จาในวัดและนอกวัด มีความสําคัญ เป็น 
อย่างมาก โดยผู้วิจัยได้สรุปประเด็นสําคัญได้ ดังนี้ 
           3.1 การอนุรักษ์ก๋องปู่จาในวัด  
     การอนุรักษ์ก๋องปู่จาในวัด เป็นการอนุรักษ์การตีและมี
การดูแลรักษาที่ต่างกันจากนอกวัดกระบวนการตีก๋องปู่จา 
ในวัด มีรูปแบบแห่งการอนุรักษ์กลองบูชา (ก๋องปู่จา) แบบ
โบราณ ไม่มีการ ประยุกต์ใส่ท่าทางประกอบ แต่เน้นตีเพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ด้วยความเคารพ 
บอกอาณัติสัญญาณ และใช้ประกอบพิธีงานบุญ มีขั้นตอน
การเรียนการสอนไม่เป็นระบบ มีพระสงฆ์ สามเณรและลูก
ศิษย์วัด รวมถึงมรรคทายก ตีก๋องปู่จา ในวันโกน วันพระ  
ทั้งในรอบนอกและในเมือง แบบโบราณ ท่วงทําทองช้า และ
เร็วตามภูมิความรู้จะตีก๋องได้จะต้องรอวันเวลาดังกล่าวจึงจะ
ตีได้ มีกฎข้อห้ามไว้ปฏิบัติไม่ให้คนดิบ (คนที่ยังไม่ผ่านการ
บวช) หรือผู้หญิงตีก๋องเด็ดขาดเนื่องจากเป็นกลองวัดเป็น
ศักดิ์สิทธ์ิจะตีต้องให้ความเคารพ 
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          3.2 การอนุรักษ์ก๋องปู่จานอกวัด  
      การอนุรักษ์ก๋องปู่จานอกวัดเป็นการอนุรักษ์การตีและ
แบบใหม่มีการพัฒนาต่อยอด ทั้งรูปแบบของกลองสมัยใหม่ 
และลีลากระบวนท่าประกอบการตี รวมถึงบทเพลงหรือ 
ระบําเพลง มีข้อห้ามเพียงไม่ให้ผู้หญิงตีก๋องปู่จา และไม่ให้
ประกอบท่าโดยใช้หมัดศอกเขาทิ่มแทงกลองแม้จะไม่ได้ลง
อักขระหรือคาถาบนกลองก็ตาม ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องวัยจะ
เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นวัยกลางคน หรือวัยวัยชรา สามารถตี
กลองบูชาสมัยใหม่ได้เนื่องในการแสดงหรือประกวด รวมถึง
การแข่งขัน นอกจากนั้นสร้างความหวงแหนหันมาดูแลรักษา
และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่ากลอง
ท่ีพัฒนาการจากในวัดมาเป็นกลองใช้นอกวัดประกอบขบวน
แห่ต่าง ๆ รวมถึงตีโชว์แสดงในรูปแบบก๋องปู่จาที่ต่างกันจาก
ใน คือ กระบวนการตีก๋องปู่จา หรือการเรียนการสอน จะมี
ครูต้นแบบ หรือ ครูภูมิปัญญาเข้ามาสอนมีการสอนแบบร่วม
สมัยใช้ตัวโน้ต ใช้บทเพลง ระบํา ที่ทําให้ เข้าใจง่ายขึ้น 
น่าสนใจเรียนมากขึ้น รวมถึงมีวิธีการสอน เรียกว่า ขั้นตอน 
จากง่ายไปหายาก มีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น พี่สอนน้อง เพื่อน
สอนเพื่อน ต่อยอดจากการเรียนรู้ในค่ายเยาวชนคนตีก๋องปู่
จาและไปต่อยอดไม่เฉพาะที่วัดยังสามารถตีในโรงเรียนใน
ชุมชนในหน่วยงานต่าง ๆ ได้อีกด้วย การพัฒนาก๋องเพื่อการ
แสดงช่างได้เห็นถึงความสําคัญเป็น 2 ประการ คือ  
 1. กลองแบบดั้งเดิม ช่างสร้างแบบต้นฉบับ
แบบทางวัด เพื่อให้คนได้รู้ได้เข้าใจและได้เห็นคุณค่าแบบ
กลองวัดเรียกว่า ช่างแบบดั้งเดิม ยังคงความเป็นเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ไว้เป็นอย่างดี  
 2. กองแบบประยุกต์ ช่างผู้สร้างก๋องอีกท่านได้
ให้ความสําคัญแห่งการประยุกต์ให้เข้ากับสมัยใหม่ ที่เป็นไป
ช่างทํากลอง ได้คิดสร้างสรรค์ต่อยอดพัฒนาการเหมือนจริง 
แต่ไม่ใส่หัวใจก๋องปู่จาไม่ลงอักขระคาถา มีไว้เพื่อให้เยาวชน
และผู้สนใจได้ตีได้เข้าใจ เข้าถึง และใช้ประกอบการแสดง
ต่างๆ 
      การทํากลองเมื่อกล่าวโดยภาครวม กลองบูชาที่อยู่ในวัด 
แม้จะมีผู้คนสนใจหันมาอนุรักษ์หลายจังหวัดแต่ก็ยังคงเห็นได้
ชัดในความเป็นกลองล้านนา ปัจจุบันกลองบูชาในวัดทางภาค
เห็นหัวใจกลองยังเต้นอยู่ทุกวัน คือ มีการอนุรักษ์หันมาตี
กลองบูชากันในวันโกนวันพระทั้งในวัด ในชุมชน ในสังคม 
อย่างกึกก้องเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ให้กลองทั้งในวัดและนอกวัด
ให้ คงอยู่ ให้ กลองยั งดั งก้ อ ง ปั จจุ บั นมี โรงกลองบู ชา  
(โฮ๋งก๋องปู่จา) มีการเปิดใช้ต่อเนื่องกลองยังคงอยู่ยังไม่ 
สูญหายไปจากอาณาจักร และศาสนจักรล้านนาแน่นอน   
     กระบวนการอนุรักษ์ทั้งในวัดและนอกวัดย่อมมีความ
ต่างกันแต่มีความสําคัญ คือ เป้าหมายเดียวกันในการร่วมกัน
อนุรักษ์ บุคคลที่ตีก๋องปู่จาในวัดมองออกมาว่าสังคมภายนอก

ไปไกลในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมใหม่ๆ เยาวชนห่างวัด 
สังคมห่างวัด การตีก๋องปู่จาในวัดเหมือนเดิมยังดีกว่าปล่อย 
ก๋องไว้เฉยๆ บุคคลที่อยู่นอกวัดอาจมองเข้ามาในวัดว่ าไม่
เข้าท่าในการตี กลองแบบดั่งเดิม ช่วงทํานองก็ไม่เล้าใจ แต่
อย่างน้อยขอให้บุคคลในวัด และนอกวัดเข้าใจในบริบท และ
บทบาทท่ีต่างกันของกลองในวัดและนอกวัดตีเพื่อแสดงตีเพื่อ 
บูชาหรือตีเพื่ออะไร แยกแยะให้ออก ปัจจุบันคนตีก๋องในวัด
และนอกวัดต่างร่วมใจกันช่วยกันอนุรักษ์ในรูปแบบการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนเข้าค่าย แล้วกลับมาพัฒนาในการตีกันทั้ง
ในวัดและนอกวัด เป็นสิ่งที่ดีงาม  
     กล่าวโดยสรุปแล้ว การศึกษาการอนุรักษ์ก๋องปู่จาของ
ชาวพุทธ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางนั้น พอสรุปได้  
6 อย่าง คือ  
 1. การอนุรักษ์ต่อการผลิต  
 2. การอนุรักษ์กระบวนการผลิต  
 3. การอนุรักษ์การตีหรือการนําไปใช้  
 4. การอนุรักษ์การซ่อมบํารุง  
 5. การอนุรักษ์ในการศึกษา  
 6. การอนุรักษ์สนับสนุนต่อการท่องเที่ยว  
     การสรุปประเด็นทั้ง 6 ประการดังกล่าวมานี้ เพื่อเผยแผ่
ธรรมและเปิดเผยประเพณีวัฒนธรรมก๋องปู่จาของชาวพุทธ 
ในเขตอําเภอเมือง ของชาวจังหวัดลําปาง สู่สายตาของ
นานาชาติให้ได้รับรู้ถึงคุณค่าอันเป็นของดีเมืองลําปาง ท้ังใน
วัดและในชุมชนสืบไป 

5. บทสรุป 
      ผลสัมฤทธิ์ของก๋องปูจา คือ ได้ทําการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ขึ้นมาให้มีการตีกลองทั้งภายในวัด และภายนอกวัด  ด้วย
เหตุผลเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสู่
ลูกหลาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เป็นต้นแบบ หรือภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แต่ไม่มีตัวโน๊ตในการ
ฝึกสอนที่ชัดเจน อีกอย่างหนึ่งมีครูที่สอนในโรงเรียนฝึกสอน
โดยมีตัวโน๊ตในการฝึกท่ีชัดเจน และการสืบสานประเพณีการ
ตีกลองทั้ง ๒ อย่างนี้ มีผลสัมฤทธิ์ด้วยการต่อยอด คือ การ
ฝึกสอนในโรงเรียน หรือชุมชนแบบพี่สอนน้อง และมีการ
เช่ือมสัมพันธ์เครือค่ายระหว่างอําเภอหนึ่งสู่อีกอําเภอหนึ่ง
ของจังหวัดลําปาง เพื่อให้มีการตีร่วมกันและเกิดความ
สามัคคีในการช่วยกันอนุรักษ์ก๋องปู่จาร่วมกันให้ยั่งยืน  
     ก๋องปู่จามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนา และ
เป็นสิ่งที่ดีงามหากใครสร้างขึ้นมาแล้วนําไปทําบุญถวายวัด
ย่อมได้บุญมาก โดยมีการกล่าวถึงผลของการถวายก๋องปู่จาไว้
เรียกว่า อานิสงส์ หรือผลของบุญ การถวายก๋องปู่จาให้เป็น
ทานด้วยจิตศรัทธาส่งผลทั้งชาตินี้และในภพชาติต่อไปจะทํา
ให้มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วทุกสารทิศไปสู่สถานที่ใดมีคนรู้จัก
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เคารพนับถือ กระทําการงานสิ่งใดย่อมเจริญก้าวหน้ามีวาจา
ดังกังวานคนนิยมชมชอบ และคําพูดศักดิ์สิทธิ์เป็นที่น่า 
เกรงขามเช่ือถือ ได้รับความเคารพส่งผลอานิสงส์ให้ติดต่อ
ค้าขายดีมีช่ือเสียงดังไกล ผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง เช่น 
เสียงแหบ เสียงแห้ง ทั้งหลายจะทําให้เสียงดี การถวายก๋อง
เพื่อใช้บอกเวลาในวัดย่อมได้อานิสงส์จะทําให้มีเกียรติภูมิ
ช่ือเสียงไปทั่วทั้งสามโลก และเป็นที่เคารพรักทั้งพรหมโลก 
เทวโลก และมนุษย์โลกทั้งหลายด้วย ถ้าหากสิ้นชีพไปแล้วก็
จะได้ไปเกิดบนสวรรค์เสวยทิพย์สมบัติที่ตนทําเสพสุขสิ้นกาล
นาน ด้วยอานิสงส์แห่งการทําบุญถวายก๋องปู่จานี้เป็นเหตุ 

6. ข้อเสนอแนะ 
     6.1.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
     งานวิจัยนี้ได้แบ่งประเด็นในการทําวิจัยออกเป็น 3 อย่าง 
คือ (1) เกี่ยวกับศึกษาความเป็นมาของก๋องปู่จาในล้านนา  
(2) เกี่ยวกับศึกษาคุณค่าก๋องปู่จาของชาวพุทธในล้านนา  
(3) เกี่ยวกับการศึกษากระบวนการอนุรักษ์ก๋องปู่จาของ 
ชาวพุทธ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และการอนุรักษ์ 
ก๋องปู่จาของชาวพุทธในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางนั้นมี
อยู่ 2 อย่าง คือ มีทั้งอนุรักษ์ไว้ภายในวัดและอนุรักษ์นอกวัด 
คือชาวบ้าน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1) วัดในเขตภาคเหนือควรทีจ่ะอนุรักษ์ก๋องปู่จา
ให้คงอยู่สืบต่อไป 
 2) กระทรวงวัฒนธรรมควรเข้ามามีบทบาทใน
การอนุรักษ์ก๋องปู่จา  
 3 )  ค ว ร มี คู่ มื อ ให้ ก า ร เรี ย น รู้ เกี่ ย ว กั บ
กระบวนการอนุรักษ์ก๋องปู่จา  
 4) ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใน
การเรียนรู้ก๋องปู่จาให้มีความสนใจมากขึ้น 
     ๖.๑.๒ ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรทําการวิจัยศิลปะการทําก๋องปู่ จา
เฉพาะถิ่น 
 2) ควรวิจัยเปรียบเทียบก๋องปู่จากับความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 3) ควรวิจัยเปรียบเทียบก๋องปู่จาแบบโบราณ
กับกลองประยุกต์สมัยใหม่ 
 4) ควรวิจัยเปรียบเทียบศิลปะการทํา ก๋องปู่จา
จังหวัดลําปางกับจังหวัดน่าน 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก  ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน  
และศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่ นักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวที่บ้านหาดผา
ขน ต าบลเมืองจัง  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x = 4.12) ซึ่งผู้บริโภคมีความพึง
พอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ ( x = 4.16) และ ด้านราคา ( x = 4.16) มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย/สถานที่ ( x = 4.08)  และด้านส่งเสริมการตลาด/สื่อสารการตลาด ( x = 4.04) ตามล าดับ และ
ผลจากการวิจัยพบว่า บรรจุภัณฑ์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดรายได้ และความมั่นคงในชุมชนมากข้ึน 

ค าหลัก : การออกแบบบรรจภุัณฑ์  ความพึงพอใจ  ผู้บรโิภค  ส่วนผสมทางการตลาด   

Abstract 
 The purpose of this research is packaging design for sun-dried banana products and consumer 
satisfaction study of Haad-Pha-Khon Village community product processing group. The research population 
were the tourists who traveling to Haad-Pha-Khon Village Thumbol Faykaew Amphur Phupeang, Nan 
Province. Research Instrument used was interview and questionnaire. The research found that consumers 
are satisfied with the packaging design all in all, the level is very high ( x = 4.12). Consumers are satisfied 
with the product / packaging ( x = 4.16) and price Strategy ( x = 4.16) were the highest level of satisfaction. 
Secondly, distribution channels / locations ( x = 4.08) and Marketing / Marketing Communication ( x = 4.04) 
respectively. The results of the research showed that, the packaging can add value to the products, revenue 
and stability in the greater community. 
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1. บทน า 
     การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีความส าคัญทางการตลาด
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน เป็นการส่งเสริม
สินค้าที่ผลิตภายในท้องถ่ินเพ่ือเสนอแก่นักท่องเที่ยวให้ซื้อ
กลับไปเป็นของฝาก สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และ
ความมั่นคงทางอาชีพ ส าหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
บ้านหาดผาขนได้จัดต้ังเมื่อปลายปีพ.ศ.2557 ปัจจุบันมี 
นางทองเพียร ปานะ เป็นประธานและมีนางค ามาตร ทับเงิน 
เป็นรองประธานปัจจุบันมีสมาชิก รวมทั้งหมด 21 คน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง เพ่ือน าวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมา
ผ่านกระบวนการแปรรูป ให้มีมูลค่าเพ่ิม และสามารถสร้าง
รายได้ให้กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หลายอย่าง ในท้องถ่ินของ
บ้านหาดผาขนได้ เช่น ข้าวเกรียบรสฟักทอง ข้าวเกรียบรสไก่ 
และข้าวเกรียบรสมันเทศ ขนมทองม้วนรสไก่ ขนมทองม้วน
รสมันเทศ และขนมทองม้วนแบบธรรมดาใส่ไข่ ผลไม้แปรรูป 
เช่น มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงจี๊ดจ๊าด กระท้อนแช่อิ่ม ท๊อฟฟ่ี
ล าไย  แยมล าไย รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ กล้วยตาก กล้วย
กรอบอบเนย และกล้วยฉาบเคลือบน้ าตาล [9] จากการลง 
พบว่ามีการผลิตกล้วยตากแต่ยังขาดในด้านแบบบรรจุภัณฑ์ 
ดัง น้ันผู้ วิจัยจึ ง เล็ ง เ ห็นความส าคัญของการออกแบบ  
บรรจุภัณฑ์ จึงท าการมุ่งศึกษาวิจัยในเรื่อง การศึกษาความ
พึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
กล้วยตาก เพ่ือท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในแบบ
บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการศึกษาด้าน
ความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
บ้านหาดผาขน น าข้อมูลไปออกแบบบรรจุภัณฑ์ และได้แบบ
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถน าไปใช้ต่อได้   

2. วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตากของกลุ่มแปร
รูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน      

      2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีต่อ
บรรจุภัณฑ์ 

3.  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ต ารา บทความ และ
งานวิจั ย ท่ี เกี่ ยว ข้อง กับการ พัฒนาบรรจุภัณ ฑ์  และ
สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน 

2. ลงภาคสนาม เก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน      
และข้อมูลการตลาด สถานการณ์การแข่งขัน จุดแข็งจุดอ่อน 
โอกาส ข้อจ ากัด ข้อมูลจากจุดขาย ความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย  พฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือน ามาประกอบการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์  โดยเก็บข้อมูลจาก สมาชิกกลุ่ม และ
ผู้บริโภค  

3. น าผลการศึกษาสภาวะบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก โดย
ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความที่
เก่ียวข้อง และสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ เพ่ือน าข้อมูล
ที่ได้ไปพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก 

4. สร้างแบบสอบถาม ทดสอบบรรจุภัณฑ์แบบร่าง 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์
แบบร่าง ท่ีได้ออกแบบ และพัฒนาข้ึนใหม่  

5.  ทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม  โ ดย  น า
แบบสอบถามที่ทดสอบไปท าการทดสอบ (Pre - Test) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 30 ชุด โดยวิธีท าการ
ทดลองใช้จริง และน ามาแก้ไขก่อนแบบสอบถามไปใช้ในการ
เก็บข้อมูลจริง และมีความทดสอบหาค่าความเชื่อมั่ น 
(Reliability) ของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา โดยวัดความ
สอดคล้องภายใน (Internal consistency) โดยใช้ค่าสถิติ If 
Item Deleted ถ้ามีค่ามากกว่า 0.6 แสดงว่าตัวแปรที่ใช้
ศึกษามีความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือที่จะใช้ศึกษาแอลเลนแอลเอ็ด
เวิร์ด (Allen L.Edward, 1959 pp : 1-9) 

6. ลงภาคสนามเก็บข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า  
7. วิเคราะห์ประมวลผลความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่

มีต่อบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ และพัฒนามาใหม่ ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ทราบถึงแบบบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมที่สุด 

8. น าแบบร่างบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากข้อ 7 ไปผลิตจริง 
และน าไปใช้ 

9. จัดท ารายงานการวิจัย 
10. เผยแพร่องค์ความรู้  

 
4. ขอบเขตการวิจัย 
4.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
     การศึกษาครั้งน้ีจะท าการศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์กล้วยตาก และความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อกลุ่ม
แปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน 
4.2 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และขนาดตัวอย่าง 
     ประชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบการ โดย
ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์จ านวน 21 คน และผู้บริโภคที่เป็น
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ้านหาดผาขนโดยใช้
เครื่องมือแบบสอบถาม ซึ่งมีจ านวน 15,000 คน/ปี [9]  
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     กลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเท่ียวบ้านหาดผาขน โดยมีขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 390 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีทราบ
จ านวนประชากร(Finite Population)  [7] โดยยอมให้
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีได้ไม่เกินร้อยละ 5% หรือ 0.05 ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างค านวณได้ดังน้ี 
           สูตร     n    =  N

1+N(𝑒𝑒)2
  

               เมื่อ  n    =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
                      N    = ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย                          

          e    =  ค่าเปอร์เซ็นต์ค่าความคาดเคลื่อน
จากการสุ่มตัวอย่าง (การค านวณขนาดตัวอย่างก าหนดระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ 5%) 
                      n   =  15,000

1+15,000(0.05)2
 

                           =   15,000
38.5  

                           = 390 คน 
     จากผลที่ค านวณได้คือ  390 คน  เป็นจ านวนตัวอย่างข้ัน
ต่ า  แต่เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันให้สูงข้ึนทางผู้วิจัย จึงเพ่ิมเป็น 
400 คน การสุ่มตัวอย่าง จะสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ้านหาดผาขน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย จ านวน 400 คน 

5. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
     การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใช้เครื่องมือ 2 ชนิด ได้แก่แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

5.1 แบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง ซึ่งใช้วิธีจับกลุ่มสนทนาเฉพาะประเด็น โดย
ประกอบด้วยหัวข้อดังน้ี  

-  ขนาดบรรจุภัณฑ์  
- รูปทรงบรรจุภัณฑ์  
- วัสดุบรรจุภัณฑ์  
- สีที่ใช้  
- ลักษณะตัวหนังสือ  
- สีตัวอักษร  
- รูปภาพประกอบ  
- รายละเอียดของสินค้า  
- ความสะอาด และปลอดภัย  
- สามารถใช้เป็นของฝากของก านัลได้  
- ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ 
5.2 แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวม

ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็น  
3 ตอน  ประกอบด้วย 

          ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปของผู้บริโภค ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List)  
          ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจของ
ผู้ บ ริ โ ภ ค ท่ี มี ต่ อ ก า ร อ อ ก แบ บ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ลั กษณะ 
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating  
Scale)โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเป็น 5 
ระดับ ซึ่งรายละเอียดแบบสอบถามระดับความพึงพอใจด้าน
ต่าง ๆ ประกอบด้วย  
1. ระดับความพึงพอใจ ด้านผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
2. ระดับความพึงพอใจ ด้านราคา 
3. ระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย/สถานที่ 
4. ระดับความพึงพอใจ ด้านส่งเสริมการตลาด/สื่อสาร
การตลาด 
     ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัญหา
และข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้บริโภคต้องการให้มีการปรับปรุง
หรือแก้ไขปัญหาของการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตา
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended 
Questions) 
     ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 
5 ระดับ  ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 
2557 หน้า 77) ได้ดังน้ี 
ระดับความคิดเห็นค่าน ้าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 

น้อยที่สุด ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ        1 คะแนน 
น้อย ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ        2 คะแนน 
ปานกลาง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ        3 คะแนน 
มาก ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ        4 คะแนน 
มากท่ีสุด    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ        5 คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าระดับ
ความคิดเห็น ก้าหนดเป็นช่วงคะแนนดังต่อไปนี  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 -1.49  แปลว่า  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 -2.49  แปลว่า  มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 -3.49  แปลว่า มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 -4.49  แปลว่า  มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 -5.00  แปลว่า  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
        ผู้วิจัยน าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
      6.1 แบบสัมภาษณ์ ท าการการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
สร้างข้อสรุป ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลท่ี
น ามาวิเคราะห์ จะเป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งได้
จากการสังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึก  
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 6.2 แบบสอบถาม ท าการ วิเคราะห์ ข้อมูล ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
โดยใช้วิธีการทางสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 
ใ ช้ วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป อ ธิ บ า ย ข้ อ มู ล ท่ั ว ไ ป ข อ ง 
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าความถ่ี/จ านวน (Frequency) ค่าเฉลี่ย  

(Mean : x ) ค่าร้อยละ (Percentage : % ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D หรือ S)  
7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

7.1 ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตากของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน   

ตารางที่ 1 ตารางสรุปรูปแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก 

 
 

 
 

 

ลักษณะ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
กล้วยตาก 

หมายเหตุ 

ขนาดบรรจุภัณฑ์ 
 

กว้าง 8 ซม. ยาว 15 ซม. 
สูง 4 ซม. 

เพ่ือให้สอดคล้องกับบรรจุภัณฑ์ภายใน เมื่อบรรจุลงไปไม่ท าให้เกิด
ช่องว่าง และไม่สิ้นเปลืองวัสดุบรรจุภัณฑ์ 

รูปทรงบรรจุภัณฑ์ สี่เหลี่ยมทรงเต้ีย เพ่ือง่ายต่อการจัดวาง การขนส่ง และวางทับซ้อน 
วัสดุบรรจุภัณฑ์ กล่องพลาสติกใส น้ าหนักเบา ราคาไม่แพง และหาซื้อได้ในจังหวัดน่าน 
สีที่ใช้ พ้ืนสีเหลือง เพ่ือแสดงถึงความเป็นกล้วย เป็นการชี้บ่งความเป็นลักษณะของสินค้า

ภายใน และสีเหลืองทางจิตวิทยาสามาถกระตุ้นให้เกิดความหิว 
ลักษณะตัวหนังสือ ภาษาไทย แบบวัยรุ่น เน่ืองจากกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่บ้านหาดผาขน(เป็น

หมู่บ้านท่องเที่ยว) ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถ่ิน และเป็นวัยรุ่นถึงวัย
กลางคน 

สีตัวอักษร  ด า, ขาว ตัวอักษรสีขาว ตัดขอบด้วยสีด า ใช้กับชื่อสินค้า เพ่ือท าให้โดดเด่นและ
ตัดกับสีพ้ืน ตัวอักษรสี ด า ใช้กับข้อความอื่นๆ เช่น วันผลิตหมดอายุ 
สถานที่ผลิต  ส่วนผสม เป็นสีท่ีตัดกับสีพ้ืน ท าให้ตัวอักษรอ่านง่าย 
และคมชัด 

รูปภาพประกอบ รูปกล้วย และดวงอาทิตย์ เพ่ือเป็นการบ่ชี้ความเป็นสินค้าชนิดน้ันๆ เป็นดวงอาทิตย์ เป็นจุดขาย 
เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการผลิตกล้วยตากท่ีสะอาด  

รายละเอียดของ 
สินค้า 

ระบุส่วนผสม ปริมาณ  
วันผลิต หมดอายุ สถานที่ผลิต 

ระบุเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้เปรียบเทียบในการ 
ตัดสินใจซื้อ และเกิดความมั่นใจในตัวสินค้ามากข้ึน 

ความสะอาด และ 
ปลอดภัย 

สินค้าบรรจุด้วยกล่องพลาสติกใส 
ซีลขอบกล่องพลาสติกด้วยความ
ร้อน   ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต 
และวันหมดอายุ  
แหล่งผลิต ผู้จ าหน่าย 

บรรจุภัณฑ์ ช่วยป้องกัน ฝุ่น ความชื้น  
และอากาศ ช่วยยืดอายุของสินค้า  

สามารถใช้เป็นของ
ฝากของก านัลได้ 

บอกถึงว่าเป็นสินค้าท่ีมี 
แหล่งวัตถุดิบจากน่าน  

เพ่ือให้ทราบว่าซื้อจากจังหวัดน่าน แสดงถึงความเป็นสินค้าผลิตจาก
จังหวัดน่าน 

ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ กล่องพลาสติก ราคา 2.30 บาท 
ฉลาก 1.25 บาท รวม 3.55 บาท 

โดยควบคุมไม่ให้เกิน 5 บาท ต่อชิ้น 
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รูปที่ 1 บรรจุภัณฑ์กล้วยตาก 
 

7.2 จ านวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สรุปได้ว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาเป็นเพศชาย 
จ านวน188 คน  คิดเป็นร้อยละ 47 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
21 -30 ปี จ านวน 138 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.5  รองลงมา  
มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี  จ านวน 79 คน ร้อยละ19.7  และ
ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ16.3 ตามล าดับ  

ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่
ในระดับปริญญาตรี จ านวน 160 คน  คิดเป็นร้อยละ 40 
รองลงมาระดับประถมศึกษา จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.5 และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.0 โดยประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มากท่ีสุด 
จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาประกอบ
อาชีพเกษตรกร จ านวน19.3 และอาชีพพนักงานบริษัท/ห้าง
ร้านเอกชน จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท 
จ า น วน  210 ค น  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ละ  52. 5 ร อ ง ล งมามี
รายได้10,001 – 20,000บาท  จ านวน132 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33 และรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดับ โดยมีสถานภาพโสด มากท่ีสุด 
จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ51.5 รองลงมาสถานภาพ
สมรสแล้ว จ านวน168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 และ ม่าย/
หย่าร้าง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ5.0 

7.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภค 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 
ต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก  ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 

รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ x  S.D. แปรผล 
บรรจภุัณฑ์สวยงาม สะดุดตา
สามารถดึงดูดใจลูกค้า 4.15 0.613 มาก 

บรรจภุัณฑ์แสดงข้อมูล
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ได้ครบถ้วน 4.15 0.692 มาก 

บรรจภุัณฑ์มีรูปทรงความ
กะทัดรัด น่าจดจ า 4.13 0.742 มาก 

บรรจภุัณฑ์สามารถปกป้อง
ไม่ให้สินค้าภายในได้รับความ
เสียหายจากการกระแทกจาก
ภายนอก 

4.22 0.725 มาก 

บรรจภุัณฑ์มีการเปิด-ปิด และ
รับประทานได้ง่าย 4.17 0.656 มาก 

บรรจภุัณฑ์สามารถมองเห็น
ผลิตภัณฑ์ด้านใน  4.16 0.691 มาก 

บรรจภุัณฑ์สามารถบ่งบอกถึง
ความสะอาดปลอดภัยท าให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น 

4.14 0.715 มาก 

รวม 4.16 0.404 มาก 
 

จากตาราง 1 สรุปได้ว่า ระดับความพึงพอใจในด้าน
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x =4.16) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่าบรรจุภัณฑ์สามารถปกป้อง
ไม่ให้สินค้าภายในได้รับความเสียหายจากการกระแทกจาก
ภายนอก ( x =4.22) อยู่ในระดับมากสุด รองลงมาคือบรรจุ
ภัณฑ์มีการเปิด-ปิด และรับประทานได้ง่าย ( x =4.17) บรรจุ
ภัณฑ์สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านใน( x =4.16) ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 
ต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก ด้าน
ราคา 

รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ x  S.D. แปรผล 
ราคาเหมาะสมกับขนาดของ
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจ ุ 4.17 0.681 มาก 

มีการแสดงราคาอย่าง
ชัดเจนบนผลิตภัณฑ์สามารถ
มองเห็นได้ง่าย 

4.15 0.697 มาก 

มีการต้ังราคาบรรจภุัณฑ์
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ิน 

4.17 0.705 มาก 

รวม 4.16 0.511 มาก 
จากตาราง 2 สรุปได้ว่า ระดับความพึงพอใจในด้าน

ราคาโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x =4.16) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อจะพบว่าราคาเหมาะสมกับขนาดของผลิตภัณฑ์ที่
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บรรจุ และมีการต้ังราคาบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ิน ( x =4.17) อยู่ในระดับมากสุด รองลงมาคือ มีการ
แสดงราคาอย่างชัดเจนบนผลิตภัณฑ์สามารถมองเห็นได้ง่าย 
( x =4.15) ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เก่ียวกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 
ต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย/สถานที่ 

รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ x  S.D. แปรผล 
บรรจภุัณฑ์มีรูปทรงที่สะดวก
ต่อการเคลื่อนย้ายหรือการ
ขนส่ง 

4.12 0.685 มาก 

บรรจภุัณฑ์สามารถต้ังโชว์ตาม
สถานที่จัดจ าหน่ายทั่วไป 4.08 0.622 มาก 

บรรจภุัณฑ์สามารถเป็นของ
ฝากแก่นักท่องเท่ียว 4.04 0.657 มาก 

บรรจภุัณฑ์มีการจัดเรียงใน
ลักษณะแบบซ้อนทับกันได้ 4.08 0.744 มาก 

รวม 4.08 0.461 มาก 

     จากตาราง 3 สรุปได้ว่า ระดับความพึงพอใจในด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย/สถานที่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( x =4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่าบรรจุภัณฑ์มี
รูปทรงที่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายหรือการขนส่ง ( x =4.12) 
อยู่ในระดับมากสุด รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์สามารถต้ังโชว์
ตามสถานที่จัดจ าหน่ายทั่วไป และบรรจุภัณฑ์มีการจัดเรียง
ในลักษณะแบบซ้อนทับกันได้ ( x =4.08)  มีล าดับที่เท่ากับ 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 
ต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก ด้าน
ด้านส่งเสริมการตลาด/สื่อสารการตลาด 

รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ x  S.D. แปรผล 
บรรจภุัณฑ์บ่งบอกถึง
เอกลักษณ์ประจ าท้องถ่ิน 4.09 0.699 มาก 

สีตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์ดู
สวยงาม สะดุดตา ท าให้เกิด
การกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อ
ซ้ าอีก 

4.06 0.743 มาก 

บรรจภุัณฑ์ใช้กราฟิกสื่อถึง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างให้เกิด 4.07 0.756 มาก 

ความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์
ได้ชัดเจน 
บรรจภุัณฑ์ที่ออกแบบใหม่
สามารถเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิม
ได้ 

3.98 0.734 มาก 

บรรจภุัณฑ์บ่งบอกถึง
รายละเอียดส่วนผสมการผลิต
ครบถ้วน 

4.04 0.676 มาก 

รูปแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์มี
ความสวยงามท าให้ 
สามารถจดจ าตราสินค้าได้ 

4.01 0.727 มาก 

รวม 4.04 0.452 มาก 
 

จากตาราง 4 สรุปได้ว่า ระดับความพึงพอใจในด้าน
ส่งเสริมการตลาด/สื่อสารการตลาดโดยรวม  อยู่ในระดับมาก 
( x =4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่าบรรจุภัณฑ์บ่ง
บอกถึงเอกลักษณ์ประจ าท้องถ่ิน ( x =4.09) อยู่ใน มากสุด 
รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์ใช้กราฟิกสื่อถึงผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างให้
เกิดความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ ( x =4.07)  และสี 
ตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์ดูสวยงาม สะดุดตา ท าให้เกิดการ
กระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ าอีก ( x =4.06) ตามล าดับ 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 
ต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก โดยรวม
ทุกด้าน 

รายละเอียดความพึงพอใจ �̅�𝑥 S.D. แปร
ผล 

ด้ านผลิตภัณฑ์  และบรรจุ
ภัณฑ์ 4.16 0.404 มาก 

ด้านราคา 4.16 0.511 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย/
สถานที่ 4.08 0.461 มาก 

ด้านส่งเสริมการตลาด/สื่อสาร
การตลาด 4.04 0.452 มาก 

รวม 4.12 0.367 มาก 
 

จากตาราง 5 สรุปได้ว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x
= 4.12) ซ่ึงผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์/ 
บรรจุภัณฑ์ ( x = 4.16) และ ด้านราคา ( x = 4.16) มีระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านช่องทางการจัด
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จ าหน่าย/สถานที่ ( x = 4.08)  และด้านส่งเสริมการตลาด/
สื่อสารการตลาด ( x = 4.04) ตามล าดับ 

8. สรุปผลวิจัย 
     จากผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึง
พอใจของผู้บริโภค ต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยรวมทุก
ด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อด้าน
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ และ ด้านราคา มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย/
สถานที่  และด้านส่งเสริมการตลาด/สื่อสารการตลาด 
ตามล าดับ โดยสามารถสรุปผลระดับความพึงพอใจในแต่ละ
ด้าน ดังน้ี 
     ด้านผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ มีความพึงพอใจของผู้บริโภค 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่า บรรจุภัณฑ์สามารถปกป้องไม่ให้
สินค้าภายในได้รับความเสียหายจากการกระแทกจาก
ภายนอก อยู่ในระดับมากสุด รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์มีการ
เปิด-ปิด และรับประทานได้ง่าย บรรจุภัณฑ์สามารถมองเห็น
ผลิตภัณฑ์ด้านใน ตามล าดับ   
     ด้านราคา มีความพึงพอใจของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งพบว่า  ราคาเหมาะสมกับขนาดของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ และ
มีการต้ังราคาบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน อยู่
ในระดับมากสุด รองลงมาคือ มีการแสดงราคาอย่างชัดเจน
บนผลิตภัณฑ์สามารถมองเห็นได้ง่าย ตามล าดับ 
     ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย/สถานที่ มีความพึงพอใจใน  
อยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่าบรรจุภัณฑ์มีรูปทรงที่สะดวกต่อการ
เคลื่อนย้ายหรือการขนส่ง อยู่ในระดับมากสุด รองลงมาคือ
บรรจุภัณฑ์สามารถต้ังโชว์ตามสถานที่จัดจ าหน่ายทั่วไป และ
บรรจุภัณฑ์มีการจัดเรียงในลักษณะแบบซ้อนทับกันได้  มี
ล าดับที่เท่ากับ  
     ด้านส่งเสริมการตลาด/สื่อสารการตลาด มีความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่าบรรจุภัณฑ์บ่งบอกถึง
เอกลักษณ์ประจ าท้องถ่ิน อยู่ใน มากสุด รองลงมาคือบรรจุ
ภัณฑ์ใช้กราฟิกสื่อถึงผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างให้เกิดความน่าสนใจ
ให้กับผลิตภัณฑ์ และสีตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์ดูสวยงาม 
สะดุดตา ท าให้เกิดการกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซ้ือซ้ าอีก 
ตามล าดับ 

9. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยระดับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์/
บรรจุภัณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 1) ด้านบรรจุ
ภัณฑ์สามารถปกป้องไม่ให้สินค้าภายในได้รับความเสียหาย
จากการกระแทกจากภายนอกมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรวุธ พุทธิรินโน (2553) [8] 
เรื่องศึกษาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์หัตถกรรม เครื่อง

โลหะดุนลาย ในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ช่วยลดการ
กระแทกจากการขนส่งผู้ วิจัยจึงมีความคิดเห็น ว่าการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการกระแทก จะมีประโยชน์แก่
บรรจุภัณฑ์ด้านในมาก เพราะไม่ท าให้เกิดความเสียหาย แก่
บรรจุภัณฑ์ด้านใน 2) ด้านบรรจุภัณฑ์สามารถมองเห็น
ผลิตภัณฑ์ด้านใน ในขณะที่งานวิจัยของ ขุนแผน ตุ้มทองค า
(2551)[2] เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไก่ย่างข้าวเบือ ใน
ด้านมองเห็นสินค้าภายในได้อย่างชัดเจนเป็นล าดับสุดท้าย 
ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ควรให้
ผู้บริโภคได้เห็นโฉมของสินค้าภายใน เพ่ือให้เกิดการรับรู้มาก
ข้ึนท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้ามากข้ึน 3) ด้าน
แบบบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม  สะดุดตา สามารถดึงดูดใจ
ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ าสุด  ในท านองเดียวกันกับ
งานวิจัยของ ขุนแผน ตุ้มทองค า (2550) [1] เรื่ องการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของตกแต่งจากไม้มะขามเทศ ในด้าน
กราฟิกรูปแบบที่สวยงาม โดดเด่นสะดุดตา กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ในระดับมาก  และมากท่ีสุด 
เพราะว่าด้านกราฟิกรูปแบบที่สวยงาม โดดเด่น สะดุดตา ใช้
ภาพของตราประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นเอกลักษณ์
ประจ าท้องถ่ินและผู้วิจัยซึ่งมีความคิดเห็นว่า การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์จ าเป็นต้องใส่ใจในเรื่อง ของกราฟิก เพราะสีสัน
บนบรรจุภัณฑ์สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อได้ 

              จากผลวิจัยระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย/สถานที่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บรรจุภัณฑ์
สามารถต้ังโชว์ตามสถานที่จัดจ าหน่ายทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ขุนแผน ตุ้มทองค า (2551) [2] เรื่ องการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ไก่ย่างข้าวเบือ ในด้าน โครงสร้างบรรจุ
ภัณฑ์สามารถวางจ าหน่ายบนชั้นวางจ าหน่ายสินค้าได้ ผู้วิจัย
มีความคิดเห็นว่า ในด้านของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ควร
ค านึงถึงโครงสร้าง/ฐาน บรรจุภัณฑ์ว่าสามารถต้ังโชว์ให้แก่
ผู้บริโภคที่เดินผ่านได้พบเห็น และหยิบจับได้สะดวก หาก
สินค้าดูโดดเด่นก็สามารถจ าหน่ายตามท้องที่อื่นๆได้ 

              จากผลวิจัยระดับความพึงพอใจด้านส่งเสริมการตลาด/
การสื่อสารการตลาด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 1) ด้าน
บรรจุภัณฑ์บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจ าท้องถ่ิน ในขณะท่ี
งานวิจัยของ ชูเกียรติ  กาญจนภรางกูร(2550) [3] เรื่องการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน ในด้าน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ ม และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ (2554) [4] 
เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องจักสาน ในด้านต้นแบบ
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จักสานที่มีจุดเด่นด้วยตราสินค้าแสดง
ถึงอัตลักษณ์วิถีชุมชน ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่า บรรจุภัณฑ์
ที่ท าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ประจ า
ท้องถ่ิน ก็เป็นการสื่อสารถึงสถานที่ผลิต และท าให้ผู้บริโภค
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สามารถสืบเสาะหาได้ง่าย เช่น โลโก้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปร
รูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน แสดงถึงการท่องเที่ยวที่
หาดผาขน2)ด้านสีตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์ดูสวยงาม สะดุดตา 
ท าให้เกิดการกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ าอีก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธนิดา ฉ่ัวเจริญ (2549) [5] เรื่องการศึกษา
อิทธิพลของการออกแบบภาชนะบรรจุที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในด้าน ข้อมูลท่ีสื่อออกมาทางรูปภาพ ทาง
ตัวอักษร และที่สื่อออกมาทั้งทางรูปภาพและตัวอักษร ใน
ท านองเดียวกัน ขุนแผน  ตุ้มทองค า (2551) [2] เรื่องการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ไก่ย่างข้าวเบือ ในด้าน ใช้ข้อความใน
การดึงดูดความสนใจ และใช้แบบอักษรมีรายละเอียด
ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่ดี ถ้าหากสื่อข้อมูลที่ง่ายต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ก็จะ
สามารถท าให้ผู้โภคเข้าใจได้ง่าย และสามารถกระตุ้นให้
ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ าได้อีก 3)ด้านบรรจุภัณฑ์ใช้กราฟิกสื่อ
ถึงผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างให้เกิดความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ได้
ชัดเจน ขณะที่งานวิจัยของ ขุนแผน ตุ้มทองค า (2550) [1] 
เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุดสบู่สมุนไพร ในด้านกราฟิก
รูปแบบสวยงาม  โดดเด่น สะดุดตา ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า
บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบด้วยกราฟิกท่ีสวยงามและตรงกับตัว
ผลิตภัณฑ์ ก็จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในสินค้ามากข้ึน
4) ด้านบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่สามารถเสริมสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้ ในขณะท่ีงานวิจัยของ วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ 
(2551) [7] เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาใน
ด้าน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบตลาด เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไฟต่ าอีสาน โดยมี
วัตถุประสงค์ ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และเพ่ิมรายได้
ให้กับชาวบ้าน ในท านองเดียวกันงานวิจัยของ ณงค์ณุช นที
พายัพทิศ (2554) [4]  เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่อง
จักสานในด้าน การออกแบบบรรจุภัณฑ์จักสาน ด้วยการ
สร้างภาพลักษณ์ที่เพ่ิมมูลค่าด้วยชื่อ และตราสินค้า รวมถึง
ลวดลาย ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ถ้าหากออกแบบบรรจุภัณฑ์
ใหม่ หรือมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ึน สามารถเพ่ิมคุณค่า
และแลดูมีราคาเพ่ิมข้ึน และก่อให้เกิดความน่าสนใจแก่
ผู้บริโภคเมื่อพบเห็น 

10. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการฝึกอบรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเก่ียวกับ

ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยมี
เน้ือหาอื่นที่สอดคล้องกับบรรจุภัณฑ์เพ่ิมข้ึนและต่อเน่ือง 

2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตากท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภค ควรศึกษาด้านพฤติกรรมและรสนิยมของ
กลุ่มผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการอีกระดับหน่ึง 

3. ควรมีเครื่องหมายรองรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย
ส านักงานอาหารและยาให้การรับรอง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
แก่ผู้บริโภค ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ันๆ 
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กรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาหนังสือสร้างความรู้เสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์               

ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาหนังสือสร้างความรู้
เสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่คือ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญจ านวน 
3 คน คือ (1) ด้านเนื้อหา (2) ด้านสื่อบนเครือข่าย และ (3) ด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง รูปแบบการวิจัยใน
การศึกษาครั้งน้ี การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ในการน าเสนอ  ครั้งนี้ น าเสนอผลของการออกแบบพัฒนา 2 ขั้นตอน 
ได้แก่ (1) กระบวนการออกแบบ และ (2) กระบวนการพัฒนา รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเอกสาร โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัยคือ (1) การศึกษาหลักการและทฤษฎี  (2) การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี และ (3) การสังเคราะห์ 
กรอบแนวคิดการออกแบบ ผลจากการศึกษา พบว่า 

1. การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี ซึ่งประกอบด้วยพื้นฐานส าคัญ คือ พื้นฐานด้านบริบท พื้นฐานด้านจิตวิทยา        
การเรียนรู้ พ้ืนฐานเทคโนโลยี พ้ืนฐานความคิดวิเคราะห์ และพื้นฐานด้านศาสตร์การสอนโมเดลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้  

2. การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายตามแนว                 
คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหา                    
(2) แหล่งเรียนรู้ (3) ศูนย์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ (4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5) การโค้ช และ (6) ฐานการช่วยเหลือ  

3.ประสิทธิภาพ (1) ด้านเนื้อหา ร้อยละ 88 (2) ด้านสื่อบนเครือข่าย ร้อยละ 89 และ (3) ด้านการออกแบบหนังสือ
เทคโนโลยีเสมือนจริง ร้อยละ  87 

ค าหลัก : หนังสือสร้างความรู้เสมือนจริง  สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์   เทคโนโลย ี
 เสมือนจริง การคิดวิเคราะห์ 

Abstract 
This research study aimed to synthesize theoretical framework and designing of constructivist 

augmented reality web- based learning environments to enhance Analytical on topic design and develop 
the AR- Book learning environment to enhance analytical thinking on topic basic computer.  and create                           
three- dimensional grade 4 students.  Research methodology is developmental research; developmental 
research consisted of 3 processes which were designing process, developing process, and evaluating 
process.  The procedures were as following:  (1)  to examine the principles and theories, (2)  to synthesize 
designing framework, ( 3)  to design and develop the AR- Book learning environment according to above 
mentioned designing framework, and ( 4)  to evaluate the efficiency of the AR- Book learning environment. 
The findings are as follow: 
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1.  Research methodology is developmental research; developmental research consisted of  

2 processes (1) designing process and (2) developing process research methods are document analysis, and 
survey.  The procedures were as following:  (1)  to examine and analyze the principles and theories (2)  to 
synthesize theoretical framework (3) to synthesize designing framework.  

2. 1) To synthesize theoretical framework comprise of 6 components as following that. Contextual 
base, Psychological base, Technologies base, Analytical base and Pedagogies base Model learning 
environments. 2) To synthesize theoretical design framework of constructivist augmented reality web-based 
learning environments to enhance Analytical of 6 components as following that.  ( 1)  Problem base  
(2) Resource (3) Analytical thinking Center (4) Collaboration (5) Coaching (6) Scaffolding 
          3. Performance (1) content 88% (2) Web Based Instruction 89%  (3) Designing Constructivist Text 
Based Learning Environments Augmented Reality 87% 

Keywords : AR-Book, Augmented Reality, Learning Environment, Analytical Thinking 
 

1. บทน า 
     ในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่ยุค
ที่เช่ือกันว่าความรู้คือชุดข้อมูลที่พัฒนา ขึ้นจากความคิดโดยมี
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นความสามารถในการ
สร้างความรู้ใหม่ให้ แก่ผู้เรียนดังนั้นความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่าง
คล่องแคล่วจึงเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นต่อคนยุคใหม่  โดย
จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหาซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกแห่ง
การท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการเสาะแสวงหา
ความรู้ท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มความสามารถดังนั้นการศึกษาจ าเป็นต้องแสดงบทบาทให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ก าลังก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับการคิดวิเคราะห์เนื่องจากการ
คิดวิเคราะห์เป็นการคิดเชิงลึก จ าเป็นต้องใช้ความสามารถใน
การสังเกต  การสืบค้น การจ าแนกแยกแยะ องค์ประกอบ
ต่างๆ การใช้เหตุผลหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงเพื่อสรุปตีความ
และท าความเข้าใจกับสิ่งๆ นั้น ซึ่งจะท าให้เราได้ข้อเท็จจริงที่
เป็นฐานความรู้ในการน าไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา การ
ประเมินและตัดสินใจ   ในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหลัก
ทฤษฎีที่ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ เอื้ อให้ เกิด
คุณลักษณะทักษะดังกล่าวข้างต้นคือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองและตอบรับ
กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เกี่ยวกับวิธีการสร้างความรู้
โดยผ่านกระบวนการคิด (Cognitive Process)  คือ ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) มี 2 แนวคิด หลักการที่
น ามาเป็นพื้นฐาน คือ การสร้างความรู้ เชิง พุทธิปัญญา 
(Cognitive Constructivism)  ซึ่ งถือก า เนิดจากแนวคิด
ของเพียเจต์ ที่กล่าวว่า การสร้างความรู้เกิดจากการปรับ
ขยายโครงสร้ างทางปัญญาที่ เป็นกระบวนการสร้าง

ความหมายขึ้นในสมองของแต่ละคน โดยการลงมือคิด ลงมือ
กระท าเพื่อแก้ปัญหา และอีกแนวคิดหนึ่งคือ การสร้างความรู้
เชิงสังคม (Social Constructivism) ตามกรอบแนวคิดของ 
วีกอตสกี   
       โดยเน้นสื่อการเรียนรู้แบบเสมือนจริงมีจุดเด่นส าคัญ             
ที่แตกต่างจากสื่อการเรียนรู้ประเภทอื่น ๆ คือ สามารถสร้าง
ความสนใจ  ดึงดูดผู้เรียน สร้างความตื่นเต้น อีกทั้งยังมีความ
สมจริงแตกต่างจากสื่อการเรียนการสอนที่เคยมีมา การน า
เ ท ค โ น โ ล ยี เ ส มื อ น จ ริ ง  ( AR:  Augmented Reality 
Technology)                   

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสังเคราะห์กรอบ                     
การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่อาศัยพื้นฐานของ
หลักการ ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ในการน าเสนอครั้งนี้ 
เป็นการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ที่ได้จากหลักการ
ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องและจากการศึกษางานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การคิดวิเคราะห์ ทฤษฎีสื่อ และ
น ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการออกแบบ เพื่อน าไปสู่                 
การออกแบบและพัฒนาหนังสือสร้างความรู้เสมือนจริง ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาในรายวิชาไปพร้อมกับการพัฒนาการ                  
คิดวิเคราะห์ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน อีกทั้งยัง
สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาการแก้ปัญหา
ของผู้เรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหนังสือสร้าง

ความรู้ เสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริม                 
การคิดวิเคราะห์ เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส าหรบั
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
       รู ป แ บ บ ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ  ก า ร วิ จั ย เ อกส า ร
ประกอบด้วย การวิจัยเอกสารหลักการและทฤษฎี การศึกษา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การศึกษาสภาพบริบทที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ รวมถึงการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและ                   
กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาหนังสือสร้างความรู้
เสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์  
3.1 เครื่องมือในการวิจัย 

3.1.1 แบบบันทึกการตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร 
เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ใช้บันทึกส าหรับ
ตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1.2 แบบบันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
เพื่อสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ใช้ในการบันทึกส าหรับ
ตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้                
ที่น ามาเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู ้

3.1.3 แบบประเมินผลการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ เป็นแบบประเมินที่ใช้ส าหรับตรวจสอบคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 3 ด้าน 
ประกอบด้วยด้านเนื้อหา (1) ด้านเนื้อหา (2) ด้านสื่อบน
เครือข่าย และ (3) ด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยี
เสมือนจริง เพื่อน าผลจากการวิเคราะห์ หลักการทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์  ได้แก่  Cognitive Constructivist และ 
Social Constructivist กา รแก้ ปัญหา  และ ง านวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ งการศึกษาสภาพบริบทเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาของผู้ เ รี ยนมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิจัยเอกสารโดยการศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับ
หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ฯ ประกอบด้วย 
พื้นฐานด้านบริบท พื้นฐานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ พื้นฐาน
เทคโนโลยี พื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ และพื้นฐานด้าน
ศาสตร์การสอนโมเดลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เพื่อ
น ามาเป็นพื้นฐานในการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
และกรอบแนวคิดในการออกแบบหนังสือสร้างความรู้เสมือน
จริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 
ส่ วนประกอบของคอมพิว เตอร์  ส าหรับนัก เ รี ยน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

3.2.1 ศึกษาสภาพบริบท เกี่ยวกับการแก้ปัญหา โดยให้
ผู้เรียนท าแบบวัดการคิดวิเคราะห์ เพื่อศึกษาพื้นฐานเดิม
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนที่มีมาก่อน และน าผล
ดังกล่าวมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบหนังสือสร้างความรู้

เสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
     3.2.2 สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีกรอบแนวคิดใน
ก า ร อ อ ก แ บ บ ห นั ง สื อ ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ เ ส มื อ น จ ริ ง                               
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่ ง เสริมการคิดวิ เคราะห์                  
เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  ส าหรับนักเรียน                            
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการทบทวนแนวคิด หลักการ
ทฤษฎี งานวิจัย และวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับแนวคิด              
เชิงทฤษฎี  และกรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ฯ เพื่อน าผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ 
ห ลั ก ก า ร ทฤษฎี คอน สต รั ค ติ วิ ส ต์  ไ ด้ แ ก่  Cognitive 
Constructivist และSocial Constructivistการแก้ปัญหา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนังสือสร้างความรู้เสมือนจริง 
ตามแนว  คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น                              
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 รวมทั้งการศึกษาสภาพบริบทเกี่ยวกับ
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน มาเป็นพื้นฐานในการสังเคราะห์
กรอบแนวคิด ในการออกแบบหนังสือสร้างความรู้เสมือนจริง 
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
4. ผลการวิจัย 
4.1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของหนังสือสร้างความรู้เสมือน
จริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ การสังเคราะห์กรอบแนวคิด
เชิงทฤษฏี ประกอบด้วยพื้นฐานส าคัญ ดังนี้ พื้นฐานด้าน
บริบท พื้นฐานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ พ้ืนฐานเทคโนโลยี 
พื้นฐานการแก้ปัญหา และพื้นฐานด้านศาสตร์การสอนโมเดล
ของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ จากนั้นผู้วิจัยได้สังเคราะห์
เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ ดังนี้ 
 

 
  รูปที่ 1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของหนังสือสร้างความรู้

เสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวสิต์ที่ส่งเสรมิ 
การคิดวิเคราะห์  เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 
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4.2 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหนังสือสร้าง
ความรู้เสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ดังนี้       
(1) สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่งเรียนรู้ (3) ศูนย์ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ (4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (5) การโค้ช และ               
(6) ฐานการช่วยเหลือ 
4.2.1 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเสียสมดุลทางปัญญาและส่งเสริม
การแก้ปัญหาประกอบด้วย  

(1) สถานการณ์ปัญหา (Problem Base) มาจากพื้นฐาน
ท ฤ ษ ฎี ค อ น ส ต รั ค ติ วิ ส ต์ เ ชิ ง ปั ญ ญ า  ( Cognitive 
Constructivism)  [4]  เ ช่ือว่ าถ้ าผู้ เ รี ยนถูกกระตุ้ นด้ วย
สถานการณ์ปัญหา ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา หรือ
เรียกว่าเกิดการเสียสมดุลทางปัญญาและเพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการแก้ปัญหา 

(2)  ภารกิจการเรียนรู้ ที่ ส่ ง เสริมการคิดวิ เคราะห์   
(Analytical Thinking) เป็นการก าหนดภารกิจการเรียนรู้
ห รื อ โ จทย์ ค า ถ ามที่ จ ะ ช่ ว ยกระตุ้ น ผู้ เ รี ย น ให้ ไ ด้ ใ ช้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.2 การสนับสนุนการปรับสมดุลทางปัญญา 
(1)  แหล่งการเรียนรู้  (Resource) เมื่อผู้ เ รียนเข้าสู่

สถานการณ์ปัญหาและภารกิจการ เรี ยนรู้ ที่ ส่ ง เสริม                 
การแก้ปัญหา ผู้เรียนต้องอาศัยแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแหล่ง
รวบรวมสารสนเทศต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องใช้ในการแก้ปัญหาโดย
ใช้หลักการ Mental  Model  Theory การสร้างภาพแทน
ความรู้ และการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ขึ้นอยู่กับ           
การกระตุ้นกระบวนการรู้คิดต่างๆของผู้เรียนในระหว่าง
เรียนรู้ด้วยการเพิ่มค าบรรยายหรือรูปภาพ ส าหรับทฤษฎี
ประมวลสารสนเทศ มุ่งเน้นที่จะศึกษากระบวนการรู้คิด 
ล าดับขั้นของการประมวลข่าวสาร และการเรียกความรู้ต่างๆ 
จากความจ าระยะยาวมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการ
เพิ่มสีสันให้กับตัวอักษรในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่

ออกแบบ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนเกิดการใส่ใจและผู้เรียนก็จะ
สามารถจดจ าได้  
      (2)การร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaboration)  มาจาก
พื้ น ฐานทฤษฎี  Social  Constructivism  ของวี ก อทกี้  
( Vygotsky)   ที่ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้อื่นเพื่อขยายมุมมองให้แก่
ตนเอง การร่วมมือกันแก้ปัญหาจะสนับสนุนให้ผู้เรียน  ผู้สอน  
ผู้ เ ช่ียวชาญได้สนทนาน าเสนอความคิดเห็นที่มาจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นในระหว่าง        
การสร้างความรู้  และที่ส าคัญการร่วมมือกันแก้ปัญหายังเป็น
การปรับเปลี่ยนและป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน              
ที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการขยายแนวคิด            
ในการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 

4.2.3 การส่งเสริมการสร้างความรู้และคิดวิเคราะห์ 
 (1) ศูนย์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking 

center ) เป็นศูนย์ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ โดย
อาศัยแนวคิดของ สุมาลี ชัยเจริญ แบ่งออกเป็น 1 ) ศูนย์
จ าแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง 2) ศูนย์ระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุผล การค้นหา
ความสัมพันธ์ของส่วนส าคัญต่างๆ โดยระบุความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล เพื่อหาค าตอบ
ของสิ่งที่เกิดนั้น 3) ศูนย์จัดหมวดหมู่ เป็นการแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างสิ่ งหนึ่ งกับสิ่ งอื่นๆท่ามกลางสิ่ งต่ างๆ                   
ที่ดูคล้ายกัน 

 
 
 
 
 
 
 

  รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการออกแบบสถานการณ์ปัญหา
และภารกิจการเรยีนรู้ของหนังสือสร้างความรู้เสมือนจริง 

ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ทีส่่งเสรมิการคิดวเิคราะห์           
เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียน         

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

 

  รูปที่ 3 กรอบแนวคิดการออกแบบแหล่งการเรียนรู้ 
เครื่องมือทางปัญญา และการแลกเปลี่ยนการเรยีนรู้ของ
หนังสือสร้างความรู้เสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวสิต์            

ที่ส่งเสรมิ การคดิวิเคราะห์ เรื่อง ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
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4.2.4 การช่วยเหลือและสนับสนุนการคิดวิเคราะห์ 
 (1) ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) การออกแบบฐาน

การช่วยเหลือโดยอาศัยพื้นฐานหลักการ Open learning 
environment (OLEs) [6] สนับสนุนผู้เรียนในการแก้ปัญหา 
หรือการเรียนรู้ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจการเรียนรู้
ให้ส าเร็จด้วยตนเองได้ มีฐานการช่วยเหลือ 4 ลักษณะ               
คือ ด้านการคิดรวบยอด ด้านการคิด ด้นกระบวนการ               
ด้านกลยุทธ์  
      (2) การโค้ช (Coaching) จะสนับสนุนให้ผู้ เรียนได้
พัฒนาตนเองโดยการกระตุ้น และช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้ท า
ภารกิจได้โดยอาศัยหลักการของโมเดลการฝึกงานทางปัญญา 
(Cognitive Apprenticeship) 

 
 
 

 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
     ผลของกรอบแนวคิดการออกแบบหนังสือสร้างความรู้
เสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  พบว่า กรอบแนวคิด              
เชิงทฤษฏี ประกอบด้วยพื้นฐานส าคัญ ดังนี้ พื้นฐานด้าน
บริบท พื้นฐานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ พ้ืนฐานเทคโนโลยี 
พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ และพื้นฐานด้านศาสตร์การสอน
โมเดลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ และกรอบแนวคิด          
การออกแบบของหนังสือสร้างความรู้เสมือนจริง ตามแนว          
คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย  
3 แนวคิดหลัก ได้แก่ 1) การจ าแนกแยกแยะ องค์ประกอบ
ต่างๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 2) การระบุ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล   การค้นหาความสัมพันธ์ของส่วน

ส าคัญต่างๆ โดยระบุความสัมพันธ์ ระหว่างความคิด
ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล เพื่อหาค าตอบของสิ่งที่เกิดนั้น 
 3) การจัดหมวดหมู่ เป็นการแยกแยะความแตกต่างระหว่าง     
สิ่งหนึ่งกับสิ่งอื่นๆท่ามกลางสิ่งต่างๆที่ดูคล้ายกัน และได้
สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังน้ี (1) สถานการณ์ปัญหา  
(2 )  แหล่ ง เรี ยนรู้  (3 )  ศูนย์ส่ ง เสริมการคิดวิ เคราะห์                      
(4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (5) การโค้ช และ (6) ฐานการ
ช่วยเหลือ 

ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการสังเคราะห์ 
ประสิทธิภาพของสิ่ งแวดล้อมทางการ เรี ยนรู้ พบว่า                 
กรอบแนวคิดทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาหนังสือสร้าง
ความรู้ เสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่ งเสริม                      
การคิดวิเคราะห์ ส าหรับผู้ เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4
สอดคล้องกัน หลักเกณฑ์มีประสิทธิภาพในด้านเนื้อหา             
ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 87.6 ดังตารางดังต่อไปนี้ 
ตารางที่  1  ผลการประเมินของผู้ เ ช่ียวชาญเกี่ยวกับ            

การสังเคราะห์ ประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ ของหนังสือสร้างความรู้เสมือน
จริง ตามแนว คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคดิ
วิเคราะห์ เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
6. กิตติกรรมประกาศ  
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บทคัดยอ  
          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเต็มใจที่จะจายของนักทองเที่ยวเพื่อการอนุรักษพระธาตุยาคู ดวย
วิธีการสมมุติเหตุการณใหประเมินคา (Contingent Valuation Method : CVM) ทําการรวบรวมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยว 
400 คน มีลักษณะคําถามเปนปลายเปด และวิเคราะหความเต็มใจที่จะจายดวยแบบจําลองโทบิท (Tobit Modol)  
           ผลการศึกษา พบวา  นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมพระธาตุยาคู มีความเต็มใจที่จะจายเพื่อ 
การอนุรักษและการบํารุงรักษาพระธาตยุาคูเฉลีย่ 146.27 บาท/คน/ครั้ง มีมูลคาทางเศรษฐศาสตรเทากับ 1,536,273.81 บาท
ตอป โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจาย ไดแก  รายไดตอเดือน และอาชีพ และความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 
พบวา คะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.50 หรืออยูในระดับปานกลาง โดยนักทองเท่ียวเห็นวาสิ่งที่ควรปรับปรุง คือ  
ความปลอดภัย และ สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งขอมูลที่ไดสามารถนําไปชวยในการกําหนดนโยบายและจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาพระธาตุยาคูตอไป 

คําสําคัญ : ความเต็มใจที่จะจาย  มูลคาทางเศรษฐศาสตร วิธีการสมมุติเหตุการณใหประเมินคา 

Abstract 
           The objective of this study was to investigate the tourist Willingness to Pay for conservation of  
Phra That Yaku.  Open- ended the Contingent Valuation Method ( CVM)   was employed  to collect 400 
samples, and  the Tobit model was then used to analyze.  
           The results revealed that  tourists  had to willingness to pay of 146.27 baht/person per time revive 
for  conservation  Phra That Yaku. An then economics value of conservation  would be 1,536,273.81  baht 
per year.  Factors influencing their  willingness to pay were income and occupation.  The average level of 
tourist’ s satisfaction is medium, ( 3. 5 out of 5 scale)  .  Results also showed that information signs, public 
safety and area facility should be improved to make the Phra That Yaku a tourist friendly destination.  The 
information from this study can be used in policies making and bud get allocating for development and 
conservation of  Phra That Yaku. 

Keywords : Willingness to Pay, Economics Value, Contingent Valuation Method 
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1. บทนํา 
พระธาตุยาคู เปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  

อยูในเขตเมืองฟาแดดสงยาง ซึ่งเปนเมืองโบราณที่มีการขุด
คนพบหลักฐานตางๆ มากมาย พระธาตุยาคูเปนเจดียขนาด
ใหญที่สุดในเมืองฟาแดดสงยาง ซึ่งชาวบานเช่ือกันวา      เปน
พระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผูใหญที่ชาวเมืองเคารพ
นับถือ จึงเรียกกันวาพระธาตุยาคู และเนื่องดวยเปนสถานที่
แหงเดียวในเมืองฟาแดดสงยางที่ไมถูกทําลายโดยเมืองเชียง
โสม ซึ่งเปนฝายชนะสงคราม จึงนับเปนโบราณสถานที่ยังคง
สภาพคอนขางสมบูรณ มีหลักฐานวาแตละสวนของพระธาตุ
ย า คู  ส ร า ง ขึ้ น ใ น  3  ส มั ย  โ ด ย ส ว น ฐ า น เ ป น 
รูปสี่เหลี่ยมยอมุม มีบันไดทางขึ้น 4 ทิศ สรางในสมัยทวารวดี 
ถัดขึ้นมาเปนสวนฐานทรงแปดเหลี่ยม สรางในสมัยอยุธยา  
ซึ่งสรางซอนทับบนฐานเดิม สวนองคระฆังและสวนยอดสราง
ตอเติมในสมัยรัตนโกสินทร 
     การศึกษาเกี่ยวกับการประเมินมูลคาโบราณสถานที่ผาน
มา มีวัตถุประสงคแตกตางกันไป โดยสวนใหญจะเปน
การศึกษาเพื่อกําหนดคาเขาชมโบราณสถาน การประเมิน
มูลคาทางนันทนาการ และมูลคาเพื่อการคงอยู (Existence 
Value)  โดยวิธีการสมมุติการประมาณคา (CVM) เปนวิธีการ
หนึ่งที่นิยมนํามาใชวัดมูลคาสิ่งแวดลอม ดวยลักษณะคําถาม
ที่สามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณตางๆ ได CVM 
จึงเปนวิธีการที่มีความคลองตัวสูง เพราะสามารถนํามา
ประยุกตใชกับการประเมินมูลคาทางสิ่งแวดลอมไดเกือบทุก
ประเภท รูปแบบของ CVM มีหลายรูปแบบ เชน การใช
คําถามปลายเปดและปลายปดการถามซ้ําโดยเพิ่มหรือลด
จํานวนเงินที่นําเสนอ (Bidding game) การเขียนจํานวนเงิน
ความเต็มใจที่จะจายบนแผนการด (Payment Card) แลวให
ผูสัมภาษณเลือกจํานวนเงินที่ตรงกับความตองการที่จะจาย
เปนตน  สอดคลองกับธานินทร  ไชยเยชน  และคณะ  
ไดประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของอุทยานประวัติศาสตร
ในพื้นที่กลุมภาคอีสานใต  โดยสอบถามความเต็มใจที่จะจาย
คาธรรมเนียมเขาชมอุทยานประวัติศาสตรจากนักทองเที่ยว
ชาวไทย ดวยการใช CVM แบบคําถามปลายเปดและใช
คําถามปลายปดแบบถามสองครั้ ง (Double Bounded 
Close-Ended CVM)  ในการหาความเต็มใจที่จะจายเงิน
สมทบทุนกองทุนอนุรักษ อุทยานประวัติศาสตร  และ 
(Pakdeeburee Denpaiboon and kanegae: 2011) ได
ประ เมินมู ลค ามรดกโลกของอุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยาโดยใชวิธีแบบ CVM  ปลายเปดรวมกับ 
วิธี การเขียนจํานวนเงินความเต็มใจที่จะจายบนแผนการด 
(Payment Card) สอบถามประชาชนและนักทองเที่ยวถึง
ความเต็มใจที่จะจายในการปองกันความเสียหายของมรดก
ทางวัฒนธรรมจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งผลที่ไดจาก

การศึกษาสามารถนํามาชวยในการกําหนดนโยบายและ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการตางๆ ของแหลงทองเที่ยว
ได   
     ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จึงมุงหาความเต็มใจที่จะจาย
เพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมพระธาตุยาคู ดวย
วิธีCVM โดยใชคําถามปลายเปด ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใน
นักทองเที่ยวไดแสดงความเต็มใจที่จะจายสูงสุดออกมา ซึ่งจะ
สะทอนทัศนคติของบุคคลที่มีตอมรดกทางวัฒนธรรม โดยสิ่ง
ที่ ไดจากการสํารวจนี้  จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่
เ ก่ียวของในการกําหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณ 
นําไปสูการพัฒนาและการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 
พระธาตุยาคูใหคงอยูเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวที่ยิ่งยืนตอไป 
 
2. วัตถุประสงค  
 2.1  เพื่อศึกษามูลคาความเต็มใจที่จะจายเพื่อการ
อนุรักษพระธาตุยาคู ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ 
 2.2 เพื่อศึกษามูลคาทางเศรษฐศาสตรของการ
อนุรักษพระธาตุยาคู ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
     การศึกษาครั้งนี้ ทําการประเมินความเต็มใจที่จะจายของ
นักทองเที่ยวเพื่อการอนุรักษและการบํารุงรักษาพระธาตุยาคู 
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติของบุคคลที่มีตอการอนุรักษพระ
ธาตุยาคูใหคงอยูเพื่อลูกหลานในอนาคต (Bequest Value) 
โดยใชวิ ธี การสมมุติ เหตุการณ (Contingent Valuation 
Method : CVM) เพื่อเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดแสดง
ความเต็มใจที่จะจายสูงสุด(Maximum Willingness to Pay) 
     กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษากลุมนักทองเที่ยวที่มาเที่ยว
พระธาตุยาคู จํานวน 400 คน มีอายุ 15 ปขึ้นไป โดยใชสูตร
ของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % เมื่อนํา
สถิตินักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเยือน ใน พ.ศ. 2558 จํานวน 
10,503 คน (จากศูนยขอมูลพระธาตุยาคู) และวิธีการสุมโดย
บังเอิญ (Accidental Sampling) 
     เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม แบง
ออกเปน 4 สวน ไดแก 1) ขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของนักทองเที่ยว เชน เพศ อายุ การศึกษา รายไดตอเดือน 
อาชีพ เปนตน 2) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ทองเที่ยว    เชน จํานวนครั้งท่ีมาเที่ยว การรูจักพระธาตุยาคู    
เ ป นต น  3)  ความพึ งพอ ใจของนั กท อ ง เที่ ย วที่ มี ต อ 
พระธาตุยาคู 4) ความเต็มใจที่จะจายความเต็มใจที่จะจาย
เพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมพระธาตุยาคู แลวนํา
แบบสอบถามไปทดลองใชเก็บขอมูล (Try out) จํานวน  
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50 ชุด รวมถึงการตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
(Reliability) หาคา  สัมประสิทธแอลฟาของ Cronbach ได
คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ มีคาเทากับ  0.903 ซึ่งสามารถ
นํามาใชในการเก็บขอมูลจริง 
     จากงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการประเมินมูลคาทาง
สิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวโดยใชเทคนิค CVM  พบวา 
ปจจัยที่นํามาพิจารณาหาความสัมพันธกับความเต็มใจที่จะ
จายประกอบดวย 1) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม เชน 
อายุ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได  2) ปจจัย
ทางดานการทองเที่ยว เชน จํานวนครั้งของการมาทองเที่ยว 
ระยะทางที่อยูปจจุบันถึงแหลงทองเที่ยว เปนตน 3) ปจจัย
ทางดานทัศนคติของนักทองเที่ยว เชน ความพึงพอใจที่มีตอ
สถานที่ทองเที่ยว เปนตน  (พัชรี จิตรโรจนรักษ, 2553), 
(ปรัศนียา ชัยชนะ, 2554) , (อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ , 
2546)  
     สมการที่ใชในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอมูลคาความเตม็ใจ
ที่จะจาย แสดงไดดังน้ี 

      
         (1) 
 

 กําหนดให  
WTP   คือ คาเต็มใจที่จะจายของนักทองเที่ยว 
∝       คือ  คาคงท่ี 
Β  คือ  คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระ 

  คือ  คาความคลาดเคลื่อน 
     โดยตัวแปรที่ใชในการศึกษาความเต็มใจที่จะจายเพื่อการ
เพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมพระธาตุยาคู สามารถ
อธิบายได ดังนี ้
Sex คือ  เพศ (1=ชาย 0=หญิง) 
Age คือ อายุ (ป) 
Status คือ สถานภาพ (1=โสด 0=อ่ืนๆ) 
Income คือ รายไดตอเดือน (บาท) 
Occu  คือ อาชีพ (1=อาชีพประจํา 0=อาชีพอิสระ) 
Family คือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
Area คือ เขตที่อยูอาศัย (1=กาฬสินธุ 0=อ่ืนๆ) 
Edu คือ ระดับการศึกษา 
Again คือ กลับมาเที่ยวอีกครั้งในอนาคต 
Car คือ มียานพาหนะเดินทางมาเอง 
Visit คือ จํานวนครั้งท่ีเคยมาพระธาตุยาคู 
Like คือ ความพึงพอใจท่ีมีตอพระธาตุยาคู 
Aware  คือ  การตระหนักถึงคุณคาของพระธาตุยาคู 
Cost คือ คาใชจายในการทองเที่ยวพระธาตุยาคู 

     สําหรับการวิเคราะหคาเฉลี่ยความเต็มใจที่จะจาย
สามารถคํานวณไดจากสมการ ดังตอไปนี้  

           
(2) 

กําหนดให 
E(WTP)  คือ คาเฉลี่ยของความเต็มใจที่จะจาย 

คือ  คาฟงกชันความนาจะเปนสะสมของการแจก
แจงปกติมาตรฐาน 

 คือ  คาฟงกชันความนาจะเปนของการแจกแจงปกติ
มาตรฐาน 
Z    คือ  เวกเตอรของตัวแปรทางดานเศรษฐกิจและสังคม β
 คือ  สัมประสิทธของตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม         

  คือ  คาพารามิเตอร 

4. ผลการศึกษา 
     4.1 ขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยว 
     จากการสอบถามนักทองเที่ยวที่มาเยือนพระธาตุยาคู 
จํานวน 400 คน พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญอยูในจังหวัด
กาฬสินธุ รอยละ 88.33 มีอายุระหวาง 31-40 ป มากที่สุด 
รองลงมา คือ 21-30 ป เปนเพศหญิง รอยละ 53.40 เพศชาย 
รอยละ 46.60 จบการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 51.22 มาก
ที่สุดรองลงมา คือ จบการศึกษามัธยมปลาย รอยละ 20.15  
ประกอบอาชีพ ลูกจางพนักงานบริษัท รอยละ 42.38 มาก
ที่สุด รองลงมา คือ รับราชการ รอยละ 30.01 และมีรายได
เฉลี่ยอยูระหวาง 10,001-15,000 บาท มากที่สุด รองลงมา 
5,000-10,000 บาท 
     4.2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว  
     ผลจากการศึกษา พบวา นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวพระธาตุ
ยาคู รอยละ 51.03 ไมเคยมาเที่ยวพระธาตุยาคูมากอน โดย
นักทองเที่ยวสวนใหญมีวัตถุประสงคในการมาทองเที่ยวพระ
ธาตุยาคู เพื่อพักผอนหยอนใจ และรอยละ 73.23 รูจักพระ
ธาตุยาคูจากคําแนะนําของเพื่อ/ญาติพี่นอง/คนรูจัก มี
คาใชจายทั้งหมด (คาเดินทางและนักทองเที่ยวรอยละ 70.30 
คิดวาจะกลับมาเที่ยวพระธาตุยาคูอีก 
     4.3 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอพระธาตุยาคู 
     ผลจากการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ด ว ย ก า ร ประม าณค า ต า มแ บบ  Likert Scale พ บ ว า 
นักทองเที่ยวมีความพึงพอในเฉลี่ย 3.50 คะแนน หรืออยู
ระดับปานกลาง  ความพึ่งพอในท่ีมากที่สุด คือ การบริการ
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ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอพระธาตุยาคู 
ความพึงพอใจ X S.D. ระดับ 

1. การบริการของเจาหนาที ่ 3.75 0.73 มาก 
2. ศูนยบริการขอมูล 3.59 0.78 มาก 
3. ความนาสนใจของกิจกรรม 3.53 0.81 ปานกลาง 
4. ทัศนียภาพโดยรอบเวียงกุมกาม 3.51 0.74 ปานกลาง 
5. ราคาสินคาและบริการ 3.50 0.88 ปานกลาง 
6. สภาพของตัวโบราณสถาน 3.48 0.84 ปานกลาง 
7. สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 3.45 0.71 ปานกลาง 
8. ความปลอดภัย 3.36 0.79 ปานกลาง 
9. ความสะดวกในการเดินทาง 3.36 0.75 ปานกลาง 
รวม 3.50 0.78 ปานกลาง 

ของเจาหนาทีม่ีคาเฉลี่ย 3.75  อยูในระดับมาก รองลงมา คือ  
ศูนยบริการขอมูล มีคาเฉลี่ย 3.59 อยูในระดับมาก  สวน
ความพึงพอใจนอยที่สุดเปนความปลอดภัย และ สิ่งอํานวย
ความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉลี่ย 3.36 ดังตารางที่ 1 
     4.4 ความเต็มใจที่จะจายความเต็มใจที่จะจายเพื่อการ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมพระธาตุยาคู 
     จากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลอง ดวย
แบบจําลองของโทบิท ผลการศึกษาความสัมพันธของตัวแปร
อิสระตางๆ  ตอความเต็มใจที่จะจายเพื่อการอนุรักษมรดก
ทางวัฒนธรรมพระธาตุยาคู พบวา  รายได (Income) และ
ตัวแปร อายุ (Age)   มีความสัมพันธเชิงบวกกับความเต็มใจที่
จะจาย ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 หากรายไดและอายุของ
นักทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นโอกาสที่นักทองเที่ยวจะจายเงินเพื่อ

เขาโครงการ จะเพิ่มสูงดวยเชนกัน สําหรับตัวแปรอาชีพ 
(Occu) และความพึงพอใจของนักทองเ ท่ียว (Like) มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความเต็มใจที่จะจาย ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 หมายความวา นักทองเที่ยวที่มีอาชีพประจํา
มีความเต็มใจที่จะจายเงินมากกวานักทองเที่ยวที่มีอาชีพ
อิสระและนักทองเที่ยวที่ความพึงพอใจตอการมาเที่ยว 
พระธาตุยาคูมากจะเต็มใจที่จะจายมากกวานักทองเที่ยวที่มี
ความพึงพอใจนอย  สวนคาใชจายในการทองเที่ยวมี
ความสัมพันธเชิงลบกับความเต็มใจที่จะจาย ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวที่มีตนทุนในการ
มาเที่ยวพระธาตุยาคูสูงจะมีความเต็มใจที่จะจายนอยกวา
นักทองเที่ยวที่มีตนทุนต่ํา ผลการศึกษาแสดงไดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงความเต็มใจที่จะจายความเต็มใจที่จะจายเพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมพระธาตุยาคู 

ตัวแปร Maximum Likelihood 
Coefficuent Std.error 

Constant -403.3195 150.2555 
Sex 9.5484 24.6673 
Age 15.7260*** 4.6955 
Status -6.3125 30.3213 
Income 0.0045*** 0.0008 
Occu 63.1854** 27.5725 
Family 5.8112 9.1045 
Area 6.6209 27.5775 
Edu 5.6425 10.4532 
Again 24.2339 25.0675 
Car 33.2745 29.6735 
Visit -1.2987 7.9956 
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หมาเหตุ :  สัญลักษณ *** แสดงถึงระดับนัยสําคัญที่ 0.01 และ **แสดงถึงระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
คาความเต็มใจที่จะจายในการเพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมพระธาตุยาคู สามารถใชไดจากสูตร ดังน้ี 
 

 
       (3) 

                     
                  = (0.66×111.56) + (207.56×0.35) 
                  = 146.27 

     มูลคาความเต็มใจที่จะจายในการเพื่อการอนุรักษมรดก
ทางวัฒนธรรมพระธาตุยาคูเฉลี่ยเทากับ 146.27 บาท/คน/
ครั้งที่มาเที่ยว และมูลคาทางเศรษฐศาสตรสามารถหาไดจาก
การนําคาความเต็มใจที่จะจายเฉลี่ย คือ146.27 บาท/คน/
ครั้งที่มาเที่ยว  คูณจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพระธาตุ
ยาคู  ป  2558 จํ านวน 10,503 คน จะไดมู ลค าทาง
เศรษฐศาสตรเทากับ 1,536,273.81 บาทตอป โดยเงิน
ดั งกลาวสามารถนําไปใช ในการฟนฟูและบํารุ งรักษา 
พระธาตุยาคู 

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
5.1  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
5.1.1. มูลคาความเต็มใจที่จะจายความเต็มใจที่จะจาย

เพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมพระธาตุยาคู พบวา 
นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพระธาตุยาคู มีความเต็มใจจาย
เฉลี่ยเทากับ 146.27 บาท/คน/ครั้งที่มาเที่ยว สอดคลองกับ
(ดวงเดือน   จันตา , 2547), (ธานินทร  ไชยเยชนและคณะ, 
2550) 

5.1.2 มีมูลคาทางเศรษฐศาสตรเทากับ 1,536,273.81 
บาทตอป โดยเงินดังกลาวสามารถนําไปใชในการฟนฟูและ
บํารุงรักษาพระธาตุยาคู สอดคลองกับ(ดวงเดือน จันตา, 
2547), (ธานินทร  ไชยเยชนและคณะ, 2550) ที่พบวา รายได
เ ป นป จจั ยที่ มี อิ ทธิ พลต อความ เต็ ม ใจที่ จ ะจ า ยของ
นักทองเที่ยว (ขวัญหทัย สถาปนาศุภกุล, 2548) ที่วาผูที่มี
อาชีพอิสระหรืออาชีพที่ไมแนนอน สวนใหญจะมีความเต็มใจ
ที่จะจายนอยกวาผูที่มีอาชีพประจํา และสามารถนําไป
ประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดนโยบายและจัดสรร
งบประมาณที่เหมาะสมในการอนุรักษ ฟนฟู และบํารุงรักษา
พระธาตุยาคู  ซึ่ งการจัดตั้ งโครงการควรเปดโอกาสให

ประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมทั้งการแสดงความคิดเห็น 
การวางแผน การมีสวนรวม การประชาสัมพันธ การอบรมให
ความรูแกผูมีจิตอาสา ซึ่งกอใหเกิดความรักและหวงแหนใน
มรกดอันล้ําคาของพระธาตุยาคู โดยการดําเนินงานดังกลาว
ควรมีการวางแผนระยะยาวและตอเนื่องเพื่อการอนุรักษที่
ยั่งยืน 

6. ขอเสนอแนะ  
6.1 ขอเสนอแนะเพื่อการอนุรักษและฟนฟูพระธาตุยาคู 
1. การอนุรักษควรทําควบคูไปกับการพัฒนาที่เหมาะสม 

และตองคํานึงถึงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมโดยรอบดวย ซึ่งตอง
อาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนทั้งหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นท่ี และนักทองเที่ยว 

2. ควรมีการฟนฟูและพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวใหมี
ความนาสนใจมากขึ้น เชน การดึงวิถีชุมชนเขามารวมดวย 

3 .  ควรมี การปรับปรุ ง เ รื่ อ งความปลอดภั ยของ
นักทองเที่ยวรวบไปถึงการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ  และควรปรับปรุงเรื่องปายบอกทางและปายใหความรู
เกี่ยวกับพระธาตุยาคูใหเห็นไดชัดเจน 

4. ควรมีการสงเสริมและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวพระธาตุยาคู เชน อินเตอรเน็ต แผนพับ วารสาร
การทองเที่ยว เปนตน  

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
ควรมีการศึกษาถึงศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยว

ของพระธาตุยาคู การสํารวจทัศนคติของประชาชนที่มีตอการ
บริหารจัดการ และการวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึน เพื่อใชเปน
นโยบายสําหรับการพัฒนาตอไป 
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Like 5.6263*** 2.9003 
Aware -4.4785 4.2779 
Cost -0.1443*** 0.04558 
Sigma                          204.0902 
Log Likelihood        - 1285.319 
AIC                             6.5145 
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การแสดงเชิงพฤติกรรมเร่ืองความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  

อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม ่
A  STUDY  OF  THE  GRATEFULNESS  BEHAVIORS  POSSESSED   BY  THE  

JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS  THEIR  PARENTS OF  MAE ON  
SCHOOL,   MAE ON DISTRICT,  CHIANG MAI PROVINCE  

พระรังสรรค์ ปญฺญาวุฑฺโฒ (ธนูสิทธิ์)1, พระครูสุนทรสังฆพินิต2และ พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์1,* 
PhraRangsan Pannavuddho (Thanusith)1, PhrakruSunthornsanghapinit2 and PhisitKotsupho1,* 

1,2 139 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

1,2Mahachulalongkornrajavidyalaya Buddhist University, Chiang Mai Campus, WatSuanDok, Suthep Road, 
Muang, Chiang Mai 50200 Thailand 

 
บทคัดย่อ  
          วิทยานิพนธ์เรื่อง “การแสดงเชิงพฤติกรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาของ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่”มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและ
หลักค าสอนเรื่องความกตัญ  ูกตเวทีในพระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาความเช่ือและการแสดงออกเชิงพฤติกรรมเรื่องความ 
กตัญ  ูกตเวทีตอมารดาบิดาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยอ าเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่และ 
3)เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการปลูกฝังคุณธรรมเรื่องกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยอ าเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการส ารวจนักเรียน ได้แก่
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  มีจ านวน 200 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           ผลจากการวิจัย มีดังนี้ 

1) แนวคิดและหลักค าสอนเรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา พบว่า ความกตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรมที่
ส าคัญส าหรับมนุษยชาติ เปนคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ท าให้มีความสัมพันธ์กันในสังคมมนุษย์และเป็นบอเกิดแห่งความ
รับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์และเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของมนุษยธรรมทั้งหลาย เพราะเป็นเครื่องท าลายความเห็นแกตัว 
ซึ่งเปนศัตรูส าคัญของความดี เป็นเหตุให้เกิดความสุขุม รอบคอบ และความรับผิดชอบในหน้าท่ี ความกตัญญูนั้นควรแสดงออก
ทั้งแก่มนุษย์และวัตถุสิ่งของ เช่น ถนนหนทาง บ้านที่พักอาศัย สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เป็นต้น 

2) ความเช่ือและการแสดงออกเชิงพฤติกรรมเรื่องความกตัญ  ูกตเวทีตอมารดาบิดาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ความเชื่อและการแสดงออกเชิงพฤติกรรมเรื่องความ 
กตัญ  ูกตเวทีตอมารดาบิดา พบว่า นักเรียนมีความเชื่อเรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนาโดยรวม เห็นด้วยอย่างยิ่ง
กับความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีในระดับมากที่สุด แต่มีความเช่ือเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นความ
กตัญญูอย่างหนึ่งในระดับน้อยมาก ส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาของนักเรียนนั้นอยู่ใน
ระดับมากที่สุดอาจเนื่องมาจากปัจจัยแทรกซ้อนอื่น ๆด้วยเช่นการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ผู้ปกครองการถ่ายทอดวิชาความรู้
จากครูอาจารย์และสิ่งแวดล้อม 

3) การแสวงหาแนวทางที่ เหมาะสมในการปลูกฝังคุณธรรมเรื่องกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางในการปลูกฝังความเช่ือเรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนาเรียงล าดับ
จากมากไปน้อยคือการเข้าวัดท าบุญตักบาตรฟังธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา รองลงมาเป็นคนดีกตัญญูต่อมารดาบิดาและ
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ผู้มีพระคุณและการสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมเป็นการรักษาพระธรรมวินัย ส่วนแนวทางในการปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ด้านความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือช่วยมารดาบิดาท างานต่าง ๆ  ด้วยความเต็มใจรองลงมา
ทดแทนพระคุณบิดามารดา ท าให้มารดาบิดาภูมิใจและมีความสุขไม่ท าให้ท่านเสียใจ 

ค าหลัก : การแสดงเชิงพฤติกรรม  กตัญญูกตเวที  
 
Abstracts 

The thesis entitled “A Study of the Gratefulness Behaviors Possessed by the Junior High School 
Students Towards their Parents of Mae On School, Mae On District, Chiang Mai Province” consists of 3 
objectives as 1) to study the concepts and doctrines of the gratefulness in Buddhism, 2) to explore the 
beliefs and behavioral expression of the gratefulness of junior high school students towards their parents 
of Mae On School, Mae On District, Chiang Mai Province and 3) to seek the right way to cultivate the 
gratefulness for the junior high school students towards their parents of that school. This research is 
conducted by the quantitative research method. The populations in this research were 200 junior high 
school students of Mae On School, Mae On District, Chiang Mai Province. The tools used in this research 
were a rating scale questionnaire. The collected data were subsequently analyzed by frequency, 
percentage, mean, and standard deviation.  

The results were as follows:  
1) Regarding the concepts and doctrines of the gratefulness in Buddhism, it can be said that the 

gratefulness is an important virtue for humanity and as the basic virtue of human being. The gratefulness 
can bring about human relationships and it is a source of responsibility for humanity. Consequently, it can 
break selfishness, the main enemy of goodness. Therefore, the gratitude should be expressed in both 
ways viz. human beings and objects i.e. roads, residential houses, other surroundings, etc. 

2) The beliefs and behavioral expression of the gratefulness of junior high school students 
towards their parents of Mae On School, Mae On District, Chiang Mai Province, it can be mentioned that 
most students have the beliefs of gratefulness as a sign of good people at the highest level. In contrast, 
they have the beliefs of gratefulness as self-esteem at very low level. The behaviors of the gratefulness 
towards their parents are at the highest level. This may be due to other complications, such as parenting, 
the transfer of knowledge from the teachers and surroundings. 

3) Last, the right approach for cultivating the virtues of the gratefulness for junior high school 
students towards their parents of that School, it can be seen that most students have comments, 
suggestions, and guidelines for cultivating beliefs of the gratitude in Buddhism from the high level to the 
low level as follows: going to the temple for making merit, listening to the Buddha’s Teachings and 
propagating Buddhism, and followed by being a grateful people to their parents and benefactors. 
Chanting and listening to the teachings are considered as the way of maintaining Doctrine and Disciplines. 
The guidelines for cultivating the virtues of the gratefulness for the students towards their parents are 
arranged from most to least as follows: helping mothers and fathers work more with the willingness, and 
next repaying the parents by ways of making them proud and happy, and not making them sad. 
 
Keywords : Behavioral Expression, Gratefulness 
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1. บทน า 
     พระพุทธศาสนาได้ส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีสอนให้
มนุษย์รูจักการกระท าหน้าที่ของตนเองเริ่มจากความ
รับผิดชอบต่อตนเองต่อหน้าที่ในครอบครัวต่อสมาชิกใน
ครอบครัว เช่น หน้าที่ของมารดาบิดา หน้าที่ของบุตรธิดา 
หน้าที่ของนักเรียน เมื่อมนุษย์ทุกคนปฏิบัติตามหลักความ
กตัญญูแล้วจะก่อให้เกิดความจิตใจซึ่ งจะส่งผลให้สังคม 
นั้น ๆ มีความสุขและร่มเย็นตลอดไปเป็นเหตุให้เกิดความรัก
เคารพ ความเมตตา ความศรัทธาต่อกัน มีความกตัญ  ู 
ตอมารดาบิดา ครูอาจารยผูมีพระคุณ ท าให้ไม่เกิดช่องว่าง
ระหว่างลูกกับพ่อแม่ มีความสัมพันธภายในครอบครัวที่ดี 
ซึ่งสงผลใหเห็นความส าคัญ และความจ าเป็นที่จะตองตอบ
แทนพระคุณ คุณของมารดาบิดา ความกตัญ  ูกตเวที ใครมี
ความดีแก่เรา แม้เพียงเล็กน้อย เรามองเห็น เราต้องหา
โอกาสที่จะท าใหชัดเจนขึ้นว่า คนนี้  เขามีความดี ความ 
กตัญ  ู เราต้องพยามยามท าให้ความดีชัดขึ้น นี่คือกตัญญู
กตเวทิตา โดยมากเราพูดถึงในลักษณะ พอแม่กับลูก ครูกับ
ศิษย์ ความกตัญ  ูตอพ่อแม่ครูบาอาจารยนั้น เป็นสิ่งที่เรา
จ า เป็ น ต อ งมี อ ย า ง ชั ด เจ น  แ น่ น อ น ถ า ข า ด ค ว า ม 
กตัญ  ูกตเวทิตาธรรมต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย ไปเสียแล้ว  
ขออื่น ก็พากันเลวหมด  [11] ความกตัญ  ูแทรกอยู่ ใน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย จนเป็นเอกลักษณ์
ของสังคมไทย จวบจนกระทั่ งถึงทุกวันนี้  ซึ่ งถ้าหากว่า
นักเรียนได้รู้รูซึ้งถึงคุณค่าของความรัก ความอบอุ่น ท่ีมารดา
บิดามีต่อตนนั้น ท าให้รู้ถึงคุณค่าของความกตัญ  ูกตเวที คน
ดีใหดูที่ความกตัญ  ูต่อผูมีพระคุณ ใครมีความดีแก่เราแม้
เพียงเล็กน้อยเราต้องหาโอกาสตอบแทนพระคุณ บุญคุณ
จะต้องทดแทน ตอบแทนคุณมารดาบิดา ผู้ให้เลือดเนื้อชีวิต
และจิตวิญญาณ [8] 
     ปัจจุบันเยาวชนและนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยสนใจ
ไม่ ใส่ ใจในการเรียน ขาดความรับผิดชอบต่อการเรียน  
การงาน ขาดความกตัญ  ูต่อมารดาบิดาไม่เช่ือฟังค าสอนของ
มารดาบิดาและครูอาจารย์ ตลอดจนมีพฤติกรรมก้าวรา้ว เชน 
โต้เถียง พูดจาไม่ไพเราะ พูดจาก้าวร้าว ไม่ให้เกียรติ ไมสนใจ
ความรู้สึกมารดาบิดา ติดเพื่อน เช่ือเพื่อน จนขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ขาดความรับผิดชอบต่อการเรียน 
การงานท่ีได้รับมอบหมาย หลีกเลี่ยงการท างาน การช่วยงาน 
ทั้งที่บ้านและส่วนรวม ตลอดจน ขาดความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ขาดความมีน้ าใจ ตลอดจนถึงการแสดงออกถึง ความ
กตัญ  ูตอผู้ ใหญ่   มารดาบิดา ครูอาจารย์  ขาดความ
รับผิดชอบต่อบ้านเรือน ซึ่งถือได้ว่า บุคคลที่กล่าวมานั้น ขาด
ความกตัญ  ูต่อตนเองด้วย เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคม 
ชาวพุ ทธคนไทยนับถือพระพุ ทธศาสนามายาวนา น 

พฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนไทยได้อาศัยหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาชวยขัดเกลาและเป็นเบ้าหล่อหลอมจิตใจ 
กิจกรรมส าคัญตาง ๆ ระดับชาติสู ชุมชน ระดับรากหญ้า
มักจะมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวของเสมอ  
เปนการเน้นย้ าถึงความส าคัญและสงเสริมคุณค่าทางจิตใจ ซึ่ง
กล่ าว ได้ ว่ า ชี วิ ต คน ไทยมี ค วาม ผู กพั น และ อิ งอ าศั ย
พระพุทธศาสนามาตลอดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ได้ฝังลึก 
ลงในจิตใจและวิถีชีวิตการด ารงชีพของคนไทยก็ว่าได้เป็น
เครื่องหล่อหลอมกลั่นกรองนิสัยใจคอพื้นจิตของคนไทยมา
โดยตลอดจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย [13] 
     ความกตัญ  ูเป็นเครื่องหมายของคนดี เป็นสิ่งที่ทุกคน
ปรารถนา ผู้ที่มีความกตัญ  ูรูคุณ ยอมน าตัวเองไปสู่หนทาง
แห่งความสุข ทั้งความกตัญ  ูรู้คุณ ต่อมารดาบิดา ผู้ให้ก าเนิด 
ซึ่ งเป็นพระพรหมของลูก เป็นเทวดา เป็นบุรพาจารย์  
เปนพระอรหันต์ของลูก ตลอดจนมีความกตัญญูต่อสัตว์และ
สิ่งแวดลอม ท่ีชวยให้มนุษย์สามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างสมดุล 
ความกตัญ  ู หมายถึง ความตระหนักรู้ในคุณของคน สัตว์ 
และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อตนเองทั้งโดยตรงและโดยออม 
กตเวที คือการตอบแทนคุณ ความเป็นผู้สนองคุณท่าน ความ 
กตัญ  ู เป็นหลักธรรมส าคัญประการหนึ่ง ความกตัญ  ู  
เป็นมงคลอันสูงสุดสัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูล ช่ือว่าเกิดเพื่อ
ประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกคนหมู่มาก คือ มารดา
บิดา เป็นต้น สัตบุรุษเป็นคนกตัญ  ูกตเวทีรู้บุญคุณที่บุคคล
อื่นกระท ากับตนแล้วกระท าการตอบแทนโดยไมเห็นแก่ตัว 
ยอมแสวงหาโอกาสตอบแทนบุคคลผูมีคุณ จึงเป็นบุคคลที่
เกิ ดมาเพื่ อป ระโยชน์ เกื้ อกู ล  เพื่ อความสุขแก่บุ คคล 
ทั้ งห ล าย  มี ม ารด าบิ ด า  เป็ น ต้ น  ความ เป็ น ผู้ ส น อ ง 
คุณท่าน กตัญ  ูกตเวที  ผู้ รู้ อุปการะที่ เขาท าแล้วและ 
ตอบแทน ผู้ รู้จักคุณค่าแห่งการกระท าดีของผู้อื่นและ
แสดงออกเพื่อบูชาความดีนั้น บุคคลที่มีชีวิตอยู่ดวยความรู้
ส านึกในบุญคุณและคิดตอบแทนคุณคน ช่วยเกื้อกูลสังคม
ส่วนรวม ด้วยความเมตตากรุณา การกระท าเช่นนี้ย่อมน า
ความสุขความเจริญและสิริมงคลมาสู่ชีวิตตนเอง คนที่ขาด
ความกตัญ  ู ย่อมไม่น่าคบหา เป็นสาเหตุน ามาซึ่งภัยพิบัติ
ทั้งหลายทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม [10] 
     การศึกษาพฤติกรรมดานความกตัญ  ูกตเวทีต่อมารดา
บิดาของนักเรียน ตลอดจนถึงความเช่ือและการปฏิบัติตน
ตามหลักจริยธรรมดานความกตัญ  ูกตเวทีของนักเรียนนั้น
เป็นแนวทางในการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
กระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่จะตองปฏิบัติ 
ต่อมารดาบิดา และครอบครัว เป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม
ที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมของเด็กอย่างยิ่ง ครอบครัวเป็น
หน่วยสังคมที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นสังคมหน่วยแรกที่มนุษย์
จะต้องเจอตั้งแต่ เกิด เติบโต จนกระทั่งตาย การวางพื้นฐาน
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ของมนุษยทั้ ง 4  ด้ าน  คื อ  ทางร่างกาย ทางความคิด
สติปัญญา ทางอารมณ์และทางสังคม จะมาจากการอบรม
ของครอบครัว บุคคลส าคัญที่จะท าให้ก าเนิดชีวิต หรือ
ก าหนดชีวิตของนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนนั้น ก็คือ มารดาบิดา 
ครอบครัวไทยในอดีตจะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ หรือ
เรียกว่าครอบครัวขยาย ในครอบครัวจะประกอบด้วยสมาชิก
ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย  ลุงป้า น้าอา มารดาบิดาและ
ลูกหลาน ครอบครัวลักษณะนี้จะอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น ใน
ขณะเดียวกันเด็ก จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของครอบครัวการ
ประพฤติปฏิบัติตนต่อกันของสมาชิกในครอบครัวการอบรม
นิสัย ลักษณะอย่างนี้ เป็นสิ่ งที่ เด็กจะได้ รับแต่ เยาว์วัย  
ดังค ากล่าวที่ว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” ปัญหาการ
ประพฤติปฏิบัติตน หรือมารยาทต่าง ๆ ของเยาวชนท่ีเกิดขึ้น 
จึงได้รับการแก้ไขจากมารดาบิดาและครอบครัว [3] 
     ความกตัญ  ูกตเวที ซึ่งเป็นคุณธรรมของคนดีเป็นผู้ที่
ได้รับการฝึกฝนตนมาดี สามารถยกจิตใจให้สูงส่ง ซึ่งมิใช่จะ
เกิดขึ้นกับทุกคนได้ผู้ที่ประพฤติตนถูกต้องชีวิตมีแตความ
เจริญ และยังความสุขมาให้ผู้ที่มีความกตัญ  ูควรแก่การ 
ยกย่องสรรเสริญเป็นผูที่มีจิตใจสูงสง ประกอบดวยคุณธรรม
อันดี และเปนแบบย่างแก่คนอื่นได้นั้น จึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะ
ได้รับการยกย่องชมเชยว่าเป็นผู้ที่ประพฤติแต่สิ่งที่ เป็น 
อุดมมงคลแก่ชีวิต และมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะศึกษา
พฤติกรรมด้านความกตัญ  ูกตเวทีต่อมารดาบิดาของนักเรยีน 
ซึ่งอยู่ในวัยเยาว์ก าลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นและเติบโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่ เป็นอนาคตของชาติบ้านเมืองและสังคมต่อไป ใน 
ภายภาคหน้า และเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความกตัญ  ูกตเวทีตอมารดาบิดาและผู้มีพระคุณ ตามแนว
พระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในจิตส านึกของนักเรียน เหตุที่
เลือกนักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน 
แม่ออนวิทยาลัย อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
กรณีศึกษา เนื่องจากอยากทราบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างวัยเด็กก าลังย่างเข้าสู่วัยรุ่นนั้น 
เป็นวัยที่ต้องปรับตัวระหว่างความเป็นเด็กไปสู่วัยรุ่นและมี
พฤติกรรมที่ติด เพื่ อนเช่ือเพื่ อนรักเพื่ อน จนบางครั้ งมี
พฤติกรรมที่ดื้อรั้น ตลอดจนก้าวร้าวต่อมารดาบิดาไม่เช่ือฟัง
ค าตักเตือนสั่งสอนของมารดาบิดา จนท าให้ตนเองเดือดร้อน 
ผูให้ก าเนิดต้องทุกข์ใจนั้นมีพฤติกรรมด้านความกตัญ  ูอยู่ใน
ระดับใด และยังไม่มีผู้ใดท าการศึกษาวิจัยพฤติกรรมด้าน
ความกตัญ  ูกตเวทีของนักเรียน ช่วงของวัยก่อนวัยรุ่น 
กล่ าวคื อนั ก เรี ยน ช้ันมั ธยมศึ กษ าตอน ต้ น  โร งเรี ยน 
แม่ออนวิทยาลัย อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จึงท าการ
วิจัยเป็นกรณีศึกษาเพื่อการวิจัยครั้งต่อ ๆ ไป 
 
 

2. วัตถุประสงค ์ 
     1.  เพื่ อศึกษาแนวคิดและหลักค าสอนเรื่องความ 
กตัญ  ูกตเวทีในพระพุทธศาสนา  
     2.  เพื่อศึกษาความเช่ือและการแสดงออกเชิงพฤติกรรม
เรื่ องความกตัญ  ูกตเวทีต่อมารดาบิดาของนั ก เรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ าเภอแม่
ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
     3.  เพื่อแสวงหาแนวทางที่ เหมาะสมในการปลูกฝัง
คุณธรรมเรื่องกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ าเภอแม่
ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
     พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของกตัญญูไว้ว่า การ
ระลึกรู้และยอมรับรู้ในบุญคุณของผูอื่น ที่มีอยู่ เหนือตน
เรียกว่า กตัญ  ุตา (กตัญ  ู) การพยายามท าตอบแทนบุญคุณ
นั้น ๆ เรียกว่า กตเวทิตา (กตเวที) คนที่รู้บุญคุณ เรียกว่า
คนกตัญ  ู คนทีท่ าตอบแทน เรียกว่าคนกตเวที [5] 
     กตัญ  ูกตเวทิตา หมายถึง ความรู้บุญคุณท่านแล้วท า
ตอบให้ปรากฏ นี้เป็นธรรมประคองโลกให้เป็นอยู่ได้ และอยู่
ด้วยความสงบสุข [15] 
     พระเทพวิสุทธิเมธี กล่าวถึงค าว่ากตัญญูกตเวที เป็นค า
ที่มาด้วยกัน เมื่อกล่าวถึงความกตัญ  ู ก็ต้องกล่าวถึงกตเวที
ไปโดยปริยาย เพราะในทางปฏิบัติคุณธรรม 2 ข้อนี้ ไม่
สามารถแยกจากกันได้ เมื่อกล่าวโดยสรุป ความกตัญ  ูก็คือ 
ความรู้และการยอมรับรู้ในบุญคุณของบุคคล สัตว์ สิ่งของ 
และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อตัวเราทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม กตเวที คือ พยายามกระท าตอบด้วยการทดแทน
พระคุณ ช่วยเหลืออุปการะ ยกย่อง บ ารุง รักษาให้คงอยู่ ใน
สภาพที่ดีงาม เพื่อความสงบสุขของสังคม และเพื่ อความ
สมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม [6] 
     พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของค า
ว่ากตัญ  ูกตเวทิตา ไว้ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสน์  
ฉบับประมวลศัพท์ หมายถึง ความเป็นคนกตัญ  ูกตเวที และ
ได้ให้ความหมายของค าว่า กตัญ  ูกตเวที หมายถึง ผู้รู้
อุปการะที่ท่านท าแล้วและตอบแทนแยกออกเป็น 2 สวน คือ 
กตัญญรู้คุณท่าน กตเวที ตอบแทนหรือสนองคุณท่าน  ในที่นี้
ได้กล่าวถึงนักเรียนที่ต้องตอบแทนบุญคุณมารดาบิดา ผู้มี
พระคุณ [7] 
ความส าคัญของความกตัญ  ูกตเวที  
     ในพระไตรปิฎกได้ยกย่องคนกตัญ  ู ไว้ดังนี ้
     1.  เป็นสัตบุรุษ ได้แก่  คนดี มีคุณธรรม เป็นบัณฑิต
ในทางพระพุทธศาสนา เพราะความกตัญ  ูกตเวทีเป็นภูมิ
ของสัตบุรุษ 
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     2.  เป็นบุคคลที่หาได้ ยาก เพราะบุคคลที่มี  ความ 
กตัญ  ูกตเวที ต้องฝึกฝนมาดี สามารถยกจิตใจของตนให
สูงส่งได้ ซึ่งมิใชจะเกิดขึ้นกับคนทุกคนได้  
     3.  ประสบแต่ความสุข เนื่องจากประพฤติตนถูกต้อง 
ชีวิตจึงมีแต่ความเจริญ และยังน าความสุขมาให้แก่บุคคล 
อื่น ๆ ด้วย 
     4.  ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ เพราะเป็นผู้มีจิตใจสูงส่ง 
ประกอบด้วยคุณธรรมอันดี และเป็นแบบอย่างแก่คนอื่น ๆ 
ได้ จึงสมควรได้รับการยกย่องชมเชย  
     5.  ประพฤติสิ่งที่เป็นอุดมมงคลแกชีวิต เพราะความ 
กตัญ  ูเป็นข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดสวัสดิมงคลแก่ชีวิต เป็น 
อุดมมงคลในชีวิต  ดังพุทธพจน์กล่าวไว้“สาธุ สาธุ สารีบุตร 
เธอเป็นคนกตัญ  ู เธอจงให้พราหมณ์ เฒ่ านี้บวชเถิด  
เขาจักเป็นปูชนียบุคคล” (ขุ .อป. (ไทย),33/321/ 282) 
“สัตบุรุษเป็นคนกตัญ  ู เป็นคนกตเวที ความเป็นคนกตัญ  ู 
ความเป็นคนกตเวที สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญความเป็น
ค น ก ตั ญ  ูแ ล ะ ค ว า ม เป็ น ค น ก ต เว ที ทั้ ง ห ม ด นี้ 
เป็นภูมิสัตบุรุษ” (องฺทุก. (ไทย),20/33/77)  
     คนกตัญ  ูกตเวที มีปัญญา มีกัลยาณมิตร และมีความ
ภักดีมั่นคง ช่วยท ากิจของมิตรผู้ตกยากโดยเต็มใจ บัณฑิต
เรียกคนเชนนั้นว่าสัตบุรุษ ผู้ใดประกอบด้วยคุณธรรมทั้งปวง
เหล่านี้ คือเป็นผูมีศรัทธา อ่อนโยน แจกทานด้วยดี รู้ความ
ประสงค์  ศิริย่อมไม่ละคนเช่นนั้น  ผู้สงเคราะห์มีวาจา
อ่อนหวานสละสลวย (ขุ.ชา. ทุก. (ไทย),27/77-78/608)  
ประเภทของความกตัญ  ู 
     จากการศึกษาพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงประเภทของ
ความกตัญ  ู ดังนี ้
     1.  ความกตัญ  ูตอพระพุทธเจ้า ในฐานะที่ทรงเป็น 
พระบรมศาสดา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นผู้ ทรงก่อตั้ ง
พระพุทธศาสนา ได้ทรงบ าเพ็ญบารมีมาเป็นเวลาอันยาวนาน 
เพื่อการขนเหล่าสรรพสัตว์ออกจากสังสารวัฏ เมื่อครั้งที่
พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ ๆ ทรงมี
พระทัยโน้มไปเพื่อความเป็นผู้ขวนขวายน้อยแต่ เพราะ 
ทรงอาศัยความเอ็นดูในเหล่าสรรพสัตว์ พระองค์จึงทรงเริ่ม
ประกาศพระศาสนาด้วยทรงมุ่ งประโยชน์สุขแก่ โลก 
แก่ไวเนยนิกรที่จะได้พ้นจากทุกข์ ดังท่ีพระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญ
พุทธกิจตลอดเวลา 45 พรรษา โดยการน าหลักสัจธรรมที่ 
ทรงค้นพบประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้และปฏิบัติตาม เพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุข ดังนั้น พระองค์จึงทรงเป็นผู้มี
อุปการคุณ ทรงเป็นปูชนียบุคคลของพุทธบริษัทในฐานะ 
ทรงพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และ 
ทรงตั้งพระศาสนาประกาศสัจธรรมบัญญัติพระวินัยให้ 
ปวงชน พลโลก เว้นสิ่งควรเว้นและประพฤติสิ่งควรประพฤติ 

     พระพุทธองค์ทรงเป็นพระบรมครู ทรงเป็นมนุษย์ที่มี
สังขารร่างกายประกอบด้วยสิ่งที่ เป็นนามกับรูป เหมือน
มนุษย์ทั่วไป แต่ทรงเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดเป็นส่วน
พระองค์  ทรงฝึกฝนพระองค์ เองจนสามารถกระท าสิ่ ง
เหลือวิสัยที่สามัญชนจะกระท าได้ 
     2.  ความกตัญ  ูต่อพระสงฆ์ พระสงฆ์ เป็นรัตนะอย่าง
หนึ่ง ในสิ่งเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชน กล่าวคือ เป็นหนึ่ง
ในพระไตรรัตน์หรือแก้ว 3 ประการ ได้แก่ พระพุทธเจ้า  
พระธรรมและพระสงฆ์  เป็นผู้ สืบทอดพระศาสนา เป็น 
ศาสนทายาท  และ เป็ น รูปแบบการด า เนิ น ชี วิตของ
พุทธศาสนิกชน  
     พระสงฆ์ คือ ชุมชนอันประเสริฐ ซึ่งเกิดจากท่านผู้รู้ 
ผู้ด าเนินตามอย่างพระพุทธเจ้ามาอยู่รวมกันเป็นแหล่งที่ 
ด ารงรักษาธรรมและเป็นแหล่งแห่งกัลยาณมิตร ที่จะช่วย
เกื้อหนุนให้ผู้ศึกษาเจริญงอกงามขึ้นไปในชีวิตอันประเสริฐ 
จนสามารถเข้าถึงธรรมตามอย่างพระพุทธเจ้า 
     การแสดงความกตัญ  ูตอพระสงฆ์ ผู้เป็นทิศเบื้องบน  
กุลบุตรบ ารุงโดยหน้าที่  5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์
กุลบุตรดวยหนาที่ 6 ประการ ได้แก่    
     1.  ห้ามไม่ให้ท าความช่ัว     
     2.  ให้ตั้งอยู่ในความดี   
     3.  อนุเคราะห์ด้วยน้ าใจอันงาม   
     4.  ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง      
     5.  อธิบายสิ่งที่ไม่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง  
     6.  บอกทางสวรรค์ให้   (ที.ปา. (ไทย), 11/272/216)  
     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์  ธมฺมธโร) ได้กล่าวไว้ดังนี้     
     1)  ความกตัญ  ูต่อบุคคลผู้มีพระคุณ (บุพการี) คือ บิดา 
มารดา อาจารย์อปุชฌาย์  และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
     2)  ความกตัญ ต่อสิ่งที่มีบุญคุณ (บุญ) ในฐานะที่มนุษย์
เป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งของธรรมชาติ  มนุษย์ จึงมีความ 
กตัญ  ูกตเวทีเป็นอย่างยิ่ง ทั้งต่อมนุษย์ด้วยกันเองและต่อ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ร่วมโลกเดียวกัน เพราะความกตัญญกตเวที
เป็นคุณธรรมค้ าจุนโลกให้อยู่รอดและเป็นคุณธรรมที่สร้าง
ความรักความผูกพันให้มนุษย์ [12] 
     ทศพร ศรีค า ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อพุทธศานิกชนผู้ เป็น 
ศาสนทายาทรู้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงท าอุปการะ
แก่เวยไนยนิกร  ด้วยทรงมีพระมหากรุณาแสดงธรรมสั่งสอน
โปรดให้พ้นความทุกข์ให้ได้รับประโยชน์สุขตามภูมิช้ันแห่ง
เวไนยนิกร พุทธศาสนิกชนกทั่วไปแล้ว ฝ่ายพุทธศาสนิกชน
เมื่ อระลึกรู้คุณ ไม่ลบหลู่ ต่ อพระพุทธศาสนา อุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาตามสมควรแก่กรณี บูชาด้วยอามิสบูชาและ
ปฏิบัติบูชา ด ารงรักษาสืบต่อพระพุทธศาสนา ก้ได้ช่ือว่าเป็น
ผู้ มี ค วามกตัญ ญู กต เวที ในพระสั มม าสั มพุ ท ธเจ้ า ใน
พระพุทธศาสนา  (ทศพร  ศรีคา,2537 : 6-7) 
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     วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ได้กล่าวไว้ว่า  ความกตัญญูรู้คุณคือ 
ผู้มีปัญญา โย เว กต  ฺ  ู กตเวทิ ธีโร ผู้ใดมีปัญญาเป็นคน
กตัญญูกตเทวี ผู้ที่มีปัญญาจะมีความกตัญญูรู้คุณ กตัญญู
รู้คุณยิ่งท าให้เกิดปัญญา ดังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มี
ความกตัญญู รู้ คุณต่อพระบิดาพระมารดา โดยทรงมี 
พุทธานุญาตให้พระนางมหาปชาบดี พระมารดาเลี้ยงได้บวช
เป็นภิกษุณีองค์แรกในพระพุทธศาสนา หลังจากเคยทูลขอ
อนุญาตมาหลายครั้งและพระพุทธองค์ยังเสดจ็ไปธรรมเทศนา
แก่พระมารดาคือพระนางสิริมหามายาซึ่งสวรรคตไปแล้วและ
ได้เกิดเป้นเทวดาอยู่ในสวรรค์ช้ันดุสิต นับว่าพระองค์ทรงเป็น
ผู้ที่มีปัญญาอย่างเยี่ยมยอดที่สดุในเหลา่มนุษยแ์ละเทวดาและ
ทรงกตัญญูรู้คุณยิ่ง [9] 
ลักษณะของคนมีความกตัญ  ู  
     ปิ่น มุทุกันต์ กล่าวถึงลักษณะของคนมีความกตัญญูไว้  
2 ลักษณะ ได้แก่        
     1.  กตัญ  ูช้ันสามัญ เป็นการรู้อุปการคุณที่บุคคลอื่นท า
ให้แก่ตน จะยอมรับรองว่าใครมี คุณก็ต่อเมื่อเขาท าอะไร
ให้กับตนเท่านั้น เช่น ยอมรับว่าบิดามารดามีพระคุณเพราะ
ได้เลี่ยงดูเรามา ยอมรับว่าครูอาจารย์มีพระคุณ เพราะได้
อบรมสั่งสอนศิลปะวิทยาการยอมรับว่าญาติพี่น้อง มีบุญคุณ
เพราะท่านเหล่านั้นเคยให้ข้าวให้น้ ารับประทาน รวมความว่า
กตัญญูอย่างสมัญทั่วไปหมายถึงรู้อุปการคุณที่บุคคลอื่นท าให้
เรา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกตเวที คือการตอบแทนคุณ                           
     2.  กตัญ  ูช้ันสัตบุรุษ เป็นความกตัญญูช้ันสูง หมายถึง 
การรู้จักคุณธรรมความดี อันมีอยู่ในตัวบุคคลอื่น ใครมีความ
ดีก็รู้ว่าเขาเป็นคนดี ไม่ว่าจะท าอะไรให้เราหรือไมก่็ตาม ไม่ยึด
เอาตัวเองออกเป็นเครื่องวัดความดีของคนอ่ืน เป็นการตัดสิน
ความดีด้วยความดีและรู้จนกระทั่งว่าธรรมทั้งหลายมีคุณค่า
อย่างไรและพยายามถ่ายทอดคุณลักษณะที่ดีนั้นมาใส่ตัวเรา 
เพื่อจะได้ท าความดีเป็นแบบอย่างท่ีดีเหมือนเขา [4] 
ประโยชน์ของความกตัญ  ู 
     พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงประโยชน์ใน
ปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้     
     1.  มีสุขภาพดี มีรางกายแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ด ารงชีพอยู่
ด้วยความสุข    
     2.  มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พึ่งตนเองได้ ทางเศรษฐกิจ  
     3.  มีสถานภาพดี เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม   
     4.  ครอบครัวผาสุก ท าวงศ์ตระกูลให้เป็นท่ีนับถือ     
     ทั้ง 4 นี้ พึงให้เกิดมีโดยธรรมและใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้ง
แก่ตนและผู้อื่น เพราะฉะนั้น บุตรผู้เป็นสัตตบุรุษ ผู้สงบเป็น
กตัญญูกตเวที บุคคลเมื่อระลึกถึงคุณท่านที่ท าไว้ต่อเราก่อน 
จึงเลี้ยงมารดาบิดา ช่วยท ากิจของท่าน เช่ือฟังโอวาท 
ตอบสนองพระคุณท่าน ด ารงวงศ์ตระกูลสมกับที่ท่านเป็น

บุพการี บุตรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่สรรเสริญ 
[7] 

โสภา (ชูพิ กุ ล ชัย ) ชปี ลมั นน์  และคณ ะ 
กล่าวว่า บุตรธิดามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมารดาบิดามาก
เท่าไร ก็จะยิ่งมีความรู้สึกผูกพันมีความเคารพเช่ือฟัง ยิ่ง
สภาพครอบครัวขยายที่มีคนทุกวัยอยู่ร่วมกัน บุตรธิดาเห็น
การปฏิบัติต่อ ปู่ย่า ตายาย ด้วยดีของมารดาบิดา ย่อมจะ
ได้รับการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติของมารดาบิดา ย่อมจะมี
จิตส านึกในความกตัญญูกตเวทีโดยอัตโนมัติ [14] 

 
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมดานความ 

กตัญญกูตเวทีของนักเรียน 
1. สถานะในครอบครัว 
2. อาย ุ
3. การอยู่อาศัยใน
ครอบครัว 
4. อาชีพของผู้ปกครอง 
5. ศาสนาท่ีนักเรียนนับถือ 
 

1 .ค วาม เช่ื อ เรื่ อ งก ตั ญ ญู
กตเวทใีนพระพุทธศาสนา 

2.การปฏิบัติตนด้านความ
กตัญ  ูกตเวทีต่อมารดา
บิดา 

 - ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยง
ท่านตอบ 

 - ช่วยท าการงานของทา่น 
 - ด ารงวงศ์ตระกูล 
4.ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่

การรับทรัพย์มรดก 
5.ท าบุญ อุทิ ศ ให้ ท่ าน เมื่ อ 

ท่านล่วงลับไปแล้ว      
 

4. วิธีการวิจัย  
     มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
     1.  รูปแบบการวิจัย 
     การวิจัยเรื่อง การแสดงออกเชิงคุณธรรมหรือพฤติกรรม
เรื่ องความกตัญ  ูกตเวทีต่อมารดาบิดาของนัก เรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 
อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ  
     2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ใน การศึ กษ าค รั้ งนี้ ป ระชากรที่ เป็ น นั ก เรี ย น ช้ั น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ าเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ 200 คน ซึ่งผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมจาก
ประชากรทั้งหมด 
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 3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นเครื่องมือที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดย
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
     ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1.  สถานะในครอบครัว  
2.  อายุ  
3.  การอาศัยอยู่ในครอบครัวปัจจุบัน 
4.  อาชีพของผู้ปกครอง 
5.  ศาสนาท่ีนักเรียนนับถือ 

     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
เรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา  
     ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การปฏิบัติตนด้านความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาของ
นักเรียน 
     ตอนที่ 4  เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
ด้านความเช่ือเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาของ
นักเรียน และการปฏิบัติตนด้านความกตัญญกูตเวทีต่อมารดา
บิดา 
     แบบสอบถามทั้งหมดมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Retting Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
     ผู้ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

1. รศ.สนิท  สัตโยภาส 
2. รศ.อุเทน ปัญโญ 
3. ผศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ 

5. ผลการวิจัย 
     1. แนวคิดและหลักค าสอนเรื่องความกตัญญูกตเวทีใน
พระพุทธศาสนา พบว่า ความกตัญญูกตเวที เปนคุณธรรมที่
ส าคัญส าหรับมนุษยชาติ เปนคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์  
ท าใหมีความสัมพันธกันในสังคมมนุษยและเปนบอเกิดแหง 
ความรับผิดชอบตอความเปนมนุษย และเปนคุณธรรม
เบื้องต้นของมนุษยธรรมทั้งหลาย เพราะเปนเครื่องท าลาย
ความเห็นแกตัวซึ่งเปนศัตรูส าคัญของความดี เปนเหตุใหเกิด
ความสุขุม  รอบคอบ ความส านึกในหนาที่ และความ
รับผิดชอบโดยล าดับ ซึ่งความกตัญญูนั้นไมมีเฉพาะมนุษย
เท่านั้นนั้น ความรูคุณของวัตถุสิ่งของก็เปนกตัญญู ไมว่าจะ
เป็นถนนหนทางบ้านที่พักอาศัย ธรรมชาติแวดล้อมที่เราอยู่ 
ทุกสิ่งล้วนมีบุญคุณ 
     2 . ระดั บ ค วาม เช่ื อ เรื่ อ งค วามก ตัญ ญู กต เวที ใน
พระพุทธศาสนาของนักเรียน ช้ันมั ธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีระดับความเช่ือ
เรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก

ที่สุด 4.73 และ 4.56 ได้แก่ ความกตัญญูกตเวทีแสดงได้กับ
บุคคลทุกคนที่มีพระคุณต่อเรา และมารดาบิดาเสมือนเป็น
พรหมเป็นอาจารย์และเป็นพระอรหันต์ของบุตรธิดา ส่วนข้อ
ที่เหลือ อยู่ในระดับมาก 
     3. แนวทางในการปลูกฝังกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 
อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  
     พบว่า สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนาที่ควรจะให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อช่วย
กระตุ้ น เตื อน และปลูกฝั งคุณ ธรรมโดยเฉพาะความ 
กตัญญูกตเวทีให้เกิดขึ้นกับเด็ก โดยผ่านขบวนการปลูกฝัง
และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  
การปฏิบัติธรรม ตลอดทั้งกิจกรรมวันแม่ วันพ่อรวมถึงการพา
เด็กเข้าวัดท าบุญ ตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ น่ังสมาธิภาวนา 
เป็นต้น เพราะความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นความเช่ือที่มีมา
ควบคู่กับสังคมไทยจนเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ 
ซึ่งมีการอบรมสั่งสอนและถ่ายทอดกันมาเป็นระยะเวลาอย่าง
ยาวนาน โดยเฉพาะบิดามารดาได้รับยกย่องว่าเป็นพรหมของ
บุตร เป็นบุรพเทพ บุรพาจารย์ และอาหุไนยบุคคล หรือ 
พ ระ อรหั น ต์ ข อ งบุ ต รธิ ด า  ซึ่ งมี วิ ธี ก า รแส ด งค วาม 
กตัญญูกตเวทีของนักเรียนจะต้องตอบแทนพระคุณท่าน
สามารถกระท าได้โดยท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ช่วย
ท าการงานของท่าน ด ารงวงศ์ตระกูล ประพฤติตนให้
เหมาะสมแก่การรับทรัพย์มรดก ท าบุญอุทิศให้ท่าน เมื่อท่าน
ล่วงลับไปแล้ว เพราะการบ ารุงบิดามารดานั้นจึ งเป็น
สิ่งจ าเป็นที่นักเรียนจะต้องกระท าทันทีที่มีโอกาสในปัจจุบัน
โดยไม่ต้องรอโอกาสมาถึง ต้องรีบท าทันที ดังนี้ 
     1 . ด้านการเลี้ยงดูมารดาบิดา คือ การนอบน้อมด้วยกาย 
แสดงความเคารพด้วยวาจา เฝ้าพยาบาลในเวลาไม่สบาย  
ท าการงานช่วยเหลือบิดามารดา การด ารงวงศ์ตระกูล 
ประพฤติตนให้สมควรที่จะรับทรัพย์มรดก 
     2. ด้านการช่วยท าการงานของท่าน คือ เตรียมอาหารให้
มารดาบิดารับประทาน กวาดบ้านถูบ้านให้มารดาบิดาดูแล
ท าความสะอาดห้องนอนของมารดาบิดา และจัดอาหารให้
มารดาบิดา เมื่อท่านเจ็บป่วย 
     3. ด้านการท าบุญอุทิศให้มารดาบิดาเมื่อท่านล่วงลับไป
แล้ว คือ มั่นท าบุญตักบาตรถึงบิดา หรือมารดา ท่ีล่วงลับแล้ว 
มั่นถวายสังฆทาน เข้าวัดฟังธรรมแผ่เมตตาแก่ผู้ที่ล่วงลับไป
แล้วด้วยใจบริสุทธ์ิ 
     4. ด้านการประพฤติตนให้สมควรได้รับมรดก คือ มีความ
กตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดาโดยการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็น
การตอบแทน เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่าอย่าปล่อยให้ท่าน 
อดรันทดใจในวัยชรา ช่วยท ากิจการงานของท่าน ไม่นิ่งดูดาย
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เป็นคนไร้น้ า ใจ เข้าไป ช่วยแบ่ งเบาภาระหน้ าที่  ด ารง 
วงศ์ตระกูลไม่ท าให้ตระกูลเสื่อมและเสียหาย 
     5. ด้านการด ารงวงศ์ตระกูล คือ นักเรียนที่ดีควรจะเป็นผู้
มีความกตัญญูกตเวที มีคุณธรรม จริยธรรม จะต้องมีธรรมะ
ในการด าเนินชีวิต เช่น การเสียสละ การมีระเบียบวินัยและ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง 

6. อภิปรายผล 
     1 . นั ก เรี ย น ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น  โร ง เรี ย น 
แม่ออนวิทยาลัย อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับ
พฤติกรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา มีความเช่ือ
เรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา โดยรวมเห็นด้วย
อย่างยิ่งกับความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี ใน
ระดับมากที่สุด แต่มีความเช่ือเรื่องความกตัญญูกตเวทีใน
พระพุทธศาสนา เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นความ
กตัญญูอย่างหนึ่ง ในระดับน้อยมาก ส่วนพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตน ด้านความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาของ
นักเรียนนั้น อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากปัจจัย
แทรกซ้อนอื่น ๆ  ด้วย เช่น การอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง การถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอาจารย์  และ
สิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนทางฐานะทางสังคมสู่สังคม
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรับเอาวัฒนธรรมจากต่างชาติ 
คลั่งไคล้จนเกิดรสนิยม และเลียนแบบสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางโทรทัศน์ Internet และสื่อประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการ
ปฏิบัติตน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้เรียนรู้และการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนท าให้เห็นคุณค่าในตัวเองน้อย [2] 
     2. ระดับพฤติกรรมการปฏิบัตตินด้านความกตัญญูกตเวที
ต่อมารดาบิดา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับพฤติกรรม
การปฏิบัติตนด้านความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาโดยรวม 
อยู่ในระดับบ่อยครั้ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจากมาก
ไปน้อย ให้ความส าคัญต่อการประพฤติตนให้เหมาะสมแก่
การรับทรัพย์มรดก ด้านช่วยท าการงานของท่าน และด้าน
ท าบุญอุทิศให้ท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา การประพฤติตน ด้านด ารงวงศ์ตระกูล และ
ด้านท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ สาเหตุที่ประพฤติตน
ด้านท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ น้อยสุด (นานๆครั้ง) 
นั้น  อาจเนื่ องมาจากนักเรียนยังอยู่ ในวัยเด็ก  เยาว์วัย 
ยังไร้เดียงสา ในการคิดอ่านในเรื่องความกตัญญูกตเวที  
ต่อมารดาบิดาด้านท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ และ
การเลี้ยงดูของพ่อแม่ในยุคปัจจุบันที่มีการเลี้ยงดูและท าแทน
ลูก ท าให้นักเรียนพึ่งพาตนเองน้อย ซึ่งนักเรียนคิดว่าอย่างไร
ก็ยังมีพ่อแม่ดูแลในทุก ๆ เรื่อง ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมใน
การประพฤติตนด้านท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบน้อย 
ซึ่งต้องปลูกฝังทัศนคติและอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความ

กตัญญและมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติ เลี้ยงดูมารดาบิดาใน 
ยามชรา ซึ่งสอดคล้องกับ พูนทรัพย์ ขุนชิต ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ศึกษาหลักจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวทีของบุตรและธิดา
จะต้องปฏิบัติต่อมารดาบิดา ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวไว้ว่า การบ ารุงมารดาบิดานั้น เป็น
สิ่งจ าเป็นที่บุตรและธิดาจะต้องกระท าทันทีที่มีโอกาสใน
ปัจจุบัน โดยไม่ต้องรอโอกาสให้มาถึง แต่ต้องเป็นผู้แสวงหา
โอกาสในการอุปัฏฐากดูแลมารดาบิดา 
     3. นักเรียนที่มีสถานะในครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรม
ด้านความกตัญญูกตเวทีโดยรวม แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
การปฏิบัติตนด้านความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาแต่ละ
ด้าน มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านความกตัญญูกตเวที 
แตกต่างกัน ด้านท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบโดย
นักเรียนที่มีสถานะในครอบครัวเป็นบุตรคนที่  3 มีระดับ
พฤติกรรมความกตัญญูกตเวทีด้านท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยง
ท่านตอบ มากกว่า นักเรียนที่มีสถานะในครอบครัว โดยเป็น
บุตรคนท่ี 2 เป็นไปตามสมมติฐาน  
     สถานะความเป็นบุตรนั้น มีผลต่อความกตัญญูกตเวที
ด้านท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ อาจมีสาเหตุมาจาก
สภาพครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อม ความใกล้ชิด
และผูกพันภายในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับพระเทพวิสุทธิ
เมธี (ปัญญานันทภิกขุ) ได้กล่าวถึงความกตัญญูไว้ว่าคนใน
สมัยโบราณเขามองเห็นการณ์ไกล และถือว่าความกตัญญู
เป็นคุณธรรมที่ส าคัญ และมีความจ าเป็นแก่สังคมสอนให้ลูกมี
ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ไม่ประทุษร้ายมารดาบิดา 
ไม่ท าอะไรให้มารดาบิดาช้ าใจ เจ็บไข้ดูแลรักษา ช่วยเหลือ
กิจการเมื่อมารดาบิดาต้องการ สอนให้ลูกมีความกตัญญู ให้
ลูกปฏิบัติต่อมารดาบิดา ปู่ ย่า ตา ยาย สอนให้บุคคลรู้จัก
เคารพนบนอบนับถือผู้มีพระคุณ 
     4. นั กเรียนที่ มี อายุ ต่ างกัน  พฤติกรรมด้ านความ 
กตัญญูกตเวที โดยรวม แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาการปฏิบัติ
ตนด้านความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา แต่ละด้านมี
พฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านความกตัญญูกตเวที แตกต่างกัน 
ในด้านด ารงวงศ์ตระกูล โดยนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มี
พฤติกรรมด ารงวงศ์ตระกูล มากกว่านักเรียนที่มีอายุระหว่าง 
12 - 13 ปี และอายุระหว่าง 14 - 15 ปี ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน  จึงกล่าวได้ ว่า  นักเรียนที่มีอายุมากกว่า  มี
พฤติกรรมด้านความกตัญญูกตเวทีในการด ารงวงศ์ตระกูล
มากกว่า นักเรียนท่ีมีอายุน้อย 
     5. นักเรียนที่มีการอยู่อาศัยในครอบครัวในปัจจุบัน
ต่างกัน  มีพฤติกรรมด้ านความกตัญญู กตเวที โดยรวม  
ไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
กล่าวได้ว่าการอยู่อาศัยในครอบครัวในปัจจุบันต่างกันไม่มีผล
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ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนดา้นความกตญัญูกตเวทีต่อมารดา
บิดาในทุก ๆ ด้าน 
     6. นักเรียนที่มีอาชีพของผู้ปกครองต่างกัน มีพฤติกรรม 
ด้านความกตัญญูกตเวทีโดยรวมไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ด้าน 
เมื่อพิจารณาการปฏิบัติตน  ด้านความกตัญญูกตเวทีต่อ
มารดาบิดาไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน จึงกล่าวได้ว่านักเรียนที่มีอาชีพของผู้ปกครอง 
ต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านความกตัญญู
กตเวทีในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ อ านวย จั่นเงิน ได้
กล่าวถึงความกตัญญูกตเวทีว่าเป็นคุณธรรมที่ส าคัญส าหรับ
มนุษยชาติ  เป็ นคุณ ธรรมพื้ นฐานของมนุษย์  ท าให้ มี
ความสัมพันธ์กันในสังคมมนุษย์และเป็นบ่อเกิดแห่งความ
รับผิดชอบ ต่อความเป็นมนุษย์ และเป็นคุณธรรมเบื้องต้น
ของมนุษยธรรมทั้งหลาย เพราะเป็นเครื่องท าลายความเห็น
แก่ตัว ซึ่งเป็นศัตรูส าคัญของความดี เป็นเหตุให้เกิดความ 
สุขุมรอบคอบความส านึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ดังนั้นไม่ว่านักเรียน จะมีผู้ปกครองซึ่งมีอาชีพต่างกันอย่างไร 
ก็มีพฤติกรรมด้านความกตัญญูกตเวที ไม่แตกต่างกัน 
     นักเรียนที่นับถือศาสนาต่างกัน พฤติกรรมด้านความ
กตัญญูกตเวที  โดยรวมแตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาการ 
ปฏิบัติตน ด้านความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา แต่ละด้าน
มีพฤติกรรมในด้านท าบุญอุทิศให้ท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว 
โดยนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ มีพฤติกรรม ด้านท าบุญ
อุทิศให้ท่าน เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว มากกว่า นักเรียนที่นับ
ถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน จึงกล่าวได้ว่า 
ค าสั่งสอนและการปลูกฝังของแต่ละศาสนา ในการท าบุญ
อุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ต่างกัน เช่น ชาวพุทธสอนให้หมั่น
ท าบุญท าความดีสร้างบุญบารมีและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้กับผู้ตาย  ได้มีบุญกุศลเป็นเสบียงไปยังโลกหน้าและ 
ขึ้นสวรรค์ ไม่ตกไปยังอบายภูมิ ส่วนศาสนาอิสลาม สอนให้
รอวันสิ้นโลก ซึ่งสอดคล้องกับ พูนทรัพย์ ขุนชิต ที่ศึกษาวิจัย
เรื่อง “ศึกษาหลักจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวทีของบุตรและ
ธิดาจะต้องปฏิบัติต่อมารดาบิดา ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
กรุงเทพมหานคร ความว่า ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของ
คนดี เป็นค าสอนที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
การเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นหน้าที่ของบุตรและธิดาจะต้อง
ปฏิบัติถ้าบุตรและธิดาไม่กตัญญูต่อมารดาบิดาแล้วคงยากที่
จะมีความกตัญญูต่อคนอื่นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
มารดาบิดา สามารถท าได้ทั้งตอนที่ท่านมีชีวิตและเสียชีวิตไป
แล้วเราจะรู้สึกดีใจ สุขใจ เมื่อได้ท าความดีตอบแทนบุญคุณผู้
มีพระคุณต่อเรา บุตรหลานท่ีมีความกตัญญูกตเวที ต่อมารดา
เมื่อเสียชีวิตไปแล้วย่อม ได้ขึ้นสวรรค์ ส่วนบุตรหลาน ที่ไม่
กตัญญูกตเวทีเมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมไปนรก 

     ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ทราบถึงแนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้านความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา ใน
ด้านท าบุญอุทิศให้ท่าน เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วให้มากข้ึน เช่น
วันพ่อวันแม่ วันครอบครัวและวันส าคัญทางศาสนา เป็นต้น 
เพื่อน าไปใช้และปฏิบัติต่อมารดาบิดาดังค าประพันธ์จาก
วรรณคดีเรื่อง วิวาห์พระสมุทร ทรงประพันธ์โดย รัชกาลที่ ๖ 
ตอนหนึ่งว่า“พ่อแม่แก่เฒ่าหมายเจ้าช่วยรับใช้ เมื่อยามไข้
หมายเจ้าเฝ้ารักษา เมื่อยามถึงวันตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิด
ตาเมื่อสิ้นใจ” 

7. สรุปผลการวิจัย 
     จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงเชิงพฤติกรรม
เรื่ องความกตัญญู กตเวทีต่อมารดาบิดาของนัก เรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนแม่ ออนวิทยาลัย  
อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  
     1.  แนวคิดและหลักค าสอนเรื่องความกตัญญูกตเวทีใน
พระพุทธศาสนา พบว่า ความกตัญญูกตเวที เปนคุณธรรมที่
ส าคัญส าหรับมนุษยชาติ เปนคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ท า
ใหมีความสัมพันธกันในสังคมมนุษยและเปนบอเกิดแหงความ
รับผิดชอบตอความเปนมนุษย และเปนคุณธรรมเบื้องต้นของ
มนุษยธรรมทั้งหลาย เพราะเปนเครื่องท าลายความเห็นแกตัว
ซึ่ ง เปนศั ต รูส าคัญ ของความดี  เป น เหตุ ให เกิ ดความ 
สุขุมรอบคอบ ความส านึกในหนาที่และความรับผิดชอบโดย
ล าดับ ซึ่งความกตัญญูนั้นไมมีเฉพาะมนุษยเท่านั้นนั้น ความรู
คุณของวัตถุสิ่งของก็เปนกตัญญู ไมว่าจะเป็นถนนหนทาง
บ้านที่พักอาศัย ธรรมชาติแวดล้อมที่เราอยู่  ทุกสิ่งล้วนมี
บุญคุณ 
     2 . ระดั บ ค วาม เช่ื อ เรื่ อ งค วามก ตัญ ญู กต เวที ใน
พระพุทธศาสนาของนั กเรียน ช้ันมั ธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีระดับความเช่ือ
เรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 4.73 และ 4.56 ได้แก่ ความกตัญญูกตเวทีแสดงได้กับ
บุคคลทุกคนที่มีพระคุณต่อเรา และมารดาบิดาเสมือนเป็น
พรหมเป็นอาจารย์และเป็นพระอรหันต์ของบุตรธิดา ส่วนข้อ
ที่เหลือ อยู่ในระดับมาก 
     3.  ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ แนวทางใน
การปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  
อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี ้
     3.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียน 
แม่ออนวิทยาลัย อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปลูกฝังความเช่ือ
เรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา เรียงล าดับจาก



332 Proceedings  Book

 

มากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ การเข้าวัดท าบุญ ตักบาตร  
ฟังธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนา คิดเป็นร้อยละ 25.07 
รองลงมาเป็นคนดีกตัญญูต่อมารดาบิดาและผู้มีพระคุณ  
คิดเป็นร้อยละ 18.80 และการสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมเป็น
การรักษาพระธรรมวินัย คิดเป็นร้อยละ 14.10 
     3.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียน 
แม่ออนวิทยาลัย อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปลูกฝังพฤติกรรม
การปฏิบัติตนด้านความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ช่วยมารดาบิดา
ท างานต่าง ๆ  ด้วยความเต็มใจ  คิดเป็นร้อยละ  19.31 
รองลงมาทดแทนพระคุณบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 18.45 
ท าให้มารดาบิดาภูมิใจ และมีความสุข ไม่ท าให้ท่านเสียใจ 
คิดเป็นร้อยละ 14.59 และดูแลมารดาบิดาตอนเจ็บป่วย หรือ
ตอนแก่ชรา คิดเป็นร้อยละ 10.30 

8. ข้อเสนอแนะ 
     1. ควรศึกษาพฤติกรรมด้านความกตัญญูกตเวที  ต่อ
มารดาบิดาของนักเรียนทุกระดับชั้น 
     2. ควรศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของนัก เรียน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
ค าสอนของพระพุทธศาสนาด้านอ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ 
          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1).เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการเลือกใช้
บริการพร้อมเพย์2).เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการยอมรับเทคโนโลยีกับการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์3).เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของแนวความคิดด้านทัศนคติกับการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรผู้มีบัญชีเงนิ
ฝากธนาคารและมาใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์  ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  
ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
          ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ ของลูกค้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาบริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ให้บริการด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ ด้านการยอมรับ
ทางเทคโนโลยี และด้านทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การยอมรับ
ทางเทคโนโลยีและทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ค าหลัก : พร้อมเพย์ ส่วนประสมการตลาด การยอมรับทางเทคโนโลยี  ทัศนคติ การตัดสินใจใช้บริการ 

Abstract  
          The objectives of this study about PromptPay service.  1) .  To study the relationship between 
marketing mix factors and PromptPay service selection. 2). To study the relationship of technology adoption 
and PromptPay service selection. 3) . To study the relationship of attitude concept and PromptPay service 
selection.  The sample was a population with a bank account and access to banking services in The Siam 
Commercial Bank ( SCB) .  There are 400 people in Muang District, Phayao Province.  Data analysis using 
computer program.  Statistics used in data analysis consist of  percentage, mean, standard deviation and 
Pearson's correlation. 
          The finding reveal that marketing mix factor influence the decision to use the service of The Siam 
Commercial Bank ( SCB)  clients in Muang District, Phayao Province.  Is a factor in product pricing, Service 
channel, Marketing promotion, Staffing, Service Process and physical environment, Technology adoption 
and Attitude. By an overview the relationship in  moderate level. The results of the hypothesis test showed 
that Technology adoption and Attitude relationship to  PromptPay service decision statistically  significantly  
at  .05  level. Which is in accordance on the research hypothesis. 

Keywords : PromptPay  Marketing Mix 7P Attitude Perception Selection to Use Service 
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 1.บทน า 
     ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
และการด าเนินธุรกิจมากขึ้นบทบาทของเทคโนโลยีไม่ได้
จ ากัดอยู่ที่ระดับของธุรกิจเท่านั้น แต่ได้แผ่ขยายเข้ามามี
บทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคคลทั่วไป 
นอกเหนือจากนี้ ความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมต่าง ๆ 
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ก็ได้รับความนิยมและเช่ือถือจาก
ผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งดูได้จากการเพิ่มขึ้นของ จ านวน
ธุรกรรมทางการเงินที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยตรงมีอยู่
เป็นจ านวนมาก และเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นรับ
ช าระค่าสินค้า หรือบริการ การเติมเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารหลังจากตกลงซื้อสินค้าหรือบริการการตัดค่าใช้จ่าย
โดยตรงจากบัญชีบัตรเดบิต บัตรเครดิตและนอกจากนี้ก็จะมี
ฟังก์ช่ันใหม่ที่เข้ามา คือบริการพร้อมเพย์ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่
เกิดขึ้นเป็นการปฏิรูปโดยรัฐบาลได้พยายามผลักดัน 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบการ 
ช า ร ะ เ งิ น แ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ ห่ ง ช า ติ  ( National  
e-Payment) และเศรษฐกิจดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี  
ซึ่งประกอบด้วย  
1. การใช้บัตร/รหัสอะไรก็ได้ในการช าระเงิน (AnyID)  
2. กระจายจุดหรือเครื่องรับช าระเงิน (EDC)  
3. เช่ือมโยงข้อมูลการใช้จ่ายกับกรมสรรพากร  
4. เช่ือมโยงระบบสวัสดิการภาครัฐ  
5. ให้สิทธิประโยชน์ แรงจูงใจเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งให้
เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนของระบบ
การช าระเงินโดยรวม และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศอีกด้วย พร้อมเพย์เป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชน 
และธุรกิจ ใช้โอนเงินและรับเงิน ที่ผิดไปจากเดิม ที่ให้
ประชาชนเลือกใช้ได้และท าให้ผู้ใช้ มีความสะดวกมีความคิด
เหมือนกับธนาคารแห่งประเทศไทย(ออนไลน์:สืบค้น  14
พฤศจิกายน 2559) ท่ีกล่าวว่า ระบบพร้อมเพยจ์ะใช้เลข
ประจ าตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับ
เงินแทนได้ท าให้สะดวกและง่ายต่อการจดจ า จากเดิมที่ต้องรู้
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารจึงจะโอนเงินให้ได้ พร้อมเพย์จึง
เป็นบริการทางเลือกให้กับประชาชน โดยทุกคนไม่จ าเป็นต้อง
มาลงทะเบียน แต่ผู้ที่มี การโอนเงินรับเงินบ่อย ๆ ควรมา
ลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์ เพราะจะได้รับประโยชน์จาก 
ค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมาก ดังกล่าวล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับ
บริการของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ จากรายงานข้อมูลการใช้
บริการธุรกรรมทางธนาคารผ่านสื่อออนไลน์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยพบว่า ยอดการใช้บริการธุรกรรมทางธนาคาร
พาณิชย์ผ่านสื่อออนไลน์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่
ได้พัฒนาและเปิดให้บริการ ธนาคารทางอิ เล็กทรอนิกส์  

(scb easy) แก่ลูกค้ารายย่อยมาตั้งแต่ปี 2543 เพื่อให้ขยาย
บริการธนาคาร 24 ช่ัวโมงและท าให้สามารถเข้าถึงฐานลูกค้า
ได้กว้างขวาง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถช่วย 
ลดค่ า ใ ช้ จ่ าย ในระยะยาวและ เป็นการสร้ า งรายได้
ค่าธรรมเนียมได้อีกช่องทางหนึ่งอย่างไรก็ตาม  ถึงแม้ว่า
ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด(มหาชน)  ให้บริการธนาคาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สะดวกและใช้งาน
ง่าย แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มจ านวนลูกค้าที่มาสมัครใช้ธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์และผุกบัญชีพร้อมเพย์ ได้ตามแผนที่
มุ่งหวังไว้ได้ 
     ซึ่งจากการที่ทีมกลยุทธ์และช่องทางออนไลน์ธนาคาร
ดิจิตอล ได้จัดท าการส ารวจถึงสาเหตุที่ลูกค้าธนาคารที่ไม่
ต้องการเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ ในขณะที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงิน
ฝากกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือนได้รับทราบปัญหาเบื้องต้นว่ามีลูกค้าที่ไม่
เข้าใจรายละเอียดกระบวนการหรือความปลอดภัยของการ
ท าธุรกรรมจึงเป็นเหตุให้เกิด Inactive Account หรือบัญชี
ออนไลน์แบงกิ้งที่ไม่มีรายการและการใช้บริการ “พร้อมเพย”์ 
กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ รวมทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์ก  
ที่บรรดานักเลงคีย์บอร์ดออกโรงถล่มหนัก มีทั้งผู้รู้ข้อมูลจริง
และที่รู้ไม่จริง จงใจให้ข้องใจให้ข้อมูลผิด ๆ ก๊อบปี้ส่งต่อกัน
เป็นทอดจนตื่นตระหนกกัน การบริการพร้อมเพย์หากไปถาม
ชาวบ้านที่ไม่เคยใช้บริการฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน และ
ช าระเงินกับธนาคารพาณิชย์ ก็จะได้ค าตอบว่า ไม่รู้จัก 
พร้อมเพย์ ไม่ใช้บริการดีกว่า แต่หากเป็นชาวบ้าน  หรือ
พนักงานบริษัท ท่ีใช้บริการท าธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์ 
เดือนละ 2-4 ครั้ง จะได้รับค าตอบ ไม่ท าพร้อมเพย์ เพราะ
เสี่ยงกลัวถูกล้วงข้อมูล 
     ด้วยความส าคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้นการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่ง
ศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ ของลูกค้า 
ธนาคารไทยพาณิชย์   ในเขต อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อที่จะน า
ผลการวิจัยศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผน 
กลยุทธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์รวมทั้งสามารถ
เข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมความเข้าใจ ทาง
การเงินผ่านสื่อ ออนไลน์เพื่อขยายฐานลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
     1.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกับการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ 
     2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการยอมรับเทคโนโลยีกับ
การเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ 
     3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแนวความคิดด้านทัศนคติ 
กับการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ 
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4.ขอบเขตของการศึกษา 
4.1ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     ในการศึกษาวิจัย  จะเ ป็นการศึกษาความคิดเห็น 
พฤติกรรม การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์  
ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากร (Population) ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากร
ผู้มีบัญชีเงินฝากธนาคารและมาใช้บริการธนาคารไทย
พาณิชย์  ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีจ านวน
ประชากร 15,240 ราย (ข้อมูลธนาคารไทยพาณิชย์ 2559) 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจ านวนประชากรที่ แน่นอน โดยใช้สูตรการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane) (ธานินทร 
ศิลปจารุ. 2550 : 50) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ให้มีความ
คลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้นที่  .05 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน  

5.สมมติฐานของการศึกษา 
1. ศึกษาปัจจัยทางการตลาด 7P’ มีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์  ของลูกค้า ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

2. ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับต่อ
การตัดสินใจในการเลือกใช้พร้อมเพย์ ของลูกค้าธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

3. ศึกษาการใช้งานทักษะบนมือถือ ที่มีผลต่อการ  
ใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

4. ศึกษาทัศนคติ ของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการพร้อมเพย์ ของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

6.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ 7Ps ใน
การก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความ
จ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้  

2. ด้านราคา  ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภัณฑ์ใน
รูปตัวเงิน  ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  ( Value )  
ของบริการกับราคา  ( Price ) ของบริการนั้น   

3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ( Place )  เป็น 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการที่  

4.  ด้ านส่ ง เสริมการตลาด  (  Promotion )  เป็น
เครื่องมือหนึ่ งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้
ผู้ใช้บริการ  โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรอืชักจูงให้เกดิ
ทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการ  

5. ด้านบุคคล ( People ) หรือพนักงาน ( Employee ) 
ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อ ให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่
แข่งขัน  

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
(Physical  Evidence and Presentation ) เป็นการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายาม
สร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการ
ให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า   

7. ด้านกระบวนการ (  Process)  เป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ  
ความประทับใจ  

การยอมรับเทคโนโลยีเป็นข้ันตอน (Process) ที่เกิดขึ้น
ทางจิตใจภายในบุคคลเริ่มจากได้ยินในเรื่องวิทยาการนั้น ๆ
จนยอมรับนั้น น าไปใช้ในที่สุดซึ่งกระบวนนี้มีลักษณะคล้าย
กับกระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ (Decision Making) 
โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ1) ขั้น
รับรู้หรือตื่นตน (Awareness Stage)  เป็นขั้นเริ่มแรกที่
น าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ขั้นนี้เป็น
ขั้นที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ 2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) 
เริ่มให้ความสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆเป็น
พฤติกรรมที่มีลักษณะตั้งใจและในขั้นนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการใหม่มากขึ้น 3) ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) 
เริ่ มคิด ไตร่ตรองหาวิธีลองใ ช้วิ ธีการใหม่ๆโดยมีการ  
4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นตอนที่เริ่มทดลองกับคน
ส่วนน้อยเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ดูก่อนโดยทดลองใช้วิธีการ
ใหม่ๆให้เข้ากับสถานการณ์ของตนเอง 5) ขั้นตอนการยอมรบั 
(Adoption Stage) เป็นขั้นที่ปฏิบัติน าไปใช้จริงซึ่งบุคคล
ยอมรับวิทยาการใหม่ๆ ว่า เป็นประโยชน์ในสิ่งนั้นแล้ว 
เปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสีย (ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ 
2557) 
     การที่ประชาชนได้เรียนรู้ผ่านการศึกษาโดยผ่านขั้นตอน
การรับรู้ การยอมรับจะเกิดขึ้นได้หากมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้นั้น จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ทดลอง
ปฎิบัติจนเมื่อเขาแน่ใจว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นสามารถให้ประโยชน์
อย่างแน่นอนเขาจึงกล้าลงทุนสร้างหรือใช้สิ่งประดิษฐ์นั้น 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการยอมรับเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
ในการรับเอาสิ่งใหม่มายึดปฎิบัติด้วยความเต็มใจ โดยที่
พฤติกรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นกระบวนการและมี
ระยะเวลา (อรทัย เลื่อนวัน 2555 น.6) 
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     ทัศนคติหมายถึงความรู้สึกทางใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็น
ผลมาจาการเรียนรู้ ประสบการณ์ ความนึกคิด และความเชื่อ
ของแต่ละบุคคล ความรู้สึกทางใจของแต่ละบุคคลในเรื่องราว
ใดๆ จะมีระดับที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่ระดับทีเป็น
ความชอบหรือไม่ชอบ ระดับที่เป็นประสบการณ์ที่ได้รับการ
ไตร่ตรองจนถึงระดับที่เป็นการน าไปปฎิบัติ ทัศนคติของ
บุคคลจึงเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดความคิดและพฤติกรรม
ไปในแนวทางหนึ่ง  (พงศ์สันห์ ศรีสมทรัพย์และปิยะนุช  
เงินคล้าย 2550 ) 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     ธันย์ชนก กุณฑี (2553) ได้ศึกษาทัศนคติของลูกค้า
ธนาคารพาณิชย์ที่มีต่อธุรกรรมทางการเงินทางอินเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้ง ใน อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับเห็น
ด้วยปานกลางจนไปถึงระดับเห็นด้วยน้อยต่อประโยชน์ของ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ความคิดเห็นในการรับรู้ความง่ายใน
การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าการก าหนดคุณสมบัติ
ขั้นต่ าของคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเพื่อใช้ บริการเป็น
เรื่องยุ่งยากมากที่สุด ส่วนใหญ่ปัจจัยที่แตกต่างกันจะส่งผล
กับการมีทัศนคติในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ส าหรับ
การศึกษาทัศนคติในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง ส่วนมากโดยรวมทัศนคติทั้ง 3 ด้าน 
อยู่ในระดับปานกลาง 
     จิวรัส อินทร์บ ารุง (2553) ส่วนประสมทางการตลาดและ
ทัศนคติ ของผู้ ใ ช้บริการอิน เตอร์ เน็ตแบงค์กิ้ ง  บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
เพื่อจุดประสงค์ให้ได้ ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการ โดยเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจซึ่งมีขอบเขตของ 
การวิจัยด้านประชากรคือลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขต
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ส่วนประสมทาง
การตลาดพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะให้ความเช่ือถือใน
การบริการ KTB Online เพราะมีรูปแบบที่ทันสมัยใช้งาน
ง่าย มีความสะดวกรวดเร็ ว  ด้ านราคา พบว่าการที่   
บมจ.กรุงไทยไม่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีเป็นสาเหตุหลัก
ในการเลือกใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการช าระ  
เงินและโอนเงินมีอัตราที่ถูกกว่าการไปท าธุรกรรมที่อื่น ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีการ เปิด ให้บริการตลอด  
24 ช่ัวโมง ท าให้สะดวกต่อการ โอนเงินช าระสินค้าและ
บริการตลอดจนการช าระค่า 
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(ภัคจิรา นิลเกษม,2556) 

7.วิธีการด าเนินวิจัย 
7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากร (Population) ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากร
ผู้มีบัญชีเงินฝากธนาคารและมาใช้บริการธนาคารไทย
พาณิชย์  ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีจ านวน
ประชากร 15,240 ราย (ข้อมูลธนาคารไทยพาณิชย์ 2559) 
     กลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)  จะเก็บรวบรวมกลุ่ม
ตัวอย่างจากลูกค้าท่ีมีบัญชีเงินฝากธนาคาร ท่ีเป็นลูกค้าของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) ในเขต อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา จ านวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาพะเยา และ 
สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยได้ก าหนด ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรการค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1967) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน 
7.2เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     คือแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกระบวนการ
แบบสอบถามที่ ประกอบด้วยค าถามปลายเปิด และ
แบบสอบถามประเภทปลายปิด และประเมินค่าแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)  โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนดังนี้  คะแนน  5 หมายถึง มากที่สุด คะแนน   
4 หมายถึง มาก คะแนน  3 หมายถึง ปานกลาง คะแนน   
2 หมายถึง น้อย คะแนน  1 หมายถึง น้อยที่ สุด ส่วนที่  
1 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามประกอบไปด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ อาชีพ และสถานภาพ เป็นค าถามแบบตรวจสอบ
รายการจะมีให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1.ผลิตภณัฑ ์
2.ราคา 
3.การจดัจ าหน่าย 
4.การส่งเสริมการตลาด 
5.บุคลากรหรือพนกังาน 
6.กระบวนการ 
7.การสร้างและการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 
 การยอมรับเทคโนโลย ี

ทกัษะการใชง้านบนมือถือ 

 
 
 
 
การ
ตดัสินใจ 
ใชบ้ริการ
พร้อมเพย ์

ทศันคต ิ
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     ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ ที่ประกอบด้วย
ค าถาม  
     1.ด้านผลิตภัณฑ์  2.ด้านราคา 3.ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 5.ด้านบุคลากร 6.ด้าน
กระบวนการ 7.ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ เป็นแบบมาตรฐานวัดประเมินค่า (Rating Scale) 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบ Likert’s Scale) 
     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับทางเทคโนโลยีใน
บริการพร้อมเพย์ และทักษะทางคอมพิวเตอร์ของระบบ
บริการ เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ  เป็นแบบ
มาตรฐานวัดประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น  
5 ระดับ ตามแบบ Likert’s Scale) 
     ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติ ของลูกค้าในการใช้
บริการกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นค าถามแบบตรวจสอบ
รายการ จะมีให้เลือกตอบ 
     ส่วนที่ 5  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การตัดสินใจใช้
บริการพร้อมเพย์ เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ เป็น
แบบมาตรฐานวัดประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น  
5 ระดับ ตามแบบ Likert’s Scale 

8.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามี 2 ส่วน ไดแก่ 
     1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลใช้
วิธีทอดแบบจากแบบสอบถามแล้วให้ เจ้าหน้าที่สาขา 
ธนาคารฯ ได้สอบถามจากลูกค้าจ านวน 400 คนที่เข้ามาใช้
บริการใน 2 สาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา   
     2.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมข้อมูลโดย
การค้นคว้าจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหนังสือ
วารสารงานวิจัย และข้อมูลอินเตอร์เน็ต 

9.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     1.การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ของแบบสอบถามโดยใช้ตาราง 
แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ของข้อมูลประชากรศาสตร์และ
ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 
     2.ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Peaeson Product-
Moment Correlation Coefficient)  ใ ช้ วิ เ ค ร าะห์หาค่ า
ความสัมพันธ์เของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการ

เลือกใช้บริการ ความสัมพันธ์ของการยอมรับเทคโนโลยีกับ
การเลือกใช้บริการ และทัศนคติการเลือกใช้บริการ 

10.ผลการศึกษา 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของ
ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
เพศ ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขต อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 209 คน และเพศหญิง 
จ านวน 191 คน อายุโดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี 
จ านวน 104 คน สถานภาพ โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 193 คน ระดับการศึกษา โดยส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 244 คน อาชีพ โดยส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 138 คน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 – 
40,000 บาท จ านวน 80 คน  
     1.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด
ของธนาคารไทยพาณิชย์ด้านผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจใช้
บริการพร้อมเพย์ของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.000 โดยมีค่า (r) เท่ากับ .313 นั่นคือตัวแปรทั้งสองตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลท าให้เกิด
การตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ของลุกค้าธนาคารไทยพาณิชย์
ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์  ในเขต อ า เภอเมือง  
จังหวัดพะเยา ในระดับปานกลาง 
     2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด
ของธนาคารไทยพาณิชย์ด้านราคา/ค่าบริการกับการตัดสินใจ
ใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.000 โดยมีค่า (r) เท่ากับ .388 นั่นคือตัวแปรทั้งสองตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือปัจจัยด้านราคา/ค่าบริการมีผลท าให้
เกิดการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้าธนาคารไทย
พาณิชย์ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยาในระดับปานกลาง 
     3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด
ของธนาคารไทยพาณิชย์ด้านช่องทางการให้บริการกับการ
ตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.000 โดยมีค่า (r) เท่ากับ .431 นั่นคือตัวแปรทั้งสอง
ตั วแปรมี ความสัมพันธ์ กันในระดับปานกลาง และมี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน กล่ าวคือปัจจั ยด้ าน 
ช่องทางการให้บริการมีผลท าให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการ
พร้อมเพย์ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ของลูกค้าธนาคาร
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ไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาในระดับ 
ปานกลาง 
     4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด
ของธนาคารไทยพาณิชย์ด้านการส่งเสริมการตลาดกับการ
ตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.000 โดยมีค่า (r) เท่ากับ .363 นั่นคือตัวแปรทั้งสองตัว
แปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ผลท าให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้าธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ของลู กค้ า ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์  ใน เขต  
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาในระดับปานกลาง 
     5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด
ของธนาคารไทยพาณิชย์ด้านบุคลากร/พนักงานให้บริการกับ
การตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้า ธนาคารไทย
พาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.000 โดยมีค่า (r) เท่ากับ .267 นั่นคือ 
ตัวแปรทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า และมี
ค ว ามสั มพั น ธ์ ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย วกั น  กล่ า วคื อปั จ จั ย 
ด้านช่องทางการให้บริการมีผลท าให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการ
พร้อมเพย์ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ของลูกค้าธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จงัหวัดพะเยาในระดับต่ า 
     6. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท 
างการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ด้านกระบวนการ
ให้บริการกับการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้า 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 โดยมีค่า (r) เท่ากับ 
.449 นั่นคือตัวแปรทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลาง และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีผลท าให้เกิดการตัดสินใจใช้
บริการพร้อมเพย์ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ของลู กค้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ.เมือง จ.พะเยาในระดับปาน
กลาง 
 7. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด
ของธนาคารไทยพาณิชย์ด้านลักษณะทางกายภาพกับการ
ตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ในเขต อ. เมือง จ.พะเยา  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ 0.000 โดยมีค่า (r) เท่ากับ .153 นั่นคือตัวแปรทั้งสองตัว
แปรมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า และมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีผล
ท าให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้าธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ของลู กค้ า ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์  ใน เขต  
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาในระดับต่ า 

     สมมติฐาน 1 ปัจจัยทางการตลาด 7P’ มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้า ธนาคารไทย
พาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งสามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ คือ H0 : ปัจจัยทางการตลาด
ธนาคารไทยพาณิชย์ 7P’ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ใช้บริการพร้อมเพย์ 
 H1 : ปัจจัยทางการตลาดธนาคารไทยพาณิชย์  7P’ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้า 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ.เมือง จ.พะเยา 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
ยอมรับเทคโนโลยีกับการตัดสินใจในการเลือกใช้
พร้อมเพย์  ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
     จากตารางที่ 1  ปัจจัยทางการตลาดธนาคารไทยพาณิชย์ 
7P’ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ของ
ลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
ทดสอบกับแบบสอบถามส่วนที่  5  สถิติที่ใช้ในการทดสอบจะ
ใช้ทดสอบค่าทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน  เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ตัว 
ถ้ามีค่า Sig.(2 -tailed) น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก(HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้ง
สองตั วมีความสัมพันธ์ กันอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 
ระดับ 0.05 
     สมมติฐาน 2  ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจในการเลือกใช้พร้อมเพย์  ของลูกค้าธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  H0 : ปัจจัย
การยอมรับเทคโนโลยีไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการ
เลือกใช้พร้อมเพย์ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์  ในเขต  
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา H2 : ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกใช้พร้อมเพย์ของ
ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ทดสอบกับแบบสอบถามส่วนที ่5    
 
 

ปัจจัยทางการตลาดของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์

Pearson 
Correlation(r) 

Sig. 
(2 –tailed) 

ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านผลิตภัณฑ์ .313** .000 สัมพันธ์ปานกลาง 
ด้านราคา .388** .000 สัมพันธ์ปานกลาง 
ด้านช่องทางการให้บริการ .431** .000 สัมพันธ์ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด .363** .000 สัมพันธ์ปานกลาง 
ด้ า น บุ ค ล า ก ร / พ นั ก ง า น
ให้บริการ .267** .000 สัมพันธ์ต่ า 
ด้านกระบวนการ .449** .000 สัมพันธ์ปานกลาง 
ด้านลักษณะทางกายภาพ .153** .002 สัมพันธ์ต่ า 
รวม .337** .000 สัมพันธ์ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ทักษะการใช้งานบนมือถือของลูกค้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา    

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีกับการตัดสินใจในการเลือกใช้
พร้อมเพย์  ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอ
เมือง จงัหวัดพะเยา โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) พบว่าปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวม มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ     ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H2) และมีค่า 
(r) เท่ากับ .522 หมายความว่าปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกใช้พร้อม
เพย์ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา กล่าวคือ H2: ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีผล
ท าให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้าธนาคาร
ไทยพาณิชย์ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอ
เมือง จงัหวัดพะเยาในระดับปานกลาง  
 สมมติฐานที ่3 ทักษะการใช้งานบนมือถือส่งมีผลต่อการ ใช้
บริการพร้อมเพย์ของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ.
เมือง จ.พะเยาเขียนเป็นสมมติฐานได้ดังนี้  HO ทักษะการใช้
งานบนมือถือไม่ส่งมีผลต่อการ ใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้า 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา H3  
ทักษะการใช้งานบนมือถือส่งมีผลต่อการ ใช้บริการพร้อมเพย์
ของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา   
 
 

ตารางที ่3  ผลการวิเคราะห์ทักษะการใช้งานบนมือถือส่งมผีลตอ่
การ ใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้า ธนาคารไทย
พาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 จากตารางที่ 3 พบว่าการทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้ค่า sig. เท่ากับ 
0.000  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และ
ยอมรับสมมติฐานรอง H3  หมายความว่า ทักษะการใช้งานบน 
มือถือมีผลต่อการ ใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้า ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
     สมมติฐานที่  4 ทัศนคติของผู้บริโภคส่งมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ 
ในเขต อ าเภอเมือง จงัหวัดพะเยา 
     ผลการทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้ค่า sig. เท่ากับ 0.000  ซึ่งน้อยกว่ากวา่ 
0.05  ผลการทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้ค่า sig. เท่ากับ 0.000  ซึ่ง
น้อยกว่ากว่า 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรบั
สมมติฐานรอง H4 หมายความว่า ทัศนคติของผู้บริโภคโดยรวมสง่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารพรอ้มเพย ์ของลูกค้า   ธนาคารไทย
พาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 
11.สรุปผลการศึกษา 
     ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการพร้อมเพย์ ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์  การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทย
พาณิชย์กับการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ ของลูกค้า 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการพร้อมเพย์ ของธนาคารไทยพาณิชย์

ทักษะการใช้งานบนมือถือ ×̅ S.D. ระดับ
ทักษะการ
ใช้งานบน
มือถือ 

1. คิดว่าเป็นเรื่องง่าย ส าหรับท่านที่จะใช้
บ ริ ก า ร ธุ ร กร รมทางการ เ งินผ่ านทาง
แอพพลิเคชั่น บนมือถือ 

4.04 0.700 มาก 

2. รู้จักวิธีการป้องกันตัวเอง จากการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น บนมือถือ 

3.91 0.653 มาก 

3. มีทักษะในเรื่องของการจัดการข้อมูล ของ
ระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 

3.81 0.727 มาก 

4. สามารถใช้โปรแกรมต่างๆบนมือถือ ใน
การปฏิบัติงานได้ 

3.82 0.725 มาก 

5. สามารถใช้งานอินเทอร์ เน็ตได้อย่า ง
คล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูล
ข่าวสารจาก  การส่งอีเมล์ หรือการดาวน์
โหลดโปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น 

3.58 0.771 มาก 

รวม 3.83 0.478 มาก 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี Pearson 
Correlation(r) 

Sig. 
(2 –

tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

1.โปรแกรมมีข้ันตอนการใช้
งานที่ ง่าย ในการเข้าถึงไม่
ซับซ้อน 

.314** .000 สั ม พั น ธ์ ป า น
กลาง 

2.การรับรู้ถึงประโยชน์จาก
การใช้เทคโนโลยี 

.184** .000 สัมพันธ์ต า 

3.การใช้เทคโนโลยีในการ
โอนเงิน ช่วยลดค่าใช้จ่ายลง
ได้ 

.364** .000 สั ม พั น ธ์ ป า น
กลาง 

4. ภาษาที่ใช้ในระบบ เช่น 
เมนูของธุรกรรมต่าง ๆ เข้าใจ
ง่าย 

.409** .000 สั ม พั น ธ์ ป า น
กลาง 

5. ระบบมีการแจ้งรหัสลับ 
(OTP )  ถึงผู้ ใช้บริการผ่าน 
SMS ท าให้เกิดความม่ันใจ 

.418** .000 สั ม พั น ธ์ ป า น
กลาง 

6.จะใช้เทคโนโลยีในการโอน
เ งิน - รั บ เ งิน  ต่อ เนื่ อ ง ใ น
อนาคต 

.380** .000 สั ม พั น ธ์ ป า น
กลาง 

รวม .522** .000 สั ม พั น ธ์ ป า น
กลาง 



340 Proceedings  Book

 

ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก  หากพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีความคิดเห็นระดับมากที่สุดในด้านบริการรับ-โอนเงิน
มาตรฐานใหม่ ตามนโยบายรัฐได้ง่าย เพียงเบอร์มือถือ และ/หรือ
เลขบัตรประชาชน มาผูกบัญชีเงินฝาก  

2. ด้านราคา/ค่าบริการ (Price) ลูกค้าธนาคารไทย
พาณิชย์ในเขต อ าเภอ เมือง  จังหวัดพะเยา มีความคิดเห็นเกี่ยวกบั
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการพร้อมเพย์ ของธนาคารไทย
พาณิชย์ด้านราคา/ค่าบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด หาก
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นระดับมากที่สุดในด้าน
การใช้งานพร้อมเพย์ ไม่เสียค่าบริการรายปี 

3. ด้านช่องทางการให้บริการ (Channel) ลูกค้าธนาคาร
ไทยพาณิชย์ในเขต อ าเภอเมือง   จังหวัดพะเยา มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านช่องทางการให้บริการ (Channel) โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก  หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ใน
เขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความคิดเห็นระดับมากที่สุดใน
ด้านจะรับเงินคืนภาษี หรือสวัสดิการจากภาครัฐ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการพร้อมเพย์ ของธนาคารไทยพาณิชย์ด้านการส่งเสริม
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขต อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา        
มีความคิดเห็นระดับมากในด้านฟรีค่าธรรมเนียม โอนเงินไม่จ ากัด 
จ านวนครั้ง/วัน  

 4. ด้านบุคลากร/พนักงานให้บริการ (People) ลูกค้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จาก
การศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีการ ตัดสินใจด้าน
พนักงานให้บริการในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความสุภาพ 
เต็มใจให้บริการในการตอบค าถาม มีความรู้  ความเข้าใจ ใน
ผลิตภัณฑ์ ให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิวรัส อินทร์บ ารุง (2553) พบว่า มีพนักงานธนาคาร
คอยและน าการใช้และการสมัครใช้หากเกิดปัญหา ก็มีพนักงาน
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ให้บริการ 24 ช่ัวโมงจึงสร้างความเช่ือมั่นให้แก่
ลูกค้าในการใช้บริการได้ สูง 

5. ด้านกระบวนการการให้บริการ (Process) การสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  ลูกค้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการพร้อมเพย์ 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ 
ทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด หากพิจารณาเป็น 
รายข้อพบว่าลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขต อ าเภอเมือง   
จังหวัดพะเยา มีความคิดเห็นระดับมากที่สุดในด้านช่ือเสียงและ
ภาพลักษณ์ของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ  ลูกค้าธนาคารไทย
พาณิชย์ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการพร้อมเพย์ของธนาคารไทย

พาณิชย์ด้านกระบวนการการให้บิรการโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าลูกค้าธนาคารไทย
พาณิชย์ในเขต อ าเภอเมือง   จังหวัดพะเยา มีความคิดเห็นระดับ
มากในด้านรูปแบบการให้บริการพร้อมเพย์ ท ารายการได้ง่าย 
รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน 

6. ด้านกระบวนการการให้บริการ (Process) 
จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก รูปแบบการให้บริการ พร้อมเพย์ 
ท ารายการได้ง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน สามารถตรวจสอบรายการ
โอนเงินย้อนหลังได้ และรูปแบบการจัดวางเมนูสะดวกในการท า
ธุรกรรม 

7. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ จากการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีการ ตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม
กายภาพในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภาพลักษณ์ และ
ความน่าเช่ือถือ ของธนาคาร เว็บไซค์ แอปพลิเคช่ัน มีความ
ทันสมัยน่าสนใจ และมีคู่มือ สัญญาลักษณ์การให้บริการ สามารถ
อธิบายให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย 
     ผลการศึกษาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ ได้แก่ ด้านราคา การใช้งาน 
พร้อมเพย์ไม่เสียค่าธรรมเนียมบริการรายปี รองลงมาด้าน
บุคลากร/พนักงาน ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ  
ด้ านผลิตกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ทัศนคติของลูกค้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
ต่อการบริการพร้อมเพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์  พบว่า
ลูกค้ามีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด หากพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ าลู กค้ าธนาคาร ไทยพาณิชย์ ใน เ ขต  
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดในด้านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์  
ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ธันย์ชนก กุณฑี (2553) ได้ศึกษา
ทัศนคติของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ที่มีต่อธุรกรรมทางการเงิน
ทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ใน อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีกับ 
การตัดสินใจในการเลือกใช้พร้อมเพย์ ของลูกค้าธนาคารไทย
พาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่าปัจจัยการ
ยอมรับเทคโนโลยีโดยรวม มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ .000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 และมีค่า (r) เท่ากับ .522 หมายความว่า
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ 
การตัดสินใจในการเลือกใช้พร้อมเพย์ของลูกค้าธนาคารไทย
พาณิชย์ ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวคือปัจจัย
การยอมรับเทคโนโลยีมีผลท าให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการ
พร้อมเพย์ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ของลูกค้าธนาคาร
ไทยพาณิชย์  ใน เขต  อ า เภอ เมื อง  จั งหวัดพะ เยา ใน 
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  หทัยกาญจน์  
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วรรธนสิทธิโชค (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการยอมรับบริการ
ซื้อขายกองทุนรวม ทางอินเทอร์เน็ตของผู้ลงทุน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ความสามารถและ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งคุณลักษณะของนวัตกรรม มีผลต่อกระบวนการ
ยอมรับบริการ 
ข้อเสนอแนะ 
     จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบการตัดสินใจใช้
ตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ ของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์   
ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
      ดังนั้นผู้บริหารธนาคารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการจึงสามารถน า ผลลัพธ์ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การให้บริการเกี่ยวกับการ 
ท าธุรกรรม ทางการเงิน โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้  
1. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทีวี วิทยุ เว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากสื่อดังกล่าวเป็นสิ่งที่เข้าถึงกลุ่มประชาชนได้ทุกส่วน 
ทุกช่วงวัย ทุกอาชีพมากที่สุด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี 
การกระตุ้นการใช้งานมากยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต 
 2. ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ  ด้าน 
กระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพนั้น
นับว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ด้วยกันทั้งนั้น 
ดังนั้น ทางธนาคารควรจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้
ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะการใช้บริการในด้านการบัญชี ด้านการโอนเงิน 
ด้านการช าระค่าสินค้าและบริการ และด้านบัตรเครดิต  

12.กิตติกรรมประกาศ 
     การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความ
กรุณาจาก อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษา 
ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับ
นี้สมบูรณ์ 
      ขอบคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านในการตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัยให้ค าแนะน าปรับปรุงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้เพื่อให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
      สุดท้ายนี้ขอขอบคุณลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม และท่าน
เจ้าหน้าที่ของเอกสารงานวิจัยทุกท่านที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้
น ามาอ้างอิงในการท าวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาหลัก  
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  2) เพื่อน าเสนอผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น 
ฐานกับการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในรายวิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 153 คน เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา LSM201 หลักการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  เครื่องมือในการวิจั ยได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา LSM 201 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2) แบบบันทึกการสอน (Log book) 3) แบบสังเกต 
4) แบบประเมินผลโครงการ เพื่อใช้ประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินโครงการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึก
การสอน แบบสังเกต และการท าวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ในรายวิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประกอบด้วย การวางแผนการจัดท าโครงการ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ด้านการจัดการโลจิสติกส์ การเก็บรวมรวบข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรวบรวมสรุปผลจากการด าเนินโครงการ  
การน าเสนอผลการด าเนินโครงการ 2) ผลการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
กับการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติได้ โดยมีโครงการที่
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีด้านการจัดการโลจิสติกส์กับการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ  
โครงการ Logistics Packaging ข้าวหลามหนองมน Easy to go โครงการจัดเส้นทางการขนส่งกระจาย ข้าวกระยาคู  
คู่พระนครศรีอยุธยา 

ค าหลัก : การจัดการเรียนรู้  โครงการเป็นฐาน  บูรณาการ  โลจสิตกิส์  ศิลปะและวัฒนธรรม 

Abstract 
The objectives of this research were 1)  to study the learning management process by using the 

Project Based Learning used in the Principle of Logistics and Supply Chain Management subject for a 
bachelor degree student 2)  to present the results from the Project Based Learning that had been used as 
a foundation and integration for Art and National Culture Conservation, these results were from the sample 
groups of the students who enrolled in the Principle and Logistics and Supply Chain Management subject 
( LSM201)  School of Business Administration, Sripatum University, Chonburi Campus.  The research 
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instruments in this study were 1) Learning Management Plan in the subject LSM 201, Principle and Logistics 
and Supply Chain Management 2) Researcher’s Log book 3) Observation Forms 4) Project Evaluation Forms 
and all were used to evaluate the achievement of the project. To evaluate the results by Researcher’s Log 
book, Observation Forms and content analysis. 

The research results were found that 1)  process of learning management by Project Based Learning 
for Art and National Culture Conservation in the Principle and Logistics and Supply Chain Management 
subject were included project planning, concept studying, the theories about logistics management, data 
collecting about the local wisdom products, the conclusion about the project and the presentation of 
project results.  2)  the learning results showed that the students could be able to apply the logistics 
management theories to develop and improve the local products with the local wisdoms that may 
identified and related to the identity, art and national culture.  These projects are such as “ The Logistics 
Packing Project”, “Khao Lam Nongmon” “Easy to go project” and “The route and distribution management 
project for Kayaku rice Pranakorn Sri Ayutthaya”. 

 
Keywords : Learning Management, Project Based Learning, Integration, Logistics, Art and Culture.  
 
1. บทน า 
     การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่ท าให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนา ตามธรรมชาติของผู้เรียน และตามศักยภาพ โดย
ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ความสนใจของผู้ เรียน รวมไปถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ผ่านกิจกรรม
ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ 
คิดเป็น สนใจการศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านและ
ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง[1]  ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับปณิธานการ
ต่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ต้องการสร้างบัณฑิตของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ เ ป็ น ผู้ เ พี ย บพ ร้ อม ไป ด้ ว ยคว ามรู้  
ความสามารถ เป็นผู้ที่คิดเป็น มหาวิทยาลัยได้มีแนวนโยบาย
การจัดการเรียนการสอนที่ 
     มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติของผู้เรียน ในลักษณะของการเรียน
กับตัวจริง เสียงจริง ประสบการณ์จริง สนุกสนานกับ 
มืออาชีพ โดยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง 
และการท างานลงพื้นที่จริง โดยมีผู้สอนเป็นผู้อ านวย 
ความสะดวก (Facilitator) จากแนวนโยบายดังกล่าวผู้สอน
จึงจ าเป็นต้องปรับกระบวนการเรียนการสอน วิธีการ และ
เทคนิคให้มีความเหมาะสมและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 
สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน 
     การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ หรือ โครงการเป็นฐาน 
(Project Based Learning) ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้อ านวย
ความสะดวก ผู้กระตุ้น แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน
อย่างใกล้ชิด ให้อิสระทางความคิดแก่ผู้เรียนในคิด วิเคราะห์ 
ผู้ เ รียน สามารถท่ีน า เอาความรู้  ความสามารถ หรือ 

ประสบการณ์ ทักษะของตนเองมาเป็นแนวคิดพื้นฐานใน 
การต่อยอด สร้างสรรค์ แก้ไขประเด็นปัญหา ที่ประเด็นที่
ต้องการพัฒนา นอกจากนี้แล้ว โดยใช้โครงการเป็นฐาน ยัง
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น  
การท างานเป็นทีม สามารถช่วยให้การท างานเป็นระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการส าคัญได้แก่ 1) ผู้เรียน
เลือกประเด็นท่ีสนใจ 2) หาวิธีการทางเลือกจากแหล่งข้อมูล
ด้วยตนเองหรือจากกลุ่ม 3) ลงมือปฏิบัติทางเลือกที่ประเมิน
แล้วจากการค้นคว้า 4) บูรณาการทักษะ ประสบการณ์ 
ความรู้ จากสภาพพื้นที่จริง ข้อมูลจริงที่ท าการศึกษาเรียนรู้ 
5) สรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง 
6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 7) น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
งานจริง ซึ่งจากกระบวนการตามหลักการดังกล่าวสามารถ
กล่าวได้ว่าเป็นการศึกษาที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องและยังยืน [2]  
     ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน  ต า ม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ได้วางระบบ
การจัดการเรียนการสอน สอดรับกับกระบวนการเรียนรู้
ส าหรับยุคศตวรรษท่ี 21 คือการจัดการเรียนการสอนที่ 
บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อมุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ บูรณาการศาสตร์ต่างๆที่ตนเอง
ศึกษา เพื่อช่วยจรรโลง รักษาศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น และระดับชาติไว้ [3] นับได้ว่าเป็นอีกภารกิจที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่งส าหรับผู้สอนที่จะวางแนวทางการจัด 
การเรียนการสอนให้ตอบรับกับเจตนารมณ์ดังกล่าว  
     ดังนั้นในรายวิชา LSM201 หลักการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ที่ เป็นรายวิชาเอกบังคับของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 345

 

โซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีเนื้อหาประกอบด้วย 
การศึกษาถึงบทบาทของ โลจิสติกส์ และโซ่อุปทานต่อองค์กร
และระบบเศรษฐกิจ การด าเนินงานด้านโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน อาทิ เช่น การจัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินค้า
คงคลัง การผลิต การขนส่งการจัดการวัสดุ การคลังสินค้า 
การกระจายสินค้า ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวได้
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้ เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในห้องและ 
นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ ได้ด้วย
ตนเอง และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้  
     ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐาน ท่ีได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง เรียนรู้จากแหล่งความรู้ประสบการณ์จริง 
มีทักษะทางความคิด วิเคราะห์ ประกอบกับสามารถประยุกต์ 
บู รณาการองค์ความรู้ ที่ ได้ต่ อยอดได้  จึ งสนใจศึกษา
กระบวนการเรียน และผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐานเพื่อบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้
อย่ างมีประสิทธิภาพ และเพื่ อปรับปรุ ง  หาแนวทาง 
การจั ดการ เรี ยนการสอนในรายวิ ชาดั งกล่ า ว ให้ ให้
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  

2. เพื่อน าเสนอผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐานกับการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติในรายวิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
  
3. วิธกีารด าเนินงานวิจัย  

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาที่
ล งทะ เบียนเรี ยนรายวิ ชา LSM 201 หลักการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 153 คน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา เป็นนักศึกษาที่
ล งทะ เบียนเรี ยนรายวิ ชา LSM 201 หลักการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา LSM 201 

หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 2) แบบบันทึกการสอน (Log book) ของผู้วิจัย 
 3) แบบสังเกต  
 4) แบบประเมินผลโครงการ เพื่อใช้ประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินโครงการ 
3.รูปแบบการด าเนินการวิจัย ในการวิจัยเป็นการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้กระบวนการวิจัย
ตามวงจรการวิ จัย เ ชิ งปฏิบั ติการ  (Action Research)   
4 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Act)  
ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และขั้นสุดท้าย ขั้นสะท้อนผล
การปฏิบัติ (Reflect) [4] โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้
วางแผนและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อท าโครงการ (Project) 
รวมถึงการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยด าเนินการ ดังน้ี 

 1.1 ให้ความรู้ผู้เรียนเกี่ยวกับโครงการการจัดท า
โครงการประยุกต์ใช้หลักการจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนา
ปรับปรุงสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเริ่มจากการ
ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่
เกิดจากศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาในระดับท้องถิ่น ที่
ผู้เรียนสนใจ และวางแผนการจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา  
ต่อยอด ปรับปรุงจากประเด็นปัญหาที่วิเคราะห์ได้ โดยใช้
วิธีการ เทคนิคจากการเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 6-8 คน รวมทั้งการ
ก าหนดกรอบการสังเกตการประเมินผล บันทึกผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม 

 1.2 ให้กลุ่มตัวอย่าง เขียนโครงร่าง โครงการ
ประยุกต์ใช้หลักการจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนาปรับปรุง
สินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าเสนอแผนการ
จัดท าโครงการต่อผู้สอน และเพื่อนร่วมช้ันเรียน เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบคามบกพร่องท่ีควรปรับปรุง
แก้ไข 

 1.3 ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขโครงการตามค าแนะน า 
เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นก่อนลงมือปฏิบัติการ 
     ขั้นที่  2 ปฏิบัติการ (Act)  เป็นขั้นตอนที่ผู้ เ รียนได้
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาไทย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีสนใจศึกษา ด าเนินการดังนี้ 

 2.1 ผู้เรียนประชุมวางแผนในกลุ่มเพื่อแบ่งหน้าท่ี
ในการค้นคว้าข้อมูลเ ชิงลึกผลิตภัณฑ์  ภูมิปัญญาไทย  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีศักยภาพและแสดงถึงมิติด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 2.2 ท าการพิจารณาคัดเลือกถึงความเหมาะสม 
และเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโลจิสติกส์กับ
โครงการ และด าเนินการประเมินผลความเป็นไปได้ในการท า
โครงการ รวมถึงความคุ้มค่าต่อการด าเนินโครงการ เนื่องจาก
ในด้านโลจิสติกส์ จ าเป็นต้องประเมินความคุ้มค่า ต่อการ
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ลงทุนปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้วย เช่น 
ต้นทุนการลงทุนในการพัฒนาปรับปรุง 

 2.3 ผู้เรียนเลือกผลิตภัณฑ์ที่ด าเนินโครงการจาก
การประชุมกลุ่ม ประเมินความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าแลว้ 
กลุ่มลงพื้นที่จริ งศึกษาข้อมูลจริ งของผลิตภัณฑ์ตั้ งแต่
กระบวนการผลิต การผลิต จนถึงการจ าหน่าย เพื่อศึกษา
ประเด็นปัญหาที่ต้องการน ามาปรับปรุงพัฒนาด้วยแนวคิด
ด้านโลจิสติกส์   

 2.4 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่จริง 
ของนักศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง มาประชุม
กลุ่ ม เพื่ อวิ เคราะห์และวิพากษ์  ถึ งการออกแบบการ
ด าเนินการให้โครงการมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 

 2.5 ผู้เรียนน าเสนอผลการด าเนินโครงการใน
รูปแบบต่างๆที่สนใจ เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการด าเนิน
โครงการตั้งแต่กระบวนการคิดวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การ
วิเคราะห์มิติคุณค่าด้านการคงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดทางด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อปรับปรุง 
แก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการ และน าเสนอผลส าเร็จ
สุดท้ายของการด าเนินโครงการในรูปแบบแนวคิดในการ
พัฒนาปรับปรุง โดยเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มได้ร่วมอภิปราย
ประเด็น และเสนอแนะ ก่อนท่ีผู้สอนท าการสรุปประเด็นจาก
การเรียนรู้ 
     ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observe) เป็นขั้นตอนประเมินผล
ระหว่างและหลังการปฏิบัติการ โดยเป็นการติดตามผลการ
ด าเนินการของผู้เรียน รวมถึงปัญหา และอุปสรรคระหว่าง
การด าเนินโครงการ เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ส าหรับวางแผนการ
แก้ไขปรับปรุง โดยแบ่งเป็นช่วงก่อนการการเตรียมการ  
ช่วงการลงพื้นที่ปฏิบัติการ และช่วงหลังการปฏิบัติการ โดย
ผู้วิจัยให้แต่ละกลุ่มรายงานความก้าวหน้าในทุกสองสัปดาห์ 
ตามแบบบันทึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผู้วิจัยประเมินผล
ความก้าวหน้าและความส าเร็จของโครงการ จากตัวช้ินงาน
โครงการในการน าเสนอ และประเมินผลจากการสังเกต 
กลุ่มตัวอย่างในช่วงระยะการปฏิบัติการ จากน้ันรวบรวมผล
การประเมินในแต่ละช่วงและการน าเสนอสุดท้ายมาวิเคราะห์ 
     ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัต ิ(Reflect) ผู้วิจัยด าเนินการ
ประเมินการวิจัย วิเคราะห์ผลการวิจัย เพื่อน าไปสรุปผล
การศึกษา และสะท้อนผลการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึง
รวบรวมแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการจัดการโลจิ
สติกส์กับการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
น าไปเป็นตัวอย่าง จากนั้นน าผลที่ได้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวม เรียบเรียง จากแบบ

บันทึกความก้าวหน้าของการน าเสนอโครงการและแบบ
สังเกตของผู้วิจัย แล้วท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)   

 
4. ผลการวิจัย 
 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น
ฐานในรายวิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประกอบไปด้วย การวางแผน
การจัดท าโครงการ โดยกลุ่มผู้เรียนวางแผนการศึกษาค้นคว้า
ตัวผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
พบว่า ผู้เรียนสามารถค้นคว้าผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกบ่งบอก
ถึ งภูมิปัญญาของท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาไทยได้  เ ช่น 
ผลิตภัณฑ์จักรสาน อ า เภอพนัสนิคม ผลิตภัณฑ์และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าข้าวหลามหนองมน การศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีด้านการจัดการโลจิสติกส์  พบว่าผู้ เรียน
ประยุกต์แนวคิดมาปรับใช้ได้อย่างสอดคล้อง เช่น การจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพื่อสะดวกต่อการขนย้าย การลดต้นทุนการผลิต การ 
วางแผนการกระจายการขนส่ง  
 

 
รูปที่ 1 การวางแผนการด าเนินโครงการ 

 การเก็บรวมรวบข้อมูลผลิตภัณฑ์จากสถานที่จริง
พบว่า ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ จากประสบการณ์จริงของผู้ที่
เกี่ยวข้อง และได้ลงเห็นสถานที่จริงการด าเนินการ และ
สถานการณ์จริง เช่นลงพื้นที่การผลิตข้าวหลาม การผลิตข้าว
กระยาคู การสัมภาษณ์ร้านค้าแหล่งกระจายสินค้าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
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รูปที่ 2 การลงพื้นที่จริงสัมภาษณผ์ู้ประกอบการ 

     การรวบรวมสรุปผลจากการด าเนินโครงการ เขียนเรียบ
เรียงผลเป็นรายงาน และน าจัดท าการน าเสนอผลการด าเนิน
โครงการในรูปแบบที่น่าสนใจ เ ช่น การน าเสนอผ่าน  
คลิปวิดีโอ การน าเสนอด้วยสื่อผสม จากนั้นให้มีการซักถาม
อภิปรายระหว่างกลุ่ม และจากผู้สอน เพื่อให้ได้ประเมิน 
การประเมินผลการด าเนินโครงการที่ชัดเจนและละเอียด 
รวมไปถึงการสรุปประเด็นการเรียนรู้ที่ได้รับจาการด าเนิน
โครงการ 
 

 
รูปที่ 3 การน าเสนอผลการด าเนินโครงการ 

 

 
รูปที่ 4 การน าเสนอด้วยสื่อผสม คลิปการสัมภาษณ์จาก 

ผู้มีประสบการณ์จริง 

     ซึ่งจากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ และสามารถประยุกต์ใช้ 
องค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยได้อย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ  
 2. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน กับ
การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติได้ โดยมีโครงการที่ประยุกต์ใช้แนวคิด 
ทฤษฎีด้านการจัดการโลจิสติกส์กับการบูรณาการการ 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ดังนี้  
 1 . โ ค ร งก า ร  Logistics Packaging ข้ า วหลาม 
หนองมน  Easy to go โ ด ยกา รประ ยุ ก ต์ ใ ช้ หลั กการ 
บรรจุภัณฑ์เพื่อการปกป้องสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อให้ข้าม
หลามหนองมนไม่หกหล่นเสียหายและประยุกต์ใช้เครื่องจักร
สานพนัสนิคมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม  
 2 . โครงการลดต้น ทุนการผลิตกระยาสารท 
สุริยะกานต์ สืบสานขนมไทย โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการ
วางแผนการผลิต การลดความสูญเปล่าในการผลิตมาใช้กับ
การลดต้นทุน และวิเคราะห์ความสูญเปล่าในการผลิต 
กระยาสารทท้ังกระบวนการของชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการ
วางแผนการผลิตให้มีปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่มีสินค้าคงเหลือ
จ านวนมากที่ส่งผลต่อรสชาติ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
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รูปที่ 5 การน าเสนอโครงการทีผู่้เรียนได้ด าเนินการ 

 

 
รูปที่ 6 การน าเสนอโครงการที่ประเมินผลและน าเข้าแข่งขัน 
 
 3 .  โครงการจั ด เส้นทางการขนส่ งกระจาย  
ข้าวกระยาคู คู่พระนครศรีอยุธยา โดยการประยุกต์ใช้การ
วางแผนการขนส่งเพื่อให้ผู้ประกอบการกระจายผลิตภัณฑ์ใน
ต้นทุนการขนส่งที่ต่ า 
 4. โครงการเฟอร์นิเจอร์ก้านตาล ยั่งยืนสืบสานภูมิ
ปัญญาไทย โดยการประยุกต์เอาภูมิปัญญาจักรสานพื้นบ้าน
ไปประยุกต์กับการน าก้านตาลวัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มา
สร้างรายได้เป็นเฟอร์นิเจอร์  

5 .  โ คร งการ  รั กษาภู มิ ปัญญาแผ่ นดิ น  ปั้ น 
พระพุทธศิลป์ ด้วยการจัดการวัสดุคงคลงั โดยการประยุกตใ์ช้
การจัดการวัสดุคงคลังเพื่อลดปริมาณวัตถุดิบคงคลังของการ
ผลิตพระคือปูนหล่อแบบพระให้เหมาะสมและคงคุณภาพ 
 6. โครงการแจงลอนคนทะเล ประยุกต์ใช้การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษา 
(shelf life) ของขนมจงลอนให้นานขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยว
สามารถซื้อไปฝากและเก็บได้นาน 
 

 
รูปที่ 7 การน าเสนอโครงการที่ประเมินผลและน าเข้าแข่งขัน 
 
     ซึ่งจากการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของการใช้โครงการ
เป็นฐานท าให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ น าแนวคิดในศาสตร์
วิชาของตนเองไปใช้เพื่อการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
ตามแนวนโยบายระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้
อย่างเหมาะสม 
     นอกจากนี้แล้วหลังการด าเนินโครงการวิจัยผู้วิจัยได้
ขยายผลจากการวิจัยครั้งนี้ โดยน าผลงานที่ผ่านการประเมิน
จากแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินโครงการที่มีความ
โดดเด่น ได้แก่โครงการโครงการ Logistics Packaging  
ข้าวหลามหนองมน Easy to go ส่งประกวดแข่งขันจัดบูท
นิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น การประยุกต์ศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยเครือข่ายความร่วมมือของสถานบันการศึกษาที่
เปิดด้านโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และขยายผลการ
จัดการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่ววในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 ซึ่ ง โครงการของผู้ เรียนก็ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เช่นเดียวกัน  ซึงแสดงให้เห็นถึงผลที่ได้รับจากการเรียนรู้โดย
ใช้โครงการเป็นฐานได้เป็นอย่างดี 

 

 
รูปที่ 7 การขยายผลการวิจัยสูโ่ครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

จากการแข่งขันทางวิชาการ 
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5. สรุปผลและอภิปรายผล 
     จากผลการวิจัยที่กล่าวมาเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โครงการเป็นฐานสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด
เป็นระบบ และท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่
ศึกษา สอดคล้องกับแนวคิด ที่เห็นว่าการเรียนรู้แบบโครงการ
เป็นฐานท าให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มใหม่ และเรียนรู้กับ
ชีวิตจริงจากเรื่องที่สนใจ สามารถต่อยอดการแสวงหาความรู้
ใหม่จากกระบวนการเรียนรู้นี้ ได้  [5]  นอกจากนี้แล้ว
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวยังสอดรับกับการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21ที่ผู้เรียนควรต้องมีทักษะในด้านต่างๆเพิ่มขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าวว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานช่วยส่งเสริมทักษะ และสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสังคม
ปัจจุบันและความก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนต้องมี
ทักษะความรู้ทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความ
รับผิดชอบ ทักการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี [6] 
     ในด้านการประยุกต์น าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมในการ
จัดการเรียนรู้นอกจากท าให้ผู้เรียนรู้จักซึบซับในศิลปะ และ
วัฒนธรรมของชาติแล้ว ผู้เรียนได้ยังได้รับความรู้ความเข้าใจ
จากภูมิปัญญาจากท้องถินที่เป็นประสบการณ์ตรงจากผู้รู้ 
ปราชญ์ชาวบ้าน นอกจากนี้แล้วการสอนที่น าประสบการณ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกับการจัดการเรียนรู้นั้นช่วยให้
ผู้ เรียนได้มีโอกาสประยุกต์ความรู้ ให้เข้ากับบริบทของ
รายวิชาก่อให้เกิดประสบการณ์น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ 
[7]  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
     ในการเรียนรู้โดยการใช้โครงการเป็นฐานช่วยให้นักศึกษา
กล้าแสดงออก พัฒนาทักษะทางความคิด การน าเสนอ และ
จากการลงพื้นที่ท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการน าเสนอมาก
ขึ้นนั้นผู้สอนต้องไม่ยึดติดและให้อิสระต่อกระบวนการคิด
และจินตนาการของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อระดับคุณลักษณะ
ความคิดสร้างสร้างของผู้เรียนให้อยู่ในระดับสูงขึ้น 
     ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน และควรศึกษา
เพิ่มเติมในรายวิชาอื่นที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปเพื่อ
เปรียบเทียบผลส าเร็จของการจัดการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผักและผลไม้ปลอดสารพิษของพนักงาน 

สายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาและศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการเลือกซื้อของผู้บริโภคผักและ
ผลไม้ปลอดสารพิษ  เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจจ าหน่ายผักและผลไม้
ปลอดสารพิษในจังหวัดพะเยา  การศึกษาน้ีใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างที่ท าการการศึกษาครั้งนี้ 
คือ พนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา   จ านวน 269 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Non-probability Sampling) ด้วยวิธีสะดวก (Convenience Sampling)  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40ปีส่วนใหญ่รู้จักและมี 
ความต้องการบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษโดยเหตุผลหลักที่ท าให้อยากบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ได้แก่ คุณค่า
ด้านคุณภาพ ที่มีผลต่อสุขภาพรองลงมาได้แก่ คุณค่าและประโยชน์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม  
โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ ยอมที่จะจ่ายเงินซื้อผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ถึงแม้จะมีราคาแพงกว่า แต่เป็นสินค้าที่ช่วยการรักษา
สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และจากการศึกษาข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อผักและ
ผลไม้ปลอดสารพิษ (4P) พบว่า ปัจจัยด้านราคามีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด อยู่ที่ 4.61 รองลงมาเป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ 4.45 ปัจจัยด้านการส่งเสริมด้านการตลาด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.43 และ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.33 

ค าส าคัญ :  พฤติกรรมการเลือกซือ้  ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ  กลยุทธ์การตลาด  

Abstract 
 The objective of this study was to study the behavior of the purchase of organic vegetables and 
fruits of Phayao University Service staff and to study marketing mix factors that affect consumers' demand 
for fruits and vegetables. Poison To use the information to guide the marketing strategy of the organic fruit 
and vegetable distribution business in Phayao. This study used data collection method with questionnaire. 
The sample of this study was the service staff. University of Phayao, 269, using a non-probability sampling 
method. Non-probability sampling (Convenience Sampling) 
 The results showed that the majority of respondents were female between 31-40 years, most of 
them know and need to eat organic vegetables and fruits. The main reasons for wanting to consume organic 
fruits and vegetables are quality. The health impact followed. Values and benefits to the environment and 
social responsibility. By most consumers. Willing to pay to buy organic fruits and vegetables. Even more 
expensive. But it is a trade that helps to preserve the environment and is responsible for society. And from 
the study of market mix data on the purchase of non-toxic fruits and vegetables (4P), the average price 
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index was 4.61, followed by the average product. At 4.45, marketing promotion factors The average is 4.43 
and the distribution channel factor. The average is 4.33. 

Keywords :  Purchase behavior, organic fruits and vegetables, marketing strategies 
 
1. บทน า 
     อุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของไทย
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีการขยายตัวสูง
ถึง 21% ซึ่ งการขยายตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในส่วนของ
อุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์ (28%) และพืชผสมผสาน (87%) 
หากพิจารณาย้อนหลังกลับไป 5 ปี จะเห็นได้ว่า เกษตร
อินทรีย์ไทยมีการเจริญเติบโตเฉลี่ย 6.37% และ 10.14% 
การขยายตัวของพื้นที่เกษตรอินทรีย์นี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ปัจจัยด้านนโยบายและการส่งเสริมทางการตลาด ประกอบ
กับการที่มีการยกเลิกนโยบายประกันราคาข้าวในช่วงต้นปี 
2557 ซึ่งเริ่มท าให้ราคาข้าวเปลือกทั่วไปปรับตัวลดลง 
โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2559 ที่ราคาข้าวเปลือกน่าจะ
ตกต่ าสุดในรอบเกือบ 10 ปี ซึ่งน่าจะท าให้ในปี 2561  
มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวหันมาปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์
มากขึน้ในขณะเดียวกัน ตลาดสินค้าเกษตรอินทรยี์ในประเทศ
และต่างประเทศก็ ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ขบวนการเกษตรอินทรีย์ไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาค่อนข้าง
คึกคักในส่วนของภาครัฐ ความพยายามในการผลักดัน 
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ (ที่สิ้นสุดลงตั้งแต่ปี 2554) ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้า
แต่อย่างใด แต่การปราศจากแผนดังกล่าวแทบจะไม่ได้มีผล
ต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ทั้งนี้ก็เพราะเกษตร
อินทรีย์ไทยขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนและประชาสังคม 
เป็นหลัก ตราบใดที่ภาคเอกชนและประชาสังคมยังมีความ
พร้อมและความเข้มแข็งเกษตรอินทรีย์ไทยก็ยังคงขับเคลื่อน
ไป ได้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งสิ่ งที่ น่ า เป็ นกั ง วลมากกว่ าก็ คื อ 
บรรยากาศ/สภาพแวดล้อมทางนโยบาย เช่นความพยายาม
ผลักดันให้มีการอนุญาตทดลองปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม
ในช่วงปลายปี 2558, การตรวจพบการปนเป้ือนสารเคมี
การเกษตรในสินค้าเกษตรทั่วไป (เกษตรดีที่เหมาะสม - GAP) 
และเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานโดย
หน่วยงานภาครัฐ,การจัดท าร่างข้อก าหนดมาตรฐานบังคับ
ฉลากเกษตรอินทรีย์ปัจจัยเหล่านี้ค่อนข้างจะส่งผลคุกคามต่อ
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในประเทศค่อนข้างมากและ 
การผลิตเกษตรอินทรีย์ไทยจากการส ารวจข้อมูลโดยมูลนิ ธิ
สายใยแผ่นดิน/กรีนเนท พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 235,523.35 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 
284,918.44 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558(เพิ่มขึ้น 20.97%)ในส่วน

ของจ านวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ในช่วงเวลาดังกล่าวก็ขยับเพิ่มขึ้นจาก 9,961 ฟาร์มใน 
ปี 2558  พ.ศ. 2557 เป็น 13,154 ฟาร์ม ในปี พ.ศ. 2558 
     จังหวัดพะเยาถือว่า เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความส าคัญด้าน
การเกษตร  โดยเป็นจังหวัดที่มี การปลูกผักและผลไม้
หลากหลายชนิด  ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจ
ต่อการผลิตและการตลาดผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพิ่ม 
มากขึ้น  โดยพยามหลีกเหลี่ยงการใช้สารเคมี  ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคได้มีแนวโน้มใส่ใจดูแล
สุขภาพมากข้ึน ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักและผลไม้
มารับประทาน  โดยเน้นผักและผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษ
อี กทั้ ง ก รมอนามั ย ไ ด้ ออกฉล ากส า ห รั บกลุ่ ม สิ นค้ า 
ปลอดสารพิษส าหรับกลุ่มสินค้าปลอดสารพิษผักและผลไม้
อนามัยมีการรณรงค์สินค้าเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องกลุ่ม
ผู้บริโภคอยู่ในระดับสูงและระดับกลางเป็นหลัก  (ธิติมา  
เทียนไพร, 2550)ทั้งนี้จังหวัดพะเยายังมีมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในจังหวัดที่มีบุคคลากรจ านวนมากและ
ส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่และต่างจังหวัดที่เข้ามาอาศัยอยู่
ในจังหวัดพะเยาท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านการค้าและ
การตลาดเป็นอย่างมาก รวมถึงโอกาสทางการค้าของผักและ
ผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดพะเยา ซึ่งค่อนข้างมีอัตราการ
จ าหน่ายที่ดี  
     ดังนั้นการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรผู้
ที่ท าการผลิตและน าสินค้าผักและผลไม้ปลอดสารพิษมา
จ าหน่ายให้กับบุคคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งถือได้ว่าเป็น
ตลาดสินค้าเกษตรปลอดสารพิษท่ีส าคัญและมีศักยภาพแห่ง
หนึ่งในจังหวัดพะเยา ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะท าการศึกษาถึง
แนวทางการพัฒนาธุรกิจจ าหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
ยิ่งขึ้น โดยการศึกษาครั้งนี้จะเน้นการศึกษาถึงมุมมองของ
ผู้บริโภคเป็นหลัก (Demand Pull)   

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
     1. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผักและผลไม้ปลอด
สารพิษของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
     2.  ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษของพนักงาน
สายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1.ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจในธุรกิจผักและผลไม้
ปลอดสารพิษ ได้รูถึงกลยุทธ์ตลาดผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 
     2. ผู้ประกอบการ รวมถึงบุคคลที่สนใจในธุรกิจผักและ
ผลไม้ปลอดสารพิษ มีความรู้ความเข้าใจต่อความต้องการ
บริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษและพฤติกรรมตอบสนอง
ของผู้บริโภค เพื่อสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาแผนธุรกิจ
ของตนได้อย่างเหมาะสม 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพฒันาธุรกิจผักและผลไม้
ปลอดสารพิษ จากมุมมองผู้บรโิภค กรณีศึกษา พนักงานสาย
บริการมหาวิทยาลยัพะเยาขอบเขตเนื้อหาจะศึกษาเฉพาะผัก
และผลไม้ปลอดสารพิษ โดยก าหนดขอบเขตเนื้อหา 2 ด้าน 
ได้แก่  
4.1.1 พฤติกรรมตอบสนองที่สอดคล้องกับส่วนผสมทางการ
ตลาด 
4.1.2 แนวทางการวางกลยุทธ์การตลาด 
     ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ า ง ในการศึ กษาครั้ ง นี้
ประกอบด้วย พนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา
จ านวน 821 คน โดยได้ท าการเลือกสุ่มเก็บแบบสอบถาม 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี จ านวน 269 คน  ซึ่ง
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience  
sampling) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย
ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ Taro Yamane โดยที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 90 (ความคลาดเคลื่อนที่ 0.10 ) 

 
5.การทบทวนวรรณกรรม      
     การศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจกลยุทธ์การตลาดของ
ผักและผลไม้ปลอดสารพิษจากมุมมองผู้บริโภค กรณีศึกษา
พนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาผู้ศึกษาได้จ ากัด
ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาในเรื่องเฉพาะ ผักและผลไม้
ปลอดสารพิษ รวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมของผู้บริโภค (Customer Behavior) 
หมายถึงเป็นการกระท าโดยมนุษย์แสดงออกโดยไม่รู้ตัว  
การแสดงออกหรือการกระท าโดยธรรมชาติของมนุษย์
สามารถส่งอิทธิพลทางการตลาดได้ (Foxall & Sigurdsson, 
2013) กลุ่มบุคคลหรือครัวเรือน ซึ่งซื้อหรือต้องการสินค้า
หรือบริการเพื่อการบริโภคส่วนตัว หรือพฤติกรรมการ
ตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ 

และใช้บริการสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความ 
พึงพอใจของเขา การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษา
พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ 
เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุดจากงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด (วันดี รัตนกาย , 2554) หรือ การกระท าหรือการ
แสดงออกของมนุษย์ซึ่ งเกิดจากสิ่ งกระตุ้นภายใน เช่น 
ความคิด ทัศนคติ และค่านิยม นอกจากน้ีการแสดงออกนั้นๆ
อาจมาจากการกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม 
และ สังคม (นันทา ศรีจรัส , 2551) หรือ การแสดงกิริยา
อาการที่เกี่ยวกบการซื้อ การใช้การประเมินผล การค้นหา
ข้อมูลสินค้าหรือบริการตามความต้องการหรือตามการ
คาดหวังของผู้บริโภค 2) พฤติกรรมผู้บริโภคคือ การแสดง
ปฏิกิริยาของบุคคลที่เป็นกระบวนการ เพื่อให้ได้รับสินค้าหรอื
บริการตามความต้องการของตน3) พฤติกรรมผู้บริโภคคือ 
กระบวนการที่เกี่ยวกบการค้นหาข้อมูล การซื้อ การใช้การ
ประเมินผลในสินค้าหรือบริการ หรือพฤติกรรมการผู้บริโภค 
หมายถึง พฤติกรรมการซื้อ การใช้ การประเมิน และการ
ก าจัดสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ที่ซื้อสินค่า
และบริการไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือ
เพื่อกินหรือใช้ภายในครัวเรือน ผู้บริโภคทุกคนท่ีซื้อสินค้าและ
บริการไปเพื่อวัตถุประสงค์เช่นว่านี้รวมกันเรียกว่าตลาด
ผู้บริโภคผู้บริโภคทั่วโลกนั้นมีความแตกต่างกันในลักษณะ
ด้านประชากรศาสตร์อยู่หลายประเด็น เช่น ในเรื่องของอายุ
รายได้ระดับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีค่านิยม 
และรสนิยม เป็นต้น พฤติกรรมการกินการใช้การซื้อ และ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์จึงแตกต่างกัน
ออกไป ท าให้มีการซื้อการบริโภคสินค้าและบริการหลายๆ 
ชนิดที่แตกต่างกัน นอกจากลักษณะประชากรดังกล่าวแล้ว 
ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่ท าให้มีการบริโภคแตกต่างกัน (กมลภพ 
ทิพย์ปาละ 2555) 
2 แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือกลยุทธ์
ทางการตลาด 4P’s/4C’s เพื่อสร้างข้อเสนอขาย ท่ีก่อให้เกิด
การซื้อขายสินค้า ให้บริการระหว่างผู้บริ โภค ซึ่ งส่วน 
ประสมทางการตลาดมี 4 ประการ (4P’s ) ประกอบไปด้วย  
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยแรกที่จะแสดงว่ากิจการ
พร้อมจะท าธุรกิจได้ กิจการนั้นจะต้องมีสิ่งที่จะเสนอขายอาจ
เป็นสินค้าที่มีตัวตน บริการ ความคิด (Idea) ที่จะตอบสนอง
ความต้อง การ ได้  การศึกษาเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น  
นักการตลาด มักจะศึกษาผลิตภัณฑ์ในรูปของผลิตภัณฑ์
เบ็ดเสร็จ (Total Product) ซึ่งหมายถึงตัวสินค้าบวกกับ
ความพอใจและผลประโยชน์อื่นที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อ
สินค้านั้น ผู้บริหารการตลาดจะต้องมีการปรับปรุงสินค้าหรือ
บริการที่ผลิตขึ้นมาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผู้ บริโภค
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และสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นส าคัญ ในการศึกษา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จะต้องศึกษาปัญหาต่างๆ ที่ครอบคลุมถึง
การเลือกตัวผลิตภัณฑ์ หรือ สาย ผลิตภัณฑ์ การเพิ่มหรือลด
ชนิดของสินค้าในสายผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ใน
เรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การให้บริการ
ประกอบการขาย การรับประกัน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ออกมา จ าหน่ายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มใด 
วงจรผลิตภัณฑ์ของสินค้ามีระยะเวลานานเท่าใด ในแต่ละ
ช่วง เวลาของวงจรผลิตภัณฑ์นั้น นักบริหารการตลาดควรจะ
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร และเมื่อ ต้องการที่จะสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการ ธุรกิจจะต้องมีการวางแผน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอด คล้องกับความต้องการของ
ตลาดได้อย่างไร 
  2. ราคา (Price) เมื่อธุรกิจได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขึ้นมา รวมทั้งหาช่องทางการ จัดจ าหน่ายและวิธีการแจกจ่าย
ตัวสินค้าได้แล้ว สิ่งส าคัญที่ธุรกิจจะต้องด าเนินการต่อไป คือ 
การก าหนดราคา ทีเ่หมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ที่จะน าไปเสนอ
ขายก่อนที่จะก าหนดราคาสินค้า ธุรกิจต้องมีเป้าหมายว่าจะ
ตั้งราคา เพื่อต้องการท าก าไร หรือเพื่อขยายส่วนถือครอง
ตลาด (Market Share) หรือเพื่อเป้าหมายอย่างอื่น อีกทั้ง
ต้องมี การใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะท าให้เกิดการยอมรับ
จากตลาดเป้าหมายและสู้กับคู่แข่งขันได้ในการแข่งขันใน
ตลาดกลยุทธ์ราคาเป็นเครื่องมือที่คู่แข่งขันน ามาใช้ได้  
ผลรวดเร็วกว่าปัจจัยอื่นๆ เช่น การลดราคา หรืออาจ ตั้ง
ราคาสินค้าให้สูงส าหรับสินค้าที่มีลักษณะพิเศษในตัวของมัน
เอง เพื่อแสดงภาพพจน์ที่ดี อาจใช้ผลทาง จิตวิทยามาช่วย
เสริมการตั้งราคา การตั้งราคาสินค้าอาจมีนโยบายการให้
สินเช่ือหรือนโยบายการให้ส่วนลดเงิน สดส่วนลดการค้า หรือ
ส่วน ลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนั้นธุรกิจจะต้องค านึงถึง  
กฎข้อบังคับทางกฎหมายที่จะมี ผลกระทบต่อราคาด้วย 
ราคามูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า 
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ ระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับ
ราคาผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาจะตัดสินใจซื้อ 
 3. การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภณัฑ์
ที่ผู้ผลิตผลิตขึ้นมาได้นั้น ถึงแม้ว่า จะมีคุณภาพดีเพียงใดก็
ตาม ถ้าผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งซื้อและไม่สามารถจะจัดหามา
ได้ เมื่อเกิดความต้องการ  2 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาก็ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ ดังนั้น นักการ
ตลาดจึงจ า เป็นต้อง พิจารณาว่าที่ไหน เมื่อไร และโดยใครที่
จะเสนอขายสินค้า การจัดจ าหน่ายเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แต่ก็
เป็น สิ่งจ าเป็นที่ต้องศึกษา การจัดจ าหน่ายแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางจ าหน่ายสินค้า ( Channel of 
Distribution)  เน้นการศึกษาถึ งชนิดของช่องทางการ
จ าหน่ายว่าจะใช้วิธีการขายสินค้าให้กับผู้บริโภค โดยตรง 

หรือการขายสินค้าผ่านสถาบันคนกลางต่างๆ บทบาทของ
สถาบันคนกลางต่างๆ เ ช่น พ่อค้าส่ง (Wholesalers )  
พ่อค้าปลีก (Retailers)  และตัวแทนคนกลาง (Agent 
Middleman) ท่ีมีต่อตลาด อีก ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัด
จ าหน่ายสิน ค้า  คือ การแจกจ่ าย ตัวสิน ค้า  (Physical 
Distribution)  ก า รกร ะจ าย  สิ นค้ า เ ข้ า สู่ ตั วผู้ บ ริ โ ภค  
การเลือกใช้วิธีการขนส่ง Transportation) ที่เหมาะสมใน
การช่วยแจกจ่ายสินค้า ส่ือ การขนส่งได้แก่ การขนส่งทาง
อากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางท่อ ผู้บริหาร
การตลาดจะต้องค านึงว่าจะเลือกใช้สื่ออย่างใดถึงจะดีที่สุด 
โดยเสียค่าใช้จ่ายและสินค้านั้นไปถึงลูกค้าทันเวลา ขั้นตอนที่ 
ส าคัญอีกประการหนึ่งในการแจกจ่ายตัวสินค้า คือ ขั้นตอน
ของการจัดเก็บรักษาสินค้า (Storage) เพื่อรอการจ าหน่ายให้
ทันเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ 
 4.การส่งเสริมการขาย (Promotion) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ติดต่อสื่อสารไป ยังตลาดเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเปน็
วิธีการที่จะบอกให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย 
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด เพื่อบอกให้ลูกค้า
ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายใน ตลาดพยายามชักชวน
ให้ลูกค้าซื้อและเพื่อเตือนความทรงจ ากับตัวผู้บริโภค 3  
การส่งเสริมการตลาดจะต้องมีการศึกษาถึงกระบวนการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication Process) เพื่อเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับกับผู้ส่ง การส่งเสริมการตลาดมี
เครื่องมือส าคัญที่จะใช้อยู่ 4 ชนิดด้วยกัน ที่เรียกว่าส่วนผสม
ของการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ได้แก่ 4.1 การ
ขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการเสนอขาย
สินค้าแบบ เผชิญหน้ากัน (Face-to-Face) พนักงานขายต้อง
เข้าพบปะกับผู้ซื้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินค้า การส่งเสริม 
การตลาดโดยวิธีนี้ เป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ เสียค่าใช้จ่ายสูง  
4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการ
จ่ายเงินเพื่อการส่งเสริม การตลาด โดยมิได้อาศัยตัวบุคคลใน
การน าเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็นการใช้สื่อโฆษณา
ประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
ป้ายโฆษณา อินเตอร์เนท (Internet) สื่อโฆษณาเหล่านี้จะ
สามารถ เข้าถึงผู้บริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะส าหรับสินค้าที่
ต้องการกระจายตลาดกว้าง 4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) หมายถึงกิจกรรมที่ท าหน้าที่ช่วย พนักงานขาย
และการโฆษณาในการขายสินค้า การส่งเสริมการขายเป็น
การกระตุ้นผู้บริ โภคให้ เกิดความ ต้องการในตั วสินค้า  
การส่งเสริมการขายจัดท าในรูปของการแสดงสินค้า การแจก
ของตัวอย่าง แจกคูปอง ของ แถม การใช้แสตมป์เพื่อแลก
สินค้าการชิงโชคแจกรางวัลต่างๆ ฯลฯ 4.4 การเผยแพร่และ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ( Publicity and Public Relation)  ใ น 
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ปัจจุบันธุรกิจมักสนใจภาพพจน์ของกิจการ ธุรกิจได้ใช้เงิน
จ านวนมากเพื่อสร้างช่ือเสียงและภาพพจน์ของ กิจการ 
ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นที่การแสวงหาก าไร 
(Maximize Profit) เพียงอย่าง เดียว ต้องเน้นที่วัตถุประสงค์
ของการให้บริการแก่สังคมด้วย (Social Objective) เพราะ
ความอยู่รอดของ องค์การธุรกิจจะขึ้นอยู่กับการยอมรับของ
กลุ่มผู้บริโภคในสังคม ถ้าหากกลุ่มผู้บริโภคต่อต้านหรือมี
ความคิดว่าองค์การธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนมาก
จนไม่ค านึงถึงสังคม หรือผู้บริโภค เช่น การผลิตสินค้า แล้ว
ปล่อยน้ าเสียลงแม่น้ า หรือท าให้อากาศเป็นพิษ ก่อให้เกิด
ผลเสียแก่ส่วนรวม โดยมิได้หาวิธีแก้ไข จะสร้าง ภาพพจน์ที่
ไม่ดีขององค์การธุรกิจ 
     ปัจจุบันการตลาดเข้าสู่ยุค Marketing 3.0 เป็นยุคที่
ศูนย์กลางอยู่ที่ความร่วมมือกันของสังคมประชาสังคม 
รวมท้ังการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการเช่ือมต่อสังคมใน 
เชิงบวก ยุคนี้เน้นจิตวิญญาณ หรือการสร้างแนวคิดต่าง ๆ 
โดยใช้ ตราสินค้า (Brand) เป็นเครื่องมือสนับสนุน และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางสังคมเป็นเครื่องมือ 
(เช่น Social Network Internet) โดยจะเน้นที่จิตวิญญาณ
ซึ่งมุ่งที่คุณค่า ท าตนให้เป็นประโยชน์ โดยมีสาระส าคัญ 
(นัยนา แย้มอรุณ, 2556)  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ ความรู้สึก 
ทัศนคติ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ ดังนี้ 
     นงนุช โกสียรัตน์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยก าหนดความ
ต้องการบริ โภคผักปลอดสารพิษและศึกษาพฤติกรรม 
การบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในร้านค้าเพื่อ
สุขภาพพบว่าการน าส่วนประสมทางการตลาดมาใ ช้ 
วางแผนการผลิตและตลาดควรเน้นให้ผู้บริโภคมองเห็น
คุณค่ าและประโยชน์ สู ง สุ ดที่ จ ะ ได้ รั บจะการซื้ อผั ก 
ป ล อด ส า ร พิ ษ รั บป ระท า น  แ ล ะ ค ว า ม เ ช่ื อมั่ น ขอ ง
ผู้ประกอบการเป็นส าคัญ 
     เอียน (Zhen, 2012) ได้ศึกษาแรงจูงใจของหญิงสาว
ในช่วงอายุ 20-34 ปี ในการซื้ออาหารอินทรีย์ (organic 
foods)ในประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ
อาหารอินทรีย์ ที่ปัจจุบันนี้ ถึงแม้จะมีความสนใจด้านสุขภาพ
มากขึ้น แต่ความต้องการในตลาดยังไม่แน่นอน ซึ่งจากการ
วิจัยพบว่า การยอมรับ, ราคาที่ย่อมเยา และการรับรู้เป็น
ปัจจัยส าคัญหลักที่สามารถมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะซื้อ
ของผู้บริโภค 
     สยาม อรุณศรีมรกต และวรพร สังเนตร (ม.ป.ป.) (2551) 
ได้ศึกษาสภาพการตลาดของพืชผักอินทรีย์กินใบในภาคกลาง 

พบว่าปัญหาอุปสรรคส าคัญในปลูกพืชผักอินทรีย์กินใบที่
ส าคัญคือ ค่านิยมและรูปแบบการท าการเกษตรของ
เกษตรกรที่ยึดรูปแบบเดิม แหล่งรับซื้อผลผลิต/ตลาดมีน้อย
ไม่แพร่หลาย และค่านิยมและรูปแบบการบริโภคของ
ผู้บริโภคที่ไม่เน้นเกษตรอินทรีย์ ส าหรับปัจจัยที่ส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักอินทรีย์กินใบที่ส าคัญคือ แหล่งรับซื้อผลผลิต/
ตลาด ความต้องการของผู้บริโภค/พ่อค้า การส่งเสริมจาก
ภาครัฐอย่างจริงจัง ความร่วมมือ/ความสามัคคีของเกษตรกร
ในชุมชนในการปลูก และความรู้/ความสามารถในการปลูก
พืชผักอินทรีย์กินใบของเกษตรกร 

 
6.วิธีด าเนินการวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
(questionnaire) โดยแบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
     ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ 
     ส่วนที่ 2 พฤติกรรมต่อการบริโภคผักและผลไม้ปลอด
สารพิษ  
     ส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกซื้อผักและผลไม้ปลอดสารพิษเป็นลักษณะค าถาม
แบบเลือกตอบและ ค าถามแบบประเมินค่า ( itemized 
rating scales) เพื่อวัดความคิดเห็น แบ่งเป็น 5 ระดับ 
การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
 เพื่อให้ได้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงผู้วิจัยได้ให้ผู้ทรง
จ านวน 3 ท่านตรวจสอบและท าการทดสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม ดังนี ้      
             1. ท าการทดสอบแบบสอบถามก่อนการเก็บ
ข้อมูลจริงจากพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 20 คน ดังนี้ 
             2. ทดลองตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
ผิดพลาด ความไม่เข้าใจในค าถาม หรือค าสั่งต่าง ๆ เพื่อให้
แบบสอบถามมีคุณภาพ  
             3. น าไปหาค่าความเที่ยงตรง (Reliability of the 
test)  โดยวิธีหาค่ าสัมประสิทธิ์  Cronbach's Alpha ซึ่ ง
ค่าสถิติของตัววัดมีค่าเท่ากับ 0.946ซึ่งมากกว่า 0.7 แสดงว่า
มีความเช่ือมั่นของเครื่องมือสูงสามารถน าไปใช้ในการศึกษา
ต่อไปได้ 
 
7. ขั้นตอนการวิจัย 
     การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้
จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ข้อมูลปฐมภมูิ (Primary data)  
     กลุ่มตัวอย่างพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาโดย
ใช้แบบสอบถาม จ านวน 269 ชุด  
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ข้อมูลทุติยภมูิ (Secondary data)  
     ได้จากหนังสือวิชาการรายงานค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
วารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ได้จาก
การรวบรวมจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ จากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  

 
8.วิเคราะห์ข้อมูล 
     ข้อมูลที ่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา(descriptive statistic) เพื่ออธิบาย
ลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยสถิติที่ใช้ คือ  
การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่ า เฉลี่ ย  (mean)  ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ( standard 
deviation) ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการบริโภคผักและ
ผลไม้ปลอดสารพิษ 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด(4P’s)ในการ
เลือกซื้อผักและผลไมปลอดสารพิษ 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมลู  
 
9 ผลการวิจัย  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     การส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 269 คน พบว่าส่วนใหญ่
เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.3 และเพศชาย ร้อยละ 34.7 มี
อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมาคือ 
อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.9 อายุ 41-50 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 9.3 อายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ1 ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่จบระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 28.2 ปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 58.3 สูงกว่าปริญญาโท และต่ ากว่าปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ  13.5 ตามล าดับ โดยมีสถานภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ 42.8 สมรสหรืออยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 48 และ
หม้าย หรือหย่าร้าง หรือแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 9.2 ด้าน
สุขภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรประจ าตัว คิดเป็น 
ร้อยละ 86.3 และมีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 13.7  
พฤติกรรมของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาต่อ
การบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 
     พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผักและ
ผลไม้ปลอดสารพิษของผู้บริโภค กลุ่มพนักงานสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยเมื่อเรียงล าดับในระดับมากไปหา
น้อย จะได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามล็งเห็นว่า การบริโภคผัก
และผลไม้ปลอดสารพิษเป็นสิ่งคุ้มค่า(ค่าเฉลี่ย 4.75) กับ
สุขภาพทุกเพศทุกวัย ควรหันมารับบริโภคผักและผลไม้ 
ปลอดสารพิษ (ค่าเฉลี่ย 4.74) การบริโภคผักและผลไม้ 
ปลอดสารพิษเป็นสิ่งคุ้มค่า ในแง่ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

(ค่าเฉลี่ย 4.71)การบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษเป็นสิ่ง
คุ้มค่า ในแง่ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.61)
ท่านยอมจ่ายแพงกว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม(ค่าเฉลี่ย 4.45)ท่านเช่ือมั่นว่า
การบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษจะท าให้สุขภาพแข็งแรง 
(ค่าเฉลี่ย 4.39) การบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษเป็น
การแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม(ค่าเฉลี่ย 4.38) การรับประทานผัก
และผลไม้ปลอดสารพิษท าให้ท่านรู้สึกลดความเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคมะเร็ง อาหารเป็นพิษ ฯลฯ อันเกิดจากการตกค้าง
หรือปนเปื้อน(ค่าเฉลี่ย 4.34) ท่านยอมจ่ายแพงกว่าถ้าเป็นเรื่อง 
เกี่ยวกับสุขภาพ(ค่าเฉลี่ย 4.26) การบริโภคผักและผลไม้ปลอด
สารพิษเป็นสิ่งคุ้มค่า กับเงินท่ีจะจ่าย (ค่าเฉลี่ย 4.18) 
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)  ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
ของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผักและผลไม้
ปลอดสารพิษ 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ 

ตัวแปร Mean Std. 
Deviation 

1. ตราสินค้า 4.06 .694 
2.คุณภาพสินค้าเช่นความสด
สวยงาม  

4.45 .557 

3.สัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน 4.61 .549 
4.การบรรจุภณัฑ์มีหลากหลาย
ขนาดให้เลือก 

4.43 .624 

5.รูปแบบบรรจุภณัฑ์ที่สวยงาม
แสดงถึงผักท่ีสด สะอาด 

4.24 .712 

6.ความหลากหลายของผักและ
ผลไม้ปลอดสารพิษท่ีจ าหน่าย 

4.46 .540 

7.แหล่งผลติผักและผลไม้ปลอด
สารพิษ 

4.51 .611 

8.รสชาติของผักและผลไม้ปลอด
สารพิษ 

4.37 .630 

9.ประโยชน์ในแง่สุขภาพท่ีจะ
ได้รับจากการบริโภค 

4.59 .634 

10.ประโยชน์ในแง่การรักษา
สิ่งแวดล้อม 

4.48 .643 

ปัจจัยด้านราคา 4.61  
1.ราคาผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
ที่เหมาะสม  

4.41 .605 

2.ป้ายแสดงราคาชัดเจน 4.57 .555 
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3. มีหลายราคาให้เลือกตามความ
เหมาะสมกับปริมาณบรรจุ 

4.60 .512 

4. มีมาตรฐานราคาผักและผลไม้
โดยแต่ละแห่งเท่ากัน 

4.56 .625 

ปั จ จั ย ด้ า น ช่ อ งท า ง ก า รจั ด
จ าหน่าย 

4.33  

1.ช่ือเสียง/ความน่าเชื่อถือของร้าน 4.26 .630 
2.ความคุ้นเคยกับร้านที่จ าหน่าย 4.13 .580 
3. ท า เ ลที่ ตั้ งของร้ าน เดินทาง
สะดวก/มีที่จอดรถ 

4.38 .582 

4.ระยะทางในการเดินทางไปซื้อ 4.38 .599 
5.มีแหล่งจัดจ าหน่ายครอบคลุม 
และทั่วไปถึงในหลายพื้นท่ี 

4.41 .740 

6.สามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์/
อินเตอร์เน็ต และบริการจัดส่ง 

4.31 .692 

8 . เ ว ล า เ ปิ ด - ปิ ด ร้ า น มี ค ว าม
เหมาะสม 

4.36 .644 

9.บรรยากาศ  การจัดวางสินค้า 
ภายในร้าน 

4.34 .655 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 4.43  
1. การโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ วารสาร 
เว็บไซต์ ฯลฯ 
2.มี เอกสารข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับผัก     อินทรีย์ การเก็บ
รักษา ท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย  

4.27 
 
 

4.43 

.601 
 
 
.607 

3.การลดราคาผักและผลไม้ปลอด
สารพิษในบางโอกาส 

4.42 .654 

4.การลดราคาเมื่อมาซื้อบ่อยครั้ง 
หรือปริมาณมาก ๆ 

4.46 .626 

5.มีการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับ
สิทธิพิเศษ 

4.32 .803 

6.มีการแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้ทราบ
อย่างต่อเนื่อง 

4.44 .574 

7.มีการบริการขนส่งสินค้าฟรี 4.45 .672 
8.มีพนักงานความเอาใจใส่ คอยใน
บริการและแนะน าสินค้า  อย่าง
ใกล้ชิด 

4.45 .672 

9.การแต่งกายของพนักงานในร้าน
สะอาด 

4.48 .577 

10.มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

4.40 .682 

   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผัก
และผลไม้ปลอดสารพิษ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็น ด้านผลิตภัณฑ ์มีค่าเฉลีย่รวม 4.45 โดยมีรายละเอยีด
ดังนี้  สัญญาลักษณ์รับรองมาตรฐาน มีค่า เฉลี่ย  4.61 
ประโยชน์ในแง่สุขภาพท่ีจะได้รับจากการบริโภค 4.59แหล่ง
ผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษค่าเฉลี่ย 4.51ประโยชน์ใน 
แง่การรักษาสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.48  ความหลากหลาย
ของผักอินทรีย์ที่จ าหน่าย ค่าเฉลี่ย 4.46  คุณภาพสินค้า เช่น 
ความสด สวยงาม,การบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายขนาดให้เลือก
,รสชาติของผักและผลไม้ปลอดสารพิษ,รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่
สวยงามแสดงถึงผักที่สด สะอาด,ตราสินค้า,มีค่าเฉลี่ย 
4.45,4.43,4.37,4.24,4.06ตามล าดับ 
     ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยรวม 4.61 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ มี
หลายราคาให้เลือกตามความเหมาะสมกับปริมาณบรรจุ  
มีค่าเฉลี่ย 4.60 ป้ายแสดงราคาชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.57  
มีมาตรฐานราคาผักอินทรีย์โดยแต่ละแห่งเท่ากัน มีค่าเฉลี่ย 
4.56 และ ราคาผักอินทรีย์ที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.41  
     ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยรวม 4.33โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ มีแหล่งจัดจ าหน่ายครอบคลุม มีค่าเฉลี่ย 
4.41 ท าเลที่ตั้งของร้านเดินทางสะดวก/มีที่จอดรถและ
ระยะทางในการเดินทางไปซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.38 
เวลาเปิด-ปิดร้านมีความเหมาะสม มีค่าเฉลีย่ 4.36บรรยากาศ 
การจัดวางสินค้า ภายในร้านและสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์/
อินเตอร์เน็ตและความน่าเช่ือถือของร้านและ ความคุ้นเคย
กับร้านท่ีจ าหน่าย,  มีค่าเฉลี่ย 4.36, 4.34, 4.26 และ 4.13 
ตามล าดับ 
     ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.43 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ การแต่งกายของพนักงานในร้านสะอาด มี
ค่าเฉลี่ย 4.48 การลดราคาเมื่อมาซื้อบ่อยครั้ง หรือปริมาณ
มาก ๆมีค่าเฉลี่ย 4.46 . มีการบริการขนส่งสินค้าฟรีและมี
พนักงานความเอาใจใส่คอยในบริการและแนะน าสินค้า  
อย่างใกล้ชิด มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ 4.45 มีการแจ้งข่าวสาร
ต่าง ๆ ให้ทราบอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ย4.44 มีเอกสารข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับผักอินทรีย์ การเก็บรักษา ที่ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.43 และการลดราคาผักและผลไม้
ปลอดสารพิษในบางโอกาส,มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง,มีการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ,  
การโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ 
วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯมีค่าเฉลี่ย4.42, 4.40, 4.32, 4.40, 
4.32 ,4.27 ตามล าดับ 
     จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวทางการ
วางกลยุทธ์ทางการตลาด (marketing strategies) ส าหรับ 
ตลาดผักและผลไม้ปลอดสารพิษ จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ดังนี้ 
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     ล าดับที่ 1 การมีกิจกรรมการสร้างความเข้าใจในสินค้า 
และสร้างประสบการณ์ในสินค้าซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่าผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักผักและผลไม้ปลอดสารพิษที่ถูกต้อง แต่มี
ความต้องการที่จะบริโภคอย่างสูง ดังนั้นผู้บริโภคจึงมีความ
ต้องการที่จะได้รับความรู้จากผู้ประกอบการ และต้องการที่
จะทดลองบริโภคผักและผลไมป้ลอดสารพิษ ดังนั้น เกษตรกร
จ าเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีการบริการ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผักและผลไม้ปลอดสารพิษที่ถูกต้อง
อย่างต่อเนื่อง ตกแต่งร้านให้มีบรรยากาศที่ดี และอาจจะมี
การลดราคาสินค้าบางรายการในบางช่วงเพื่อจูงใจให้เกิดการ
ทดลองบริโภคส าหรับผู้ที่ไม่เคยบริโภค ในระยะแรกจึงถือว่า
เป็นกลยุทธ์การให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
     ล าดับที่ 2 การเลือกท าเลที่ตั้ง แหล่งที่จัดจ าหน่ายควรอยู่
บริเวณที่กลุ่มเป้าหมายเดินทางไปซื้อไม่ล าบากมากนัก มี
ความสะดวกสบาย เช่น สถานที่จอดรถ เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่า
เป็นปัจจัยส าคัญเป็นอันดับ 2 ที่มี ผลต่อการเลือกซื้อ 
เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคจะต้องมีการไปซื้อผักและผลไม้ 
ปลอดสารพิษถึงที่แต่หากว่า กรณีท าเลที่ตั้งไม่เอื้ออ านวย 
ผู้บริโภคอาจจะไม่ซื้อ โดยจากการสอบถามผู้บริโภคสะดวกที่
จะซื้อผักและผลไม้ปลอดสารพิษได้จากห้างสรรพสินค้า/
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  
     ล าดับที่ 3 ความชัดเจนและความยุติธรรมของราคา 
ผู้บริโภคมองเห็นประโยชน์ในด้านสุขภาพที่จะได้รับจากการ
บริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นงนุช โกสียรัตน์ (2553) ที่พบว่าผู้บริโภคมองเห็น
คุณค่าและประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากการบริโภคผักปลอด
สารพิษ แต่ทั้งนี้ ต้องมีราคาที่ยุติธรรม และมีความชัดเจนจึง
ยอมรับได้ และมีมาตรฐาน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ เอียน 
(Zhen, 2012) 
     อันดับที่  4 การสื่อสารและความสะดวกในการซื้อ 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักผักและผลไม้ปลอดสารพิษที่
ถูกต้อง หรือมีความรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้ปลอดสารพิษน้อย 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกันหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งจาก
ภาครัฐ และเอกชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สยาม อรุณศรี
มรกต และวรพร สังเนตร (ม.ป.ป.) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภค
เห็นความส าคัญของการบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษทั้ง
ในแง่ของการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางที่
ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ วารสาร 
นิตยสาร โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต ท่ีปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้
อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร และสร้างความสะดวกสบาย
ให้กับชีวิต และในมุมมองของผู้ประกอบการก็ยังสามารถลด
ต้นทุนการสื่อสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ พร้อมทั้งมี
บริการสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต และบริการ
จัดส่ง เพื่อให้เหมาะกับ ไลฟ์สไตล์ (life style) ของผู้บริโภค  

     อันดับที่  5 คุณภาพของสินค้าและบรรจุภัณฑ์  ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งควรมีบรรจุภัณฑ์มีหลากหลาย
ขนาดให้เลือก ความหลากหลายของผักและผลไม้ปลอด
สารพิษที่วางจ าหน่าย รูปแบบบรรจุภัณฑ์สวยงามแสดงถึงผัก
และผลไม้ที่สดสะอาด คุณภาพของสินค้า เช่นความสด ความ
สวยงาม  
     อันดับที่ 6 การให้บริการ และอันดับที่ 7 ความไว้วางใจ
ในสินค้าและบริการ สามารถท าควบคู่กันได้เนื่องจากมีความ
เกี่ยวข้องกัน ในด้านของการให้บริการของร้าน ช่ือเสียง/ความ
น่าเช่ือถือของร้าน พนักงานจึงความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผัก
และผลไม้ปลอดสารพิษเป็นอย่างดี และแหล่งผลิตผักและผลไม้
ที่เกษตรกรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความรอบคอบการ
ปลูกเพื่อให้ได้ผักที่น่าไว้วางใจได้  
     อันดับที่ 8 ความเช่ือมั่นในสินค้า สิ่งที่จะสร้างความ
เช่ือมั่นในสินค้าให้แก่ผู้บริโภค คือ ตราสินค้า หรือสัญลักษณ์
ที่รับรองมาตรฐานสินค้า  ในด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ด้านผู้บริโภคในความส าคัญกับทุก ๆ ปัจจัย
ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะแตกต่างกับผู้ประกอบการ
ในทิศทางตรงกันข้าม คือ ตลาดผู้บริโภค (B-to-C) จะเล็งเหน็
ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ และสถานที่/ช่องทางการ 
จัดจ าหน่ายมากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคเล็งเห็นคุณค่าที่จะ
ได้รับจากสินค้าแต่ยังไม่รู้จักดีพอ จึงมีความสนใจด้าน
ผลิตภัณฑ์มากเป็นพิเศษ และต้องการที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑไ์ด้
ง่ายขึ้น  
     จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปได้ว่าโอกาสทางการตลาด
ของผักและผลไม้ปลอดสารพิษในจังหวัดพะเยามีโอกาสความ
เป็นไปที่สูง เนื่องจากจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่เริ่มเติบโต 
และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นอย่างเร็วในอนาคต วิถีชีวิตของ
ผู้บริโภค ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาและจังหวัดพะเยา
ปัจจุบันจึงเปลี่ยนไป มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว มีการแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม
มากมาย ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นตามล าดับ จึงท าให้
ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น 
ซึ่งสิ่งท่ีสามารถท าได้ง่าย คือการเลือกบริโภคผักและผลไม้ที่
ปลอดภัยและมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบกับ ผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยา
ปัจจุบันมีระดับการศึกษาที่สู งขึ้น รายได้ที่ เพิ่มสูงขึ้น 
ก่อให้เกิดอ านาจในการซื้อผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ถึงแม้
จะมีราคาที่สูงกว่าผักทั่วไปก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการ
จ่าย ในแง่ของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
     นอกเหนือจากนั้นปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศ
อาเซียนโดยรวมจะขยายตัว 4.6% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 
4.5% ในปี 2560 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะขยายตัว 6.4% ผล
จากการลงทุนภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจเวียดนามจะ
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ขยายตั วสู ง  6.3% เนื่ อ งจากการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศและภาคการก่อสร้างขยายตัวดี เศรษฐกิจ
มาเลเซียจะขยายตัวสูงข้ึน 4.4% ผลจากการปรับตัวดีขึ้นของ
การบริโภคภายในประเทศ เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3.5% 
เศรษฐกิจอินโดนีเซียจะขยายตวั 5.1%  และจะมีการเชื่อมตอ่
ระหว่างอาเซียนผ่านจังหวัดเชียงรายไปยังประเทศต่าง ๆ ใน
กลุ่มอาเซียน และประเทศอื่น ๆ มากขึ้น ท าให้เกิดการ
ขยายตัวด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ที่เสรีทั้งในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก และพันธมิตรทางการค้าของอาเซียนอีก
มากมาย เช่น อาเซียน+ 3 เป็นต้น ดังนั้น ถือเป็นโอกาสทาง
การตลาดของผักและผลไม้ปลอดสารพิษ เนื่องจาก 1. ด้าน
เกษตรกรรม ตลาดสินค้าเกษตรจะเติบโตสูงขึ้น และประเทศ
ไทยจะมีคู่แข่งสินค้าเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศ
เกษตรกรรม เช่น พม่า ลาว เวียดนาม  ดังนั้นเกษตรกรจึง
ต้องเริ่มมีการปรับตัวและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ในระดับสากล ซึ่งปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศจะไม่รองรับ
สินค้าที่มีสารปนเปื้อนโดยอาจมีมาตรการต่าง ๆ มาควบคุม 
ดังนั้นแนวทางเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) จึงได้รับ
การส่งเสริมจากรัฐบาลมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ให้
ความส าคัญเรื่องของ Green Productivity ที่จะเข้ามามีส่วน
ในการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและเข้าถึง
ตลาดโลกได้ง่ายขึ้น (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 
2556) จึงถือเป็นโอกาสส าคัญของเกษตรกรชาวเชียงราย ซึ่ง
มีความด้านเปรียบที่ เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศ  
     2.ด้านการท่องเที่ยว จากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2555-2558 ที่มีแผนการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา อาจท าให้นักท่องเที่ยว
หรือผู้ที่เดินทางมายังภาคเหนือได้แวะเวียนเข้ามาเยื่ยมชม
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาและในจังหวัดพะเยาเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากจังหวัดพะเยาเป็นเมืองเล็กและเป็นทางผ่านไปยัง
จังหวัดเชียงราย ซึ่งทางด้านเกษตรกรผู้ผลิตผักและผลไม้
ปลอดสารพิษจึงเห็นโอกาสนี้ในการที่จะพัฒนาและปรับปรุง
สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  
     ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าโอกาสทางการตลาดของ
ธุรกิจผักและผลไม้ปลอดสารพิษในจังหวัดพะเยา มีสูง
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประชากรในมหาวิทยาลัยพะเยาส่วนใหญ่
ยังไม่รู้จักผักและผลไม้ปลอดสารพิษที่มากพอและ มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับผักและผลไม้ปลอดสารพิษที่ถูกต้องมากนัก แต่
ด้วยกระแสความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว จึงไม่ยากนัก
ที่จะสามารถรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ที่ถูกต้องได้ ทั้งนี้ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องมีการส่งเสริมและให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผักและผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของสินค้าเกษตรต่อไปใน
อนาคตส าหรับธุรกิจผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ด้วยโมบายแอพพลิเคช่ัน ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น ส าหรับนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเอกสาร และกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยโมบายแอพพลิเคช่ัน ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการ
ถ่ายภาพเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 3 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาหลากหลายรูปแบบ 
ได้แก่ การวิจัยเอกสาร และ การวิจัยเชิงส ารวจ ที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการสรุป
ตีความและวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนว  
คอนสตรัคติวิสต์ด้วยโมบายแอพพลิเคช่ัน ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์  เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 6  องค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่  (1) สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่งการเรียนรู้ (3) ฐาน
การช่วยเหลือ (4) ศูนย์ร่วมมือกันเรียนรู้  (5) ศูนย์ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ (6) การโค้ช จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญ 
พบว่า ทุกองค์ประกอบช่วยส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ 

ค าส าคัญ :  ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์  สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้  การคิดสร้างสรรค์  

Abstract 
The purpose of this research was to the synthesizing designing framework of designing framework of 

constructivist mobile applications learning environment to foster creative thinking on the topic of “ Basic 
Photography Skills” for high school students.  Research designs were document analysis and survey.  The target 
group was the 3 experts reviewed document and design framework.  The data collection was qualitative 
method.  Data were analyzed by using summary interpretation and analytical.  The results revealed that:  the 
synthesizing designing framework of designing framework of constructivist mobile applications learning environment 
to foster creative thinking on the topic of “Basic Photography Skills” for high school students consisted of 6 
essential elements as followings; (1) Problem base (2) Leaning resource (3) Scaffolding (4) Collaborative 
learning center (5) Creative thinking Center (6) Coach. It was found that all elements effective in several 
aspects: to enhance the knowledge construction and creative thinking for the leaners. 
 
Keyword :  learning environment, Creative thinking, Learning innovation.   
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1. บทน า 
     ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ศตวรรษที่  21 ดังนั้น
เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทความส าคัญในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์แบบเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5เลยก็ได้ในสมัยนี้การ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช้เรื่องยากยิ่งนักไม่ใช่เรื่องไกลตัว
อีกต่อไปปัจจุบันเทคโนโลยีก็มีมากขึ้นในด้าน ธุรกิจ การค้า
ต่างๆ รวมไปถึงระบบการศึกษา เทคโนโลยีจึงเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลรวมถึงการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้เป็นอย่าง
ดีนอกจากนี้รวมถึงยังเป็นช่องทางส าหรับการเรียนรู้อีกท้ังยัง
ท าให้ก่อเกิดความรู้ที่หลากหลายและทันสมัย ผู้ศึกษามีอิสระ
ในการเลือกใช้สื่อเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้อีกทั้งยังเลือก
รูปแบบการเรียนรู้ที่ตัวเองสนใจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว ท้ังนี้เทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยใน
การ สื่อสาร ท าให้เกิดรูปแบบสังคมซึ่งเรียกว่า เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Network) ลักษณะ ส าคัญของสังคม
ออนไลน์คือ สามารถสร้างการติดต่อสื่อสารอย่างไร้พรมแดน 
ผู้คนสามารถติดต่อ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยไม่มี
อุปสรรคด้านเวลาและระยะทาง ดังนั้นสังคมออนไลน์ได้ 
เข้า มามีบทบาทในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นระหว่าง
บุคคลหรือการสื่อสารระหว่างกลุ่มเป็นอย่างมาก 
     เนื่องจากคุณภาพของผู้เรียนด้านการคิดของของเยาวชน
ไทยยังอยู่ในระดับต่ า ซึ่งสะท้อนได้จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของส านักงานรับมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้งสองรอบที่ผ่านมาพบว่า ในด้าน
ผู้เรียนส่วนใหญ่จะไมไ่ดม้าตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานท่ี 4 ที่
มุ่งเน้นด้านการคิด มาตรฐานที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มาตรฐานที่ 6 ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
     ดังนั้น การจัดการศึกษาที่จะให้สอดคล้องกับสังคมใน
ปัจจุบันให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนการสอนต้อง
ไม่ใช่แค่การได้รับความรู้จากการถ่ายทอดเท่านั้น ซึ่งอาจไม่
เพียงพอท่ีจะมาใช้ในการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีความหลากหลาย
มากในปัจจุบัน แต่หากเป็นการสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง
เพื่อน าความรู้มาใช้สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
ใ นศตวร รษที่  21 ในกา รคิ ดสร้ า ง ส รรค์  ดั ง นั้ น การ 
จัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้อง เปลี่ยนกระบวนทัศน์  
(paradigm) จากที่เน้น “การสอน” (teaching) เปลี่ยนมา
เป็น “การเรียนรู้” (learning) ที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนมาก
ที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ มุ่งเน้นท่ีการ
พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (สุมาลี ชัยเจริญ, 2546) ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งการคิดสร้างสรรค์ เป็น
กระบวนการทางความคิดที่มีความซับซ้อนและประกอบไป
ด้ วยความหลากหลายขององค์ประกอบทางปัญญา 
องค์ประกอบเหล่านี้จ าเป็นต้องมีศาสตร์หลาย ๆ ด้าน 
ทั้งศาสตร์ด้านทฤษฎีการเรียนรู้  ศาสตร์ด้านการสอน  
ด้านเทคโนโลยี การใช้ระบบสัญลักษณ์ของสื่อ และบริบท 
ที่เกี่ยวข้องมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและน าไป 
สู่การออกแบบเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะดังที่ได้กล่าว 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการน าแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
คอนสตรัคติวิสต์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
และตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เกี่ยวกับวิธีการ
ส ร้ า งค ว าม รู้ โ ดยผ่ า นกระบวนการ รู้ คิ ด  ( cognitive 
processes) โดยการเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่แล้ว
ขยายโครงสร้างทางปัญญา (schema) ซึ่งทฤษฎีนี้เช่ือว่า 
ผู้เรียนต้องสร้างความรู้โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
ปัญญาของตนเอง ครูผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางปัญญาของผู้เรียนได้ หากแต่สามารถจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ การคิดสร้างสรรค์ 
รวมทั้งกระบวนการรู้คิดของผู้ เรียนโดยออกแบบและ 
จัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ เผชิญปัญหาที่ซับซ้อนท่ีประสบในชีวิตประจ าวัน หรือ
เป็นปัญหาตามสภาพจริง (authentic problem) แก้ปัญหา
ด้วยการลงมือกระท าที่ผ่านกระบวนการคิดของตนเอง ซึ่งใน
การวิจัยนี้จะบูรณาการโดยน าหลักการทฤษฎีและศาสตร์การ
สอน การคิดสร้างสรรค์และตามสภาพจริงหลอมเข้าใน
กระบวนการสร้างความรู้ ดังกล่าวข้างต้น 
     ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางการแก้ไข โดยมีแนวคิดใน
การจัดท าเป็นบทเรียนอยู่บนแอพพลิเคชั่น เรื่องการถ่ายภาพ
เบื้องต้น ซึ่งจะเป็นช่องทางการเรียนรู้ทางหนึ่งที่นักเรียน 
ทุกคนมีโอการเข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้อย่างรวดเร็วและ
คล่องตัวอีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาตามความ
ต้องการของแต่ละบุคคล ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การวิจัย
นี้จึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแนวทางการวิจัยใหม่ทางการ
ศึกษาอาศัยพื้นฐานทางด้านทางการสอน (pedagogy) ลงสู่
การปฏิบัติโดยการน าหลักการทฤษฎี ที่ให้ความส าคัญและ
มุ่ ง เน้นการศึกษากระบวนการทางปัญญา (cognitive 
processes)  มาเป็นพื้นฐานในด้านการเรียนรู้ โดยการ
ออกแบบและพัฒนาโมบายแอพลิเคช่ัน โดยอาศัยทฤษฎีการ
เรียนรู้พุทธิปัญญานิยม (cognitive theories) ที่มุ่ งเน้น
การศึกษาและการส่งเสริมกระบวนการทางปัญญาในเชิงลึก 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็น 
ในการพัฒนา  สิ่ ง แวดล้ อมทางการ เรี ยนรู้ ต ามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ด้วยโมบายแอพพลิเคช่ัน ที่ส่งเสริมการ 
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คิดสร้างสรรค์ เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอาศัยพื้นฐาน ในการพัฒนา
จากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) ซึ่ง
ได้จากหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและจากการศึกษางานวิจัย
ต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างความรู้ และการคิดสร้างสรรค์ แล้ว
น ามาออกแบบและพัฒนาเป็นพัฒนา สิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยโมบายแอพพลิเคช่ันที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาพร้อมกับการพัฒนาการ
คิดสร้างสรรค์ ซึ่งข้อค้นพบ ที่ได้รับจะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถหรือกระบวนการ 
ทางปัญญา ซึ่งจะส่งผลต่อการรู้ของผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
  
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
     เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบ สิ่งแวดล้อม
ทางการเรี ยนรู้ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยโมบาย
แอพพลิเคช่ันที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการถ่ายภาพ
เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
3. วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาหลากหลายรูปแบบ 
ได้แก่ การวิจัยเอกสาร (Document analysis) การวิจัย 
เชิงส ารวจ (Survey) ที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเอกสาร และกรอบ
แนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตาม 
แนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยโมบายแอพพลิเคช่ัน ที่ส่งเสริมการ
คิดสร้างสรรค์ เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 คน 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1. แบบ
บันทึกการตรวจสอบเอกสาร 2. แบบบันทึกการสังเคราะห์
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 3. แบบบันทึกสังเคราะห์กรอบ
แนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ และ  
4. แบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการประเมิน
กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในกระบวนการออกแบบและ
พัฒนา ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ 
6.1 ทบทวนวรรณกรรม (Literature review)  
     ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับ
การออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ โดยศึกษา

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ทฤษฎีทางพุทธิปัญญา คือ การคิดสร้างสรรค์ 
แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ต า ม 
แนวคอนสตรัคติวิสต์ รวมไปถึง คุณลักษณะและระบบ
สัญลักษณ์ของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เพื่อน ามาเป็น
พื้นฐานการศึกษา และท าการบันทึกในแบบบันทึกการ
ตรวจสอบเอกสาร  
6.2  สั ง เคราะห์กรอบแนวคิดเ ชิงทฤษฎี  (Theoretical 
framework)  
     จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในข้อที่  
1. ซึ่งสามารถสังเคราะห์เป็นพื้นฐาน 4 ด้าน ดังนี้ 1) พ้ืนฐาน
ด้ านจิตวิทยาการเรียนรู้  2 )  พื้นฐานศาสตร์การสอน  
3) พื้นฐานด้านบริบท และ 4) พื้นฐานด้านทฤษฏีสื่อและ
เทคโนโลยี โดยใช้แบบบันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิด 
เชิงทฤษฎี แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
6.3 สังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ (Designing 
framework)  
     ที่ อ า ศั ย พื้ น ฐ า น จ า ก ก ร อ บ แ น ว คิ ด เ ชิ ง ท ฤ ษ ฎี  
(Theoretical framework)  โดยมุ่ ง เน้นการส่งเสริมการ 
คิดสร้างสรรค์ 
6.4 สังเคราะห์องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ 
โดยอาศัยพื้นฐานจากกรอบแนวคิดในการออกแบบฯ ในข้อที่ 
6.3ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ 
6.5 น ากรอบแนวคิดในการออกแบบและองค์ประกอบของ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ เสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง กรอบแนวคิดการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ กับ องค์ประกอบของ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ฯ ท า
การวิพากษ์ และประเมิน และน าข้อเสนอแนะที่ ได้มา
ปรับปรุง แก้ไข 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาในครั้ งนี้มี
รายละเอียด ดังน้ี  
7.1 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
 ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายเชิงวิเคราะห์ 
และสรุป ตีความ จากข้อมูลเกี่ยวกับ หลักการ ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง การวิจัยเอกสาร และจากการวิเคราะห์เอกสารจาก
ข้อมูลจากการบันทึกในแบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารและ
วิเคราะห์เอกสาร 
7.2 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่ งแวดล้อม
ทางกการเรียนรู้ฯ 
 ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายเชิงวิเคราะห์
และสรุปตีความ จากข้อมูลเกี่ยวกับการสังเคราะห์กรอบ
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แนวคิดเชิงทฤษฎี ข้อมูลจากการบันทึกในแบบบันทึกการ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบ 

8. ผลการวิจัย 
 ผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดของสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ฯ ในครั้งนี้ น าเสนอผลวิจัย 3 ประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 
8.1 ผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Framework) 
 จากการวิจัยเอกสาร พบว่า กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
ประกอบด้วยพื้นฐานเชิงทฤษฎีที่ส าคัญ 3 พื้นฐาน คือ  
1) พื้นฐานด้านบริบท ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ของรายวิชาเทคนิคการถ่ายภาพ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 2) พื้นฐานด้านจิตวิทยา 
3) พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน เป็นการศึกษาหลักการทฤษฎี
และวิธีการของการสอนเพื่อน ามาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ โดยพื้นฐานทาง
ศาสตร์การสอน ที่ผู้วิจัยน ามาเป็นพื้นฐานในครั้งนี้  คือ 
Constructivist Learning Models ไ ด้ แ ก่  1 )  Open 
Learning Environments ( Hannafin, 1 9 9 9 )  2 )  SOI 
Model ( Mayer, 1 9 9 6 )  แ ล ะ  3 )  Situated learning 
( Brown, Collins & Duguid, 1989)  แ ล ะ  4)  Cognitive 
apprenticeship (Collins et al., 1989) และ 4) พื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยี ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ 
ได้ท าการศึกษา ทฤษฎีสื่อ ระบบสัญลักษณ์ของสื่อ มาเป็น
พื้นฐานในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ บน
เครือข่ายฯ ดั งแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างพื้นฐานทั้ง  
4 ดังกล่าวข้างต้น ได้จากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของสิ่งแวดล้อม 

ทางการเรียนรู้ฯ  
 

8.2 ผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ (Designing 
Framework)  
     จากผลการศึกษาการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) สามารถน ามาเป็นพื้นฐานใน
การสังเคราะห์กรอบแนวคิดส าหรับการออกแบบสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 8.2.1 การกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญา และส่งเสริมการ
คิดสร้างสรรค์ 
 อาศัยพื้นฐานจากหลักการทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และ
ทฤษฎีพุทธิปัญญา โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนด้วยปัญหาที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive conflict) ใน
สภาพการเข้าสู่บริบท Externally imposed โดยน าเสนอใน
รูปแบบของปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทตามสภาพจริงของ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้นๆ เพื่อให้ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถอ้างอิงหรือเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมของตนเอง 
โดยผู้วิจัยได้ออกแบบในรูปแบบของ สถานการณ์ปัญหา 
(Problem base) และก าหนดภารกิจการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การคิดสร้างสรรค์ ตามหลักการของ Guilford (1967) ได้แก่ 
1) การคิดคลอง (fluency) 2) การคิดยืดหยุน (flexibility) 
3) การคิดริเริ่ม (originality) และ 4) การคิดละเอียดลออ 
(elaboration) จากหลักการดังกล่าว ผู้วิจัยได้ออกแบบโดย
ให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดได้กว้างไกลหลากหลายทิศทาง และ
แสดงออกทางความคิดหรือการเรียนรู้และการเช่ือมโยง
ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่เข้าด้วยกัน แล้วท าให้
เกิดเป็นผลงาน หรือผลผลิตที่มีลักษณะแปลก ๆ ใหม่ ๆ 
รวมถึงการเกิดแนวคิดในการประยุกต์เพื่อใช้กับงานหลาย ๆ 
ชนิด และการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาได้ส าเร็จอีกด้วย ดังนั้น 
การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ จะได้องค์ประกอบ
ของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ ในรูปแบบของ“สถานการณ์
ปัญหา (Problem base)” 
8.2.2 การสนับสนุนการปรับสมดุลโครงสร้างทางปัญญาและ
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ 
 มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1)  แหล่งการเรียนรู้  
สนับสนุน การค้นพบค าตอบในการแก้ปัญหาจากการเสาะ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยอาศัยทฤษฎีพุทธิปัญญา
นิยม มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบที่มีการจัดหมวดหมู่ของ
สารสนเทศ และการเลือกใช้สื่อที่มีคุณลักษณะและระบบ
สัญลักษณ์ของสื่อ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประมวลสารสนเทศ
ได้ดี 2) ศูนย์ร่วมมือกันเรียนรู้ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
แลก เปลี่ ยนประสบกา รณ์กั น ระหว่ า งผู้ เ รี ยนผู้ สอน 
ผู้ เ ช่ียวชาญ ขยาย มุมมองของการคิด และช่วยในการ
ปรับเปลี่ยนความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ที่เกิดขึ้นในขณะที่
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เรียนรู้โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิดของ Social Constuctivist 
ของ Vygotsky 
8.2.3 การส่งเสริมการสร้างความรู้ และการคิดสร้างสรรค์ 
การสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา ที่
มุ่งเน้นการสร้างความรู้ของบุคคล ซึ่งในกระบวนการสร้าง
ความรู้ดังกล่าวผู้เรียนอาจจะสร้างความรู้ในปริมาณที่จ ากัด 
ไม่สมบูรณ์หรือ เกิดความเข้าใจที่ความคลาดเคลื่อน รวมถึง
ผู้เรียนอาจไม่สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง การร่วมมือ
กันแก้ปัญหา เป็นการช่วยปรับสมดุลโครงสร้างทางปัญญา  
ที่ มี พื้ น ฐ านมาจาก  Social constructivism (Vygotsky, 
1978)  ดั งนั้นในการออกแบบจะมุ่ ง เน้นให้ผู้ เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมหรือกลุ่มโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์แนวคิด ซึ่งจะช่วยลดหรือแก้ไขความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนได้และเกิดมุมมองที่หลากหลายซึ่งจะท าให้มีการ
ส่งเสริมการสร้างความรู้ จึงจ าเป็นที่ต้องออกแบบ ให้มี
องค์ประกอบของ “ศูนย์ร่วมมือการเรียนรู้ (Collaboration 
center)” 
  นอกจากน้ีการร่วมมือกันเรียนรู้ เป็นการช่วยปรับสมดลุ
โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง ปั ญ ญ า  ที่ มี พื้ น ฐ า น ม า จ า ก  Social 
constructivism (Vygotsky, 1978) ซึ่งเช่ือว่า ภาษา สังคม 
วัฒนธรรมจะเป็นเครื่องมือทางปัญญา จากหลักการดังกล่าว
ได้น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบในลักษณะของ การ
ร่วมมือกันเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร่วมมือกันเรียนรู้ 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งทีช่่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อขยายมุมมองของตนเอง และ ความเข้าใจท่ี
คลาดเคลื่อน (misconception) ดังนั้น การสังเคราะห์ 
กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ ที่
แปลงหลักการ ทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติ โดยการออกแบบเป็น
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ ที่เรียกว่า 
“ศูนย์ร่วมมือกันเรียนรู้  (Collaboration center)” และ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการสืบเสาะ แสวงหาความรู้ของแต่ละ
บุคคล เครื่องมือเป็นสิ่งที่จัดเป็นสื่อกลางหรือวิธีการที่จะท า
ให้ผู้เรียนเกิดการคิดสร้างสรรค์ 
8.2.4 การส่งเสริมและช่วยเหลือการปรับสมดุลทางปัญญามี
อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ที่ ส า คั ญ  คื อ  1)  ฐ า น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ 
(Scaffolding) การออกแบบฐานการช่วยเหลือโดยอาศัย
พื้ น ฐ า น ขอ งห ลั ก ก า ร  Open learning envionments 
(OLEs) สนับสนุนผู้เรียนในการแก้ปัญหา หรือการเรียนรู้ใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จด้วยตนเองได้ มีฐาน
การช่วยเหลือ 4 ลักษณะ คือ ด้านการคิดรวบยอด ด้านการ
คิด ด้านกระบวนการ และด้านกลยุทธ์ 2) โค้ช (Coach) จะ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองโดยการกระตุ้น และ
ช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้ท าภารกิจได้โดยอาศัยหลักการของ 
Cognitive Apprenticeship แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2  แสดงกรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ

เรียนรูต้ามแนวคอนสตรัคติวสิต์ดว้ยโมบายแอพพลเิคชั่น  
ที่ส่งเสรมิการคดิสร้างสรรค์ เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

9. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการสั ง เคราะ ห์กรอบแนวคิด เ ชิ งทฤษฎี และ 
กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยโมบายแอพพลิเคช่ัน ที่ส่งเสริมการ
คิดสร้างสรรค์ เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ  
มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) สถานการณ์ปัญหา 2) แหล่ง
การเรียนรู้ 3) ฐานการช่วยเหลือ 4) ศูนย์ร่วมมือกันเรียนรู้  
5) ศูนย์ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ 6) การโค้ช และจากการ
ประเมินกรอบแนวคิดของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ในการวิจัย
ครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี ชัยเจริญ 
(2550) ที่สังเคราะห์โมเดลต้นแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 
บ น เ ค รื อ ข่ า ย ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ก า รส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ต า มแนว 
คอนสตรัคติวิสต์และงานวิจัยของ Samat และ Chaijaroen 
(2012); Kwangmuang, Chaijaroen, และ Samat (2012); 
Uarttanaraksa และ Chaijaroen (2012)  ที่ศึกษากรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ฯ ซึ่งผลที่ได้จากสังเคราะห์ พบว่า พื้นฐานกรอบ
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แนวคิดเชิงทฤษฎี ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) พื้นฐานด้าน
จิตวิทยาการเรียนรู้  2) พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน  3) 
พื้นฐานด้านบริบท และ 4) พื้นฐานด้านทฤษฎีสื่อและ
เทคโนโลยี และกรอบแนวคิดการออกแบบของสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 1) การกระตุ้นการสร้างโครงสร้าง
ทางปัญญาและส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ 2) การสนับสนุน
การปรับสมดุลทางปัญญา 3) การส่งเสริมการสร้างความรู้
และการคิดสร้างสรรค์ 4) การช่วยเหลือและสนับสนุนการ
สร้างความรู้ ใน โดยผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
และกรอบแนวคิดการออกแบบครั้งนี้ พบว่า มีความตรงตาม
หลักการทฤษฎีอย่างเด่นชัดที่ระบุข้างต้นทุกองค์ประกอบ 
อาจเนื่องมาจาก มีการวิจัยเอกสารที่มีการทบทวนเอกสาร 
ศึกษาบริบท ท่ีเกี่ยวข้อง และศึกษาวิเคราะห์หลักการและ
ทฤษฎี เพื่อท าการสังเคราะห์ฯ และได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้ เ ช่ียวชาญ ซึ่ งผลการตรวจสอบ มีความ
สอดคล้องระหว่างหลักการ ทฤษฎีที่ปรากฏอย่างชัดเจน 
ส่งผลให้การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบ
แนวคิดการออกแบบโม เดลสิ่ ง แวดล้ อมการ เรี ย นรู้ 
บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ สามารถน าสู่การออกแบบและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ต่อไป 
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การใช้เมดิซีนบอลเพื่อฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อของแขน และความแม่นย า 
ในการโยนลูกเปตองของนักกีฬาหญิง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

Use of medicine balls for the arm muscle strength training and the accuracy  
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Rajamangala University of Technology Lanna 
 

นายภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง1*, และ นายณัฐพงศ์   ดีไพร2, 
Mr.Panuphan  Laprattanathong1*, and Mr.Nattapong  Deephri2   

  
1,2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 53000  

1,2 Rajamangala University of Technology Lanna 128 Huay Kaew Road, Muang, Chiang Mai, Thailand, 50300 
* E-mail – porjmt@gmail.com, 053-921444 ต่อ 2820, 053-213183 

 
บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกความแขง็แรงของแขนและความแม่นย าในการโยนลูกเปตองของนักกีฬาหญิง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 6 คน โดยท าการฝึกความแข็งแรงของแขนด้วยการฝึกแบบเมดิซีนบอล และ 
ทดสอบความแม่นย า โดยท าการฝึกเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ แล้วทดสอบความแข็งแรงของแขน และความแม่นย า  
ก่อนและหลังฝึก ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการฝึกมีความแข็งแรงของแขนเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 3.66 กิโลกรัม และ หลังจากการฝึกความ
แขง็แรงมีความแม่นย าเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 1.16 คะแนน แสดงให้เห็นว่า ผลของการฝึกความแข็งแรงของแขนมีผลต่อความแม่นย าในการ
โยนลูกเปตอง ของนักกีฬาหญิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ค าหลัก : ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน  ความแม่นย า เมดิซีนบอล 
 
Abstract 

The purpose of study is to train the arm muscle strength and the accuracy in casting the petanque 
balls of 6 female athletes of Rajamangala University of Technology Lanna. In training, the medicine balls were 
used for increasing the arm muscle strength and for testing the casting accuracy.  The training course lasted  
for 6 weeks.  The tests of the arm muscle strength and the casting accuracy were done both before  
and after training.  The results found that after training the arm muscle strength increased by an average 
for 3.66 kg and the casting accuracy increased by an average for 1.16 points.  It is indicated that the arm muscle 
raining had an effect to the accuracy in casting petanque balls for the female athletes of Rajamangala University 
of Technology Lanna..  

Keywords : the arm muscle strength, accuracy, Medicine ball 

1.บทน า 
     ปัจจุบันกีฬาเปตองเป็นกีฬาที่นิยมเล่น และมีการแข่งขัน
กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในระดับนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะ
ในระดับอุดมศึกษาได้มีการบรรจุ เข้ าแข่ งขัน ในกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของการเล่นท่ี
แตกต่างกนัไป บ้างก็เล่นเพื่อการแข่งขัน หรือเพื่อนันทนาการ 

ดังนั้นการฝึกฝน ฝึกซ้อมต้องถูกต้องตามหลักการ และมี
โปรแกรมการฝึกที่ดีก็จะสามารถที่พัฒนานักกีฬาให้ประสบ
ความส าเร็จตามที่ต้องการได้ 
     จ ากประสบกา รณ์ ใ นกา รท า ง านด้ า นกี ฬ า ข อ ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งน านักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง ในระดับประเทศ อาทิ กีฬา
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มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย แต่นักกีฬายังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมตัวฝึกซ้อมในด้าน
สมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะในเรื่องความแข็งแรงของแขน
ในนักกีฬาทีจ่ะต้องฝึกการใช้ก าลังของทั้งนิ้วมือ  ข้อมือ ข้อศอก 
และหัวไหล่ให้สัมพันธ์กัน เพื่อการบังคับลูกให้ได้จังหวะและ
ระยะที่ต้องการ ซึ่งมีผลต่อความแม่นย า ในการเข้า – วาง  และ
การตีลูก เพื่อให้นักกีฬาสามารถเล่นหรือท าการแข่งขันได้โดย
ไม่เกิดความเมื่อยล้า ซึ่งในการแข่งขันกีฬาเปตองไม่สามารถ
ก าหนดได้ว่าจะสิ้นสุดในเวลาเท่าใด 
     ในลักษณะของกีฬาเปตองน้ันมีการท างานของแขนเป็น
ส่วนส าคัญในการเคลื่อนไหวโดยมีกลุ่มกล้ามเนื้อของแขนที่
ส าคัญอยู่ 4 ส่วนคือ กล้ามเนื้อหัวไหล่ กล้ามเนื้อแขนท่อนบน 
กล้ามเนื้อแขนท่อนล่าง และกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อเหล่านี้จะ
ท างานสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวท่ีสมบูรณ์ การฝึก
ความแข็งแรง (Strength)  ความเร็ว(Speed) จะท าให้เกิดพลัง
กล้ามเนื้อ (Power) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ของการ
เคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
     องค์ประกอบส าคัญในการท าให้เกิดพลังกล้ามเนื้อได้แก่ 
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ และความเร็วในการหดตัวของ
กล้ามเนื้อ ซึ่งการฝึกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ือมความแข็งแรง
กับความเร็วของการเคลื่อนไหวแบบพลังระเบิด คือใช้แรง
ปริมาณมาก ๆ  กระท าในระยะเวลาสั้น ๆ โดยเรียกการฝึก
แบบน้ีว่า “พลัยโอเมตริก  (Plyometric)”  นอกจากน้ียังรวม
ไปถึงการฝึกแบบ เมดิซีนบอล(Medicine Ball)  ที่เป็นการ
ฝึกเพื่อเสริมสร้างพลังกล้ามเนื้อร่างกายส่วนบนของร่างกาย
โดยมีจุดมุ่งหมายในการฝึกหลายอย่าง รูปแบบและขั้นตอน
ในการปฏิบัติต่าง ๆ ก็ง่าย โดยอาศัยทักษะ การขว้าง ปา โยน 
และรับซึ่งทักษะเบื้องต้นเหล่านี้มีอยู่ในตัวนักกีฬาทุกคนอยู่
แล้ว วรางคณา สารศิลป์ [1]   
     จากท่ีกล่าวมาข้างต้น หากนักกีฬาได้น าหลักการดังกล่าว
ไปใช้อย่างเหมาะสมแล้ว เช่ือได้ว่าสมรรถภาพทางกายที่
ต้องการ  หรือสภาพความพร้อมทางด้านร่งกายของนักกีฬา
สูงขึ้น อันจะเป็นผลท าให้การฝึกด้านอื่น เช่น เทคนิค ทักษะ
และ Tactics ดีขั้น ทั้งนี้เพราะการฝึกด้วย “พลัยโอเมตริก  
(Plyometric)”  แบบเมดิซีนบอล (Medicine Ball)  จะมีผล
ต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพททางกายตามที่กล่าวมา  
     ดังนั้น การน าเอาวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อ
น ามาสร้างโปรแกรมการฝึกด้วยเมดิซีนบอล(Medicine Ball)  
เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของแขน และนักกีฬามีประสิทธิภาพ
ในการเล่นดีขึ้น โดยส่งผลต่อความแม่นย า และประสบ
ความส าเร็จตามที่วางไว้ 

2. วัตถุประสงค์  
     เพื่อประเมินโปรแกรมการใช้เมดิซีนบอลในการฝึกความ
แข็งแรงของแขนและความแม่นย าในการโยนลูกเปตองของ
นักกีฬาหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

3. วิธีการวิจัย  
     การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัย ได้ท าการทดลองครั้งนี้เป็น
ก า ร ทด ล อ ง เ ชิ ง  ( Experimental  Research)  โ ด ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลของความแข็งแรงของแขนที่มีต่อ
ความแม่นย าในการเข้า – วางลูกเปตอง ในนักกีฬาหญิง 
โดยเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนการฝึกก่อน(Pre-test)  
และหลังการฝึก (Post-test) 

4. ขอบเขตของงานวิจัย 
    ขอบเขตประชากร     
     กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักกีฬาเปตอง
หญิง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน  
6  คน 
     ขอบเขตเนื้อหา 
     ศึกษาถึงผลการฝึกความแข็งแรงของแขน ที่มีต่อความ
แม่นย า ในการเข้า – วางลูกเปตอง ในนักกีฬาหญิงโดยท า
การฝึกเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย 
1. โปรแกรมการฝึกเสริมด้วยเมดิซีนบอล 
2. แบบทดสอบความแข็งแรงของแขนด้วยเครื่องมือ  

Hand Grip Dynamometer และแบบทดสอบความแม่นย า
ในการเข้า-วาง  ลูกเปตอง ระยะ  7  เมตร 

สถานที่ทีท าการวิจัย 
 สนามเปตอง  มทร.ล้านนา 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
      ท าการทดสอบความแข็งแรงของแขนและ ท าการ

ทดสอบความแม่นย าในการเข้า -วาง ลูกเปตอง โดยหา
ค่าเฉลี่ย (X ) เพื่อเปรียบเทียบหาความแตกต่างก่อนการฝึก 
(Pre-test) และหลังการฝึก (Post-test)   

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าผลของการทดสอบความ
คล่องแคล่วว่องไว ก่อนการฝึกซ้อม (Pre-test) และ หลังการ
ฝึก (Post-test) มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  เพื่อเปรียบเทียบหา
ความแตกต่างก่อนและหลังการฝึก
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ผลการ ฝึกความแ ม่นย า ในการ เ ข้ า -วาง   ลูก เปตอง   ระยะ   7  เมตร  
ก่อนการฝึก (คะแนน) หลงัการฝึก(คะแนน)

8. ผลการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที ่1  แสดงผลของทดสอบแข็งแรงของแขนก่อนการฝึก และ หลงัการฝึก 
 

     จากผลของการทดสอบก่อนการฝึกตามโปรแกรม และ
ทดสอบหลังการฝึกตามโปรแกรม เมื่อครบจ านวน 6 สัปดาห์ 
ของ นักกีฬาเปตอง ทั้ง 6 คน พบว่าความแข็งแรงของแขน 
ก่อนการฝึกมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของแขน 33.33 กิโลกรัม 

และหลังการฝึกมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของแขน เพิ่มขึ้น  
37 กิโลกรัม โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการฝึกที่  
3.66 กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่2  ผลการฝึกความแม่นย าในการเข้า-วางลูกเปตอง  ระยะ  7  เมตร 
 
     จากผลของการทดสอบก่อนการฝึกตามโปรแกรม และ    
ทด ส อบ ห ลั ง ก า ร ฝึ ก ต า ม โ ป ร แ ก ร ม เ มื่ อ ค ร บ จ า น วน   
8  สัปดาห์ ของนักกีฬาเปตอง ทั้ง 6 คน พบว่าความแม่นย าใน
การเข้า-วางลูกเปตอง ระยะ 7 เมตร ก่อนการฝึกมีค่าเฉลี่ย
ความแม่นย า 3.66 คะแนน และหลังการฝึกมีค่าเฉลี่ยความ
แม่นย า  4 .83 คะแนน โดยมีผลต่ างค่ า เฉลี่ ยก่อนและ 
หลังการฝึกท่ี 1.16 คะแนน 

9. สรุป  
     จากผลของการทดสอบก่อนการฝึกตามโปรแกรม  และ 
ทดสอบหลั ง ก า รฝึ กต าม โปรแกรม  เ มื่ อ ค รบจ า นวน   
6 สัปดาห์ ของนักกีฬาเปตอง ทั้ง 6 คน พบว่าความแข็งแรง
ของแขนก่อนการฝึกมีค่ า เฉลี่ ยความแข็ งแรงของแขน  
33.33 กิโลกรัม และหลังการฝึก มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของ

แขน เพิ่ ม ขึ้ น  37  กิ โ ลกรั ม  โดยมี ผลต่ า งค่ า เฉลี่ ยก่ อน 
และหลังการฝึกที่ 3.66 กิโลกรัม ความแม่นย าในการความ
แม่นย าในการเข้า-วางลูกเปตอง ระยะ 7 เมตร ก่อนการฝึกมี
ค่าเฉลี่ยความแม่นย า 3.66 คะแนน และหลังการฝึกมีค่าเฉลี่ย
ความแม่นย า 4.83 คะแนน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยก่อนและหลัง
การฝึกท่ี 1.16 คะแนน 
 

10. อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการเปรียบเทียบพบว่า นักกีฬาพัฒนาความสามารถใน

การโยนลูกเปตองด้านความแม่นย าเพิ่มขึ้น และมีความแข็งแรง
ของแขนเพิ่มขึ้นด้วย 

1. จากการฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน 
ภายหลังการฝึกพบว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนเพิ่มมาก
ขึ้นเฉลี่ย 3.66 กิโลกรัม โดยทั้งนี้ได้ท าการฝึกอย่างสม่ าเสมอ  
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โดยท าการฝึกสัปดาห์ละ 3 วัน แล้วเมื่อท าการฝึกครบ  
6  สัปดาห์ จึงส่งผลให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น โดยสอดคล้องกับ   
ชูศักดิ์ และกันยา [2] กล่าวว่าการฝึกหรือออกก าลังกายอยู่
สม่ าเสมอนอกจากจะส่งผลต่อการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อ  
และยังส่งผลให้เกิดความแข็งแรงละความเร็วด้วย 

2. ความแข็งแรงของแขนในกีฬาเปตองแล้ว ท าให้ความ
แม่นย าในการโยนลูกเปตองเพิ่มสูงขึ้น โดยได้ค่าเฉลี่ย  1.16  
คะแนน โดยการศึกษาครั้งนี้ได้น าการฝึกแบบเมดิซีนบอลมาใช้ 
ซึ่งอาศัย พลังเป็นความสามารถในการน าเอาแรงมาใช้ให้มาก
ที่สุดในช่วงเวลาอันสั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ เช่น ทุ่ม พุ่ง ขว้างที่
กล้ามเนื้อจะมีการหดตัวอย่างทันทีทันใด โดยการเพิ่มศักยภาพ
ของกล้ามเนื้อ มีพื้นฐานอยู่ที่ความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะ
หดตัว ให้เกิดแรงสูงสุดภายในเวลาที่สั้นที่สุด อ้างใน หนึ่งฤทัย 
สระทองเวียน [3]  ซึ่งประพันธ์ กิ่งมิ่งแฮ [4] ได้อธิบายถึง
องค์ประกอบ ที่ท าให้ เกิดความแม่นย า ประกอบไปด้วย 
ความสามารถในการควบคุมการหดตัวของกล้ าม เนื้ อ 
ความสามารถในการวินิจฉัยทิศทาง และจุดหมายที่ต้องการ 
รวมท้ังการใช้แรงที่ได้กับระยะทางและพีระพงศ์ (ม.ป.ป.:106) 
ยังได้กล่าวเสริมว่าปัจจัยที่มีส่วนในการแสดงออกทางด้านความ
แม่นย า อาทิเช่นระยะที่ต้องออกแรงและขนาดของแรงที่ใช้การ
ควบคุมที่ดีเกี่ยวกับการท างานของกล้ามเนื้อ  เป็นต้น 
     จากการศึกษาพบว่า การใช้เมดิซีนบอลเพื่อฝึกความ
แข็งแรงกล้ามเนื้อของแขนและความแม่นย าในการโยนลูก 
เปตอง มีการพัฒนาด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน 
รวมถึงการพัฒนาความแม่นย าในการโยนลูกเปตองควบคู่กัน 
โดยสอดคล้องกับการศึกษา วิฑูรย์  โพธิทรัพย์ [5] ได้ศึกษาผล
ของการฝึกพลัยโอเมตริกต่อความแม่นย าในการเสิร์ฟลูก
วอลเลย์บอลแบบมือบนเหนือศีรษะ โดยท าการเปรียบเทียบ
กลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมวอลเลย์บอลปกติพียงอย่างเดียว กับ 
กลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมวอลเลย์บอลปกติร่วมกับเมดิซีนบอล 
พบว่ากลุ่มที่ฝึกร่วมกับเมดิซีนบอลมีความแข็งแรง และแม่นย า
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
     สรุปได้ว่า การใช้เมดิซีนบอลเพื่อฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ
ของแขน และความแม่นย า ในการโยนลูกเปตอง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีการพัฒนาความแม่นย า และ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งสามารถใช้ฝึกซ้อมร่วมกับ
โปรแกรมการฝึกซ้อมเปตองได้เป็นอย่างดี 
 
 
 

11. กิตติกรรมประกาศ  
     รายงานการวิจัยเรื่อง “การใช้เมดิซีนบอลเพื ่อฝึกความ
แข็งแรงกล้ามเนื้อของแขน และความแม่นย าในการโยน
ลูก เปตองของน ักกีฬาหญิง   มหาวิทยาล ัย เทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา” มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความ
แข็งแรงและความแม่นย าในการเล่นกีฬาเปตองของนักกีฬาหญิง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
     ในการวิจัยครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์แผนกวิชาพล
ศึกษาและนันทนาการทุกท่านที่เป็นก าลังใจ ให้ค าปรึกษาจน
ประสบความส าเร็จ ขอบใจนักกีฬาบาสเกตบอล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการฝึก 
และทดสอบเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ค า
ช้ีแนะ แก้ไขจนท าให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสน าเสนอผลงานในการ
ประวิชาการ ในครั้งนี้ 

คณะผู้ วิ จัยหวั ง เป็นอย่างยิ่ งว่ า งานวิจัยฉบับนี้                   
คงจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
นักกีฬาต่อไป 
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บทคัดย่อ  
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร ของการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 
บ้านต  า ต าบลบ้านต  า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มบ่อเลี้ยงปลาที่ติดกังหันตีน้ า
และกลุ่มบ่อเลี้ยงปลาที่ไม่ติดกังหันตีน้ า การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย 
เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ราย เพื่อท าความเข้าใจกระบวนการเลี้ยงปลาและต้นทุนที่เกิดขึ้นในการ  
เลี้ยงปลา ข้อมูลต้นทุน ปริมาณ และก าไรเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 108 ราย 
          ผลจากการวิจัยนี้ พบว่า ผู้เลี้ยงปลาตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการบ าบัดน้ า ณ จุดที่เกิดมลสารมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็น
ได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าบ่อเลี้ยงปลาจ านวน 170.55 ไร่ (81.87%) หรือ 158 บ่อ ที่มีการติดตั้งกังหันตีน้ า จากข้อมูลการ 
เลี้ยงปลานิลในรอบที่ผ่านมานี้ บ่อที่ติดกังหันตีน้ าเพื่อบ าบัดน้ าในบ่อมีต้นทุนการเลี้ยงปลาเฉลี่ย 99,902.17 บาทต่อไร่ ปริมาณ
ปลาที่จับได้เฉลี่ย 2,142.63 กิโลกรัมต่อไร่  และคิดเป็นผลขาดทุนเฉลี่ย 3,970.06 บาทต่อไร่ ในขณะที่บ่อท่ีไม่ได้ติดกังหันตีน้ า
มีต้นทุนการเลี้ยงปลาเฉลี่ย 114,720.04 บาทต่อไร่ ปริมาณปลาที่จับได้เฉลี่ย 2,534.76 กิโลกรัมต่อไร่ และคิดเป็นผลก าไร
เฉลี่ย 21.26 บาทต่อไร่ ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากต้นทุนการเลี้ยงที่ค่อนข้างสูง ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารปลาที่มี
สัดส่วนมาก 85% ของราคาขาย  ในการวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร พบว่า บ่อที่ติดกังหันตีน้ าเพื่อบ าบัดน้ าในบ่อมีต้นทุน
เฉลี่ย 47.71 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายเฉลี่ย 46.49 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่บ่อที่ไม่ได้ติดกังหันตีน้ าที่มีต้นทุน 
รวมเฉลี่ย 45.92 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายเฉลี่ย 46.10 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต้นทุนมีจ านวนที่สูงมากหากเทียบกับการเลี้ยง
ปลานิลในบ่อดินในพ้ืนท่ีอื่น  

ค าหลัก : การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร สิ่งแวดล้อม 

Abstract  
This research aimed to analyse costs, volume, and profit of Tilapia farming in dig pits among the 

members of Ban Tam’ s fish farmers cooperative, Ban Tam Sub- district, Mueang Phayao District, Phayao 
Province. The analysis was done by comparing between the group of fish farmers who have used paddle 
wheel aerators in their farms and the group of those who have not used . This research used mixed 
methods of qualitative and qualitative researches. The interviews with 3 key informants were conducted 
in order to understand the process of Tilapia farming and to identify costs throughout the process. Data of 
costs, volume, and profit were collected by using structured-interviews with the sample size of 108. 
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The results of this research provided evidence that the fish farmers have been aware of their 
responsibility to have wastewater treatment at the point-source of pollution. The evidence was supported 
by the fact that 170.55 Rai (81.87%) or 158 dig pits have the paddle wheel aerators. According to the data 
of the previous crop, the group of fish farmers using the paddle wheel aerators operated at costs of 
99,902.17 Baht per Rai, produced fishes of 2,142.63 Kilogram per Rai, and loss of 3,970.06 Baht per Rai. On 
the other hands, the group of those not using the paddle wheel aerators run at costs of 114,720. 04 Baht 
per Rai, produced fishes of 2,534. 76 Kilogram per Rai, and gain of 21. 26 Baht per Rai.  The losses resulted 
from high costs of feeding. The major costs were fish food which was 85% of revenue. From costs- volume-
profit analysis, it was found that the dig pits with the paddle wheel aerators had costs and revenue, on the 
average, 47.71 Baht per Kilogram and 46.49 Baht per Kilogram, respectively. But by contrast, those without 
the paddle wheel aerators had costs and revenue, on the average, 45.92 Baht per Kilogram and 46.10 Baht 
per Kilogram, respectively.  The costs of feeding were higher than those in other areas.   

Keywords : Tilapia farming in dig pits Cost-volume-profit analysis Environment  

1. บทน า 
     กว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้ าที่มีความส าคัญ ของชาวพะเยา
มาช้านาน อาจกล่าวได้ว่ากว๊านพะเยาเป็นแหล่งชีวิตของ 
ชาวพะเยาก็ว่าได้ แต่อย่างไรก็ตามในหลายปีที่ผ่านมา 
จังหวัดพะเยากลับประสบปัญหาการเสื่อมโทรมของคุณภาพ
น้ าในกว๊านพะเยา ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การแพร่
ระบาดของผักตบชวา[4] การใช้สารเคมีในการเกษตร  
การปล่อยน้ าเสียของชุมชนและอุตสาหกรรมที่ไม่ผ่าน 
การบ าบัดน้ าเสีย[4] 
     หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพะเยา 
ต่างได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้หยิบยกปัญหาการ
เสื่อมโทรมคุณภาพน้ าในกว๊านพะเยาเป็นวาระส าคัญของ
จังหวัดที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง
รับรู้ว่า กิจกรรมการใช้น้ าในพื้นที่ต้นน้ า โดยเฉพาะการ 
เลี้ยงปลาของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต  า เป็นอีก
สาเหตุหลักของปัญหาการเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าใน 
กว๊านพะเยา[11] 
     กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านต  า ต าบลบ้านต  า อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา ถือเป็นกลุ่มเลี้ยงปลาที่ส าคัญอีกกลุ่มหนึ่งใน
พื้นที่ต้นน้ า ที่ยังขาดความรู้ในการเลี้ยงปลานิลที่ถูกวิธีที่จะ
ท าให้ผลผลิตเพิ่มพร้อมกับการค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เข้ามาให้การสนับสนุน และให้
ความรู้ในด้านการจัดการคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงปลา การให้
อาหารอย่างถูกวิธี ตลอดจนการป้องกันและรักษาโรคปลานิล
ที่ถูกต้องและไม่เป็นอันตรายต่อปลาและน้ า ซึ่งในปัจจุบัน
ทางกลุ่มสหกรณ์ได้ร่วมมือกับกรมประมงจังหวัดพะเยา
พัฒนาคุณภาพน้ าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มกังหัน 
ตีน้ าและใช้ปูนขาวแทนการใช้สารเคมีต่างๆ เพื่อบ าบัดน้ าเสีย 

     ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุน-
ปริมาณ-ก าไร ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต  า 
ต าบลบ้านต  า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อท าการ
วิเคราะห์ว่าหากกลุ่มผู้เลี้ยงปลาค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

 
2. ค าถามของการวิจัย  
     หลั งจ ากที่ กลุ่ ม เลี้ ย งปลาบ้ านต  า  ต าบลบ้ านต  า   
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากข้ึน
แล้ว ต้นทุนและก าไรของการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของกลุ่มที่ 
ติดกังหันตีน้ าและกลุ่มที่ไม่ติดกังหันตีน้ าแตกต่างกันหรือไม่   
 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    วิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และก าไรของการเลี้ยงปลานลิใน
บ่ อดิ น  ของกลุ่ ม สม า ชิ กสหกรณ์ เ ลี้ ย งปล าบ้ านต  า   
ต าบลบ้านต  า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาหลังจากที่
กลุ่มเลี้ยงปลาค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 
4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
4.1 การบัญชีสิ่งแวดล้อม 
     การบัญชีสิ่ งแวดล้อม คือ การบัญชีที่ เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบและการตอบสนองขององค์การธุรกิจที่มีผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม [7] ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ ย วกับสภาพแวดล้อม  (Environmental Protection 
Agency  :   EPA, 1995 )  EPA  ระบุ ไ ว้ ว่ า   การบัญ ชี
สิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทใน  3 ระดับ 
1 .  ก า ร บั ญ ชี ร า ย ไ ด้ ป ร ะช า ช า ติ  ( National Income 
Accounting)  เป็น ตัววัดระบบเศรษฐกิจมหภาค  เ ช่น 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  (GPD)  การบัญชี
สิ่งแวดล้อม จะเข้ามาสัมพันธ์กับการบัญชีรายได้ประชาชาติ
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ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่ เป็นตัวเงิน 
เกี่ยวกับ การใช้ทรัพยากรของประเทศ (National Resource 
Accounting) 
2. การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) เป็นการหา
วิธีการในการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีต่อผู้ใช้งบการเงิน 
เช่น นักลงทุน ผู้ให้กู้ รัฐบาล การบัญชีสิ่งแวดล้อม จะเข้ามา
สัมพันธ์กับการบัญชีการเงินในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล
สิ่งแวดล้อมในรายงานประจ าปี โดยปกติบริษัทมักจะเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในรูปของต้นทุนสิ่งแวดล้อม 
( Environmental Costs)  แ ล ะ ห นี้ สิ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
(Environmental Liability) 
3. การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) เป็นการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจภายใน
องค์กร การบัญชีสิ่งแวดล้อมจะเป็นข้อมูลที่ช่วยผู้บริหารใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น 
การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบของสภาพแวดล้อม 
เป็นต้น 
     อาจกล่าวว่า การบัญชีสิ่งแวดล้อม หมายถึง การบัญชีที่
แสดงสารสนเทศเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการ
ปฏิ บัติงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ  การบัญชี
สิ่งแวดล้อมในมุมมองของการบัญชีบริหาร (Management 
Accounting) เป็นการบัญชีที่ระบุการประมวลผลและการ
วิ เคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศต่ างๆที่ เกี่ ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมทั้งที่ เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  เสนอต่อ
ผู้บริหารทุกระดับภายในองค์กร เป็นหน้าที่ที่ส าคัญของนัก
บัญชีบริหารที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ
ประมาณเกี่ยวกับผลที่ได้รับและต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงระบบข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นระบบ
ข้อมูลเพื่อการบริหารสิ่งแวดล้อม  การประมวลและจ าแนก
ประเภทของต้นทุนสิ่งแวดล้อม  (Environmental Costs) 
การปันส่วนต้นทุนและการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมให้เข้า
กับผลิตภัณฑ์โดยท าการวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการปันส่วน  
การประเมินและวิเคราะห์โครงการลงทุนจากการจัดการ
บ ริ ห า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
(Environment Audit) การวิเคราะห์ต้นทุน ผลที่ได้รับ กับ 
เงินทุนต่อการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม  การประเมินผล
กระทบต่อต้นทุนสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงทางการเงินเพื่อ
การวางแผนธุรกิจในระยะยาว การจัดท าระบบข้อมูล การ
จัดท ารายงานสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศและรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่
ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     การบัญชีสิ่ งแวดล้อม  เป็นการบัญชีที่ เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมที่องค์กรธุรกิจมีการจัดท าหรือเตรียมการในด้าน

บัญชีแนวระบบนิเวศ (Eco-accounting) การจัดท าบัญชี
สิ่งแวดล้อมจึงครอบคลุมในเรื่องการบัญชีส าหรับหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นและความเสี่ยงภัยจากสิ่งแวดล้อม การบัญชีส าหรับ
การตีราคาสินทรัพย์ใหม่และการประมาณการเ งินทุนที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ต้นทุนในด้านพลังงาน ของ
เสีย การปกป้องสิ่งแวดล้อม  การประเมินการลงทุนโดย 
ค านึกถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม  การประเมินเกี่ยวกับต้นทุนและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุงด้านสิ่ งแวดล้อม  
การพัฒนาด้านการบัญชีโดยการน าเสนอข้อมูลด้านสินทรัพย์ 
หนี้สินและต้นทุนในแง่ของนิเวศวิทยาที่ไม่ใช่ตัวเงิน  
4.2 ทฤษฎีต้นทุน 
     ต้นทุน (Cost) คือ มูลค่าของทรัพยากรที่วัดออกมาเป็น
หน่วยเงินตราที่ได้สูญเสียไปเพื่อให้ได้สินค้า สินทรัพย์ หรือ
บริการต่างๆ ซึ่งต้นทุนที่ เกิดขึ้นนั้นอาจให้ประโยชน์ใน
ปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได้ ถ้าต้นทุนนั้นยังไม่หมดประโยชน์ 
(Unexpired cost) ก็จะถือเป็นสินทรัพย์ แต่ถ้าต้นทุนนั้น
หมดประโยชน์(Expired Cost) แล้วก่อให้เกิดผลตอบแทน
กลับมาเรียกว่า “ค่าใช้จ่าย” ส่วนต้นทุนท่ีหมดประโยชน์แล้ว
ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนกลับมาเรียกว่า “ขาดทุน”[9] 
     ต้นทุน (Cost) คือ มูลค่าของทรัพยากรที่ต้องเสียไป
เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ โดยมูลค่าที่เสียไปนั้นจะต้อง
สามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา และมูลค่าที่เสียไปนั้นอาจ
ต้องเสียไปในทันที เช่น ซื้อสินค้าเป็นเงินสด หรือต้องอาจเสีย
ในอนาคตก็ได้ เช่น ซื้อสินค้าเป็นเงินเช่ือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจ
มีสภาพเป็นสินทรัพย์(Asset) หรือค่าใช้จ่าย(Expense) ก็ได้ 
ขึ้นอยู่ท่ีว่า ต้นทุนน้ันหมดประโยชน์แล้วหรือยัง[5] 
     ต้นทุน (Cost) คือ มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อให้
ได้สินค้าหรือบริการโดยมูลค่านั้นจะต้องสามารถวัดเป็น
หน่วยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของการลดลงในสินทรัพย์หรือ
เพิ่มขึ้นในหนี้สิน ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะให้ประโยชน์ใน
ปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได้ เมื่อต้นทุนใดที่เกิดขึ้นแล้วและ
กิจการได้ใช้ประโยชน์ไปทั้งสิ้นแล้ว ต้นทุนนั้นก็จะถือเป็น 
“ค่าใช้จ่าย” (Expenses) และส าหรับต้นทุนที่กิจการสูญเสีย
ไป  แต่ จะ ให้ประ โยชน์แก่กิ จการ ในอนาคตเรียกว่ า 
“สินทรัพย์” (Assets)[11] 
     ต้นทุน (Cost) หมายถึง หมายถึง เงินสดหรือเทียบเท่า
เงินสดก็ได้ ที่ต้องจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจเรียกว่า “ค่าใช้จ่าย” และถ้ามี
ประโยชน์ในอนาคต เรียกว่า “สินทรัพย์” หรือหากต้นทุนที่
ถูกใช้จนหมดไปโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือรายได้ เรียกวา่ 
“ขาดทุน” 
     ความหมายของต้นทุนมีหลายชนิดซึ่งจะแตกต่างกันไป
ตามวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ ส าหรับการศึกษาน้ี จ าแนก
ต้นทุนไว้ 2 ประเภท  
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1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ที่ดิน ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพื่อให้ที่ดินพร้อมใช้งาน  
การขุดบ่อเลี้ยงปลา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปลา ดังนี้ 
     1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท่ีดิน ประกอบด้วย ค่าถางป่า 
ค่าไถพ้ืนท่ี ค่าปรับพื้นที ่
     1.2 ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลานิล 
ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ า เครื่องปั่นน้ า เครื่องตัดหญ้า 
     1.3 ค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อปลา 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หมายถึง เงินท่ีจะต้องลงทุนใน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก่อนที่จะเกิดรายได้ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด 
ได้แก่ 
     2.1 ต้นทุนผันแปร ได้แก่  
     2.1.1 ค่าเตรียมบ่อเพาะเลี้ยงปลานิล ประกอบด้วย  
ค่าหินฝุ่นและปูนขาว ค่าปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ยาก าจัดศัตรูปลา 
ค่าปูนขาว 
     2.1.2 ค่าพันธุ์ปลานิล 
     2.1.3 ค่าอาหารปลา 
     2.1.4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
     2.1.5 ค่าใช้จ่ายในการจับปลาเพื่อจ าหน่าย 
     2.2 ต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าภาษีโรงเรือน 
4.3 ต้นทุนสิ่งแวดล้อม 
ความหมายของต้นทุนสิ่งแวดล้อม 
     ต้นทุนสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมความเสียหาย 4 ลักษณะ 
ได้แก่ ความเสียหายต่อสุขภาพมนุษย์ (Human Health) 
ความเสียหาต่อสวัสดิการของมนุษย์ (Human Welfare) 
ความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Resources) และความเสียหายต่อระบบ
นิเวศ (Ecology System) ความเสียหายเหล่านี้มีสาเหตุมา
จากความล้มเหลวของตลาด 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การรั่วไหลของ
วัตถุในสถานะต่าง ๆ เช่น ของแข็ง ของเหลาว ก๊าซ อุณหภูมิ 
กลิ่น เสียง แรงสั่นสะเทือน และลักษณะอัปลักษณ์ต่อสายตา
ของกิจการบริโภคและการผลิต เกิดความเสียหาต่อสภาพ
ส่วนรวม นิยมเรียกว่า ต้นทุนวงนอก (External Cost)  
2) ทรัพย์สาธารณะ (Public Goods) ได้แก่ วัตถุและกิจการ
ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแบ่งปันกันใช้สอนเป็นส่วนรวม และ  
3)  ท รั พ ย า ก ร ที่ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ อ ย่ า ง เ ส รี  ( Open Access 
Resources)  ปราศจากกรรมสิทธิ์และการครอบครอง
โดยเฉพาะของบุคลใด ท าให้ทรัพยากรเกิดปัญหาเสื่อมโทรม 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน[6] 
     ต้ น ทุ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร สู ญ เ สี ย
ทรัพยากรธรรมชาติ ความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม
และผลกระทบภายนอกต่าง ๆ เช่น ผลกระทบต่อสวัสดิการ
ความเป็นอยู่ขอประชาชน ความเสียหายต่อสุขภาพ  
การสูญเสียสิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม และความเสียหายต่อระบบ

นิเวศซึ่งเป็นความเสียหายที่กระจายไปสู่สังคมในภาพรวม 
ความเสียหายเหล่านี้แม้ในทางเศรษฐกิจจะยอมรับว่าเป็น
ต้นทุนของสังคมที่มีอยู่จริงแต่มิอาจประเมินมูลค่าที่แท้จริง
ออกมาได้เนื่องจากความเสียหายเหล่านี้อยู่นอกขอบเขตการ
ท างานของตลาด ดังนั้นในทางปฏิบัติตีค่าต้นทุนสิ่งแวดล้อม
ไม่จากกิจกรรมการผลิตหรือการบริโภคจะอาศัยการตีค่า
ต้นทุนสิ่งแวดล้อมทางอ้อมที่เรียกว่า ต้นทุนสิ่งแวดล้อมเงา 
(Shadow Environmental Cost)  แ ล ะกา รตี ค่ า ต้ นทุ น
สิ่งแวดล้อมเงาตามแนวคิดการบริโภคการผลิตที่ย่ังยืนจะ 
มุ่งตีค่าที่สามารถสะท้อนต้นทุนสังคม ส่งเสริมให้เกิดการผลิต
ที่ประหยัด มีประสิทธิภาพและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม[12] 
     ต้นทุนสิ่งแวดล้อม จึง หมายถึง ผลกระทบภายนอกด้าน
ลบในสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษ และความเสียหายด้านสุขภาพ 
การสูญเสียสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม และการสูญเสียคุณภาพ
ชีวิตในภาพรวม ซึ่งเป็นความเสียหายท่ีกระจายออกสู่สังคม
ส่วนรวม 
4.3.1 ประเภทของต้นทุนสิ่งแวดล้อม 
     องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(United States Environmental Protection Agency: US 
EPA) และส านักงานโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม (Global 
Environmental Management Initiative:  GEMI)  ไ ด้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ในการจ าแนกประเภทต้นทุน
สิ่งแวดล้อมออกเป็น 4 ประการ คือ  
1. ต้นทุนสิ่งแวดล้อมจากรายการทางบัญชี (Conventional 
costs) คือ ต้นทุนหลักในการผลิตสินค้าและบริการ ได้แก่  

1.1 ต้นทุนวัตถุดิบ  
1.2 ต้นทุนแรงงาน  
1.3 ต้นทุนของค่าใช้จ่ายในการผลิตต่าง ๆ  
1.4 ต้นทุนในสินทรัพย์ประเภททุน 

2. ต้นทุนสิ่งแวดล้อมท่ีหลบซ่อน (Hidden costs) เป็นปัจจัย
ส่วนหนึ่งท่ีส าคัญในการผลิตสินค้าและบริการ นักบัญชีจะใช้
กลยุทธ์และเทคนิคในการวิเคราะห์และจ าแนกพฤติกรรมของ
ต้ นทุนและค่ า ใ ช้ จ่ า ยที่ เ กิ ดขึ้ น  ซึ่ ง ขั้ นตอนหนึ่ ง ขอ ง
กระบวนการผลิตสินค้าจะมีต้นทุนการออกแบบสินค้าที่ถือว่า
เป็นค่าใช้จ่ายการผลิต นักบัญชีต้องท าการวิ เคราะห์และ
จัดสรรปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องและ
เหมาะสมที่สุด 
3. ต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่ไม่แน่นอน (Contingent costs) ใน
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีการบริหารจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดย 
ฝ่ายบริหารองค์กรจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรที่จะมีผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน หรือชุมชนไว้
ล่วงหน้า โดยประมาณต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็น
รายการหนี้สินที่ไม่แน่นอน 
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4.  ต้นทุนสิ่ งแวดล้อมที่ เสริมสร้างภาพลักษณ์แก่ธุรกิจ 
(Reputation costs) หมายถึง ต้นทุนที่กิจการจ่ายไปเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรธุรกิจหรือ
ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อของสินค้าหรือบริการที่น าเสนอต่อ
สาธารณชน 
4.3.2 การวิเคราะห์ต้นทุนสิ่งแวดล้อม 
     นักบัญชีอาจแสดงต้นทุนสิ่งแวดล้อมในงบการเงินเป็น
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
ระบบวัดผลดุลยภาพใน 5 มุมมอง ได้แก่  
1. มุมมองด้านการเงิน 
2. มุมมองด้านกระบวนการภายในองค์กรธุรกิจ 
3. มุมมองด้านลูกค้า 
4. มุมมองด้านสิ่งแวดล้อม 
5. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
     [6] ต้นทุนสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยต้นทุนสิ่งแวดล้อม
ทางตรงและทางอ้อม วิธีการรวบรวมต้นทุนสิ่งแวดล้อม
ทางตรงและทางอ้อมนิยมใช้ แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิ ต  ( Input-Output Model)  ต ามแบบฉ บับของ 
Leontief (Leontief, 1966) แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตนิยมใช้เป็นแผนผังของวัฎจักรของผลิตภัณฑ์ และเป็น
เครื่องมือค านวณผลรวมของต้นทุนสิ่งแวดล้อมทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนี ้

1. การศึกษาวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การศึกษานี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจเส้นทางการไหลของวัตถุ
จากต้นทาง ได้แก่ วัตถุดิบ ระบบการผลิต กระบวนการ
กระจายสินค้า การบริโภค และซากของการบริโภค เพ่ือหา
วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม [6] 

2. การศึกษาวิเคราะห์วัฎจักรชีวิตสินค้าด้วย
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต เป็นระบบข้อมูลของ
แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต ซึ่งแสดงการเชื่อมโยง
กันในฐานะปัจจัยการผลิตและการบริโภคระหว่างสินค้า
หลากหลายท้ังสิ้นทั้งมวลในระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
จึงสามารถแสดงต้นทางและต้นก าหนดของสินค้าและ
ปลายทางและต าแหน่งของการกระจายสินค้า  

การศึกษาวิเคราะห์วัฎจักรชีวิตสินค้าด้วยตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (The Input-Output Approach 
to Life Cycle Assessment) มีความสะดวก [6] เพราะ
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต บันทึกข้อมูลปัจจัยการผลิต
และการไหลของสินค้าในระดับที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน
ไว้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
 
 
 

4.4 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ก าไร 
     การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และ
ก าไร (Cost-Volume-Profit Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์
เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนก าไร นอกจากนี้ ยังช่วยในการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการวางแผนการด าเนินงานระยะ
สั้นได้เป็นอย่างดี เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทุน ปริมาณ และก าไร เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอยากหนึ่งที่
ฝ่ายบริหารน ามาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการวาง
แผนการด าเนินงานระยะสั้นเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถช่วย
ก าหนดราคาขายและประเมินผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงสร้าง
ต้นทุนเปลี่ยนไป ซึ่งแสดงค่าใช้จ่ายในรูปแบบของงบก าไร -
ขาดทุน สามารถน าเสนอต่อบุคคลภายนอกองค์กรได้  
2 รูปแบบ คือ แบบการจัดสรรตามธรรมชาติ และการจัดสรร
ตามหน้าท่ี [9] 
4.5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     การศึกษาการผลิตและการตลาดปลานิลในบ่อดินของ
ผู้ประกอบการในพื้นที่อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
โดยมากจะขายปลานิลที่มีชีวิตแก่ผู้รับซื้อผลผลิตที่เป็นพ่อค้า
รวบรวมท้องที่และเป็นเจ้าประจ า ซึ่งผลตอบแทนมักมาใน
รูปแบบของเงินสด และการก าหนดราคาผลิตส่วนใหญ่จะ 
ตกลงราคาตามตลาด โดยราคาผลผลิตที่ผู้ประกอบการขาย
ได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50 บาท มีก าไรสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ  
18 บาท ทั้งนี้ โครงสร้างการตลาดปลานิลในบ่อดินจะมี
ลักษณะการค้าโดยพ่อค้ารวบรวมท้องที่ จะรวบรวมผลผลิต
จากฟาร์มของผู้ประกอบการโดยตรงหรือที่จุดรับซื้อบริเวณ
ท่าข้ึนปลาแล้วส่งจ าหน่วยต่อให้แก่ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 
พ่อค้าขายปลีก และผู้บริโภค ตามล าดับ ปัญหาและอุปสรรคที่
พบ ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านแรงงาน ส่วนเหลื่อมการตลาด 
และปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้[9] 
     การศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยง
ปลานิล ในกระชังในแม่น้ าตาปี  จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี   
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
เฉลี่ย 48 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 4.97 คน ลักษณะการด าเนินธุรกิจเป็นกิจการ
ในครัวเรือน โดยยึดการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังเป็นอาชีพ
รอง มีรายได้จากการเพาะเลี้ยงปลานิล 89.433 บาทต่อปี 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สิน ใช้เงินทุนของตนเองในการ
ลงทุน กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้เหล็กประกอบเป็นโครงกระชัง  
ใช้ถังขนาด 200 ลิตรเป็นทุนลอย เนื้ออวนเป็นโพลีเอทธิลีน 
ขนาดช่องตา 3 เซนติเมตร และถ่วงด้วยภาชนะบรรจุทราย  
มีจ านวนกระชังเฉลี่ย 2.67 กระชังต่อราย คิดเป็นพื้นที่ 
61.68 ตารางเมตร หรือปริมาตร 126.05 ลูกบาศก์เมตร 
ปล่อยพันธุ์ปลาขนาด 30-40 กรัม ความหนาแน่น 35.16 ตัว



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 375

 

ต่อลูกบาศก์เมตร ให้อาหารส าเร็จรูปที่มีโปรตีนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ปริมาณ 29.84 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
เลี้ยงปลาเป็นเวลา 3.81 เดือน ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1 ,144.33 
กิโลกรัมต่อกระชัง หรือ 24.18 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ต้นทุนทั้งหมดในการเพาะเลี้ยงเฉลี่ย 35.08 บาทต่อกิโลกรัม 
เป็นต้นทุนผันแปร 34.40 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็น
ค่าอาหาร และค่าลูกพันธ์ต้นทุนคงที่ 0.68 บาทต่อกิโลกรัม 
ซึ่งเป็นค่าเสื่อมราคากระชังและอุปกรณ์ ให้ผลตอบแทนเป็น
รายสุทธิ 9.85 บาทต่อกิโลกรัม และก าไรสุทธิ 9.18 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยมีราคาคุ้มทุน 35.08 บาทต่อกิโลกรัม และ 
ผลผลผลิตคุ้มทุน 19.10 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปัญหา
ส าคัญที่พบ คือ ปัญหาด้านการเลี้ยง ได้แก่ ปัญหาศัตรูปลา
และคุณภาพน้ า ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต คือ ปัญหาราคา
อาหารสูง ส าหรับข้อคิดเห็นของเกษตรกรส่วนใหญ่มีความ
พอใจต่ออาชีพการเลี้ยงปลานิลในกระชัง[1] 
     การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลใน
กระชังในจังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่า การศึกษา
ศักยภาพการผลิตของปลานิลในกระชังจังหวัดสกลนครมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิต การวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลานิลในกระชังใน 
เขตจังหวัดสกลนคร จากการส ารวจผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง
จ านวนทั้งหมด 58 ราย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง
กุมภาพันธ์ 2557 ในพื้นที่อ าเภอเมือง อ าเภอพรรณนานิคม 
และอ าเภออากาศอ านวย ผลการส ารวจพบว่าขนาดกระชังที่
เกษตรกรนิยมใช้มีอยู่ 2 ขนาด คือ 3x3x3 เมตร และขนาด 
3x3x2.5 เมตร ลักษณะการเลี้ยงจะเป็นการซื้อปัจจัยการผลิต
จากบริษัทและขายผลผลิตให้กับบริษัทแต่ไม่มีการท าสัญญา
กันอย่างเป็นทางการ อัตราปล่อยเฉลี่ย 70 ตัว/ตารางเมตร 
อัตรารอดเฉลี่ย 79% ใช้เวลาเลี้ยงเฉลี่ย 4 เดือน เกษตรกร
ส่วนใหญ่ผลิตปลา 2 รอบ/ปี ต้นทุนคงที่เท่ากับ 1,255 บาท 
ต้นทุนผันแปร 21,096 บาท ต้นทุนรวมทั้งหมดเท่ากับทุน
การผลิต 49 บาท/ปลา 1 กิโลกรัม ก าไร 14 บาท/ปลา  
1 กิโลกรัม[3] 
 
5. สมมติฐานของการศึกษาในครั้งนี้ 
     H0: ก าไรต่อไร่ต่อรอบของกลุ่มสมาชิกที่บ่อติดกังหันตีน้ า
ไม่เท่ากับก าไรต่อไร่ต่อรอบของกลุ่มสมาสมาชิกที่บ่อไม่ติด
กังหันตีน้ า 
     Ha: ก าไรต่อไร่ต่อรอบของกลุ่มสมาชิกที่บ่อติดกังหันตีน้ า
เท่ากับก าไรต่อไร่ต่อรอบของกลุ่มสมาสมาชิกที่บ่อไม่ติด
กังหันตีน้ า 
 
 
 

 6. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร โดย
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ติดกังหันตีน้ าและกลุ่มที่ไม่ติด
กังหันตีน้ า  
     พื้นที่ที่เลือกศึกษาคือ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์เลี้ยงปลา
บ้านต  า ต าบลบ้านต  า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งมี
ประชากรทั้งหมด 151 ราย ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
ค านวณตามสูตรของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 108 ราย โดยแบ่งวิธี
การศึกษา ดังนี ้
     1. ศึกษาเอกสาร ต ารา หนังสือ และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในประเด็นการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 
     2.  สร้ างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ ง โครงสร้ าง  (Semi 
Structured Interview) เพื่อสัมภาษณ์ผู้เลี้ยงปลาจ านวน  
3 ราย โดยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  น าข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์มาท าการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาข้ันตอนและ
รูปแบบการเลี้ยงปลา 
     3. น าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาพัฒนาแบบสอบถาม 
(Questionnaire) [7] โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน 
คือ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่2 ส ารวจสภาพการ เลี้ ยงปลานิลและ
การตลาด 
 ตอนที่ 3 ส ารวจต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยง
ปลานิลในรอบที่ผ่านมา 
 ตอนที่  4 สอบถามเกี่ ย วกับปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
ให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลา จ านวน 108 ราย ด้วยวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

4. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร กราฟ
แจกแจงความถี่ และ T-test 

7. ขั้นตอนการเลี้ยงปลา 
     จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจากส านักงานประมงจังหวัด 
ผู้ให้ข้อมูลจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลา และเจ้าของบ่อเลี้ยงปลา 
สามารถสรุปขั้นตอนการเลี้ยงปลาในบ่อดินได้ดังนี้ 

1. ปรับพื้นท่ี ขุดบ่อดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขนาด  1 
ไร่  ลึกประมาณ  1.50  เมตร  โรยปูนขาวก้นบ่อให้ทั่วเพื่อ
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ปรับสภาพดินและฆ่าเช้ือโรค 4 กระสอบ ติดตั้งกังหันตีน้ า
เพื่อเพ่ิมออกซิเจนในน้ า ขนาด 9 ใบพัด  

2. ปล่อยน้ าเข้าบ่อปลาลึก 1 เมตร ปล่อยทิ้งไว้
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อปรับสภาพให้เหมาะแก่การเลี้ยง
ปลา และ ปล่อยลูกปลา(10,000 ตัว ราคาตัวละ 0.60 บาท) 
เข้าบ่อได้เลยเมื่อพันธุ์ปลามาถึง(ช่วงเช้า) อนุบาลปลา 3 
เดือน ให้อาหารปลาส าหรับลูกปลา 3 เดือนใช้อาหารส าหรับ
ลูกปลา 6 ถุงเล็ก  

3. ย้ายลูกปลามาบ่อใหญ่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 
เดือน ให้อาหารปลาส าหรับปลานิลหรือปลาดุก(แล้วแต่ผู้
เลี้ยง) เคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการรักษาน้ า รักษาปลาเมื่อมีโรค 
ได้แก่ น้ าเกลือ  ด่างทับทิม ยาฆ่าเห็บ ดิพเทอเร็กซ์ เป็นต้น 

4. เมื่อปลาโตเต็มที่ จากนั้นน าปลาขึ้นจากบ่อ
จ าหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางโดยผ่านสหกรณ์ 
 
8. ผลการศึกษา 
     ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างได้
ทั้งหมดจ านวน 108 ชุด มีจ านวน 13 ชุด  (12.04%) ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และจากการทดสอบการ
กระจายของข้อมูลก าไรต่อไร่ต่อรอบของแบบสัมภาษณ์  
95 ชุด (87.96%) ที่มีข้อมูลสมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ 
พบว่าข้อมูลก าไรต่อไร่ต่อรอบ (ProfitLossPerRai) ไม่ได้
กระจายแบบปกติ (Normal Distribution) ดังนั้นเพื่อให้
ข้อมูลกระจายตัวแบบปกติ ผู้วิจัยตัดชุดข้อมูลที่มีก าไรต่อไร่
ต่อรอบที่อยู่ในระดับต าแหน่งที่ต่ ากว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็น
ไทล์ที่ 5 หรือต าแหน่งที่สูงกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 
ท าให้เหลือชุดข้อมูลเพียง 85 ชุด (78.70%) ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ หลังจากตัดชุดข้อมูลดังกล่าวแล้ว การทดสอบการ
กระจายแบบปกติของข้อมูลโดยใช้การทดสอบ  Shapiro-
Wilk W test (P= 0.18734)   และ  Shapiro-Francia W 
test (P= 0.24929) พบว่าข้อมูลกระจายแบบปกติ 
 

 
รูปที่ 1 ผลการทดสอบการกระจายแบบปกติ 

 

 
รูปที่ 2 กราฟแจกแจงความถี่ก าไรต่อไร่ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลา 

ที่ไม่ติดกังหันตีน้ า (Group 0) และกลุ่มผู้เลี้ยงปลา 
ที่ติดกังหันตีน้ า (Group 1) 

 
ผลของการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นดังนี้ 
8.1 ข้อมูลของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงปลาและการเลี้ยงปลานิล 
     ผู้ เลี้ยงปลาส่วนมากเป็นเพศชาย (69.41%) ส าเร็จ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา (86.44%) อยู่ในวัยท างานที่
อายุใกล้เกษียณ คือ 50-59 ปี (45.76%) แม้ว่าจะเลี้ยงปลา
เป็นอาชีพเสริม (84.75%) แต่ผู้เลี้ยงปลากลับมีรายได้จาก
การเลี้ยงปลาเป็นสัดส่วนท่ีมาก 70-90% ของรายได้ทั้งหมด 
(52.54%) 
     ส่วนเพศหญิงส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
(80.77%) อยู่ในวัยท างานเช่นเดียวกัน แต่มีอายุในช่วง  
41-49 ปี (46.15%) เช่นเดียวกันกับเพศชาย เพศหญิงเลี้ยง
ปลาเป็นอาชีพเสริม (64.75%) แต่กลับมีรายได้จากการเลี้ยง
ปลาเป็นสัดส่วนท่ีมาก 70-90% ของรายได้ทั้งหมด (50.00%) 
     โดยภาพรวมแล้ว ผู้เลี้ยงปลาจะมีสมาชิกในครัวเรือน
จ านวน 2 คน (97.65%)  จากสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด  
4 คน (48.24%) ในการเลี้ยงปลา เลี้ยงปลามาแล้ว 3-4 ปี 
(44.71%) ส่วนใหญ่เห็นว่าเลี้ยงปลานิลเพราะมีผู้ซื้อที่
แน่นอน (84.52%) เงินทุนในการเลี้ยงปลามาจากทั้งการ
ลงทุนด้วยเงินทุนตนเอง (39.29%) การกู้ยืม (25.00%) และ
ทั้งเงินทุนตนเองและการกู้ยืม (35.71%)  
     เหตุผลหลักที่ผู้เลี้ยงปลาเป็นสมาชิกสหกรณ์กลุ่มผู้เลี้ยง
ปลาบ้านต  า คือ ได้รับการอบรมการเลี้ยงปลานิลจากชมรม 
(95.29%) มีแหล่งรับซื้อแน่นอน (94.12%) และสามารถซื้อ
อาหารและเคมีภัณฑ์เป็นเงินเช่ือได้ (82.35%) 
     ส่วนมากเลี้ยงเพียง 1 บ่อ (57.65%) มีพื้นที่บ่อละ 1 ไร่ 
(22.34%) ในการเลี้ยงนั้นมีการอนุบาลพันธ์ปลาในบ่อ
อนุบาล (55.29%) การเลี้ยงปลา 1 รอบจะใช้ระยะเวลา 6-8 
เดือนต่อบ่อ (69.41%) และเลี้ยงปลา 2 รอบต่อปี (98.82%) 

profitperr~1       84    0.98208      1.414     0.677    0.24929
                                                                
    Variable      Obs       W'          V'        z       Prob>z

                  Shapiro-Francia W' test for normal data

. sfrancia profitperrai1

profitperr~1       84    0.97904      1.498     0.888    0.18734
                                                                
    Variable      Obs       W           V         z       Prob>z

                   Shapiro-Wilk W test for normal data
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ให้อาหารปลาซึ่งเป็นต้นทุนหลักเฉลี่ย 456.17 กระสอบ 
ต่อบ่อต่อรอบ (S.D.  = 234.78)  ใ ช้ทั้ งอาหารปลานิล 
(42.35%) และปลาดุก (57.65%) โดยอาหารปลานิลมีราคา
เฉลี่ย 558.14 บาทต่อกระสอบ (S.D. 36.40) ส่วนอาหาร
ปลาดุกมีราคาเฉลี่ย 508.35 บาทต่อกระสอบ (S.D. 46.16) 
     การปล่อยปลาน้ัน 1 บ่อจะปล่อย 5,000-10,000 ตัวต่อ
รอบ (57.65%) และมี อัตราการรอดระหว่าง 70-90% 
(71.77%) ปลาที่จับได้มีน้ าหนักเฉลี่ย 0.79 กิโลกรัมต่อตัว 
แ ล ะ จั บ ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย  3,861. 31 กิ โ ล ก รั ม ต่ อ บ่ อ ต่ อ ร อบ  
(S.D. 1,896.02) ราคาขายเฉลี่ย 46.40 บาทต่อกิโลกรัม 
(S.D. 2.51) ส าหรับการจ าหน่ายปลานั้น จะมีผู้มารับซื้อท่ีบ่อ 

(100%) โดยผู้รับซื้อปลาเป็นพ่อค้าคนกลาง (97.65%) และผู้
ซื้อเป็นผู้ก าหนดราคา (74.12%) 
8.2 การรักษาสิ่งแวดล้อม 
     ในการเลี้ยงปลานั้น มีผู้เลี้ยงปลา 65 ราย / (76.47%) 
จ านวน 170.55 ไร่ (81.87%) หรือ 158 บ่อ ที่ติดตั้งกังหันตี
น้ าในบ่อเลี้ยงปลา โดยส่วนใหญ่เริ่มติดตั้งในปี 2555-2558 
(81.54%) และติดตั้ง 1 เครื่องต่อบ่อ (53.85%) ผู้เลี้ยงปลา
เห็นว่ากังหันตีน้ ามีอายุการใช้งาน 2-5 ปี (55.00%) มีราคา
ทุนเฉลี่ย 13,336.92 บาทต่อเครื่อง (S.D. 8,475.99) และมี
ค่าซ่อมแซมเฉลี่ย 406.23 บาทต่อปี (S.D. 1,139.35) 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนการเลี้ยงปลา 

 
  

% %
รายได้เฉล่ีย (บาทต่อไร่ต่อรอบ) 95,932.11     100 114,741.30    100

ต้นทุนตามกิจกรรมเฉล่ีย (บาทต่อไร่ต่อรอบ) 
(1) ค่าเตรียมบ่อเพาะเล้ียง
 (1.1) ค่าแรงงาน ค่าน้้ามันสูบน้้าเข้าบ่อ 670.33         0.70% 780.00         0.68%
 (1.2) ปรับสภาพดิน-รักษารักษาส่ิงแวดล้อม-ปุ๋ยหมัก ปูนขาว 1,430.97       1.49% 1,666.98      1.45%
 (1.3) ปรับสภาพดิน-สร้างมลสาร-ปุ๋ยเคมี ยาก้าจัดศัตรูปลา 15.27           0.02% 30.00           0.03%

2,116.56       2.21% 2,476.98      2.16%
(2) การเล้ียงปลา
 (2.1) ค่าพันธ์ุปลา 3,046.36      3.18% 4,812.50       4.19%
 (2.2) ค่าอาหาร-อนุบาลปลา 529.94         0.55% 678.95        0.59%
 (2.3) ค่าอาหาร-ปลาหลังการอนุบาล 82,178.44     85.66% 96,096.55   83.75%
 (2.4) ค่ายารักษาโรคและเคมีภัณฑ์-รักษาส่ิงแวดล้อม-ปูนขาว จุลินทรีย์ เกลือ ด่างทับทิบ กากชา 1,563.26      1.63% 1,800.67       1.57%
 (2.5) ค่ายารักษาโรคและเคมีภัณฑ์-สร้างมลสาร-ไซยาไนต์ ดิพเทอร์เร็กซ์ คลอรีน ฟอร์มาลีน ยาต้านจุลชีพ 162.03         0.17% 61.50           0.05%
 (2.6)ค่าไฟฟ้าและค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 787.04         0.01         588.64        0.51%
 (2.7) ค่าแรงงาน 32.30           0.03% 198.12          0.17%
 (2.8) ค่าเส่ือมอาคารและอุปกรณ์ 3,306.90      3.45% 5,540.70      4.83%
 (2.9) ค่าเส่ือมราคากังหัน-รักษาส่ิงแวดล้อม 2,285.98      2.38% -              0.00%
 (2.10) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 457.34         0.48% 416.25         0.36%

94,349.59    98.35% 110,193.88    96.04%
(3) การจ้าหน่าย
 ค่าแรงงาน 530.90         0.55% 759.37         0.66%
(4) ดอกเบ้ียจ่าย 2,905.12       3.03% 1,289.81       1.12%
รวมต้นทุน 99,902.17     104.14% 114,720.04    99.98%
ก้าไร (ขาดทุน) เฉล่ีย (บาทไร่บ่อต่อรอบ) 3,970.06-      -4.14% 21.26           0.02%
S.D.
จ้านวนผู้เล้ียง (ราย) 65 20
จ้านวนบ่อ 158 35
จ้านวนปลาท่ีจับได้ต่อไร่ (กิโลกรัม) 2,142.63       2,534.76      
S.D. 1,629.92      1,154.60       

ติดกังหัน ไม่ติดกังหัน
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หมายเหตุ  :       ค่าเสื่อมราคาตอ่บ่อต่อรอบค านวณ = 

[ ราคาทุนของสินทรัพย์
อายุการใช้งานประมาณการโดยเจา้ของบ่อ]

  จ านวนรอบที่เลี้ยงปลาต่อปีเลี้ยงปลา
จ านวนบ่อ

⁄  

                      ดอกเบี้ยจ่ายต่อบ่อต่อรอบ = 
[ดอกเบี้ยจ่ายต่อปี]

  จ านวนรอบที่เลี้ยงปลาต่อปีเลี้ยงปลา
จ านวนบ่อ

⁄  
 
                      ก าไร (ขาดทุน) เฉลี่ยต่อไรต่่อรอบของแต่ละบ่อ =ก าไรต่อบ่อต่อรอบ

ขนาดบ่อไร่⁄  

ตารางที่ 2 การเปรียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของข้อมูลที่ส าคัญ 

 
 
8.3 การวิเคราะหต์้นทุน-ปริมาณ-ก าไร 
     จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงปลานิลในรอบที่ผ่านมานี้เจ้าของบอ่
ที่ติดกังหันตีน้ า เพื่อบ าบัดน้ า ในบ่อมีผลขาดทุนเฉลี่ย 
3,970.06 บาทต่อไร่ ซึ่งมากกว่าเจ้าของบ่อที่ไม่ได้ติดกังหัน 
ตีน้ าที่มีผลก าไรเฉลี่ย 21.26 บาทต่อไร่ ผลขาดทุนที่มากกว่า
นี้ เป็นผลจากการที่น้ าหนักปลาและปริมาณปลาที่จับได้เฉลี่ย
ต่อบ่อนอ้ยกว่ากลุ่มเจ้าของบ่อที่ไม่ได้ติดกังหันตีน้ า ในขณะที่
ให้อาหารปลาในปริมาณที่มากกว่า แต่ขายได้ในราคาที่สูง
กว่าเพียงเล็กน้อย 
     การติดกังหันตีน้ าเพื่อบ าบัดน้ าเสียในบ่อเลี้ยงปลา มี
ต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 2,285.98 บาทต่อไร่ต่อรอบ 
นอกจากนี้ ผู้เลี้ยงปลายังมีการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการ
อื่น เช่น การใช้ปุ๋ยหมักและปูนขาวในการปรับสภาพดิน
เตรียมบ่อเลี้ยง  
     แต่อย่างไรก็ตามผู้เลี้ยงปลา ยังคงใช้สารสารเคมีภัณฑ์ที่
ก่อให้มลสารลงสู่ล าน้ าด้วยเช่นกัน เช่น ยาก าจัดศัตรูปลา 
8.4 การทดสอบสมมติฐาน 
     การทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนแบบสอง
ทาง  พบว่า ที่ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ยอมรับ  H0 ว่า 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อไร่ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงปลาที่ไม่ติดกังหันตีน้ า 
(Group 0) และกลุ่มผู้เลี้ยงปลาที่ติดกังหันตีน้ า (Group 1) มี
ความแปรปรวนเท่ากัน (P=0.6583) 
     เมื่อความแปรปรวนของก าไร(ขาดทุน)ต่อไร่ระหว่างกลุ่ม
ผู้เลี้ยงปลาที่ไม่ติดกังหันตีน้ า (Group 0) และกลุ่มผู้เลี้ยงปลา
ที่ติดกังหันตีน้ า (Group 1) ไม่แตกต่างกันดังนั้น ผู้ศึกษาจึงใช้
การทดสอบ T-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกรณีที่ความ

แปรปรวนของข้อมูลสองกลุ่มที่มีความเป็นอิสระต่อกัน ผล
จากการทดสอบพบว่า ที่ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และใช้
การทดสอบแบบสองทาง ยอมรับ  H0 ว่า ก าไร่(ขาดทุน)ต่อไร่
ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงปลาที่ไม่ติดกังหันตีน้ า (Group 0) และ
กลุ่มผู้เลี้ยงปลาที่ติดกังหันตีน้ า (Group 1) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
(P=0.2460) 
8.5 ปัญหาของกลุ่มผู้เลี้ยงปลา 
     จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยใช้แบบสอบถาม 
พบว่า ปัญหาการเพาะเลี้ยงที่ส าคัญของผู้เลี้ยงปลา ได้แก่ 
ปัญหาโรคปลา สภาพอากาศท่ีร้อนจัดในฤดูแล้ง ปริมาณน้ า
ในฤดูแล้งและปัญหาคุณภาพน้ า ปัญหาราคาปลามีราคาสูง
ท าให้ต้นทุนการเลี้ยงสูง ส่วนปัญหาด้านการขายปัญหาที่
ส าคัญ คือ ปริมาณปลาล้นตลาดท าให้ราคาตกต่ า  
 
9. สรุปและอภิปรายผล 
     กว๊านพะเยาถือได้ว่าเป็นแหล่งชีวิตของชาวพะเยามา 
ช้านาน แต่อย่างไรก็ตามปัญหาความเสื่อมโทรมของ 
กว๊านพะเยาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอยู่ในขั้นวิกฤติ ท าให้ทุก
ภาคส่วนในจังหวัดพะเยาต่างให้ความส าคัญกับปัญหานี้ และ
พยายามร่วมมือกันในการแก้ไข [11] ผู้มีส่วนได้เสียในการ
จัดการคุณภาพน้ ากว๊านพะเยา ให้สรุปว่า กลุ่มผู้เลี้ยงปลาต  า 
ต าบลบ้านต  า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นกิจกรรม
ต้นน้ า ท่ีเป็นสาเหตุหลักของมลสารที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา  
     การศึกษานี้จึงได้ขยายผลการศึกษา [11] ที่ได้แนะน าว่า
ควรมีศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนค่าใช้จ่ายเพื่อสิ่งแวดล้อม
ของบ่อเลี้ยงปลา เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความคุ้มค่าของ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีเพิ่มขึ้นกับผลตอบแทนท่ีได้รับ 
ตลอดจนเพื่อเป็นการตระหนักถึงหน้าท่ีของตนเองในการจัด
มวลสาร ณ จุดก าเนิดของผู้เลี้ยงปลา 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานของการวิจัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้างกับผู้เ ช่ียวชาญเพื่อท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจวิธีการ 
ข้ันตอนเลี้ยงปลาและต้นทุนการเลี้ยงปลา ตลอดจนการเก็บ
ข้อมูลโดยการใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงการเพื่อน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรของการเลี้ยงปลาหลังจากท่ีมกีาร
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ติดตั้งกังหันตีน้ า โดยการสรุปและอภิปรายผลการศึกษา มี
ดังนี ้
9.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
     1.  ผู้เลี้ยงปลา ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการบ าบัดน้ า  
ณ จุดที่เกิดมลสารมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากผู้เลี้ยงปลาส่วน
ใหญ่เริ่มติดตั้ งกังหันตีน้ าในปี 2555-2558 และติดต้ัง  
1 เครื่องต่อบ่อ ดังนั้นข้อค้นพบนี้จึงหักล้างความเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสียในการจัดการคุณภาพน้ ากว๊านพะเยา [11] ที่ตั้ง
ข้อสงสัยของการขาดจิตส านึกและความเห็นแก่ตัวของ
เจ้าของบ่อเลี้ยงปลาที่ไม่ได้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งแต่ผลก าไร
แต่เพียงอย่างเดียว 

2. บ่อเลี้ยงปลามีการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการอื่น 
เช่น การใช้ปุ๋ยหมักและปูนขาวในการปรับสภาพดินเตรียม
บ่อเลี้ยง แต่อย่างไรก็ตามบางส่วนก็ยังคงใช้สารเคมีภัณฑ์ที่
ก่อให้มลสารลงสู่ล าน้ าด้วยเช่นกัน เช่น ยาก าจัดศัตรูปลา 
แม้ว่าผลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนจากสหกรณ์ ผู้ศึกษาจะ
ได้รับการบอกเล่าว่า สหกรณ์ได้รณรงค์ให้มีการใช้สารชีวภาพ
ทดแทนการใช้เคมีภัณฑ์เช่น น ากากชามาช่วยล้างบ่อปลา แต่
อย่างก็ตามจากการเก็บข้อมูลยังไม่มีผู้เลี้ยงปลารายใดน า
วิธีการดังกล่าวไปใช้  

3. การค านวณก าไร(ขาดทุน) เฉลี่ยต่อไร่ต่อรอบพบว่า 
การเลี้ยงปลานิลในรอบที่ผ่านมานี้ บ่อที่ติดกังหันตีน้ าเพื่อ
บ าบัดน้ าในบ่อมีผลขาดทุนเฉลี่ย 3 ,970.06 บาทต่อไร่  
ในขณะที่ บ่ อที่ ไ ม่ ไ ด้ ติ ดกั งหั นตีน้ าที่ มี ผ ล ก า ไ ร เฉลี่ ย  
21.26 บาทต่อไร่ ผลก าไรขาดทุนของทั้งสองกลุ่มดังกล่าวไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่ขัดแย้งกับ
ข้อมูล [19] ที่ระบุว่าการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินจะมีรายได้
เฉลี่ย 25,205  บาท/ไร่  

4. ต้นทุนส่วนมากเป็นค่าอาหารปลามีสัดส่วนมาก 
85% ของราคาขาย ต้นทุนรวมในการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
ในรอบที่ผ่านมานี้ บ่อที่ติดกังหันตีน้ าเพื่อบ าบัดน้ าในบ่อมี
ต้นทุนเฉลี่ย  47.71 บาทต่อกิ โลกรัม ราคาขายเฉลี่ย  
46.49 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่บ่อที่ไม่ได้ติดกังหันตีน้ าท่ีมี
ต้นทุนเฉลี่ย  45.92 บาทต่อกิ โลกรัม ราคาขายเฉลี่ย  
46.10 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต้นทุนมีจ านวนท่ีสูงมากหากเทียบ
กับข้อมูลของส านักวิจัย [19] ที่ระบุว่าการเลี้ยงปลานิลในบ่อ
ดินจะมีต้นทุนเฉลี่ย  26.11 กิโลกรัม [9] การเลี้ยงปลานิลใน
บ่อดิน ในพื้นที่อ าเภอบางแสน จังหวัดนครปฐม มีต้นทุน
เฉลี่ ย  29.96 บาทต่อกิ โลกรั ม  [19]  สมา ชิกสหกรณ์ 
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชลบุรี จ ากัด อ.พานทอง จ.ชลบุรี มีต้นทุน
เฉลี่ย 31.37 บาท/กิโลกรัม 

     จากการสัมภาษณ์พบว่าปัญหาโรคปลา สภาพอากาศที่
ร้อนจัดในฤดูแล้งที่ผ่านท าให้จ านวนปลาที่จับได้ลดลงมาก 
ในขณะที่ราคาอาหารปลามีราคาสูงข้ึนท าให้ต้นทุนการ 
เลี้ยงสูง และที่ส าคัญปริมาณปลาล้นตลาดท าให้ราคาตกต่ า 
อีกทั้งผู้เลี้ยงปลาไม่มีอ านาจในการต่อรองราคา ดังนั้นจึงเป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้การเลี้ยงปลาในรอบที่ผ่านมาเกิดผล
ขาดทุนทั้งสองกลุ่ม 
9.2 ข้อจ ากัดในการศึกษา 
     ข้อจ ากัดของการศึกษาในครั้ งนี้  คือ ผู้ วิจัยใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลทางบัญชีในการ
วิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร แต่อย่างไรก็ตามพบว่า 
เจ้าของบ่อเลี้ยงปลาโดยส่วนมากไม่มีการจดบันทึกข้อมูลใดๆ
เกี่ยวกับต้นทุนและรายได้ จึงท าให้ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลจาก
ความจ าและการกะประมาณ ซึ่งอาจมีผลต่อความถูกตอ้งของ
ผลการศึกษาในครั้งนี ้
9.3 ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
     เจ้าของบ่อเลี้ยงปลาสมาชิกสหกรณบ์้านต  า ต าบลบ้านต  า 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีความตระหนักถึงหน้าที่
ของตนเองในการบ าบัดน้ าเสีย ณ จุดก าเนิด และค่าใช้จ่าย
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม อาจไม่ส่งผลต่อผลก าไรขาดทุนมากนัก 
แต่ปัญหาส าคัญ คือ ปัญหาราคาอาหารปลามีราคาสูงขึ้นท า
ให้ต้นทุนการเลี้ยงสูง และปริมาณปลาล้นตลาดท าให้ราคา
ตกต่ า นอกจากนี้การขาดการจดบันทึกข้อมูลทางบัญชีท าให้
เจ้าของบ่อเลี้ยงปลาไม่ทราบก าไร (ขาดทุน) ที่แท้จริงจากการ
เลี้ยงปลา 
     ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ 
     1. ควรจัดอบรมทางบัญชีให้แก่เจ้าของบ่อเลี้ยงปลา เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการควบคุมต้นทุนในการเลี้ยงปลา 
เช่น การควบคุมการให้อาหารปลา นอกจากนี้ควรมีการ
ออกแบบสมุดบันทึกการเลี้ยงปลาที่ง่ายต่อการใช้ 
     2. ควรให้ความรู้แก่เจ้าของบ่อเลี้ยงปลาในการให้อาหาร
ธรรมชาติ เช่น กรมประมง [18] แนะน าให้ใช้อาหาร
ธรรมชาติในการอนุบาลลูกปลานิล 3 เดือนแรก เช่น ฟางแห้ง 
มูลสัตว์แห้ง มูลสัตว์หมัก และปุ๋ยพืชสด 
      3. ควรมีการแนะแนวทางใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้
เคมีภัณฑ์เช่น กากชา 
       4. การใช้แนวคิดเกษตรกรแปลงใหญ่ในการลดต้นทุน
การเลี้ยงปลา เช่นเดียวกันกับสมาชิกสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชลบุรี จ ากัด อ.พานทอง จ.ชลบุรี อาจเป็นอีกแนวทางใน
การช่วยเจ้าของบ่อเลี้ยงปลาลดต้นทุนในการเลี้ยงปลา 
 
10. กิตติกรรมประกาศ 
     ขอขอบคุณสมาชิกและเจ้าหน้าที่ กลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลา
บ้านต  า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
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ในการให้ข้อมูล ขอบคุณนักวิชาการประมงส านักงานประมง
จังหวัดพะเยาเป็นอย่างสูงที่ ให้ความช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
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บทคัดย่อ  
          ปัญหาด้านขยะมูลฝอยส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงพลาสติกซึ่งเป็นขยะที่มีปริมาณมากและใช้เวลาใน
การย่อยสลายเป็นเวลานาน  ซึ่งหากประชาชนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกได้โดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้
ถุงพลาสติกก็น่าจะเป็นทางหนึ่งที่จะลดปริมาณขยะลงได้ การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการใช้
ถุงพลาสติกก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกของประชาชนบ้านหนองบัวใต้ ต าบลเมืองพาน 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของประชาชนหลังการ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับถุงพลาสติก (X=2.91, S.D.= 2.28) โดยภาพรวมต่ ากว่าก่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก     (X=4.05, S.D. = 2.61)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจะเห็นว่าการส่งเสริมสามารถ
เสริมพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก แต่ควรมีการศึกษาพฤติกรรมเฉพาะที่มีส่วนส าคัญมากที่สุดเพื่อเป็นต้นแบบของ
กิจกรรมต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติกและพฤติกรรมการเข้าร่วมการ
สนับสนุนจากหน่วยงานมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ .616 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และพฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติกและพฤติกรรมการเข้าร่วมการสนับสนุนจาก
หน่วยงานมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .556 ซึ่ง
อยู่ในระดับปานกลาง 

ค าหลัก : ถุงพลาสติก, การลดใช้, ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก, Plastic Bags 
 
Abstract 
          The problem of municipal solid waste is an impact on the environment, especially plastic bags. 
These are large quantities of waste composition and take a long time to decompose. If people can change 
the habits of using plastic bags such as avoid using of plastic bags.  This is the interested way to reduce 
waste. This study focuses on the comparative study of plastic bags consumption quantity before and after 
implement the promotion of plastic bags refusal, at Ban Nong Bua Tai, Muang Phan district, Phan district, 
Chiang Rai province, by using the developed questionnaire.   The study found that the amount of plastic 
bags used by the public after promote of plastic bag refusal campaign (= 2.91, SD = 2.28) was lower than 
before implement  this campaign (= 4.05, SD = 2.61) at the statistical significance level of 0.05. These were 
indicate that this promotion could enhance the behavior of reducing the use of plastic bags.  But it is 
important to study the specific behavior that is the most important to future activities.  In addition, it was 
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found that the behavior of plastic bag avoidance and support participation behavior is positively correlated 
at .01 level with correlation coefficient (r) 616 (relatively high level). The plastic bag management behaviors 
and engagement behaviors were positively correlated at the .05 level. The correlation coefficient (r) was .556 
(moderate level).  

 
1. บทน า 

ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกให้
ความสนใจเนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปี 
โดยพบว่าขยะที่เกิดขึ้นมีขยะประเภทพลาสติกจ านวนมาก        
จากการศึกษาของ No More Baggage.Org ในปี 2555 ผล
ส ารวจการใช้ถุงพลาสติกทั่วโลกพบว่า มีการใช้ถุงพลาสติกถึง 
5 แสนล้านถึง 1 ล้านล้านใบต่อปี หรือเฉลี่ยทุก 1 นาที จะมี
การใช้ถุงพลาสติกอย่างน้อย 1 ล้านใบ จากการศึกษาของ
กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ในปี 2556 พบว่าคน
หนึ่งคนใช้ถุงพลาสติกประมาณ 8 ใบ เมื่อเทียบกับจ านวน
ประชากรในประเทศไทยที่มีจ านวนคนกว่า 60 ล้านคน  
แสดงว่าในหนึ่งวัน  ประเทศไทยมีการใช้ถุงพลาสติกจ านวน 
500 ล้านใบ/วัน ดังนั้นส่งผลให้หน่วยงานทุกภาคส่วนจึง
พยายามปลูกฝังจิตส านึก ในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
แก่ชุมชน จากการเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการขยะภายในครัวเรือน 
เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเกิดจิตส านึกที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 

ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สน ใจที่ จ ะศึ กษาปริ ม าณการ ใ ช้
ถุงพลาสติกก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธ
การรับถุงพลาสติกของประชาชน เพื่อน าไปสู่แนวทาง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกในชุมชนโดยใช้พื้นที่
บ้านหนองบัวใต้ ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
เป็นกรณีศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค ์ 

1.  ศึกษาปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของประชาชน
บ้านหนองบัวใต้ ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 2. เปรียบเทียบปริมาณการใช้ถุงพลาสติกก่อนและ
หลังการจดักิจกรรมส่งเสรมิการปฏิเสธการรับถุงพลาสติก
ของประชาชน 
            3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้
ถุงพลาสติก พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติก 
พฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก และพฤติกรรมการเข้าร่วม
การสนับสนุนจากหน่วยงานของประชาชนบ้านหนองบัวใต้ 
ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของประชาชนลดลง
หลังการจดักิจกรรมส่งเสรมิการปฏิเสธการรับถุงพลาสติก 

2. พฤติกรรมเกี่ยวกับถุงพลาสติกด้านต่างๆของ
ประชาชนมีความสัมพันธ์กัน 

 
4. การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
4.1 พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก 
     ในป ี2556 กรมควบคุมมลพิษส ารวจปริมาณขยะมูลฝอย
ทั่วประเทศจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  
7,782 แห่ง พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยรวม 
26.77 ล้าน โดยขยะมูลฝอยร้อยละ 46 มาจากองค์กรบริหาร
ส่วนต าบล  (อบต . )  ร้อยละ  38 มาจากเทศบาล  และ 
ร้อยละ 16 มาจากกรุงเทพฯ ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยรวม 2,490 แห่ง แต่เป็นสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยแบบถูกต้องเพียง  466 แห่งเท่านั้นหรือคิดเป็น 
ร้อยละ 19 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 81 นั้นเป็นสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้อง เช่น เทกองกลางแจ้ง เผาใน 
ที่โล่ง ฯลฯ ดังนั้นในปี 2556 ประเทศไทยจึงมีขยะมูลฝอย
สะสม 19.9 ล้านตัน ซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับ “ตึกใบหยก 2” 
จ านวน 103 ตึก เรียงต่อกัน (กรมควบคุมมลพิษ : 2556)  ใน
ปี พ.ศ. 2555 พบว่า ความรู้ เกี่ยวกับถุงพลาสติกของ
ครอบครัวในจังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับสูง 
พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของครอบครัวอยู่ในระดับ 
ปานกลาง  คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับผิดชอบจัดอาหาร
ของครอบครัว ด้านอายุ รายได้ และลักษณะที่อยู่อาศัยมี
ความ สัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับถุงพลาสติกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับผิดชอบ
จัดหาอาหารของครอบครัว ด้านสถานภาพการสมรส อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และลักษณะที่อยู่อาศัยของ
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของ
ครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความรู้
เกี่ยวกับถุงพลาสติกกับพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของ
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์ต่ า (r = .274) (รัชต์พริษฐา 
พันธุ์ดี, 2555)  ในปี พ.ศ. 2557 พบว่าประชาชนในพื้นที่
ชุมชนเทศบาลต าบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา  มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับสูง 
ร้อยละ 78.72 ทัศนคติการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง 
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ร้อยละ58.72 การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 90.77 2.พฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยของประชาชนเทศบาลต าบลโคกกรวด อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 50.51 (ยศภัทร ยศสูงเนิน,  2558) 
4.2 การลดใช้ถุงพลาสติก 
     จากการศึกษามาตรการทางนโยบายเพื่อลดการใช้
ถุงพลาสติก ตลอดจนการน าประสบการณ์ของต่างประเทศ
มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย โดยศึกษามาตรการทาง
นโยบายที่น ามาใช้เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกของประเทศ
ต่างๆ และวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของมาตรการ
ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการลดการใช้
ถุ งพลาสติ ก ในประ เทศไทยให้  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมาตรการทางนโยบายเพื่อลดการ
ใช้ถุงพลาสติกท่ีด าเนินการโดยประเทศต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ มาตรการทางกฎหมาย (Regulative 
Measure) และมาตรการสมัครใจ (Voluntary Measure) 
สรุปได้ว่าการด าเนินมาตรการสมัครใจจะประสบผลส าเร็จใน
การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลงได้น้อยกว่ามาตรการทาง
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม การด าเนินมาตรการทางกฎหมาย
ของประเทศไทยมีขั้นตอนและกระบวนการที่ค่อนข้าง
ยาวนาน อีกทั้งผู้บริโภคของไทยมีแนวโน้มที่จะต่อต้าน
มาตรการเก็บภาษีการใช้ถุงพลาสติก ดังนั้น การด าเนิน
มาตรการส าหรับประเทศไทยควรด าเนินการควบคู่กันทั้ง  
2 รูปแบบ โดยก าหนดแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จในการลด
ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในภาพรวมของประเทศ ใน 
ระยะยาวต้องมีการด า เ นินมาตรการเก็ บภาษีการใช้
ถุงพลาสติกจากผู้บริโภค ซึ่งภาครัฐอาจจะต้องมีระบบตดิตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ค้าปลีกเพื่อประเมินผลส าเร็จ 
และต้องมีระบบการบริหารจัดการเงินภาษีที่เก็บรวบรวมได้ 
และควรน าไปใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ (วรางคณา ศรนิล, 2555)  และในปี 2552 จาก
การศึกษาเกี่ยวกับความรู้และพฤติกรรมในการลดมลภาวะที่
เกิดจากถุ งพลาสติกของประชาชน ต าบลหนองหาร  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าพฤติกรรมการลด
มลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  2.05 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .26 และพบว่าคะแนนความรู้ของกลุ่มตัวอย่างมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจาก
ถุงพลาสติกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยมีค่าสหสัมพันธ์
เท่ากับ .30 และค่า p ≤  .01 ซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์
อยู่ ในลักษณะค่อนข้างต่ า  (โฉมหญิง ประจักร , 2552) 
นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร มักใช้ถุงผ้าใส่ของใช้ส่วนตัว มีถุงผ้าโดย
เฉลี่ยประมาณ 5 ใบ ความถี่ในการใช้ในแต่ละเดือนเท่ากับ 
12 ครั้ง ความถี่ในการซื้อในรอบปีเท่ากับ 2 ครั้ง และมี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อปีเท่ากับ 242 บาท นอกจากนี้พบว่า 
เพศ อายุ และอาชีพ มีผลต่อจ านวนครั้งที่ใช้ถุงผ้าในแต่ละ
เดือน เพศ มีผลต่อเหตุผลในการเลือกซื้อหรือใช้ถุงผ้าทัศนคติ
ต่อถุงผ้าในด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่ใช้
ถุงผ้าในแต่ละเดือน โดยพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต
เกี่ยวกับกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่ใช้ถุงผ้าใน
แต่ละเดือน และด้านจ านวนครั้งในรอบปีที่ซื้อถุงผ้า รูปแบบ
การด าเนินชีวิตแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในปัจจุบันมีทัศนคติที่
ดีที่จะตอบรับสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่
ไม่น้อย อีกทั้งในด้านพฤติกรรมก็มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย (นิโลบล ตรีเสน่ห์จิต, 
2553)นอกจานี้ยังพบว่าการประชาสัมพันธ์ ติดป้ายรณรงค์
จัดตั้ง จุดทิ้ง ขยะแยกประเภทเป็นอีกปัจจัยส าคัญในการ
รณรงค์ (มงคลกร ศรีวิชัยและคณะ, 2557)  

 
5. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย 
 
 
 
 
 
6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากร ได้แก่ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบ้านหนองบัวใต้ 
ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ านวน  
160 ครัวเรือน 
     กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบ้านหนองบัวใต้ 
ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ านวน  
62 ครัวเรือน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling)  โดยวิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ใช้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน .10 ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ 
ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 727-728) สามารถเก็บ
ข้อมูลได้จริงก่อนจัดกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมการปฏิเสธฯ 
จ านวน 42 ครัวเรือน และเก็บข้อมูลได้จริงหลังจัดกิจกรรม
ส่งเสริมส่งเสริมการปฏิเสธฯ จ านวน 45 ครัวเรือน 
6.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      1. ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลก่อนการจัดกิจกรรม ประกอบไปด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้ เกี่ยวกับขยะและถุงพลาสติก 
พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการรับ

กิจกรรมส่งเสริม 
การปฏิเสธการรับ

ถุงพลาสติก 
 

การลดใช้
ถุงพลาสติกของ

ประชาชน 
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ถุงพลาสติก และพฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติกของ
ประชาชน และปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในครัวเรือน 
 

 
 

     2. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทราบถึงพฤติกรรมของ
ประชาชนในประเด็นต่างๆ 
     3. ร่วมหารือกับผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชนเพื่อเป็นข้อมูล
ในการสร้างกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับถุงพลาสติก 

 
 

 
 

 
 

     4. สร้างกิจกรรมส่งเสรมิการปฏิเสธการรบัถุงพลาสติก ซึ่ง
ประกอบด้วย  
     4.1 ร่วมมือกับร้านค้าเพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับถุงพลาสติกจากร้านค้า โดยสร้างเงื่อนไขคือ 

หากประชาชนท่านใดปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจะมีสิทธ ์
จับฉลากเพื่อรับรางวัล โดยมีรางวัลได้แก่ ถุงผ้า ปิ่นโต และ
กล่องใส่อาหาร ซึ่งสามารถน ากลับไปใช้ภายในครัวเรือนเพื่อ
ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกต่อไป 
 

 
 

4.2 ร่วมมือกับร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านส้มต า 
โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติกจาก
การบรรจุอาหารเพื่อน ากลับไปทานที่บ้าน โดยมีเง่ือนไขว่า
หากประชาชนท่านใดซื้ออาหารแล้วเตรียมภาชนะอื่นที่ใช้
แทนถุงพลาสติกมาใส่อาหารเพื่อน ากลับไปทานที่บ้าน เช่น 
ป่ินโต ถ้วย จาน หรือกล่องใส่อาหาร จะได้รับส่วนลดจาก
ร้านค้า 
       5. หลังจากการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา  
6 เดือน ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
อีกครั้งเพื่อได้ข้อมูลหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธ
การรับถุงพลาสติก  
 

 
 

     6. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้
ถุงพลาสติกก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธ
การรับถุงพลาสติกของประชาชน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก พฤติกรรมการ
หลีก เลี่ ยงการรับ ถุงพลาสติก พฤติกรรมการจัดการ
ถุงพลาสติก และพฤติกรรมการเข้าร่วมการสนับสนุนจาก
หน่วยงานของประชาชนบ้านหนองบัวใต้ ต าบลเมืองพาน 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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7. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล, ส่วนท่ี 2 ความรู้เกี่ยวกับขยะและถุงพลาสติกของ
ประชาชน จ านวน 15 ข้อ , ส่วนที่  3 เป็นการสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก พฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติก และพฤติกรรมการจัดการ
ถุงพลาสติกของประชาชน จ านวน 35 ข้อ, ส่วนที่ 4 เป็น
ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในครัวเรือน 

 
8. การจัดท ากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวัดความความรู้เกี่ยวกับขยะและถุงพลาสติกของ
ประชาชนหลังจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับ
ถุงพลาสติก โดยประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน  15 ข้อ มี
ลักษณะการตอบ 2 ลักษณะ คือ “ใช่” และ “ไม่ใช่” และให้
คะแนน โดย ถ้าตอบถูก ให้คะแนน 1  ถ้าผิด ให้คะแนน 0  

2.  พฤติกรรมการใช้ ถุงพลาสติก พฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติก และพฤติกรรมการจัดการ
ถุงพลาสติกของประชาชน เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ  

ปฏิบัติทุกครั้ง     ให้คะแนน  5  
ปฏิบัติบ่อยครั้ง    ให้คะแนน  4  
ปฏิบัติบางครั้ง    ให้คะแนน  3  
ปฏิบัติน้อยครั้ง   ให้คะแนน  2  
ไม่เคยปฏิบัติ     ให้คะแนน  1  
ระดับพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของครอบครัว โดย

เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการ ใ ช้
ถุงพลาสติก (บุญชม ศรีสะอาด : 2552) มีดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  มาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49   หมายถึง  ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49   หมายถึง  น้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49   หมายถึง  น้อยที่สุด 
3. ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในครัวเรือน ประกอบด้วย

ข้อค าถามจ านวน  3 ข้อ โดยถามปริมาณการใช้ถุงร้อน ถุง
เย็น และถุงหิ้ว ที่ใช้ในครัวเรือนต่ อวัน จากนั้นท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการใช้ถุงพลาสติกก่อน
และหลั งการจั ดกิ จกรรมส่ ง เสริมการปฏิ เสธการรับ
ถุงพลาสติกของประชาชนโดยใช้สถิติ  t-test  

5.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ ใ ช้
ถุงพลาสติก พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติก 
พฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก และพฤติกรรมการเข้าร่วม
การสนับสนุนจากหน่วยงานของประชาชนบ้านหนองบัวใต้ 
ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้สถิติไคส

แควร์ และวัดระดับความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) โดยแปลความดังนี ้ 

0.71 – 0.90 ขึ้นไป หมายถึง ระดับสูง 
0.51 – 0.70 หมายถึง ระดับปานกลาง 
0.31 – 0.50 หมายถึง ระดับน้อย 
0.00 – 0.30 หมายถึง ระดับน้อยมาก 

(E.H. Dennis and others. 1979: 85 อ้างถึงใน โฉมหญิง 
ประจักร : 2552)  
 
9. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของครอบครัว 
และปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในครัวเรือน ด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

2) การทดสอบค่าเฉลี่ยสาหรับหนึ่งกลุ่มตัวอย่าง (One 
Sample T- Test) ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สูตร t-test  
(Dependent  Samples)  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2546 : 
109) 
      3). การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สนใจ  
2 ตัวแปร โดยใช้ไคสแควร์ และวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
 
10. ผลการวิจัย 
10.1 ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกก่อนจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกแจกแจง
ตามประเภท 

ประเภทถุงพลาสติก X  S.D. 
ถุงร้อน 
ถุงเย็น 
ถุงหิ้ว 

4.48 
3.10 
4.57 

3.46 
2.16 
3.38 

รวม 4.05 3.11 

     จากตารางที่ 1 พบว่าปริมาณการใช้ถุงพลาสติกก่อนจัด
กิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.11 
โดยประชนชนส่วนใหญ่ใช้ถุงหิ้วมากท่ีสุดรองลงมาคือถุงร้อน 
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ตารางที ่2 ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหลังจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การปฏิ เสธการรับถุงพลาสติกแจกแจงตาม
ประเภท 

ประเภทถุงพลาสติก X  S.D. 
ถุงร้อน 
ถุงเย็น 
ถุงหิ้ว 

3.04 
1.87 
3.82 

3.05 
1.89 
3.10 

รวม 2.91 2.84 

     จากตารางที่ 2 พบว่าปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหลังจัด
กิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.84 
โดยประชนชนส่วนใหญ่ใช้ถุงหิ้วมากท่ีสุดรองลงมาคือถุงร้อน 
10.2 การเปรียบเทียบปริมาณการใช้ถุงพลาสติกก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับถุงพลาสติก
ของประชาชน   

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบปริมาณการใช้ถุงพลาสติก
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับ
ถุงพลาสติกของประชาชน 
ปริมาณการใช้
ถุงพลาสติก 

n  
 

X  S.D. df t Sig 

ก่อนจัด
กิจกรรม 

หลังจัดกิจกรรม 

42 
45 

4.05 
2.91 

2.61 
2.28 

85 2.167* 0.033 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     จากตารางที่ 3 พบว่า ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของ
ประชาชนหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับ
ถุงพลาสติก ( X =2.91, S.D. = 2.28) โดยภาพรวมต่ ากว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับถุงพลาสติก             
( X =4.05, S.D.  = 2.61)   อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05           
10.3 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก 
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติก พฤติกรรมการ
จัดการถุงพลาสติก และพฤติกรรมการเข้าร่วมการสนับสนุน
จากหน่วยงานของประชาชน 
    ก าหนดให้   
          A แทน พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก 
          B แทน พฤติกรรมการหลกีเลี่ยงการรับถุงพลาสติก  
          C แทน พฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก  
          D แทน พฤติกรรมการเขา้ร่วมการสนับสนุนจาก 
                   หน่วยงานของประชาชน 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์  ระหว่างพฤติกรรมเกี่ยวกับ
ถุงพลาสติกด้านต่างๆของประชาชน 

พฤติกรรม A B C D 
A 1.00    
B 0.116 1.00   
C 0.224 0.528 1.00  
D 0.059 0.616** 0.556* 1.00 

     จากตารางที่ 4 พบว่าพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการรับ
ถุงพลาสติกและพฤติกรรมการเข้าร่วมการสนับสนุนจาก
หน่วยงานมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ  .01 โดยมีค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ( r) 
เท่ากับ .616 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และพฤติกรรมการ
จัดการถุงพลาสติกและพฤติกรรมการเข้าร่วมการสนับสนุน
จากหน่วยงานมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ .556 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
 
11. สรุปและอภิปรายผล 
     1. ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของประชาชน พบว่า
ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกก่อนจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธ
การรับถุงพลาสติกโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.11 โดยประชาชนส่วนใหญ่ใช้ถุง
หิ้วมากที่สุดรองลงมาคือถุงร้อน และพบว่าปริมาณการใช้
ถุงพลาสติกหลังจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับ
ถุงพลาสติกโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.84 โดยประชาชนส่วนใหญ่ใช้ถุงหิ้วมาก
ที่สุดรองลงมาคือถุงร้อน จะเห็นว่าประชาชนบ้านหนองบัวใต้
ใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ย ประมาณ 2-4 ใบ นั่นแสดงว่าถุงพลาสตกิ
ที่ประชาชนใช้มากที่สุดคือ ถุงหิ้ว รองลงมาคือถุงร้อน ที่เป็น
เช่นนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีการจับจ่ายและซื้อของ
จากร้านค้าและมีถุงหิ้วเป็นวัสดุที่ใช้ใส่ของซึ่งหากต้องการลด
การใช้ถุงพลาสติกต้องท าให้ประชาชนปฏิเสธที่จะรับ
ถุงพลาสติกโดยเฉพาะถุงหิ้วและหันไปใช้วัสดุอื่นทดแทน เช่น 
ถุงผ้า สอดคล้องกับการศึกษาของกรมส่งเสริมคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อม ในปี 2556 พบว่าคนหนึ่งคนใช้ถุงพลาสติก
ประมาณ 8 ใบ เมื่อเทียบกับจ านวนประชากรในประเทศไทย
ที่มีจ านวนคนกว่า 60 ล้านคน  แสดงว่าในหนึ่งวัน  ประเทศ
ไทยมีการใช้ถุงพลาสติกจ านวน 500 ล้านใบ/วัน  
     2. ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของประชาชนหลังการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับถุงพลาสติก ( X =2.91, 
S.D.= 2.28) โดยภาพรวมต่ ากว่าก่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การปฏิเสธการรับถุงพลาสตกิ (X =4.05, S.D. = 2.61)  อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจะเห็นว่าการส่งเสริม
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สามารถเสริมพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก แต่ควรมี
การศึกษาพฤติกรรมเฉพาะที่มีส่วนส าคัญมากที่สุดเพื่อเป็น
ต้นแบบของกิจกรรมต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนิโลบล ตรีเสน่ห์จิต (นิโลบล ตรีเสน่ห์จิต, 2553) ที่พบว่า
พฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มักใช้ถุงผ้าใส่
ของใช้ส่วนตัว มีถุงผ้าโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ใบ ความถี่ในการ
ใช้ในแต่ละเดือนเท่ากับ 12 ครั้ง ความถี่ในการซื้อในรอบปี
เท่ากับ 2 ครั้ง แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในปัจจุบันมีทัศนคติที่
ดีที่จะตอบรับสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่
ไม่น้อย อีกทั้งในด้านพฤติกรรมก็มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย  
     3. พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติกและ
พฤติกรรมการเข้าร่วมการสนับสนุนจากหน่วยงานมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .616 
ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูง นอกจากนี้พบว่าพฤติกรรมการ
จัดการถุงพลาสติกและพฤติกรรมการเข้าร่วมการสนับสนุน
จากหน่วยงานมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (r) 
เท่ากับ .556 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  นั่นแสดงว่าหาก
ต้ องการ ให้ประชนชนมีพฤติกรรมหลีก เลี่ ย งการรับ
ถุงพลาสติกและมีพฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติกที่ถูกต้อง 
จ าเป็นต้องให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วม เช่น มีการจัดกิจกรรมหรือการสนับสนุนให้มีการใช้วัสดุ
อื่น เช่น ถุงผ้า ปิ่นโต ใบตอง แทนการใช้ถุงพลาสติก รวมไป
ถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ
โดยเฉพาะขยะที่เป็นพลาสติกเพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและเกิดการหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกอย่าง
ยั่งยืน  สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชต์พริษฐา พันธุ์ดี (รัชต์
พริษฐา พันธุ์ดี, 2555)พบว่า ความรู้เกี่ยวกับถุงพลาสติกของ
ครอบครัวในจังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับสูง 
พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของครอบครัวอยู่ในระดับปาน
กลาง  คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับผิดชอบจัดอาหารของ
ครอบครัว ด้านอายุ รายได้ และลักษณะที่อยู่อาศัยมีความ 
สัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับถุงพลาสติกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับผิดชอบ
จัดหาอาหารของครอบครัว ด้านสถานภาพการสมรส อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และลักษณะที่อยู่อาศัยของ
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของ
ครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความรู้
เกี่ยวกับถุงพลาสติกกับพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของ
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์ต่ า (r = .274) และสอดคล้อง
กับการศึกษาของโฉมหญิง ประจักร (โฉมหญิง ประจักร, 

2552) พบว่าคะแนนความรู้ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .30 
และค่า p ≤  .01 ซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์อยู่ ใน
ลักษณะค่อนข้างต่ า  
 
12.ข้อเสนอแนะ 
 12.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิัยไปใช้ 
      ควรมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการ
รับถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องประกอบกับการฝึกอบรมและให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและถุงพลาสติกกับประชาชน 
รวมถึงช้ีให้ประชาชนเห็นโทษและข้อเสียของขยะที่เป็น
ถุงพลาสติก เพื่อให้เกิดชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการปฏิเสธ
การรับถุงพลาสติกอย่างยั่งยืนต่อไป  
12.2 ขอ้เสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      1) ควรมีการศึกษาและทดลองจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกในพื้นทีอ่ื่น เพื่อทราบผลตอบรับ
จากกิจกรรมอย่างแท้จริง และเปน็แนวทางการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่าง
ยั่งยืน 
      2)  ควรมีการ ศึกษาความสัมพันธ์ เ ชิ งสาเหตุของ
พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของประชาชนเพื่อให้ทราบว่ามี
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของประชาชนต่อไป 
 
13. กิตติกรรมประกาศ 

   การ ศึกษาครั้ งนี้ ของขอบพระคุณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สนับสนุนทุนวิจั ย เพื่ อ
ท าการศึกษา ขอขอบคุณนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์ที่ ร่ วมลงพื้นที่ เก็บข้อมูล และขอขอบคุณ
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่มต่างๆ และชาวบ้านบ้านหนองบัวใต้ 
ต าบลเมืองพานเป็นอย่างสูงที่อนุเคราะห์เวลาให้ข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาโครงการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศ ส าหรับคลีนิคทันตกรรมโดยใช้วิธีการออกแบบ

ที่สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน โดยได้ใช้คลีนิคทันตกรรมไวท์สไมล์ เป็นกรณีศึกษา โดยในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อบกพร่องของคลินิกทันตกรรม จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการท างาน ด้วยการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่มีความเช่ือมโยงกันซึ่งส่งผลให้มีความเป็นปัจจุบัน 
ระบบที่จัดท าขึ้นนี้มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความซับซ้อนในการท างานท าให้สะดวกในการจัดการข้อมูลการรักษา  เพื่อ 
ความสะดวกรวดเร็วของหน้าร้านที่ต้องการความแม่นย าและถูกต้อง  พร้อมทั้งรายงานและรายละเอียดอื่นๆ ให้รองรับกับ
เทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต ตามวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการวิจัย 

ในส่วนของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
คือ เอชทีเอ็มเอล (HTML), พีเอชพี (PHP), จาวาสคริปต์ (JavaScript) และ เจเควียรี (JQuery) เพื่อให้รองรับกับทุกอุปกรณ์
การใช้งานที่มีความแตกต่างกัน โดยใช้เทคโนโลยีแบบ รีสปอนซีฟ (Responsive) ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ จากนั้นท าการ
วิเคราะห์ระบบ ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบหน้าจอของระบบ และท าการพัฒนาระบบไปพร้อมกับการทดสอบการท างานใน
แต่ละส่วน ทั้งนี้ต้องท าการปรับปรุงระบบในตอนท้ายหลังจากท าการพัฒนาจนกระทั่งพัฒนาเสร็จสิ้น   หลังจากได้ระบบ
สารสนเทศแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบสารสนเทศ โดยการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยได้แบ่งการ
ประเมินเป็นสองกลุ่ม คือผู้ใช้งานระบบ และ ผู้ใช้ทั่วไป พบว่ามีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจากแบบสอบถาม 
จ านวน 10 คน อยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับที่มาก ผลการวิเคราะห์ไม่พบรายการอยู่ในระดับที่ปานกลาง น้อย และ 
น้อยที่สุด โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 และ ระดับความพึงพอใจของผู้มาตอบแบบสอบถามต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 20 คน อยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.82 อยู่ในระดับที่มาก ผลการวิเคราะห์ไม่พบรายการอยู่ในระดับที่ 
ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ทั้งนี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทั้งสองที่มีค่าระหว่าง  
0 – 1 หมายถึงข้อมูลมีความน่าเช่ือถือโดยระบบสามารถลดความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งสรุปรายงาน  
ตามความต้องการของเจ้าของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าหลัก : การพัฒนาระบบสารสนเทศ  คลีนิคทันตกรรม  การออกแบบอย่างเหมาะสม  รีสปอนซีฟ 

Abstract 
The following guidelines are drawn from this research. The developer of a business management 

system to develop White smile dental clinic administration system. On this occasion, the researcher has 
collected the mistake of the clinic and analyzed to design the new system. By using information technology 
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to adjust working. With the database system that coheres modernly. Help us more comfortable working to 
manage your information of the product, medicine, staff and also patients' name, timetable selling product, 
medicine faster and precise. The system can support with technology in nowadays and in the future. 

The system of administration of White Smile Clinic has studied the basic of languages using to 
improve such as HTML, PHP, JavaScript, JQuery and to support every equipment which using with responsive 
technology using for developing the system after studying the basic knowledge and then analyzed the 
system design the database, monitor of the system and develop the system with testing each day. The 
researcher needs to test and improve the end of development on the finish. After testing, development of 
administration system White Smile Clinic. The researcher has separate the assessment into two group first 
system user and the general user. The satisfaction of someone who answered the questionnaire to demand 
of system user from 10 people the average is 3.88 in great level the analysis was not found in the medium, 
less and least with a standard deviation of 0.49 the satisfaction of the respondents to the needs of the 
user. This data is collected from users in general of 20 people at an average 3.82 in the extreme the analysis 
was not found in the medium, less and least with a standard deviation of 0.63, the standard deviation of 
the two values between 0-1 means the project is credible without reduction failure to store various data 
and reports. According to the owner of the dental clinic, White Smile. 

Keywords : Information System Development, Dental Clinic, Appropriate design, Responsive 
 

1.บทน า 
     ในปัจจุบันประชาชนไทยให้ความสนใจทางด้านการดูแล
รักษาฟันเป็นจ านวนมากมีความต้องการในด้านการใช้บริการ
คลินิกที่สะอาดบรรยากาศดีให้ บริการจัดฟันโดยแพทย์
เฉพาะทางโดยตรง รวมไปถึงการรักษาป้องกันควบคู่กับ
บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ใส่ฟัน ท าฟันเด็กผ่าฟันคุด 
หรือแม้แต่การรักษาท่ีซับซ้อน ซึ่งสามารถให้การรักษารวมถึง
การประสานงานการรักษาได้อย่างครบถ้วน มีความพร้อม
ทางเครื่องมือที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท าความ
สะอาดให้ปลอดเช้ือตามมาตรฐาน มีเครื่องเอ็กซเรย์ที่ล้ าสมัย 
สามารถรองรับผู้ใช้บริการที่มีปัญหาด้านสุขภาพฟันและ 
ช่องปากได้ทุกประเภท จะเห็นได้ชัดจากการที่ผู้เข้ารับบริการ
ต้องเข้าพบทันตแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งโรงพยาบาล
ของรัฐนั้น ไม่สามารถบริการไดอ้ย่างเพียงพอต่อจ านวนผูป้ว่ย
ด้านทันตกรรม ส่งผลให้ทันตแพทย์หลายรายท าการเปิด
คลินิกขึ้นมาเพื่อรองรับกับความต้องการของผู้ป่วยเป็น
จ านวนมากซึ่งการท าฟันนั้นมีหลายประเภท รวมไปถึงการ
รักษาโรคเกี่ยวกับฟัน ท าให้คลินิกบางที่ต้องใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาจัดการกับระบบงานที่ซับซ้อน และใช้สื่อใน
การท าการตลาดออนไลน์ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ข่าวสารของ
ผู้บริโภคและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ 
     ทางคลินิกทันตกรรมไวท์สไมล์ประสบปัญหาในเรื่องของ
การจัดเก็บเอกสาร การจัดการตารางนัดคนไข้ ขาดระบบที่
สามารถตรวจสอบได้จากคอมพิวเตอร์ ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทางคลีนิคมีทรัพยากรคือคอมพิวเตอร์แบบพกพา

ที่ตั้งอยู่ภายในคลินิกเพียงเครื่องเดียวที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
ทั้งหมด ซึ่งท าให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากแหล่งอื่น
และยังไม่รองรับการท างานในอนาคต อีกทั้งคลินิกทันตกรรม
แห่งนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักสถานที่ตั้งของคลินิก  และทั้งผู้คน
ภายนอกยังไม่สามารถทราบถึงราคาค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้  
เนื่องจากไม่มีการน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในระบบการ
ท างาน ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานและระบบในการ
จัดการยังไม่สามารถท าให้ธุระกิจด าเนินไปได้ในทิศทางที่ดี
เท่าที่ควร 
     ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาและความต้องการของ
คลินิกที่ต้องการจัดท าระบบจัดการฐานข้อมูลออนไลน์  
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น โดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บข้อมูลส่วนตัวคนไข้ ตารางจัดการ
นัดคนไข ้การจัดการการจองคิวในการรักษาให้มีความสะดวก
ต่อการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น โดยมีระบบที่จัดท าขึ้นมาเพื่อ
คลินิกซึ่งระบบนี้จะสามารถน าไปใช้ในการจัดการภายในได้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ ระบบ
จัดการตารางนัดหมาย ซึ่งทางผู้วิจัยได้ใช้ภาษา พีเอชพี 
(PHP) ในการพัฒนาระบบ ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การจองพร้อมทั้งเก็บข้อมูล แบบเป็นระบบไม่ยุ่งยาก โดย
ระบบมีความคาดหมายว่าจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการ
ให้บริการได้เป็นอย่างดี 
ในส่วนการท างานภายในระบบ  จะประกอบด้วยระบบ
ข่าวสาร และ การประชาสัมพันธ์ซึ่งช่วยให้เผยแพร่ข่าวสาร 
และ โปรโมช่ันของธุรกิจได้ง่าย ระบบจัดเก็บรายช่ือคนไข้ที่
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สามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบและสามารถค้นหาได้
สะดวก ระบบการรายงานสถิติหรือการรายงานสารสนเทศ
ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  และสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศเหล่านั้นไปใช้ได้ทันที เพื่อความสะดวกและ
สามารถน าข้อมูลไปวิ เคราะห์ เ ชิงธุ รกิจได้ ในอนาคต 
ผู้ใช้บริการคลินิกสามารถเข้าถึงข้อมูลของธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น
โ ด ย ข้ อ มู ล ส า ม า รถต ร วจ สอบผ่ า น เ ว็ บ บร า ว เ ซอร์ 
(Web Browser)และเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น สมารท์
โฟน (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) หรือคอมพิวเตอร์ 
(Computer) ซึ้งผู้จัดท าได้ออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ รีส
ปอนซีฟ (Responsive) ที่สามารถใช้ได้ทุกหน้าจอ ซึ่งสร้าง
ความสะดวกรวดเร็วในการตอบรับและส่งต่อข้อมูลของ
ผู้ ใ ช้งานซึ่ งทางผู้วิจัย ได้ ใช้ฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล  
(My SQL) ในการจัดเก็บฐานข้อมูลระบบ และได้มีการจัดท า 
การโฆษณาผ่าน Social Media ซึ่งผู้วิจัยมีความคาดหวังว่า
ระบบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความสะดวกต่อการใช้
งานของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี 
 
2.วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ส าหรับคลีนิคทันตกรรมโดย
ใช้วิธีการออกแบบที่สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบน
อุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน 
2.2 เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของระบบสารสนเทศ 
ส าหรับคลีนิคทันตกรรมโดยใช้วิธีการออกแบบที่สามารถ
แสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน 
 
3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
3.1 ได้ระบบสารสนเทศ ส าหรับคลีนิคทันตกรรมโดยใช้
วิธีการออกแบบที่สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบน
อุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน 
3.2 ได้ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศ 
ส าหรับคลีนิคทันตกรรมโดยใช้วิธีการออกแบบที่สามารถ
แสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน 
 
4.แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
4.1 แนวคิดในการท าวิจัย 
4.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการคลินิกทันตกรรม 

ธันวา สุวรรณวงษ์ ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความ
จ าเป็นที่คลีนิคทันตกรรมจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ระบบจัดการคลินิกทันตกรรมว่า คลีนิคทันตกรรมโดยทั่วไปมี
การให้บริการทันตกรรมทั่วไป และ บางแห่งมีการให้บริการ
ทันตกรรมจัดฟัน โดยในแต่ละวันจะมีคนไข้มาท าการรักษา
อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้พื้นที่การเก็บ
เอกสารประวัติของคนไข้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ปัจจุบัน

การจัดการคลินิกทันตกรรมนั้นจะมีการจัดการเอกสารต่างๆ 
เป็นแบบ การใช้พนักงานผู้ช่วยแบบจดบันทึกด้วยมือ ซึ่งจะ
เป็นกระบวนการท าบัตรผู้ป่วย การเก็บบันทึกประวัติผู้ป่วย 
การนัดหมายผู้ป่วย การเก็บข้อมูลยา และข้อมูลอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ การเก็บข้อมูลการรักษาและการสั่งจ่ายยาจะเก็บ
ลงในแฟ้มเอกสารซึ่งไม่มีการน าเทคโนโลยีใด ๆ มาใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวก ท าให้เกิดความล่าช้าในการค้นหา
ประวัติของผู้ป่วย และต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารเป็น
จ านวนมาก ท าให้เอกสารช ารุดเกิดการสูญหายของข้อมูลได้ 
ค่าช าระรักษาพยาบาลปัจจุบันยังไม่มีการออกใบเสร็จให้กับ
ผู้ป่วย เวลาผู้ป่วยต้องการที่จะเรียกดูข้อมูลการรักษาของ
ผู้ป่วยเอง ทางคลินิกต้องค้นหาเอกสารของผู้ป่วยรายนั้นเป็น
เวลานาน ท าให้การท างานเป็น ไปด้วยความล่าช้าขาด
ประสิทธิภาพ และเกิดความผิดพลาดได้ จากปัญหาที่พบ
ดังกล่าวจึงมีแนวคิดที่น าเอา เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
ในการบริหารจัดการคลินิก เพื่อให้ระบบมีความสะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิ ภาพต่อผู้ป่วยที่มาท าการรักษาในคลินิก 
ทั้งยังให้ความสะดวกสบายต่อผู้ดูแลระบบ  และยังช่วย 
ลดเวลาในการท างานให้น้อยลงได้  
4.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการคลินิกทั่วไป 
     อนุชิต สหสุนทร ได้กล่าวว่า ระบบการจัดการคลินิกเป็น
โปรแกรมประยุกต์การใช้งานที่มีฟังชันการท างานต่าง ๆ ที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยให้การบริหารจัดการงาน
ต่างๆภายในคลินิก ให้เกิดความสะดวกสบายในการท างาน 
โดยมีการแบ่งฟังก์ชันการท างานให้เหมาะสมกับแต่ละผู้ใช้  
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพทย์ พยาบาล และ ผู้บริหาร โดย
ระบบจะต้องถูกพัฒนาให้ค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้งาน
เป็นหลัก โดยผลประโยชน์ที่ได้รับจากการน าโปรแกรม
ประยุกต์การใช้งานส าหรับคลีนิคไปใช้คือ ท าให้เกิดความ
สะดวกสบายมากขึ้นในการเก็บเอกสาร หรือค้นหาข้อมูลของ
ผู้ป่วย ระบบมีความซับซ้อนน้อย ท าให้เกิดความสะดวกใน
การใช้งาน และ สามารถรองรับการท างานได้โดยผู้ใช้หลาย
คน 
4.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
4.2.1 ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 
          การวิ เ ค ร าะห์ ร ะบบ  (System Analysis)  เ ป็ น 
การศึกษา วิเคราะห์ และแยกแยะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ  
พร้อมท้ังเสนอแนวทางเสนอแนวทางแก้ไขตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานและความเหมาะสมต่อสถานะทางการเงินของ
องค์กร การออกแบบระบบ (System Design) คือ การสร้าง
แบบพิมพ์เขียวของระบบใหม่ตามความต้องการในเอกสาร
ความต้องการระบบ ก าหนดสิ่งที่จ าเป็น เช่น อินพุท เอ้าท์พุท 
ส่วนต่อประสานผู้ใช้และการประมวลผล เพื่อประกันความ
น่าเช่ือถือ ความถูกต้องแม่นย า การบ ารุงรักษาได้และความ
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ปลอดภัยของระบบ นอกจากนั้น การออกแบบระบบเป็น
วิธีการออกแบบและก าหนดคุณสมบัติทางเทคนิคโดยน า
ระบบคอมพิวเตอร์มาประยุคใช้ วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน 
(System development Life Cycle :  SDLC)  หมายถึ ง 
ขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน  ซึ่งมี
จุดเริ่มต้นในการท างานและจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน 
     การพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามปกติแล้วจะประกอบไปด้วย
กลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน คือ การวิเคราะห์ 
(Analysis) , การออกแบบ  (Design)  และการน า ไปใ ช้  
(Implementation) ซึ่งกิจกรรมทั้งสามนี้สามารถใช้งานได้ดี
กับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก  ในขณะที่ โครงการ
ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มักจ าเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ  SDLC จนครบทุกกิจกรรม
ขั้นตอนที่ใช้ศึกษาขบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ประกอบด้วย 
- การท าความเข้าใจกับปัญหา 
- การรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 
- การวิเคราะห์ระบบ 
- การออกแบบระบบ 
- การพัฒนาระบบและจัดท าเอกสาร 
- การทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ 
- การส่งเสริมและการประเมินผลระบบ 
 

 
รูปที่ 1 แผนภาพวัฎจักรการพัฒนาระบบงาน  

(System Development Life Cycle : SDLC) 
 

4.2.2 ทฤษฏีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
     ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจไว้หลายความหมาย เอาไว้ได้ดังนี้ 
     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  (2542)  ได้ ให้
ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก 
ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

     กาญจนา (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็น
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม  ไม่สามารถ
มองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความ 
พึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้าง
สลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของ
บุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้า
จึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
     นภารัตน์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
ทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุขที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึก
ทางบวกมากกว่าทางลบ 
     โดยปกติการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
อาจประเมินผลได้จากการค านวณดังนี้ 
4.2.2.1 การหาค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการกระจาย
ของข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าคะแนนแต่ละตัวจะแตกต่างไปจาก
ค่ากลางมากน้อยเพียงใด การค านวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ได้จากสมการ 
 
 
 
4.2.2.2 การค านวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของ
แบบสอบถามทั้งชุด 
     ก า ร ค า น ว น ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ร ว ม ข อ ง
แบบสอบถามทั้งชุด คือ  การค านวณค่าเฉลี่ยของการตอบข้อ
ค าถามรายคน ดังสมการคือ A = P/T  
A = ค่าเฉลี่ยของการตอบของข้อค าถามรายคน 
P = ผลรวมของข้อค าถามทุกข้อ 
T = จ านวนของข้อค าถามทั้งหมด 
4.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
     วศิน สิมาพลกุล (2555) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับ ระบบจัดการ
คลินิกนายแพทย์ สุชาติ กิตติภัทร ระบบจัดการคลินิก
นายแพทย์ สุชาติ กิตติภัทร ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการให้บริการ ให้มีความสามารถในการ
จัดการคลินิก ทั้งด้านเวชระเบียน ระบบนัดหมายแพทย์ การ
จัดการยาและเวชภัณฑ์ ระบบบันทึกการเข้ารับการรักษาของ
แพทย์ รวมถึงการออกใบเสร็จค่ารักษา และการรายงาน
พื้นฐาน จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า ระบบ
จัดการคลินิกนายแพทย์สุชาติ กิตติภัทร ได้ช่วยลดเวลาใน
การค้นหาข้อมูลของผู้ป่วย ช่วยลดปัญหาการซ้ าซ้อนกันของ
ข้อมูลผู้ป่วย ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ สามารถจัดระบบนัดหมายของแพทย์ และยังช่วย
ในเรื่องของการเก็บข้อมูลไม่ให้เกิดการสูญหาย 



394 Proceedings  Book

 

      ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ท า ก า รศึ กษาและ น า ม าพัฒน า ร ะ บ บ  
น าส่วนแนวที่ช่วยลดการซ้ าซ้อนของข้อมูลลดเวลาในการ
ค้นหาข้อมูลของผู้ป่วย ระบบนัดหมายแพทย์ การจัดการ 
ยาและเวชภัณฑ์ ระบบบันทึกการเข้ารับการรักษาของแพทย์ 
รวมถึงการออกใบเสร็จค่ารักษา และการรายงานพื้นฐาน  
จึงได้น ามาพัฒนาต่อไป 
     พฤกษา ดางผาสุก (2555) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับ โปรแกรม
บริหารระบบสารสนเทศคลินิกทันตกรรม – DCMS บทความ
นี้น าเสนอโปรแกรมบริหารระบบสารสนเทศคลินิกทันตกรรม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ประยุกต์ใช้งานร่วมกับการให้บริการทางด้านทันตกรรมของ
ทันตแพทย์ ซึ่งจะท าให้กระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้นของ
การจัดเก็บระเบียนผู้ป่วย ข้อมูลทันตแพทย์ ข้อมูลการวาง
แผนการรักษา ข้อมูลการวินิจฉัยโรคทางช่องปากและฟัน 
รวมทั้งความสามารถในการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ว การออก
รายงาน และการจัดการระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ ส่งผลให้
สามารถติดตามประวัติการให้บริการการรักษาที่ต่อเนื่อง 
และอ านวยความสะดวกรวดเร็วของขั้นตอนการท างานใน
คลินิก ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนา โปรแกรมบริหารระบบ
สารสนเทศคลินิกทันตกรรมขึ้นมาโดยเปลี่ยนจากการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบเอกสารมาเป็นการจัดเก็บด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์  จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่า 
โปรแกรมบริหารระบบสารสนเทศคลินิกทันตกรรม – DCMS 
ได้ช่วยลดเวลาของการค้นหาข้อมูลของผู้ป่วย ช่วยลดปัญหา
การซ้ าซ้อนกันของข้อมูลของผู้ป่วย ช่วยอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และยังช่วยในเรื่องของการ
เก็บข้อมูลไม่ให้เกิดการสูญหายอีกด้วย 
     ผู้วิจัยท าได้แนวคิดในการจัดท าระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ที่ ใ ช้ในการเก็บข้อมูลของคลินิกโดยการจัดเก็บโดยใช้
ฐานข้อมูลนั้นสามารถท างานได้ทุกที่สะดวกต่อการติดต่องาน 
และมีความรวดเร็วในการบริการและสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
     พิชชาภา  มนัสเสวี (2555) วิจัยระบบจัดการข้อมูลคลนิกิ
หมา-แมว เพื่อจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ค้นหาข้อมูล และ
สามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ในส่วนของ
เว็บไซต์ ผู้ใช้ทั่วไป และสมาชิกสามารถสอบถามปัญหาผ่าน
ระบบเว็บบอร์ด และใช้งานระบบวินิจฉัยโรคจากอาการ
เบื้องต้นได้ จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล 
และการเก็บรักษาข้อมูล อีกทั้งประหยังเวลาในการค้นหา 
ข้อมูลที่มีความเจน มีความสะดวกและสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้กับทางคลินิกได้เป็นอย่างดี ระบบจัดการข้อมูลคลินิก 
หมา-แมว มีการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ 
และจัดการข้อมูลได้ ง่ายขึ้นโดยใช้กับระบบฐานข้อมูล 
มายเอสคิวแอล (MySQL) ที่ใช้โปรแกรมจ าลองฐานข้อมูล 

(Apache 2.2.8) ในการสร้างฐานข้อมูลจ าลองเพื่อทดสอบ
การใช้งานของระบบ  โดยยมีภาษาในการพัฒนาและ
จัดรูปแบบท่ีน ามาใช้ได้แก่ ซีเอชเอช (CSS) และน าโปรแกรม 
(Artisteer)     
     ผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาช่วยในการตกแต่งหน้าจอ
ระบบให้เกิดความสวยงาม  ศึกษาการท างานของเว็บระบบ
การท างานหน้าเว็บที่ตกแต่งอย่างสวยงามและการออกแบบ
ผู้ใช้จึงได้น าแนวคิดมาพัฒนาตกแต่งและการจัดวางรูปแบบ
ข้อมูล 
 
4. วิธีการวิจัยและแผนการด าเนินงาน 
     การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้มีการวางแผนงานตาม
รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นล าดับขั้นตอนดังน้ี 

4.1 ศึกษารูปแบบของธุรกิจคลีนิคทันตกรรม 
4.2 ศึกษาทฤษฎี และรูปแบบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.3 สอบถามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
4.4 ก าหนดขอบเขตงานของระบบ 
4.5 วิเคราะห์ และออกแบบระบบ 
4.6 เขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4.7 ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานระบบ 
4.8 ปรับปรุงการใช้งานระบบ 
4.9 ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 

 
5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการวิเคราะหรู์ปแบบงานเดิมของคลีนิคทันตกรรม 
     ในส่วนของระบบงานเดิมผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการ
ด าเนินงานพบว่า เมื่อมีคนไข้เข้ามาใช้บริการ พนักงานประจ า
คลินิกจะท าการตรวจสอบว่าเคยมาการใช้บริการหรือไม่ ถ้า
เคยมาใช้บริการก็จะมีข้อมูลของคนไข้อยู่ในแฟ้มข้อมูลของ
คลินิก ซึ่งการท างานของคลินิกเป็นการใช้งานเก็บข้อมูลแบบ
รายงาน ข้อมูลจึงถูกบันทึกไว้ภายในที่ เดียวกันทั้งหมด 
ส าหรับคนไข้ที่ยังไม่เคยมาใช้บริการคลินิก พนักงานประจ า
คลินิกจะท าการเพิ่มข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคนไข้ลงใน 
ใบงาน และใส่ลงแฟ้ม ท าการจัดล าดับนัดพบทันตแพทย์เพื่อ
ท าการตรวจสุขภาพฟัน เมื่อทันตแพทย์ตรวจเสร็จเรียบร้อย
จึงท าการออกใบสั่งยา โดยข้อมูลดังกล่าวจะสรุปตามรูปที่ 2 
ดังนี ้
 



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 395

 

 
รูปที่ 2 แผนภาพแสดง ผังการท างานของระบบเดิมภายใน 

     การท างานในรูปแบบเดิมเริ่มจากผู้ใช้บริการเข้ามาใน
ร้าน ติดต่อพนักงานท าการตรวจสอบข้อมูลประวัติเดิมหาก
เคยใช้บริการแล้วก็ค้นหาประวัติและด าเนินการหากไม่เคย
รับการรักษาก็จะต้องกรอกประวัติและเข้าสู่กระบวนการ
รักษาซึ่งระบบเดิมเป็นการเก็บข้อมูลและรับการรักษาโดยใช้
แฟ้มท าให้ยากต่อการตรวจสอบ 
5.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาที่พบในระบบงานเดิม 
5.2.1 การตรวจสอบตารางนัดไม่สามารถตรวจสอบได้เมื่อ
คลินิกปิด 
5.2.2 ข้อมูลถูกเก็บไว้ในสมุดจดเล่มเดียวยากต่อการ
ตรวจสอบ 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงแผนภูมิผังก้างปลา 
(Cause and Effect Diagram) แสดงปัญหาในการบริการ

ของคลินิกทันตกรรมไวท์สไมล ์

     การท างานเดิมของระบบงานเดิมไม่สามารถตรวจสอบ
ตารางนัดได้พนักงานต้องท าการเปิดเอกสารตารางนัด
ตรวจสอบข้อมูลซึ่งยากต่อการหาวันเวลาการนัดและช่ือผู้นัด
ทางคลินิกจึงไม่มีประสิทธิภาพในการบริการผู้ป่วยได้ดีพอง่าย
ต่อการสูญหายของข้อมูล 
5.3 ผลการออกแบบระบบใหม่ 
     จากการวิเคราะห์ระบบงานเดิม  สามารถออกแบบ
ระบบงานใหม่ได้โดยการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
แบบเดิม ด้วยการพัฒนาระบบออกมาในรูปแบบของเว็บไซต์ 
ซึ่งมีการจัดการข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลแบบเดียวกัน 
เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปด้วยความรวดเร็วและเกิดความ
สะดวกสบายให้กับผู้ใช้ระบบตามรูปภาพดังนี ้

 
รูปที่ 4 แสดงแผนผังการท างานของระบบใหม่ส าหรับ 

คลีนิคทันตกรรม 
 

          เมื่ อผู้ ใ ช้บริการ เข้ ามาติดต่ อพนักงานจะต้ อง
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นหากเคยใช้บริการแล้วจึงค้นหา
ประวัติและก าเนินการหากไม่เคยรับการรักษาก็จะต้องกรอก
ประวัติและเข้าสู่กระบวนการรักษาซึ่งได้มีการจัดท าระบบ
รองรับในการท างานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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รูปที ่5 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 
 
5.4 ผลการก าหนดขอบเขตงานของระบบ โดยใช้รูปแบบ
แผนภาพบริบท(Context Diagram) 
     จากภาพบริบท เป็นแผนผังของระบบการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ คลินิกทันตกรรมไวท์สไมล์ แบ่งผู้ใช้
ออกเป็น 4 ประเภทได้แก่  
     ผู้ ใ ช้ทั่ ว ไป  สามารถดูหน้ าจอหลัก  ดู อั ตรารั กษา  
ดูข้อมูลเกี่ยวกับคลินิก   
     เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการ
ก าหนดสิทธ์การเข้าใช้งานในระบบให้แก่พนักงาน สามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้ สามารถออกใบรายงานสารสนเทศ
เพื่อผู้ประกอบการ จัดการข้อมูลข่าวสาร จัดการข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ จัดการข้อมูลอัตราค่าบริการ ออกรายงาน
รายรับ ออกรายงานสินค้า ยา คงคลังได้ 
     พนักงานผู้ช่วย/พนักงานต้อนรับ สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อ
ดูประวัติการรักษาคนไข้ จัดการข้อมูลคนไข้ ดูตารางนัด  
ดูข้อมูลใบเสร็จการรักษา สามารถจัดการข้อมูลตารางนัดและ 
 

 
ข้อมู ลคนไข้ ได้  จั ดการข้อมูลข่ าวสาร จั ดการข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ และ เพิ่มการรักษา 
     ทันตแพทย์ สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลประวัติ
การรักษาคนไข้ ดูตารางนัด เพิ่มการนัดหมาย 
5.5 ผลการออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศ  
     โครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคลินิก
ทันตกรรมไวท์สไมล์ประกอบไปด้วยระบบย่อยต่างๆ แบ่ง
ตามล าดับขั้นดังน้ี 
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รูปที่ 6 ภาพแสดง โครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจดัการคลินิกทันตกรรมไวท์สไมล์  

     เป็นการแสดงถึงโครงสร้างล าดับการจัดการข้อมูลภายใน
เว็บตามช่ือผู้ใช้ตามที่ได้ก าหนดไว้ตามโครงสร้างของระบบ
โดยระบบการท างานแบ่งตามล าดับผู้ใช้ดังนี้ 
     ผู้ ใ ช้ ทั่ ว ไ ป   ส า ม า ร ถดู ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  ดู ข้ อ มู ล
ประชาสัมพันธ์ ดูข้อมูลอัตราค่าบริการ ดูข้อมูลบทความ ดู
ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกข้อมูลการติดต่อคลินิก 
     พนักงานผู้ช่วย/พนักงานต้อนรับ  สามารถเข้าสู่ระบบ
เพื่อดูประวัติการรักษาคนไข้ จัดการข้อมูลคนไข้ จัดการ
ตารางนัดคนไข้ ดูข้อมูลใบเสร็จการรักษา ดูข้อมูลใบเสร็จการ
ขาย ขายสินค้า จัดจ าหน่ายยา ดูข้อมูลใบเสร็จการรักษา  
     ทันตแพทย์  สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลประวัติ
การรักษาคนไข้ กรอกข้อมูลการรักษา จัดการตารางนัดคนไข้  
     เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ  สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการ
ข้อมูลผู้ใช้ระบบ จัดการข้อมูลข่าวสาร จัดการข้อมูลบทความ 
และจัดการข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ จัดการข้อมูลคลังสินค้า 
จัดการข้อมูลคลังยา จัดการข้อมูลพนักงาน ดูข้อมูลรายงาน 
จัดการข้อมูลข่าวสาร จัดการข้อมูลบทความ จัดการข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ และจัดการข้อมูลอัตราค่าบริการ 
5.6 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการเขียนโปรแกรม
บนระบบ เว็บแอพลิเคช่ัน (Web Application) 
 
 
 
 

 
5.6.1 ผลที่ได้จากการออกแบบในส่วนของผู้ใช้ระบบ 
 

 
รูปที่ 7 ภาพแสดง หน้าจอหลักของระบบบนเว็บแอพลเิคชั่น 

 
     แสดงหน้าจอหลักของเว็บไซต์เว็บไซต์ส าหรับผู้เยี่ยมชม
เ ว็ บ ไ ซต์ ทั่ ว ไ ป  แสด ง ให้ เ ห็ น ถึ ง ข้ อมู ล ข่ า วส า รข่ า ว
ประชาสัมพันธ์  ผู้ ใ ช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงถึงได้เช่น  
ดูข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ ดูขั้นตอนและอัตราค่ารักษา
เบื้องต้น 
5.6.2 หน้าจอตารางการนัดของคลินิกพนักงานผู้ ช่วย /
พนักงานต้อนรับและทันตแพทย์ 
 

 
รูปที่ 8 ภาพแสดง หน้าจอตารางนัดคลินิกของเว็บไซต ์

 
     แสดงหน้าจอหลักในส่วนของทันตแพทย์ที่ท าการรักษา 
ในส่วนการดูข้อมูลการนัดและเพิ่มข้อมูลการนัดหมาย 
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5.6.3 หน้าจอหลักในการออกรายงานสารสนเทศของคลีนิค
ทันตกรรม 
 

 

 
รูปที ่9 ภาพแสดง หน้าจอหลักในการออกรายงาน 

ประจ าคลินิก 

     แสดงหน้าจอหลักในการออกรายงาน ประจ าคลินิก โดน
สามารถเลือกได้ทั้ง รายเดือน หรือรายปี โดยจะมีการออก
รายงานแบบ ตารางและแบบกราฟ ซึ่งรายงานทั้งสองแบบ
ข้อมูลจะเช่ือมโยงกัน 
5.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
5.7.1 สรุปผลการประเมินโครงการระบบสารสนเทศ 
 5.7.1.1 ส าหรับผู้ใช้ทั่วไป 
           ผลการส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบการ
พัฒนาระบบจัดการธุรกิจคลินิกทันกรรมไวท์สไมล์ สามารถ
เก็บแบบสอบถามได้ 40 ชุด สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานะภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check List)  
มีจ านวน  3 ข้อดั งนี้  สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามในด้านเพศผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะได้
ด้านเพศ ปรากฏผลดังภาพ 
 

 
รูปที่ 10 ภาพแสดงค่า ร้อยละของสถานะภาพส่วนบุคคล 

ของผู้ตอบแบบสอบถามในดา้นเพศ 
          2)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาความ
ต้องการ การใช้ระบบของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งโดยภาพรวม
และจ าแนกตามสถานะภาพส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ และ 
การศึกษา ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check - List)  
          จากวัตถุประสงค์ในการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน
เพศ อาย ุการศึกษา ผลสรุปเป็นดังนี้ 
ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 
1) ความง่ายต่อการใช้งานภายในระบบ 
2) ความชัดเจนของข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอ 
3) ความเหมาะสมของหน้าจอระบบ 
4) การจัดวางส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอสามารถเข้าใจได้ง่าย 
5) ความง่ายในการใช้งานภายในระบบแต่ละส่วน 
6) ความสะดวกในการน าไปใช้งานจริง 
ด้านความปลอดภัยของระบบ 
1) การตรวจสิทธ์ิเข้าใช้งานภายในระบบของผู้ใช้งาน 
2) ความเหมาะสมด้านการเข้าถึงข้อมูลตามสิทธ์ิของผู้ใช้งาน 
3) การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ 
4) ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 
5) ความปลอดภัยของระบบโดยรวม 
ความสวยงามและการออกแบบ 
1) การออกแบบง่ายต่อการใช้งาน 
2) แสดงเนื้อหาได้เหมาะสม 
3) มีความสวยงามน่าใช้งาน 
4) ข้อมูลมีความชัดเจน 
5) มีรูปแบบการใช้งานท่ีไม่ซับซ้อนเกินไป 
โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลไว้ดังน้ี 
     คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึงมีความพึงพอใจ อยู่
ในระดับ น้อยที่สุด 
     คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่
ในระดับ  น้อย 
     คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่
ในระดับ  ปานกลาง 
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     คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่
ในระดับ  มาก 
     คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่
ในระดับ  มากที่สุด 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของ
ความต้องการของผู้ใช้ระบบโดยรวม ปรากฏผลดังรูป 
 

 
รูปที่ 11 ภาพแสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความต้องการของ

ผู้ใช้งานทั่วไปด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 

     จากภาพที่พบว่ า  ระดับความพึงพอใจของผู้ ตอบ
แบบสอบถามต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับที่มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ส าหรับการ
พิจารณารายข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.75 – 4.25 
เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลได้ดังนี้ 
     ระดับความพึงพอใจของผู้มาตอบแบบสอบถามต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ อยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด  
ผลการวิเคราะห์ไม่พบรายการใดที่อยู่ในเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย
ระดับนี้ 
     ระดับความพึงพอใจของผู้มาตอบแบบสอบถามต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ อยู่ในระดับที่พอใจมาก ได้แก่ 
ความง่ายต่อการใช้งานภายในระบบ ( x̄= 3.75)ความ
เหมาะสมของหน้าจอระบบ(x̄= 3.73)การจัดวางส่วนต่างๆ 
ของหน้าจอสามารถเข้าใจได้ง่าย(x̄= 3.65)ความง่ายในการใช้
งานภายในระบบแต่ละส่วน(x̄= 3.78)ความสะดวกในการ
น าไปใช้งานจริง(x̄= 3.75)ความชัดเจนของข้อมูลที่แสดงผล
บนหน้าจอ(x̄= 3.63) 
     ระดับความพึงพอใจของผู้มาตอบแบบสอบถามต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ อยู่ในระดับที่ปานกลาง น้อย และ 
น้อยที่สุด ผลการวิเคราะห์ไม่พบรายการใดที่อยู่ในเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยในระดับนี้ 

     ผลการแสดงค่าเฉลีย่และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานท่ัวไปด้านความปลอดภยัของระบบ 
 

 
รูปที่ 12 ภาพแสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความต้องการของ

ผู้ใช้งานทั่วไป ด้านความปลอดภัยของระบบ 
 
     จากภาพที่พบว่า  ระดับความพึงพอใจของผู้ ตอบ
แบบสอบถามต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับที่มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส าหรับการ
พิจารณาน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุดรายข้อ  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.56 – 4.13 เรียงล าดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อยตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผล
ข้อมูลได้ดังนี้ 
     ระดับความพึงพอใจของผู้มาตอบแบบสอบถามต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ อยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด  
ผลการวิเคราะห์ไม่พบรายการใดที่อยู่ในเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย
ระดับนี้ 
     ระดับความพึงพอใจของผู้มาตอบแบบสอบถามต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับที่พอใจมาก ได้แก่ การ
ตรวจสิทธิ์เข้าใช้งานภายในระบบของผู้ใช้งาน  (x̄= 3.83) 
ความเหมาะสมด้านการเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน 
(x̄= 3.73) การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการใช้งาน
ระบบ  ( x̄= 3.78)  ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้ อมูล  
(x̄= 3.88) ความปลอดภัยของระบบโดยรวม (x̄= 3.8) 
     ระดับความพึงพอใจของผู้มาตอบแบบสอบถามต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ อยู่ในระดับที่ปานกลาง น้อย และ 
น้อยที่สุด ผลการวิเคราะห์ไม่พบรายการใดที่อยู่ในเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยในระดับนี้ 
     ผลการแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานท่ัวไปความสวยงามและการออกแบบ 
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รูปที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ

พึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่ความต้องการของ
ผู้ใช้งานระบบ ความสวยงามและการออกแบบ 

     จากภาพพบว่ า  ระดับความพึ งพอใจของผู้ ต อบ
แบบสอบถามต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับที่มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส าหรับการ
พิจารณารายข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.63 – 4.13 
เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลได้ดังนี้ 
     ระดับความพึงพอใจของผู้มาตอบแบบสอบถามต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ อยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด ผล
การวิเคราะห์ไม่พบรายการใดที่อยู่ในเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย
ระดับนี้ 
     ระดับความพึงพอใจของผู้มาตอบแบบสอบถามต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ อยู่ในระดับที่พอใจมาก ได้แก่ 
การออกแบบง่ายต่อการใช้งาน (x̄= 3.98) แสดงเนื้อหาได้
เหมาะสม ( x̄=3.88) มีความสวยงามน่าใช้งาน ( x̄=3.88)  
(x̄= 3.8) ข้อมูลมีความชัดเจน (x̄= 3.83) มีรูปแบบการใช้งาน
ที่ไม่ซับซ้อนเกินไป 
     ระดับความพึงพอใจของผู้มาตอบแบบสอบถามต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ อยู่ในระดับที่ปานกลาง น้อย และ 
น้อยที่สุด ผลการวิเคราะห์ไม่พบรายการใดที่อยู่ในเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยในระดับนี้ 
     จากการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของระบบการ
พัฒนาระบบจัดการธุรกิจคลินิกทันตกรรมไวท์สไมล์ ตาม
วัตถุประสงค์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบโดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.79 อยู่ในระดับที่มาก ผลการวิเคราะห์ไม่พบ
รายการอยู่ ในระดับที่มากที่สุด ปานกลาง น้อย และ  
น้อยที่สุด ส าหรับการกระจายระดับความพึงพอใจของข้อมูล
จากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.68 ทั้งนี้ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่มีค่าระหว่าง 0 – 1 หมายถึงข้อมูลโครงงานมี
ความน่าเช่ือถือโดยระบบลดความผิดพลาดในการจัดเก็บ

ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปรายงานตามความต้องการของ
เจ้าของกิจการคลินิกทันตกรรมไวท์สไมล์ 
5.8 การอภิปรายผล 
     จากผลการด าเนินงานข้างต้น การพัฒนาระบบจัดการ
ธุรกิจการคลินิกทันตกรรมไวท์สไมล์ สามารถน าไปใช้งานได้
จริงและพัฒนาให้อยู่ในขั้นตอนการประมวลผลขึ้นสูงต่อไป
การพัฒนาระบบจัดการธุรกิจคลินิกทันตกรรมไวท์สไมล์ ใช้
ในการสนับสนุนการท างานของ เจ้าของกิจการ ทันต-แพทย์ 
พนักงานผู้ช่วย ผู้ใช้ทั่วไป  ในด้านการจัดเก็บข้อมูลสินค้า 
ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการรักษา ข้อมูลลูกค้า รวมไปถึงการ
ขายสินค้าหน้าร้านที่ต้องการความแม่นย าและถูกต้อง พร้อม
ทั้งข้อมูลรายงานและรายะเอียดอื่น ๆ ได้อย่างครอบคลุม
เพื่อให้ร้านที่น าระบบไปใช้สามารถใช้งานได้จริ งตาม
วัตถุประสงค์และให้มีความเช่ือมโยงกันและมีความปัจจุบัน 
เพื่อจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลในขั้นตอนต่อไป 
โดยระบบดังกล่าวมีการใช้งานอยู่ 4 ระดับ 
     เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ  สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการ
ข้อมูลผู้ใช้ระบบ จัดการข้อมูลทันตแพทย์ จัดการข้อมูล
ข่ าวสาร  จัดการข้อ มูลบทความ  และจัดการข้อมู ล
ประชาสัมพันธ์ได้ จัดการข้อมูลคลังสินค้า จัดการข้อมูลคลัง
ยา จัดการข้อมูลพนักงาน ดูข้อมูลรายงาน จัดการข้อมูล
ข่าวสาร จัดการข้อมูลบทความ จัดการข้อมูลประชาสัมพันธ์
และจัดการข้อมูลอัตราค่าบริการ 
     ระดับทันตแพทย์สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูล
ประวัติการรักษาคนไข้ กรอกข้อมูลการรักษา จัดการตาราง
นัดคนไข ้
     พนักงานผู้ช่วย/พนักงานต้อนรับ  สามารถเข้าสู่ระบบ
เพื่อดูประวัติการรักษาคนไข้ จัดการข้อมูลคนไข้ จัดการ
ตารางนัดคนไข้ ดูข้อมูลใบเสร็จการรักษา ดูข้อมูลใบเสร็จการ
ขาย ขายสินค้า จัดจ าหน่ายยา ดูข้อมูลใบเสร็จการรักษา 
     ระดับผู้ ใ ช้ทั่วไป  สามารถดูข้อมูลข่าวสาร  ดูข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ ดูข้อมูลอัตราค่าบริการดูข้อมูลบทความ  
ดูข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกข้อมูลการติดต่อคลินิก 
 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
6.1 บทสรุปผลการวิจัย 
     จากการศึกษาและจัดท าโครงงานในครั้งนี้ ผู้จัดท าระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมไวท์สไมล์
ได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจัดท า
เว็บไซต์ ซึ่งเกิดจากความต้องการของทางคลินิกที่ต้องการ
เข้าถึงข้อมูลโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการแก้ไข
ปัญหาของการด าเนินงานในแต่ละส่วน โดยการจัดท าเว็บไซต์
ในครั้งนี้สามารถน ามาใช้ควบคู่กับการบริการจัดการข้อมูล
ของคลินิกที่มีอยู่ เดิม ซึ่งผู้จัดท าได้ท าการสอบถามและ
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รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคลินิกและข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ในการสร้างระบบฐานข้อมูลและสอบถาม
ถึงความต้องการในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อให้ได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด โดยการจัดท าเว็บไซต์ได้
เริ่มต้นจากการศึกษาทฤษฎีในด้านของภาษาที่ใช้ในการ
พัฒนา คือ ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) พีเอชพี (PHP)  
มายเอสคิวแอล (MySQL) ส าหรับการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 
รวมไปถึงการศึกษาการใช้โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา เช่น 
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล  (MySQL) 
โปรแกรมภาษาในการพัฒนาพีเอชพี (PHP) โปรแกรมเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลพีเอชพีมายแอดมิน 2.10. 
(phpMyAdmin)  โ ป รแกรมพัฒนา โปรแกรมบนเว็ บ
บราว เซอร์อะโดบี     ดรี มวีฟ เวอร์  ซี เอส5 (Adobe 
Dreamweaver CS5) โปรแกรมจัดการแก้ไขและตกแต่ง
รูปภาพอะโดบี โฟโต้ชอป ซีเอส5 (Adobe Photoshop 
CS5) เป็นต้น จากนั้นท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลให้รองรับกับข้อมูลที่มีของคลินิก  ออกแบบ 
หน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าและท าการพัฒนาเว็บไซต์ควบคู่ไปกับ
การทดสอบในแต่ละส่วน  จากนั้นจึงท าการปรับปรุงใน
ตอนท้ายหลังจากท าการจัดท าเสร็จสิ้น 
     หลักการประเมินความพึงพอใจทางผู้จัดท าได้มีการจัดท า
แบบประเมินส าหรับผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้ระบบพบว่าท าให้
ข้อมูลโครงงานมีความน่าเช่ือถือโดยระบบลดความผิดพลาด
ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปรายงาน ตามความ
ต้องการของเจ้าของกิจการคลินิกทันตกรรมไวท์สไมล์จึงได้
ข้อมูลบทสรุปการประเมินอยู่ระดับที่มาก  โดยผลการ
วิเคราะห์ไม่พบรายการอยู่ในระดับที่ปานกลาง น้อย และ 
น้อยที่สุด 
     จากการทดสอบเว็บไซต์ที่ได้ท าการพัฒนาขึ้นพบว่า
สามารถใช้งานได้จริง ตรงตามความต้องการของระบบงาน
ของคลินิก ซึ่งทางผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ
ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงสมาชิกที่สามารถจองคิวการรักษาได้ 
เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน 
6.2 ข้อจ ากัดของระบบ 
       6.2.1 ไม่สามารถออกรายงานรูปแบบประกันสังคมได้ 
       6.2.2 ไม่สามารถปรับก าหนดปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม
รายงานจากในระบบได้ 
6.3 ปัญหาและอุปสรรคของโครงงาน 
       6.3.1 ข้อมูลบางชนิดเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น 
ข้อมูลส่วนตัวของคนไข้และข้อมูลประวัติการรักษาท าให้การ
รวบรวมข้อมูลเป็นไปได้ยาก 
       6.3.2 เนื่องจากทางคลินิกไม่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทุก
ห้อง ท าให้ไม่สะดวกในการใช้งานและทดสอบ ต่อระบบ   
 

6.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อไป 
       6.4.1 ควรมีการพัฒนาระบบการท างานในส่วนของ
ประวัติการรักษาให้ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การบันทึก
การรักษาควรมีภาพการเลือกซี่ฟันแทนการเลือกข้อมูล
โดยตรง ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้งานมองเห็นภาพการท างานชัดเจน 
       6.4.2 ควรมีการพัฒนาระบบการท างานในส่วนของการ
แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลานัดไปยังคนไข้เพื่อที่คนไข้จะได้
เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการรักษา  เ ช่น  การ 
ส่งข้อความไปยังมือถือ(sms) ก่อนวันนัดล่วงหน้า 1 วัน 
      6.4.3 ควรมีการพัฒนาจัดการเอกสารให้สามารถออก
รายงานเพื่อยื่นประกันสังคมได้ 
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บทคัดย่อ  
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1.) ศึกษารูปแบบการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของฟาร์มฝัน และ 2.) ศึกษาการ
จัดการโดยการน าเทคโนโลยตี่างๆ เข้ามาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ ผลการวิจัย พบว่า ฟาร์มฝันมีการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
ที่แปลกใหม่ เป็นฟาร์มที่ขายผลิตผลทางการเกษตรเหมือนฟาร์มทั่วไป และมีการแบ่งส่วนพื้นที่ให้เช่าแก่บุคคลภายนอกที่มี
ความฝันอยากท าเกษตร แต่ไม่มีพื้นท่ี ไม่มีเวลา เช่าพื้นที่ทางการเกษตรโดยที่ฟาร์มฝันจะเป็นผู้ปลูกและดูแลพืชผลตามความ
ต้องการให้แก่ผู้เช่า ด้วยการติดต่อสื่อสารกันผ่านทางไลน์แอพพลิเคช่ัน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส าหรับการเรียนรู้และ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การโปรโมทข้อมูลต่างๆ จะผ่านทางโซเชียลมีเดีย ผลการวิจัยพบว่าฟาร์มฝันมีรูปแบบการจัดการที่
ทันสมัย มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลทุกขั้นตอน เพื่อให้การเตรียมการปลูกและการเก็บเกี่ยวนั้น
สะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบ  โดยมีการกระจายงานแก่เกษตรกรในฟาร์มผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น   

ค าหลัก: การวางกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดการ เทคโนโลย ี
 
Abstract 
          There are 2 objectives for this research, 1.) To study strategic marketing planning of Farmfhun, 2.) To 
study of manage by using technology to apply in business. The results found that Farmfun have new and 
different marketing strategic. Apart from a general farm that sells agricultural products, Farmfun shares the 
space for renting to outsiders with a dream to do agriculture but don’t have space and time. Farmfun is 
responsible for planting and taking care according to the command renter. There are also activities for 
learning and agricultural tourism. Farmfun use line application to broadcast communication messages to 
clients and promote information on social media. Farmfhun has a modern management by using computers 
to keep data record data in every step to convenient and systematic for preparation, planting and harvest. 
Farmfun command farmers in farm by using line application. 

Keywords: Strategic Marketing Planning, Management, Technology 
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1. บทน า 

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งถือได้
ว่าเป็นการเปลี่ยนประเทศเข้าสู่ยุคใหม่ของเกษตรกร โดย
ภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนเกษตรกรมากขึ้น
ด้วยนโยบายต่างๆ เกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น ต้อง
เป็นเกษตรที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี สามารถคิดค้นหรือ
น านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในด้านการเกษตร สามารถแปรรูป
สินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่มีอยู่เดิม ท าการตลาด และ
น าสินค้าเข้าสู่ตลาดได้ด้วยตนเอง จากเดิมที่ เป็นเพียง
เกษตรกรธรรมดา เปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการทาง 
ด้านการเกษตร เป็นเกษตรกรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ครบวงจร มีรายได้มากขึ้น อีกทั้ งยั งสามารถเผยแพร่ 
องค์ความรู้ที่มีคืนกลับสู่สังคม [1] 

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการการตลาดเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตรใน
ปัจจุบัน สารสนเทศด้านการเกษตรเป็นรากฐานส าคัญที่จะ
ขาดไม่ได้ในการพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศไทย โดย
ให้สารสนเทศเป็นตัวกลางในการสร้างให้ตัวสินค้าเกิด
มูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในด้านการผลิต การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดการตลาด ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการขยายตลาดให้สามารถเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถที่ จะน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรได้อีกหลายอย่าง 
ตัวอย่างเช่น การใช้สื่อสารสนเทศ (Media) ในการเผยแพร่
ความรู้ด้านการเกษตร การจัดท าโปรแกรมเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การใช้สื่อในการสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ปรับใช้กับการท าเกษตร และที่ส าคัญคือเป็นช่องทาง
การตลาด [2] 

เนื่องจากปัญหาในเรื่องสินค้าการเกษตรราคาตกต่ าซึ่ง
เป็นผลมาจากสินค้าเกษตรในประเทศไทยมีการเก็บเกี่ยวเป็น
ฤดูกาล เป็นเหตุให้สินค้าล้นตลาด จึงท าให้ขาดเสถียรภาพ
ด้านราคา เกษตรกรจึงประสบปัญหาขาดทุนเป็นจ านวนมาก 
รัฐบาลจึงพยายามหาทางออกให้กับเกษตรกรด้วยการสร้าง
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
และเช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้เกษตรกรมี
ตลาดรายได้เพิ่มนอกเหนือจากการขายในตลาดเดิมเพ่ือเป็น
การสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาเป็นผู้ประกอบการเอง [3], 
[4] 

ฟาร์มฝัน เป็นฟาร์มที่เกิดจากแนวคิดของผู้ประกอบการ
ด้านไอที ที่มีความฝันอยากท าเกษตร และขยายพื้นที่
เกษตรกรอินทรีย์ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งยังสามารถแบ่งปัน
พื้นที่เช่าให้แก่คนในเมืองที่อยากท าเกษตรแต่ยังไม่มีพื้นท่ีของ

ตนเอง โดยใช้ความรู้ทางด้านสารสนเทศผสมผสานกับ
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ในการท าเกษตร มีการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูล และใช้สื่อจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ดูแลผลผลิต และการบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
เช่าพื้นที่ท าเกษตร ฟาร์มฝันแบ่งสรรพื้นที่เป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
การปลูกพืชหลัก พืชส ารอง พื้นที่จัดกิจกรรมเรียนรู้ทางการ
เกษตร และสถานที่ให้เช้าปลูก ซึ่งนอกจากจะเป็นเกษตรกร
อินทรีย์แล้วยังเป็นผู้ประกอบการที่มีแนวความคิดในเรื่อง
นวัตกรรมการตลาดอีกด้วย 

จากท่ีกล่าวมาดังข้างต้น คณะผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
รูปแบบการวางกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดการ ด้วยการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจของฟาร์มฝัน 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. ศึกษารูปแบบการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของฟาร์ม
ฝัน  

2. ศึกษาการจัดการโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
ปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
     งานศึกษางานวิจัย นวัตกรรมทางการตลาดและการ
จัดการของเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ 
     กรณีศึกษาฟาร์มฝัน อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิด เพื่อประกอบการศึกษาและสามารถ
อธิบายถึงสาเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตร 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการช่องทางการตลาด 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งส่วนพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

     แนวคิดเรื่ อง “นวัตกรรมทางการเกษตร”  (คณะ
นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยรั งสิต )  นิยามว่า  
นวัตกรรมการเกษตร คือ การน าความรู้ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่
ทันสมัยต่างๆ เข้ากับการท าเกษตรแบบดั่งเดิม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเพราะปลูก ด้านผลผลิต และเพิ่ม
คุณภาพของผลิตผล โดยใช้ข้อมูลทางด้านต่างๆเช่น ข้อมูล
ของต้นพืช สภาพแวดล้อมของฟาร์ม และฐานข้อมูลด้าน
การเกษตร ท่ีเช่ือมโยงถึงกัน มาประมวลผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการตัดสินใจปรับปัจจัยการผลิตและ
การดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะ รวมถึงการจัดการ
ผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อคงคุณภาพเอาไว้ให้นาน
ที่สุด [5] 
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     แนวคิดเรื่อง “การจัดการช่องทางการตลาด” ( Phillip 
Kotler,et al., 1999 : 558 ) นิยามว่า ช่องทางการตลาด คือ 
“การเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค” นอกจาก
หน้าที่หลักดังกล่าวแล้ว ช่องทางการตลาดยังท าหน้าที่อื่นๆ 
โดยมีการแบ่งหน้าท่ีของช่องทางการตลาด ออกเป็น 9 หน้าที่ 
ดังนี้ 1.) หน้าท่ีในการรวบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการวิจัย
ท า ง ก า ร ต ล าด  (  Marketing Research Information ) 
 2 . )  หน้ าที่ ในการส่ ง เสริ มการตลาด (  Promotion )  
3.) หน้าที่ในการเจรจาต่อรอง ( Negotiation ) 4.) หน้าที่ใน
การสั่งซื้อสินค้า ( Ordering ) 5.) หน้าทีทางด้านการเงิน 
(  Financing )  6 . )  หน้ าที่ ในการรับภาระการเสี่ยงภัย  
( Risking ) 7.) หน้าท่ีในการครอบครองผลิตภัณฑ์ ( Physical 
Possession ) 8. ) หน้าที่ ในการช าระเงิน ( Payment )  
9.) หน้าท่ีในการเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของ ( Title ) [6] 
     แนวคิดเรื่อง “การแบ่งส่วนพื้นที่ทางการเกษตร” 
(โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) นิยามว่า ทฤษฎีใหม่ คือ เป็นแนวทาง
หรือหลักในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ าเพื่อการเกษตร 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ( รัชกาลที่ 9 ) 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากล าบากให้
สามารถผ่านช่วงวิกฤตไปได้ [7] 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การตลาดเชิง
นวัตกรรม การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย โดยต้องการศึกษาแนวทางในการช่วย
พัฒนาให้ผู้ประกอบการไทยมีวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ 
สร้างวิสัยทัศน์ขององค์กรให้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
สร้างความแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง โดยสร้างกลยุทธ์
นวัตกรรมไว้ 3 วิธีดังน้ี       
      1. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการบางส่วนหรือ
ทั้งหมด (Adaptation)      

2. การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก 
(Value added)      

3 .  ก า ร ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด ใ ห ม่  
(Repositioning)  ซึ่งจะเป็นตัวน าให้ผู้ประกอบการสามารถ
น าไปสร้างให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน าไปสู่แนวความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดแก่องค์กรรวมไปถึงการสร้างรายได้ที
เพิ่มมากข้ึน [8] 

นิภาพร มีช านาญ (2554) กลยุทธ์การตลาดของ
ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ กรณีศึกษา หมู่บ้านดงบัง 
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับที่
น ามาใช้ได้เหมาะสม โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ ระดับมากสุดคือด้าน

ผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้านสถานที่ ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านราคา ระดับกลาง คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ซึ่ง
ทางด้านสถานที่ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน ดังนั้นจึงน ามาเป็นแนวคิดใน
ด้านการท าการตลาด คือการส่งเสริมการตลาด มีความส าคญั 
และเหมาะสมที่จะในไปใช้ในการประกอบธุรกิจไม้ดอกไม้
ประดับ หมู่บ้านดงบัง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี [9] 

 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 
4.1 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาถึงแนวความคิดการวางกลยุทธ์
การตลาดที่เข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างการรับรู้การมีอยู่ของ
เกษตรอินทรีย์ฟาร์มฝัน และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ช่วยในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

1.ขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหา งานวิจัยในครั้งนี้เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับแนวทางความคิด
ทางด้านการตลาด กรณีศึกษาฟาร์มฝัน อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ
เกษตรกรเพื่อเพิ่มช่องทางในการด าเนินธุรกิจให้สามารถอยู่
รอดในยุคที่ก าลังเปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับยุค 
Thailand 4.0  

2. ขอบเขตด้านประชากร ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ แกนน า
ธุรกิจฟาร์มฝัน อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
1 คน คือ คุณสรธรรม เกตตะพันธุ์ (สร) พนักงานลูกจ้าง 
จ านวน 5 คน คือ คุณสุนทรี พรมมะณี (สุน) คุณนิตยา  
ไพรจันดา (นิด) คุณชยางกูร บุญกล้า (บิ๊ก) คุณอิทธิกร ละคร 
(โอ๊ต) คุณกสิน ไพรจินดา (บ๊ิก) และลูกค้าที่มาใช้บริการ
จ านวน 2 คน คือ คุณวิไล ครีบนุ้ย และ คุณเพ็ญประภา  
จอมหงษ ์

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา ฟาร์มฝัน อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2560 
4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
1. การสัมภาษณ์ (Interview) โดยผู้วิจัยเป็นผู้ตั้งค าถาม 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ส าหรับผู้ให้ข้อมูล คือ
แนวค าถามที่ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับแนวคิดในการสร้าง
รายได้นอกเหนือจากการท าเกษตรเพียงอย่างเดียว แนวคิด
การสร้างฟาร์มให้เป็นท่ีรู้จักผ่านสื่อโดยใช้หลักการตลาดเข้า
มาเกี่ยวข้อง และแนวคิดด้านการเปิดให้ เ ช่าพื้นที่ทาง
การเกษตร 



406 Proceedings  Book

 

2. การสังเกต (Observation) ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม โดยท าการสังเกตจากการตอบค าถามของผู้ให้
ข้อมูลหลัก และท าการสังเกตจากการปฏิบัติกับลูกค้าที่มาใช้
บริการ 

3. เครื่องบันทึกภาพและบันทึกเสียงเป็นเครื่องมือที่
ผู้วิจัยต้องการเก็บเนื้อหาของข้อมูลให้ครบถ้วนและรวดเร็ว
เพื่อไม่ให้เกิดการขาดหายของข้อมูลส าคัญ  

4. เครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้แก่ สมุดจดบันทึก 
ปากกา เพื่อจดข้อมูลจากการซักถาม 
4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได้จากการเก็บ
ข้อมูลสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับแกนน าในการจัดตั้งธุรกิจ
ฟาร์มฝัน อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 คน 
พนักงานลูกจ้าง จ านวน 5 คน และลูกค้าท่ีมาใช้บริการฟาร์ม
ฝัน จ านวน 1 คน 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และ
แหล่งความรู้ทางวิชาการต่างๆ เพื่อน ามาศึกษาในเรื่องการท า
กลยุทธ์การตลาดของฟาร์มฝันและการใช้เทคนิคแนวทาง
ต่างๆ ท่ีน ามาประยุคใช้กับกระบวนการทางการเกษตร เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการศึกษางานวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ 
เ ชิงคุณภาพ  เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการวางแผน 
การศึกษา และการพัฒนากลยุทธ์ของฟาร์มฝัน อ าเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
4.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลในครั้งนี้ใช้
วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือแบบตรวจสอบข้อมูลสามเสา้
ด้านวิธีรวบรวม ซึ่งเป็นการรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่า
ข้อมูลที่ได้เป็นเรื่องเดียวกับที่ต้องการศึกษา โดยใช้วิธีการ
สังเกตควบคู่กับการซักถาม รวมทั้งการศึกษาข้อมูลจากแหล่ง
เอกสารประกอบด้วย 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาแนวความคิดด้านนวัตกรรมทางการตลาด 
กรณีศึกษาฟาร์มฝัน อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้
ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ )Qualitative Method) โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์แบบสรุปอุปนัย )Analytic Induction) 
ซึ่งเป็นการน าข้อมูลที่ได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งจากการ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
และการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อ
หาบทสรุปร่วมกัน 

 
 

4.6 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ผลการวิจัย 
5.1 รูปแบบการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของฟาร์มฝัน 
     งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาถึง
แนวความคิดนวัตกรรมทางการตลาดและการจัดการของ
เกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ กรณีศึกษาฟาร์มฝัน อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยน าผลจากการมาสัมภาษณ์มาศึกษา
ตามวัตถุประสงค์มีดังนี ้

1. แนวคิดในการสร้างธุรกิจฟาร์มฝัน 
จุดเริ่มต้นของการสร้างธุรกิจฟาร์มฝัน เริ่มมาจากคุณสร  

ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความ
ช านาญด้านเทคโนโลยีต่างๆ โดยพื้นฐาน แต่มีความฝันอยาก
เป็นเจ้าของฟาร์มเกษตรอินทรีย์ และขยายพื้นที่เกษตร
อินทรีย์ให้ได้มากที่สุดตามก าลังที่สามารถท าได้ เนื่องจาก
ปัจจุบันเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยนั้นมีอยู่ไม่มาก ส่วน
ใหญ่ท าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ การท าเพื่อบริโภคใน
ประเทศยังไม่มากนัก โดยแนวคิดได้เริ่มต้นจากการที่ได้ไป
เดินเที่ยวชมงานเกษตรแฟร์ และได้มีแนวคิดที่อยากจะท า
เกษตรแบบอินทรีย์ที่จะมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ได้นั้นเป็น 
ออแกนิคที่แท้จริง ประจวบกับที่มีพื้นที่จ านวน 50 ไร่ อยู่ที่
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ริเริ่มโดยการ
เปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่ จ าพวกอ้อย และมันส าปะหลัง 
โดยเริ่มจากการปรับพ้ืนท่ี และวางแนวคิดในการบริหารพื้นที่ 
ท าให้ไร่มัน ไร่อ้อยในอดีต เป็นฟาร์มฝันท่ีประสบความส าเร็จ
ได้ 

2. แนวคิดในการท าการตลาดของฟาร์มฝัน 
ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยนั้นยังถือว่าเป็น

ตลาดเฉพาะกลุ่มอยู่ เนื่องจากมีเกษตรกรเพียงไม่กี่รายใน
ประเทศไทยที่มีการท าเกษตรแบบอินทรีย์ที่แท้จริง ใส่ใจถึง
คุณภาพและความจริงใจ เนื่องจากเกษตรอินทรีย์ (ออแกนิค)
นั้นมีราคาแพง ท าให้คนส่วนใหญ่ที่มีรายได้น้อยจนถึงระดับ
ปานกลาง ไม่ค่อยสนใจมากนัก แต่มีแนวโน้มที่ จะมีการ
เติบโตขึ้นในอนาคต เนื่องจากคนไทยเริ่มที่จะหันมาสนใจ
สุขภาพมากขึ้น ทางด้านแกนน ากลุ่มฟาร์มฝันจึงได้มีแนวคิด
การท าการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อต้องการให้เกิดการ
กระตุ้น และส่งเสริมให้คนไทยรู้จักฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่

แนวคิดใน
การจัดการ 

แนวคิดในการวางกลยุทธ์
ทางการตลาด 

เทคโนโลยี
สมัยใหม ่

กระบวนการ
ประยุกต์ และปรับ
ใช้เพื่อก่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด 

 

นวัตกรรมทาง
ความคิดของ
เกษตรอินทรีย์

ยุคใหม ่
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แท้จริง กลยุทธ์การท าการตลาดของฟาร์มฝัน คือ การสร้าง
แบรนด์ ให้ เป็นที่ รู้ จัก โดยสร้างฟาร์มให้ เป็นที่นิยมใช้ 
การสื่อสาร (IMC)  เป็นตัวกลางในการน าส่งข้อมูลที่ทาง
ฟาร์มต้องการให้บุคคลภายนอกรู้ มีการน าเทคโนโลยีรูปแบบ
ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในฟาร์ม จัดสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
และเรียนรู้ในด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจในสินค้า
เกษตรอินทรีย์ได้ทราบถึงกระบวนการในการผลิตสินค้า
เกษตร ตั้งแต่การน าเมล็ดพันธุ์เข้ามาปลูก การเตรียมดิน  
การปลูก การให้ปุ๋ย รวมทั้งการดูแล เพื่อให้ทราบว่าสินค้า
เกษตรที่ออกไปในแบรนด์ของฟาร์มฝันนั้นเป็นเกษตรอินทรีย์
ที่แท้จริง  ให้ผู้คนเกิดความสนใจ และมั่นใจที่จะซื้อผลิตผล
ของที่เกิดจากฟาร์มฝัน ซึ่งผลที่ได้จากการท าการตลาดแบบนี้ 
ท าให้ฟาร์มฝันเป็นท่ีรู้จักเป็นอย่างมากในตลาดเกษตรอินทรยี์ 
เมื่อสอบถามจากลูกค้าที่มาใช้บริการพบว่า ได้รู้จักฟาร์มฝัน
ผ่านทางเว็บไซต์เว็บหนึ่ง เพียงค้นค าว่า “เกษตรอินทรีย์  
ปากช่อง” ก็พบว่าฟาร์มฝันเป็นเว็บไซต์แรกที่ข้ึนมา และจาก
เข้าดูเว็บไซต์ของฟาร์มฝันแล้ว เกิดความสนใจ จึงท าให้เข้า
มาเยี่ยมชม ดังนั้นการท ากลยุทธ์การตลาดของฟาร์มฝันถือว่า
ประสบความส าเร็จในการสร้างการรับรู้  และการสร้าง
เครือข่ายของฟาร์มฝัน 

3. แนวคิดการเปิดพื้นที่ให้เช่าแก่บุคคลภายนอก 
การท าเกษตรอินทรีย์ ต้องใช้เวลาในการรอผลผลิตเป็น

ระยะเวลานาน จึงท าให้เกษตรกรไม่สามารถที่จะด ารงชีพได้
เพียงอย่างเดียว ฟาร์มฝันก็ได้พบกับปัญหานี้เช่นเดียวกัน จึง
ท าให้เกิดแนวความคิดในเรื่องเกษตรกรผู้ประกอบการ โดย
แกนน าฟาร์มฝันได้คิดวิธีการหารายได้เสริม ควบคู่ไปกับการ
ท าเกษตรอินทรีย์ จึงได้แนวคิดเรื่อง “การแบ่งพื้นที่ให้เช่าแก
บุคคลที่มีความสนใจในการท าเกษตรอินทรีย์ หรือต้องการ
เรียนรู้เพื่อทดลองเป็นเกษตรกร โดยทางฟาร์มฝันจะจัดสรร
พื้นที่ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 1. “Farm Value” เป็นพื้นที่
ส าหรับปลูกพืชหลัก โดยอาจเป็นไม้ยืนต้น ใช้เวลาปลูกนาน 
เช่น กล้วย มะม่วง มะละกอ 2. “Farm Sufficient” เป็น
พื้นที่ส าหรับปลูกพืชรอง สามารถปลูกได้ง่ายๆ จ าพวก  
ผักสลัด ผักชี สตรอเบอร่ี 3. “Farm Travel” พื้นที่จัด
กิจกรรมเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ 4. “Farm for 
Rent” ให้เช่าปลูกพ้ืนท่ีแก่คนทีมีความสนใจในการท าเกษตร  
โดยกระบวนการให้เช่าพื้นที่ของฟาร์มฝันมีดังต่อไปนี้ คือ 
แรกเริ่มลูกค้าจะต้องท าการเลือกโมเดล (Model) ในการเช่า
พื้นที่ ซึ่งฟาร์มฝันมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งราคา และ
การบริการ ซึ่งแบ่งเป็น Model Free Area ซึ่งเป็นการให้
อิสระในการบริหารพื้นท่ีด้วยตัวเอง Model Startup มีราคา 
991 บาท/เดือน (ค่ าพื้นที่  +  ค่ าดูแล )  Model Basic 
ค่าบริการพ้ืนที่ 991 บาท/เดือน ค่าดูแล 1,200 บาท/เดือน 

และ Model Special ค่าบริการเบื้องต้น 2,900 บาท/เดือน 
(ค่าพ้ืนท่ี + ค่าดูแล) ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นท่ีและข้อตกลง  

 

 
Model List (Alpha version) 

 
การจัดสรรพื่นที่ “ฟาร์มฝัน ปากช่อง” 

ในการดูแลพื้นที่ให้ลูกค้า ทางฟาร์มจะใช้เทคโนโลยีเข้า
มาช่วย โดยการติดต่อและรายงานผ่านไลน์แอพพลิเคช่ัน
(Line Application) ซึ่งในแต่ละพื้นที่เช่าของลูกค้าแต่ละคน
จะมีบาร์โค้ด (Barcodes) ติดอยู่ที่หน้าพื้นที่ของแต่ละคน 
เพื่อง่ายต่อการติดต่อและรายงานผล ซึ่งจะมีพนักงานคอยดู
และรายงานผลความคืบหน้าของผลผลิต โดยท าการถ่ายรูป
ความคืบหน้าของแปลงเกษตร สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ให้แก่ลูกค้า
โดยตรง ซึ่งท าให้เกิดสะดวก และรวดเร็ว 

ปัจจุบันมีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเช่าพื้นที่เป็นจ านวน  
8 ราย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ลูกค้าจ านวน 2 คน พบว่า  
มีความพึงพอใจในการใช้บริการ เนื่องจากมีความสะดวก 
รับรู้ผลเร็ว และที่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด คือ การได้
รับประทานผักปลอดสารที่พวกเข้าได้ท าการปลูกเอง 
5.2 แนวคิดการจัดการพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ของฟาร์มฝัน 

การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับเกษตรอินทรีย์นั้น ท าให้
การจัดการในแต่ละข้ันตอนเป็นไปอย่างเป็นระบบ การ
ท างานในแต่ละกระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท าเกษตร ซึ่งจากการ
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สัมภาษณ์ พบว่า ในการจัดการฟาร์มฝันได้มีแนวคิดในการ
จัดการดังนี ้

1. การจัดการ ดิน น้ า ลม ไฟ เป็นวิธีการที่ฟาร์มฝันได้
คิดค้นขึ้นเพื่อให้เหมาะแก่การท าเกษตรอินทรีย์ โดยอธิบาย
ได้ดังนี้ 

 ดิน หมายถึง กระบวนการในการเตรียมดิน ดินต้องมี
ความเหมาะสมและถูกต้อง ตามลักษณะของพืชผลที่ต้องการ
จะปลูก 

น้ า หมายถึง การวางระบบน้ าที่จะต้องมีการปล่อยน้ า
อย่างเพียงพอ ในปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการน้ าของชนิดพืชนั้นๆ 

ลม หมายถึง สถานที่ที่ท าการปลูกพืชต้องมีอากาศที่
ถ่ายเท 

ไฟ หมายถึง แสงแดด สถานที่ที่ปลูกพืชนั้นต้องปรับให้
พืชได้รับแสงแดดที่เหมาะสมกับความต้องการ หากพืชไม่
ต้องการแสงแดดที่จัดมาก ต้องมีการน าสแลนมาบังแดด โดย
จะต้องเลือกประเภทของสแลนท่ีบังแดดได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องตามความต้องการแดดของพืชลักษณะนั้นๆ 

2. การจัดการศัตรูพืช มีกระบวนการจัดการศัตรูพืช
ต่างๆ ตามหลักเกษตรอินทรีย์ โดยให้เป็นไปอย่างเป็น
ธรรมชาติ ไม่ก าจัดไปจนหมด แต่มีไว้ในปริมาณหนึ่ง เพราะ
ศัตรูพืชบางอย่างนั้นก็มีประโยชน์ต่อพืช 

3. การจัดการแรงงาน  แรงงานหลักท่ีใช้ คือ คน เพราะ
มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบได้อย่างแม่นย ากว่ า
เครื่องจักร สามารถตรวจสอบโรคที่ก าลงัจะเกิดกับพืชได ้การ
ใช้แรงงานคนนั้นต้องมีการจัดการที่เหมาะสม จัดสรรคนให้
ท าหน้าที่ตามถนัดของตน ปัจจุบันฟาร์มฝันจึงมีแรงงานเพียง 
5 คน ซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่แตกต่างกันไป 

4. การจัดการเวลา หมายถึง การจัดการพืชผลทางการ
เกษตร ทั้งพืชหลัก ได้แก่ ไม้ยืนต้น หรือพืชเศรษฐกิจทั่วไป 
และพืชรอง ได้แก่ พืชระยะสั้นที่สามารถปลูกได้ง่าย ท าเงิน
ได้เร็ว ถือเป็นการจัดการด้านเวลาโดยไม่ให้เวลานั้นสูญเปล่า 

5. การจัดการการตลาดของฟาร์มฝันนั้นแบ่งออกเป็น  
2 ภาคส่วน คือ                

ส่วนที่ 1 การตลาดต่อลูกค้าเช่าพื้นที่ทางการเกษตร 
หลักการ คือ ช่วยสร้างความชัดเจนในวัตถุประสงค์แก่ลูกค้า 
ท าให้ลูกค้ารู้ว่าความต้องการที่แท้จริงของตัวลูกค้าเองคือ
อะไร ปลูกเพื่ออะไร เพื่อที่จะร่วมมือช่วยจัดการด้าน
การตลาดให้แก่ลูกค้านั้นๆ ได้อย่างตรงจุด 

ส่วนท่ี 2 การจัดการการตลาดต่อผลผลิตในฟาร์ม ฟาร์ม
ฝันใช้การจองล่วงหน้าให้ลูกค้าจองล่วงหน้า โดยการแจ้ง
ระยะเวลาล่วงหน้าแก่ลูกค้าว่าจะมีผลผลิตอะไรออกมา  
ปลูกอย่างเพียงพอ และพอดีตามความต้องการของลูกค้า 
 

5.3 แนวคิดการจัดการโดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ปรับใช้ 

การจัดการโดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใน
เกษตรอินทรีย์ ฟาร์มฝันจึงได้แนวคิดใหม่ๆ และใช้วิธีการ
จัดการในการสร้างประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจฟาร์มฝัน โดยมี
แนวคิดและวิธีการจัดการทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการเกษตร มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บ
บันทึกรวบรวมข้อมูลทางการเกษตรในทุกขั้นตอน เพื่อให้การ
เตรียมการการปลูก และการเก็บเกี่ยวพืชผลนั้นเป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบ 

2. ด้านแรงงาน ใช้การติดต่อสื่อสารกับผ่านไลน์
แอพพลิเคช่ัน ในการสั่งและกระจายงานให้แก่เกษตรกร
ภายในฟาร์มฝัน โดยเกษตรกรมีหน้าที่รับค าสั่ง ท าตามค าสั่ง 
และรายงานผล อาจมีการส่งรูปภาพเพื่อยืนยันความเป็นไป
ของพืชผลในฟาร์ม เจ้าของฟาร์มจึงไม่จ าเป็นต้องมา
ตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงในทุกๆ วัน ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการรับรู้ ไม่เสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา
ตรวจสอบ 

3. ด้านผู้บริโภค ใช้การติดต่อสื่อสารต่างๆ กับผู้บริโภค
ผ่านทางไลน์แอพลิเคช่ัน ทั้งลูกค้าเช่าพื้นที่ฟาร์ม ลูกค้าที่มี
ความต้องการในผลผลิต และลูกค้าท่ีต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

4. ด้านการตลาด มีการโปรโมทผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ช่องทางต่างๆ ทั้งไลน์แอพลิเคช่ัน เฟสบุ้ค และเว็บไซต์ของ
ฟาร์มฝัน 
 
6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการวางกล
ยุทธ์ทางการตลาดของฟาร์มฝัน และศึกษาการจัดการโดย
การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ  
ซึ่งสรุปได้ว่า 

ด้านการวางกลยุทธ์การตลาด  ฟาร์มฝันมีรูปแบบการ
วางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อช่วยให้ฟาร์มฝันเป็นที่
รู้จักแก่คนภายนอก นอกจากนี้ยังสร้างนวัตกรรมทาง
ความคิดรูปแบบใหม่ โดยการเปิดพื้นที่ให้เช่าท าการเกษตร
แก่คนที่มีความฝันอยากท าเกษตรอินทรีย์แต่ไม่มีพื้นที่ ไม่มี
ความรู้ และเวลาในการท าเกษตร เพื่อช่วยสร้างตลาดกลุ่ม
ใหม่ให้เกิดขึ้นในฟาร์มฝัน          

ด้านการจัดการการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ฟาร์มฝันได้
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปรับใช้ในการจัดการในทุก
กระบวนการ ท้ังทางด้านการบริหารพื้นที่ ด้านการจัดการ
ทรัพยากรต่างๆ ภายในฟาร์ม จึงท าให้การด าเนินงานแต่ละ
ขั้นตอนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด 
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บทคัดย่อ 
 เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ทางด้านการสื่อสารนั้นมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และราคาถูกลง ท าให้การ
เข้าถึงข้อมูลของอินเตอร์เนทสูงข้ึนและสะดวกขึ้น ดังนั้นการส่งข้อมูลที่ต้องการเข้าสู่ระบบเครอืข่ายอินเตอรเ์นทจึงเป็นสิง่ที่ง่าย 
ทั้งจากการสร้างระบบเซอร์เวอร์ของตนเองหรือจากผู้ให้บริการรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นผู้ท าวิจัยจึงน าประโยชน์
จากเทคโนโลยีที่มีราคาถูกลงเหล่านี้มาประยุกต์สร้างระบบวัดพลังงานไฟฟ้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ได้
ขึ้นมา ข้อมูลที่ท าการบันทึกจะประกอบไปด้วยค่าแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ก าลังไฟฟ้า และตัวประกอบก าลังไฟฟ้าโดย
ผู้วิจัยจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลข้อมูลและส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 
ไร้สาย (WIFI) ข้อมูลพลังงานจะแสดงผลผ่านทางเว็บบราวเซอร์ของ Google Firebase โดยสามารถแสดงเป็นกราฟของ
สัญญาณต่างๆหรือจะแสดงข้อมูลเป็นแบบตารางแบบเวลาจริงก็สามารถท าได้ 

ค าส าคัญ : การวัดพลังงานไฟฟ้า  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  กูเกิ้ล ไฟร์เบส  ไมโครคอนโทรลเลอร์  ตัวประกอบก าลัง 
 
Abstract 
 According to the current technology, the communication has evolver rapidly and has lowered in 
cost. This enables us to access Internet easier and more convenient. Therefore, the required information is 
sent easily to the Internet by building their own server system but also by both domestic and international 
major service providers.  The advantages of there inexpensive technologies are taken to create a power 
measurement system that the data can be monitored through a web browser. The recorded data includes 
voltage, current, power and power factor.  The ESP8266 microcontroller will be used as a part of data 
processing and Trans missing data via wireless (WIFI). The energy data is displayed through Google Firebase’s 
web browser, which can be graphed as a graph of signals, or displayed a real-time grid. 

Keywords : Power meter, Internet of things, Google Firebase, Microcontroller, Power factor 
 
1.บทน า 
     เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้ามี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะเครื่องอ านวยความสะดวกภายในบ้านเรือน เช่น 
หลอดไฟฟ้า โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ ซึ่ง
อุปกรณ์เหล่านี้เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกก็จริง แต่บางครั้งก็

ไม่ค่อยสะดวกในการใช้งาน เช่น เมื่อเราลืม หรืออยากที่จะ
ควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้จากระยะไกล การควบคุมแบบไร้สาย 
หรือแม้กระทั้งการตรวจวัดแสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
อุปกรณ์เหล่านี้ เรายังจ าเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์เพื่อน ามา
อ านวยความสะดวก หรือที่ผู้จัดท าก าลังจะน าเสนอนี้ เป็น
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การออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดและควบคุมพลังงานไฟฟ้า
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในการ แบบไร้สาย ผ่านเว็บบราวเซอร์ 
     จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ยังมีข้อที่ทางผู้จัดท าอยากที่จะ
พัฒนาต่อยอด ซึ่งแนวคิดแรกของทางผู้จัดท าคืออินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) และ ไทยแลนด์ 
4.0 เป็นการน านวัตกรรม หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี ทั้งมีสาย 
และไร้สาย เชื่อต่อกันอย่างเป็นโครงข่าย เพื่อความสะดวกใน
การใช้ชีวิตประจ าวัน และยังสามารถน าไปต่อยอดหรือเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ทางผู้จัดท า
ยั ง เ ริ่ ม จ ากแนวคิ ดการจั ดการพลั ง ง าน ไฟฟ้ า  และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ แม้ว่าเราจะอยู่ที่ห่างไกลจากอุปกรณ์ก็ตาม 
ซึ่งตามหัวข้องานวิจัยคือทางผู้จัดท าได้ออกแบบและสร้าง
เครื่องวัดและควบคุมพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน แบบไร้สาย ผ่านเว็บบราวเซอร์ ซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถวัด
พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ โดยเป็นอุปกรณ์
ขนาดเล็ก และยังสามารถควบคุมพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์
ไฟฟ้านั่นๆ ได้อีกด้วย อีกทั้งยังรับและส่งข้อมูลเป็นแบบ 
ไร้สาย เข้าสู้เว็บบราวเซอร์ ซึ่งเราจะสามารถดูหรือตรวจสอบ
การใช้พลังงานไฟฟ้าในวันและเวลานั่นๆได้ และยังสามารถ
ควบคุมการเปิดปิดเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นผ่านหน้าเว็บ
บราวเซอร์ได้อีกด้วย ซึ่งจะสามารถดูและควบคุมระยะไกลแค่
ไหนก็ได้ หากอุปกรณ์มีสัญญาณอินเตอร์เน็ท 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ IoT เพื่อสร้างระบบวัดพลังงาน
ไฟฟ้าแบบเวลาจริงโดยสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ไร้สายและแสดงข้อมูลพลังงานไฟฟ้าผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ 

3.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     ในปี 2010 Christopher Mcnally [1] ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การวัดพลังงานไฟฟ้า ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่านการเขียน
โปรแกรมลงในไมโครคอนโทรลเลอร์  หรือ  Arduino 
Duemilanove ก า ร วั ด นั่ น จ ะ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร วั ด
ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า  โ ด ย ใ ช้  Current Transducer แ ล ะ 
วัดแรงดันไฟฟ้าโดยการใช้ค่าของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ กับ
ความต้านทานของโหลดไฟฟ้า น ามาค านวณโดยเป็น
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ RMS และยังสามารถส่งข้อมูลการ
วัดเป็นแบบไร้สายได้ แต่งานวิจัยนี้ยังไม่สามารถควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ และยังไม่สามารถใช้งานจริงได้ เป็นเพียง
การศึกษา 
     ในปี 2011 ปรีชา สมสอน, โสวัตร์ บุญยศ และประสิทธ์ิ 
นครราช [2] เป็นการศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านระบบบลูทูธ โดยการสั่งการ

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งมีตัวประมวลผลเปน็
ไมโครคอนโทรลเลอร์ งานวิจัยนี้ใช้บลูทูธเป็นตัวรับส่งข้อมูล
ซึ่งไม่สามารถที่จะควบคุมในระยะที่ไกลกว่าระยะสัญญาณ 
บลูทูธได้ อีกทัง้ยังไม่สามารถวัดพลังงานไฟฟ้าได้ 
     ในปี 2012 นายพงศกร เทียมวัง [5] เป็นการศึกษาระบบ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารผ่าน Web Application เป็น
การสั่งงานผ่านทาง Master ให้ไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
เชื่อมต่ออยู่กับ Slave แต่ละตัวได้ แต่งานวิจัยนี้ยังไม่สามารถ
วัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ 
     ในปี 2013 นายอัฐพันธ์ จันทร์อินทร์ และ ภาวิช วัฒนาณิ
ชกร [6] ได้ออกแบบ และสร้างอุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟา้ 
ผ่านเว็บแอปพลิเคช่ัน และเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการท างานของ
อุปกรณ์ที่ท างานเป็นเมนเบรกเกอร์ ซึ่งจะควบคุมไฟฟ้าได้ทั้ง
อ า ค า ร ผ่ า น อุ ป ก ร ณ์ เ พี ย ง ตั ว เ ดี ย ว  ซึ่ ง จ ะ ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการประมวลผล ซึ่งงานวิจัยนี้มี
ประสิทธิภาพ  แต่ยังไม่สามารถวัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน
ได้ และการติดตั้งอุปกรณ์กับตัวอาคารเป็นเรื่องยุ่งยากซึ่งต้อง
ใช้ผู้ช านาญเท่าน่ัน 
     ในปี 2014 บริษัท DENT instruments [7] ได้พัฒนา 
ออกแบบ และสร้างอุปกรณ์ที่มีช่ือว่า ELITE PRO XC Power 
Meter & Recorder เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้วัดพลังงาน
ไฟฟ้าและสามารถบันทึกค่าต่างๆ ผ่านในตัว และข้อง 
ส่งข้อมูลไร้สายได้ โดยเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ 
วัดพลังงานไฟฟ้าสูง แต่ยังไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในบ้านได้ 
     ในปี 2015 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพงค์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [8] ได้พัฒนา ออกแบบ และสร้าง
อุปกรณ์ และโปรแกรมที่มีช่ือว่า Easy Smart Meter (ESM) 
เป็นระบบประมวลผลการจัดการพลังงานภายในอาคารแบบ
ครบวงจร เป็นอุปกรณ์ติดตามแสดงผลปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภายในอาคารและบ้านเรือนได้แบบ real time และสามารถ
ดูผ่าน smart device ได้ตลอดเวลา ทั้งยังดูค่าไฟฟ้าย้อนหลงั 
และแสดงผลออนไลน์ทันที แต่อุปกรณ์นี้สามารถติดตามและ
ตรวจการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารได้ แต่ไม่สามารถควบคุมการ
เปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 
3.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
โหนดเอ็มซียู อีเอสพ8ี266 (NodeMCU ESP8266)  
     NodeMCU คือ แพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้าง
โปร เจค  Internet of Things ( IoT)  ที่ ป ระกอบไปด้ วย 
Development Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software 
บนบอร์ด) ที่เป็น open source สามารถเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษา Lau ได้ ท าให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มาพร้อมกับโมดูล WiFi 
(ESP8266)  ซึ่ ง เป็นหัวใจส าคัญในการใ ช้เ ช่ือมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตนั่นเอง ตัวโมดูลESP8266นั้นมีอยู่ด้วยกันหลาย
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รุ่นมาก ตั้งแต่เวอร์ชันแรกที่เป็น ESP-01 ไล่ไปเรื่อยๆจน
ปัจจุบันมีถึ ง  ESP-12 แล้ว  และที่ ฝั งอยู่ ในNodeMCU 
version แรกนั้นก็เป็น ESP-12 แต่ใน version2 นั้นจะใช้
เป็น ESP-12E แทน ซึ่งการใช้งานโดยรวมก็ไม่แตกต่างกัน
มากนัก NodeMCUนั้นมีลักษณะคล้ายกับ Arduino ตรงที่มี
พอร์ต  Input Output  buil inมาในตัว   สามารถเขียน
โปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์
อื่นๆ และได้มีนักพัฒนาที่สามารถท าให้ Arduino IDE ใช้งาน
ร่วมกับ Node MCU ได้ จึงท าให้ใช้ภาษา C/C++ ในการ
เขียนโปรแกรมได้ ท าให้เราสามารถใช้งานมันได้หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น  NodeMCUตัวนี้สามารถท าอะไรได้หลายอย่าง
มากโดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ IoT ไม่ว่าจะเป็นการท า 
Web Server ขนาดเล็ก การควบคุมการเปิดปิดไฟผ่าน WiFi 
และอื่นๆอีกมากมาย ดังรูปที่ 1 
     ESP8266 เป็นบอร์ด WiFi ที่สามารถท างานได้ 3 โหมด 
คือ โหมด AP โหมด STA และโหมด AP & STA ในแต่ละโหมด
มีความแตกต่างกันดังนี ้

1.โหมด AP - เป็นโหมดที่จะต้องรอให้มีอุปกรณ์มา
เชื่อมต่อจึงจะสามารถรับส่งข้อมูลกันได้ 

2.โหมด STA - เป็นโหมดที่ก าหนดให้ ESP8266 
ไปเช่ือมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เร้าเตอร์ แล้วรับส่งข้อมูล
ระหว่างเครื่องในวงแลนได้ 

3.โหมด AP & STA - เป็นโหมดที่สามารถท างานได้
ทั้ง 2 อย่างภายในเวลาเดียวกัน แต่ความสเถียรจะลดลง และ
ท าให้ใช้ก าลังไฟฟ้ามากข้ึน 

รูปที่ 1 ESP8266 - NodeMCU 
 
แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล เอดีเอส1115 
(Analog to Digital Converter : ADS1115) 
     ท าหน้าที่แปลงสัญญาณข้อมูลที่ มนุษย์รับรู้ สัมผัสได้ 
เป็นข้อมูลทางไฟฟ้า  เพื่ อป้อนเข้ าสู่ การประมวลผล  
จึงเป็นขบวนการหนึ่งของการรับข้อมูล ( Input Unit)เป็น
กระบวนการอีเลคโทรนิคส์  ที่สัญญาแปรผันต่อเนื่อง 
(analog) ได้รับการแปลงให้เป็นสัญญาณดิจิตอล 

รูปที่ 2 โมดูล Analog to Digital (ADS) 

สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ (Solid state Relay) 
     เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เ ช่ือมต่อ ( Interface) ระหว่างภาค
ควบคุม(Control) ซึ่งเป็นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กับวงจร
ภาคไฟฟ้าก าลัง (Power) โดยที่ภาคทั้งสองจะมีระบบกราวด์ 
(Ground) ที่แยกออกจากกันท าให้สามารถป้องกันการ
ลัดวงจร (Short circuit) และการรบกวนซึ่งกันและกันได้ โซ
ลิคสเตตรีเลย์ อาจถือได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อ
ใช้แทนอาร์เมเจอร์รีเลย์ (Armature Relay) แต่มีข้อดีกว่าคอื 
มีขนาดเล็กกว่า มีความไวในการท างานที่สูงกว่า มีอายุการ
ท างานนานกว่า 

รูปที่ 3 Solid state Relay 

หม้อแปลงกระแส (Current Transformer : CT) 
     เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ประกอบการวัดกระแสไฟฟ้าโดย
ต่อร่วมกับเครื่องวัดกระแส หรือ Power Meterโดยท าหน้าท่ี
แปลงกระแสไฟฟ้า หรือ ลดทอนกระแสไฟฟ้า (Step down) 
ที่จะวัดนั้นให้เหมาะสมกับพิกัดกระแสไฟฟ้าที่ขดลวดกระแส
ของเครื่องมือวัดรับได้ 
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รูปที่ 4 Current Transformer 

โปรโตคอลที่ใช้รับ-ส่งข้อมลู 
     การรับส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น การเข้าเว็บไซต์ 
การใช้บริการเกมส์ออนไลน์ จะใช้โปรโตคอลพื้นฐานอยู่ 2 ตัว 
คือ TCP และ UDP โดยทั้ง 2 โปรโตคอลมีความแตกต่างกัน
ดังนี ้

1.โปรโตคอลควบคุมการส่งผ่าน (Transmission 
Control Protocol : TCP)  

เป็นโปรโตคอลที่ ใ ช้ในการเรียกหน้าเว็บไซต์  
โปรโตคอลนี้เมื่อส่งข้อมูลไปแล้ว จะต้องรอการยืนยันได้รับ
ข้อมูลจากเครื่องปลายทาง จึงจะเริ่มส่งข้อมูลต่อไป ข้อดีของ
โปรโตคอลนี้คือได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์  

 
รูปที่ 5 โปรโตคอล TCP 

 
2. โปรโตคอลข้อมูลของผู้ ใช้ (User Datagram 

Protocol : UDP)  
เป็นโปรโตคอลท่ีใช้ส าหรับการรับส่งข้อมูลแบบ

เรียวทามที่ไม่ต้องการความถูกต้องของข้อมูลมากนัก  เช่น 
การใช้รับส่งข้อมูในเกมส์ออนไลน์ โปรโตคอลนี้จะมีหน้าที่ส่ง
ข้อมูลเพียงอย่างเดียว ปลายทางไม่ต้องยืนยันได้รับข้อมูล 
ข้อดีของโปรโตคอลนี้คือมีขั้นตอนการท างานที่ง่ายกว่าแบบ 
TCP ท าให้ท างานได้เร็วกว่านั่นเอง 

 
รูปที่ 6 โปรโตคอล UDP 

 
หม้อแปลงไฟฟ้า (Tranformer) 
     เครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ในการเพิ่มหรือลด
ระดับแรงดันไฟฟ้า นอกจากนี้ยังใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นตัว
ปรับอิมพีแดนซ ์(Impedance Matching)และใช้เป็นตัวแยก
ระบบไฟฟ้าไม่ให้ต่อเนื่องกัน (Isolation Transformer) เพื่อ
วัดกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
รูปที่ 7 หม้อแปลงไฟฟ้า 

 
การค านวณค่าแรงดันไฟฟ้า (Vrms) 
     การค านวณค่าแรงดันไฟฟ้าในที่นี้คือการค านวณภายใน
ตัวประมวลผลซึ่งเราได้เขียนโค้ดเข้าไปในตัวประมวลผล หรือ
NodeMCU ซึ่งเป็นโค้ดค านวณค่าแรงดันไฟฟ้า Root Mean 
Square หรือ Vrms โดยภายในโค้ดจะเป็นการค านวณโดยใช้
สมการ 

Vrms =  √∑ u2(n)N−1
n=0

N                    (1) 
 
การค านวณค่ากระแสไฟฟ้า (Irms) 
     ซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับการวัดแรงดันซึ่งเราจะเขียน
โค้ดไปในตัวประมวลผล หรือNodeMCU และเป็นสมการ
ดังนี ้ 

Irms =  √∑ i2(n)N−1
n=0

N                  (2) 
 
การค านวณค่าก าลังไฟฟ้า (Apparent Power) 
     ซึ่งเป็นการเขียนโค้ดไปในตัวประมวลผล เป็นการค านวณ
ตัวอาศัยหลักการคูณกันของแรงดันและกระแสไฟฟ้า 
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 Power = Irms * Vrms                  (3) 

การค านวณค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) 
     ซึ่งเราจะเขียนโค้ดไปในตัวประมวลผลโดยการเขียนโค้ด
ให้ค านวณก าลังไฟฟ้าจริง หรือ VA โดยเป็นการใช้สมการนี้ 

P ≡ 1
𝑁𝑁 ∑ 𝑢𝑢(𝑛𝑛) × 𝑖𝑖(𝑛𝑛)𝑁𝑁−1

𝑛𝑛=0              (4) 
จากนั่นน าค่าก าลังไฟฟ้าจริงเข้าสู่สูตรค านวณตัวประกอบ
ก าลั งนั่ นคื อ  Power Factor = Real Power/Apparent 
Power 

กูเกิล ไฟร์เบส (Google Firebase) 
     Firebase Realtime Database เ ป็ น  NoSQL cloud 
database ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของ JSON และมีการ sync 
ข้อมูลแบบ  real-time กับทุก  devices ที่ เ ช่ือมต่อแบบ
อัตโนมัติในเสี้ยววินาท ีรองรับการท างานเมื่อ offline (ข้อมูล
จะถูกเก็บไว้ใน local จนกระทั่งกลับมา online ก็จะท าการ 
sync ข้อมูลให้อัตโนมัติ) รวมถึงมี Security Rules ให้เรา
สามารถออกแบบเง่ือนไขการเข้าถึงข้อมูลทั้งการ read และ 
write ได้ดังใจ ทั้ง Android, iOS และ Web 
     ก า ร พั ฒ น า  Firebase Realtime Database แ ย ก
ออกเป็น 5 parts ดังนี ้
 1. การ Set up Firebase และ Realtime 
Database SDK 
 2. การเขียนข้อมูล  
 3. การอ่านข้อมูล  
 4. การเปิดใช้งานโหมด Offline 
 5. Security & Rules 
     การที่จะให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่าง
เข้าใจนั้น จ าเป็นต้องมีภาษาในการสื่อสารโดยเฉพาะ ส าหรับ
ภาษาของการสื่อสารในคอมพิวเตอร์เรียกว่า โปรโตคอล 
(Protocol) เป็นระเบียบวิธีที่ก าหนดขึ้นส าหรับการสื่อสาร 
ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันหรือรับส่งข้อมูลระหว่างต้นทาง
กับปลายทางได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด โปรโตคอลที่ใช้
ส าหรับคอมพิวเตอร์มีอยู่มากมายหลายแบบเช่น NetBEUI 
ซึ่งเป็นโปรโตคอลอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ดีในระบบเครือข่ายขนาด
เล็กที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นหลัก แต่ไม่สามารถ
ท างานได้เร็วมากนัก นิยมใช้ในระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าอย่าง 
Windows for Workgroup 3. 11 เ ป็ น ต้ น  แ ล ะ ก็ ยั ง มี
โปรโตคอลอ่ืนๆ อีกมาก แต่ส่วนมากที่ใช้กันเป็นหลักก็คือ
โปรโตคอล TCP/ IP (Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol)  
     TCP/IP เป็นโปรโตคอลที่ใช้กันในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งแน่นอนว่าใช้ใน Home Network ได้ด้วย TCP/IP จะท า

หน้าท่ีเป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูลในเครือข่าย การท างาน 
TCP/IP จะมีการจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นขนาดย่อยๆ เรียกว่า 
"แพ็กเกจ" จากนั้นจึงทยอยส่งกันไปจนถึงจุดหมายปลายทาง 
เสร็จแล้วจึงจะรวมแพ็กเกจย่อยๆ นั้นเป็นข้อมูลต้นฉบับอีก
ครั้ง และมีการรับประกันความถูกต้องโดยตัวมันเอง  

หมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) 
     การติดต่อสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตคอล 
TCP/IP นอกจากการท างานของ TCP/IP แล้ว ยังจ าเป็นต้อง
มีการก าหนดเลขหมายของอุปกรณ์ทุกช้ินในเครือข่าย เพื่อ
เกิดการอ้างอิงโดยไม่ซ้ ากันจะได้ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า เลขหมายดังกล่าวเรียกว่า ไอพีแอดเดรส เป็นตัวเลข
หลัก 4 ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 192.168.0.1 ไอพีแอดเดรสก็
เปรียบเหมือนกับเลขท่ีบ้าน โดยบ้านแต่ละหลังจะต้องมีเลขท่ี
บ้านโดยต้องไม่ซ้ ากัน เพราะถ้าซ้ ากันแล้ว บุรุษไปรษณีย์คง
จะส่งจดหมายไม่ถูก ส าหรับใน Home Network ของเรานี้ 
จะเริ่มก าหนดไอพีแอดเดรส 192.168.0.1 เป็นต้นไป เช่น 
คอมพิ ว เตอร์ เ ครื่ อ งที่  1 ก าหนดไอพีแอด เดรส เป็ น 
192.168.0.2 คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 มีไอพีแอดเดรสเป็น 
192.168.0.2 แบบน้ีไปเรื่อยๆ แต่ต้องไม่เกิน 192.168.0.254  
     นอกจากน้ียังมีเรื่องของความเร็วในการติดต่อสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ในปัจจุบันมีมาตรฐานที่เรียกว่า Fast 
Ethernet หัวใจหลักของ Fast Ethernet ก็คือความเร็วใน
การรับส่งข้อมูลได้ถึง 100 Mbps (หนึ่งล้านบิตต่อวินาที) 
และความเร็วขนาด 1000 Mbps หรือ 1 Gbps (พันล้านบิต
ต่อวินาที) และอาจถึง 10 Gbps ในอนาคตอันใกล้นี้  
     ส าหรับ Home Network ที่แนะน าให้คุณผู้อ่านรู้จัก 
และจะเริ่มลงมือปฏิบัติต่อไปนี้ จะเป็นระบบ LAN แบบ 
Peer to Peer ใช้รูปแบบการเช่ือมต่อแบบสตาร์ โดยใช้สาย 
UTP และมีอุปกรณ์เพิ่มเติมคือ ฮับ หรือ สวิตซ์ และก าหนด
ไอพีแอดเดรส เริ่มตั้งแต่ 192.168.0.1 เป็นต้นไป 
     IEEE ( Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) แ ล ะ  EIA ( Electronics Association) เ ป็ น
หน่วยงานสากลที่มีหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดรูปแบบ 

4. วิธีการด าเนินงาน 
     ESP8266 NodeMCU ในที่นี้ถือเป็นอุปกรณ์หลักในการ
ท างานของการทดลอง เนื่องจากเป็นตัวประมวลผล และ
รับส่งขอมูล ซึ่งการท างานของการทดลองจะแบ่งเป็น 2 ส่วน
นั่นคือ การวัดค่ากระแสไฟฟ้า และค่าแรงดันไฟฟ้า ซึ่งการวัด
ค่าทางไฟฟ้าท้ัง 2 ค่านี้จะท าให้เราทราบถึงก าลังไฟฟ้า และ
ตัวประกอบก าลังไฟฟ้าได้  
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ระบบการวัดแรงดันไฟฟ้า 
     การวัดแรงดันไฟฟ้านั่นเราจะอาศัยหลักการแบ่งแรงดัน 
ซึ่งเราจ่ายไฟกระแสสลับ 220 V ผ่านหม้อแปลงแรงดันจาก 
220 V เป็น 9 V จากนั่นต่อตัวต้านทาน ท าเป็นวงจรแบ่ง
แรงดัน เราจะได้แรงดันอินพุตเข้าสู่ NodeMCU ±6 V ซึ่ง
ก่อนจะส่งค่าแรงดัน 6 V เข้าสู่ตัวประมวลผลนั่น ต้องผ่าน
อุปกรณ์ที่ช่ือ ADS ซึ่งท าหน้าที่แปลงสัญญาแปรผันต่อเนื่อง 
(analog) ให้แปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล จากนั่น ADS จะส่ง
สัญญาณเป็น I2C เข้าสู่บอร์ดตัวประมวลผล (NodeMCU) 
ต่อไป 

ระบบการวัดกระแสไฟฟ้า 
     การวัดค่ากระแสไฟฟ้าเราอาศัยหลักการแบ่งกระแส ซึ่ง
เราจะวัดกระแสไฟฟ้าได้นั่นเราต้องมีโหลด ก าหนดโหลดเป็น
โหลดความต้านทาน ใช้แรงดัน 220 V จากนั่นเราใช้ CT หรือ
ตัววัดค่ากระแสไฟฟ้า  จากนั่นใช้ตัวต้านทาน 330 โอห์ม เพื่อ
ลดระดับของกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ตัวประมวลผล ซึ่งก่อนท่ีจะส่ง
ค่าเข้าตัวประมวลผลเราจะใช้อุปกรณ์การแปลงสัญญา 
แปรผันต่อเนื่อง (analog) ให้แปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล
เช่นเดียวกับการวัดแรงดันไฟฟ้า คือ ADS 
     จากบล๊อคไดอะแกรมทีแ่สดงไว้ในรูปที่ 8 จะเห็นได้ว่าเรา
แบ่งการวัดเป็น 2 รูปแบบนั่นคือการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า และ
ค่ากระแสไฟฟ้า การวัดค่าแรงดันไฟฟ้านั่นเราอาศัยวัดค่าจาก
แรงดันด้วยการแบ่งแรงดัน จากแรงดันที่แปรงมาจาก 
หม้อแปลง โดยผ่านตัว ADS เพื่อน ามาค านวณใน NodeMCU 
ต่อไป และเช่นเดียวกันกับการวัดค่ากระแสไฟฟ้า เราวัดค่า
จากการคล้องด้วยหม้อแปลงกระแส และส่งผ่านข้อมูลเป็น 
อะนาล็อคเข้าสู่ตัว ADS เพื่อส่งข้อมูลดิจิดอลเข้าสู่การ
ค านวณใน NodeMCU ต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 9 และการ 
จัดวางเพื่อการทดลองในรูปที่ 10 

 
รูปที่ 8 บล็อกไดอะแกรมของอุปกรณ ์

 
รูปที่ 9 บล็อกไดอะแกรมการจัดวางของอุปกรณ์ 

 

 
รูปที่ 10 การจัดวางอุปกรณ์บนแผ่นวงจร 

ส่วนของการแสดงผล 
     การแสดงผลนั่นเราจะใช้ Firebase ของ Google เป็นตัว
เก็บข้อมูล และแสดงผลผ่านทางเว็บบราวเซอร์ โดยการ 
รับ-ส่งข้อมูลผ่าน NodeMCU ที่วัดค่า และค านวณพลังงาน
ทางไฟฟ้าแล้ว ส่งผ่านเครือข่ายไร้สายเข้าสู่เชิฟเวอร์ของ 
Google ดังแสดงในรูปที่ 11 
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รูปที่ 11 โฟชาร์ตการทางานของโปรแกรมภายในอุปกรณ ์

     การน าส่วนของการวัดค่า และค านวณค่าทางไฟฟ้าเพื่อ
น ามาแสดงผลเป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการดูผ่านอุปกรณ์ต่างๆ 
เช่นคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งการแสดงผลประกอบ

ไปด้วยการวัดค่าทางไฟฟ้าขณะที่เราใช้ในช่วงเวลาต่างๆ 
ค านวณออกมาออกมาในรูปของกราฟ ซึ่งจะแสดงผลเป็น
ตาราง โดยแกน Y แสดงค่าการวัดทางไฟฟ้า คือ แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า และตัวประกอบก าลังไฟฟ้า และ
แกน X แสดงเวลาในการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะท า
ให้ทราบถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งเราใช้ 
Firebase ข อ ง  Google ซึ่ ง ร อ ง รั บ ก า ร ท า ง า น ข อ ง 
NodeMCU จะมีการส่ งข้ อมู ล เป็นรูปแบบ WIFI ขึ้ นสู่ 
เชิฟเวอร์เก็บข้อมูลของ Google หลักการท างานคือ เมื่อ 
NodeMCU รับค่าทางไฟฟ้าและประมวลผลจะท าการส่ง
ข้อมูลผ่านทาง WIFI ซึ่งเราท าการเขียนโค้ดเช่ือมต่อกับ 
Firebase จากนั่น Firebase ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปจะ
ประมวลผลตามโค้ดที่เราเขียนเข้าไป กล่าวคือจะส่งข้อมูล
จาก NodeMCU ที่วัดค่าทางไฟฟ้า แบบตามเวลาจริง ซึ่ง 
Firebase จะรับข้อมูลแล้วประมวลผล เพื่อน าออกสู่หน้าเว็บ
ที่เราท าการออกแบบ และเขียนโค้ดรองรับ 
     จะเห็นได้จากรูปที่ 12 และ 13 เป็นการแสดงการวัดค่า
ทางไฟฟ้า กับระยะเวลาที่ใช้ โปรแกรมจะค านวณและส่งขึ้น
หน้าเว็บ ดังรูปที่ 14 ซึ่งเป็นหน้าเว็บ ที่แสดงผลในการวัดค่า
ทางไฟฟ้า ซึ่งยังสามารถเป็นใช้งานได้จากหน้าเว็บบราวเซอร์ 
     เมื่อเราวัดค่าทางไฟฟ้าต่างๆ ได้นั่นเราได้เก็บข้อมูลที่วัด
ได้ และท าเป็นตารางดังแสดงในรูปที่ 15 แบ่งเป็นการเก็บ
ข้อมูลเป็นคอล้มน์ คือ ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า  
ค่าก าลังไฟฟ้า ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า และเวลา กับวันที่
ท าการวัดค่า ซึ่งเราจะสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ 
หรือท าการวิจัย เพราะสามารถดูย้อนหลัง ตามวัน และเวลา
นั้นๆได้ 

 
 

รูปที่ 12 ตารางจากหน้าเว็บแสดงผลการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้า เทียบกับเวลา 
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รูปที่ 13 ตารางจากหน้าเว็บเป็นผลการวัดค่าแรงดันก าลังไฟฟ้า และค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า เทียบกับเวลา 
 

 
รูปที่ 14 หน้าเว็บแสดงผลการวัดพลังงานไฟฟ้า 

 

 
รูปที่ 15 การจัดเก็บข้อมูลแสดงผลให้เห็นเป็นตาราง 

 
5.ผลการวิจัย 
     ผลของการวิ จั ย ในครั้ งนี้ อาจกล่ าว ได้ ว่ าประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเราสามารถวัดค่าทางไฟฟ้า 
คือ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ตัวประกอบก าลังไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้า ผ่านการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก หรือ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อเป็นตัวประมวลผลเกี่ยวกับค่าทาง

ไฟฟ้า และอีกทั้งยังเป็นตัวรับส่งข้อมูลแบบไร้สายไปยัง
ฐานข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าเว็บ ซึ่งแสดงในภาพที่ 16 
และ 17 แกน Y แสดงค่าการวัดทางไฟฟ้า คือ แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า และตัวประกอบก าลังไฟฟ้า และ
แกน X แสดงเวลาในการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า และอีกทั้ง
ยังเป็นตัวรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย ไปยังฐานของมูลเพื่อ
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แสดงผลบนหน้าเว็บ เพื่อดูพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้ โดย
แสดงในภาพที่ 18 

6.สรุปและอภิปรายผลการ 
     งานวิจัยในครั้งนี้ท าเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการวัดค่าทาง
ไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเลก็ และยังส่งรับสง่
ข้อมูลเข้าสู่หน้าเว็บเพื่อดูพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า และยังส่ง
ข้อมูลและใช้งานได้ผ่านทางหน้าเว็บแบบไร้สาย ซึ่งเรา
สามารถท าการวิจัยได้ส าเร็จ ซึ่งงานวิจัยนี้ถ้าได้รับการพัฒนา
ต่อยอดท าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ภายในบ้าน หรืออาคารที่
พักอาศัยต่างๆ เราจะสามารถศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
ของที่นั่นๆได้ ท าให้เราวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้
ไฟฟ้าในอนาคตได้ 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้จะไม่ประสบความส าเร็จเลยถ้าหากขาด
บุคคลผู้เป็นที่ปรึกษาโครงการในครั้งน้ี ประกอบไปด้วยบคุคล 
2 ท่านคือ ผศ.ดร. วิวัฒน์ ทิพจร และ อ.ดร.อนุสรณ์ ยอดใจ
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บทคัดย่อ  
          บทความนี้เป็นการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าด้วยการ
ควบคุมอุณหภูมิเครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหยท าจากสแตนเลส เบอร์ 316 มีส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ หม้อกลั่นมีการติดตั้ง
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล2 ตัวและเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเข็ม 2 ตัว ใช้ส าหรับวัดอุณหภูมิน้ าและใช้ส าหรับวัดอุณหภูมิไอ
น้ ามีการใช้เครื่องวัดอณุหภูมิแบบดิจิตอล และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเข็มอย่างละ 1 ตัวเพื่อให้สามารถวัดอุณหภูมิเปรียบเทียบ
ได้ หม้อควบแน่นมีการวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลเพื่อให้ทราบอุณหภูมิขณะกลั่นน้ ามันหอมระเหย และตัวเก็บรังสีอาทิตย์ขนาด 
70 ลิตร สามารถต้มน้ าให้เดือดได้ 60-80 องศาเซลเซียส ในส่วนระบบการท างานนั้นจะมีการสั่งงานโดยใช้บอร์ดอาดูโน่เริ่ม
ท างานจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์โดยการต้มน้ าให้มีอุณหภูมิ60องศาเซลเซียส แล้วส่งน้ าไปยังหม้อกลั่นเพื่อท าการกลั่นน้ ามันหอม
ระเหยและท าการควบแน่นต่อไปตามล าดับ ใช้ปริมาณสมุนไพลโดยเป็นใบมะกรูด 5 กิโลกรัมในการกลั่นใช้พลังงานทั้งหมด 
2450 วัตต์ ระยะเวลาในการกลั่น 4 ช่ัวโมงได้น้ ามันหอมระเหยจากใบมะกรูด 15 มิลลิลิตร 

ค้าหลัก : ตัวเก็บรังสีอาทิตย์  ควบคมุอุณหภูมิ  เครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหย 

Abstract 
           This research is focus on development essential oil distillation machine from herbs solar power 
combined with electric power by temperature control. Machine distills an essential oil made of stainless 
steel number 316Important ingredientis machine distills an essential oilinstallation of thermometer 
2 digital temperature meter options and temperature gauge needle 2 Piece used for measuring water 
temperature and are used for temperature measurement in steam have to use a digital thermometer and 
Temperature gauge needleone piece to be able to compare the temperature measurement.Condensate 
pot with a digital temperature measurement in order to know the temperature, while distilled essential oil 
and Solar collector size 70 literit can boil water 60-80° c in system work using the commands from board 
Arduino. To start from scratchSolar collector boil water 60° c then send the water to the machine distills 
an essential oilto makedistills an essential oil and make further condensation respectively. Use the amount 
of herbs kaffir lime leaves 5 kilogram. In distillation, use all energy 2450 watt distillation period 4 hour have 
aromatherapy oil from kaffir lime leaves 15 milliliter. 

Keywords : Solar Collector, Temperature Control, Essential Oil Distillation 
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1. บทน้า 
ชีวิตมนุษย์เราในปัจจุบันมักประสบปัญหาทางด้านสังคม

และมลพิษที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นมลพิษ 
ทางอากาศมลพิษทางเสียงหรือมลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอย
รวมถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาส าคัญที่
ส่ งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ท า ให้ มนุษย์ เกิด
ความเครียดและวิตกกังวลเป็นสาเหตุของการเกิดโรคที่ 
บั่นทอนสุขภาพเมื่อร่างกายของเรามีการท างานมากแต่ได้รับ
การบ าบัดที่ไม่ถูกต้องจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดท าให้
มนุษย์หันมาใส่ใจในการรักษาสุขภาพมากขึ้นโดยใช้วิธีการ
บ าบัดทางธรรมชาติเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมกันมากใน
ปัจจุบันคือการบ าบัดด้วยกลิ่นหอมหรือเรียกอีกอย่างว่า 
สุคนธบ าบัด (Aromatherapy)[1]เป็นการบ าบัดด้วยการใช้
กลิ่นหอมของสมุนไพรซึ่งกลิ่นหอมนั้นจะช่วยในการยกระดับ
สภาพอารมณ์และมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นระบบ
ประสาทของสมองระบบลิมบิค(Limbic system)[2] ซึ่งเป็น
ระบบที่ควบคุมเกี่ยวกับประสบการณทางอารมณ์จึงส่งผลท า
ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกลิ่นกับอารมณ์การบ าบัดด้วย
กลิ่นหอมยังช่วยในการผ่อนคลายสภาพทางอารมณ์รวมถึง
สามารถฟื้นฟูร่างกายและจิตใจท าให้เกิดความสมดุลได้
นอกจากนั้นน้ ามันหอมจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของ
ร่างกายและจิตใจได้แล้วน้ ามันหอมระเหยยังมีประโยชน์ต่อ
ผิวหนังอีกด้วยเพราะผิวหนังเป็นส่วนที่มีความสลับซับซ้อน
และไวต่อความรู้สึกผิวหนังยังเปรียบเสมือนเครื่องควบคุม
ระบบภายในนั้นเองและยังป้องกันตัวเราจากสิ่งอันตราย
ภายนอกและมลพิษต่างๆ 

น้ ามันหอมระเหย (Essential oils)[3]เป็นผลิตผลจาก
การสกัดพืชสมุนไพรนานาชนิดและเป็นสารอินทรีย์ที่พืชสร้าง
ขึ้นมามักมีกลิ่นหอมและระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิห้องพืช
เหล่านี้จะมีต่อมหรือท่อที่สร้างและกักเก็บน้ ามันหอมระเหย
ไว้โดยสามารถพบได้ตามส่วนต่างๆของพืชที่มีน้ ามันหอม
ระเหยได้แก่ส่วนท่ีเป็นรากล าต้นใบดอกผลเมล็ดเป็นต้นระดบั
ของน้ ามั นหอมระเหยที่พบจะในพืชแต่ ละชนิดจะมี
ตั้งแต่0.01% ถึง10% ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบทางเคมี
มากกว่า100 ชนิดนอกจากนี้พืชที่มีน้ ามันหอมระเหยจะให้
กลิ่นหอมแล้วบางชนิดอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ด้วย เช่น
ท าให้เกิดการระคายเคืองหรือเกิดอาการเป็นพิษสุคนธบ าบัด
(Aromatherapy) จึงเป็นการแพทย์ทางเลือกหนึ่งที่มีศาสตร์
และศิลป์แห่งการใช้กลิ่นหอมของน้ ามันหอมระเหยจาก 
พืชธรรมชาติในการช่วยบ าบัดรักษาโรคทางร่างกายและจิตใจ
มีผลต่อระบบประสาทบรรเทาความเครียดและอาการ 
วิตกกังวลผ่อนคลายหรือกระตุ้นให้ร่างกายและจิตใจเกิด
ความสมดุลและมีสุภาพที่ดีขึ้นรวมทั้งป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่
ไม่ร้ายแรงได้อีกด้วย 

พืชสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่มนุษย์รู้จัก
น ามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่
โบราณกาลแล้วเช่นในเอเชียก็มีหลักฐานแสดงว่ามนุษย์รู้จัก
ใช้พืชสมุนไพรมากกว่า 6,000 ปี[4] แต่หลังจากท่ีความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึ้นได้มีการ
สังเคราะห์และผลิตยาจากสารเคมีในรูปแบบที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ง่ายสะดวกสบายในการใช้มากกว่าสมุนไพรท าให้
ความนิยมในการใช้ยาสมุนไพรลดลงมาเป็นอันมากเป็นเหตุ
ท าให้ความรู้วิทยาการด้านสมุนไพรขาดการพัฒนาไม่
เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรในปัจจุบันทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่า 
ผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพร[5]ให้คุณประโยชน์ที่ดีกว่ายาที่
ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์พืชสมุนไพรจัดเป็นพืช
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ต่างประเทศก าลังหาทางลงทุนและ
คัดเลือกสมุนไพรไทยไปสกัดหาตัวยาเพื่อรักษาโรคบางโรค
และมีหลายประเทศที่น าสมุนไพรไทยไปปลูกและท าการ
ค้าขายแข่งกับประเทศไทยสมุนไพรหลายชนิดที่เราส่งออก
เป็นรูปของวัตถุดิบคือกระวานขมิ้นชันเร่วเปล้าน้อยและ
มะขามเปียกเป็นต้นซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ตลาดต่างในประเทศ
ยังคงมีความต้องการอีกมากและในปัจจุบันกรมวิชาการ
เกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ด้
ให้ความสนใจในการศึกษาวิทยาการด้านสมุนไพรเพิ่มขึ้นและ
มีโครงการวิจัยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระบบการผลิตการตลาด
และการสร้างงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต 

เนื่องจากในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ ามันหอมระเหย
ทั่วไปนั้นใช้เครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหยที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้
พื้นที่ส าหรับติดตั้งมากและต้องน าเข้าจากต่างประเทศ.ซึ่งมี
ราคาแพงท าให้ต้นทุนในการประกอบกิจการสูงจะส่งผลให้
อุตสาหกรรมทางการผลิตน้ ามันหอมระเหยเกิดขึ้นได้ใน
เฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีเงินต้นทุนส าหรับ
ประกอบการสูง ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือนหรือใน
อุตสาหกรรมระดับกลางสามารถผลิตได้ในปริมาณจ ากัด
เนื่องจากขาดเงินทุนในการผลิตจึงไม่สามารถจัดซื้อเครื่อง
กลั่นน้ ามันหอมระเหยที่มีราคาแพงท าให้ไม่มีศักยภาพ
เพียงพอในการแข่งขันในตลาดได้ 

เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง 
เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาดและไม่
สร้างมลภาวะขณะใช้งานจึงไม่ท าลายสภาพแวดล้อมเพียงแต่
ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ไว้กลางแดดก็สามารถใช้งานได้ทันที
เซลล์แสงอาทิตย์ท างานได้โดยไม่สร้างมลพิษทางเสียงหรือมี
เ สี ย ง ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห วขอ งส่ ว นปร ะ กอบ เ น่ื อ ง จ าก 
เซลล์แสงอาทิตย์ท างานได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น 
จึงเป็นการประหยัดน้ ามันและเป็นการอนุรักษ์พลังงานและ
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานที่
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มนุษย์ได้มาฟรีและไม่มีที่สิ้นสุดแต่อายุการใช้งานของเซลล์
แสงอาทิตย์ยาวนานมากถึง 20 ปีดังนั้นเมื่อลงทุนติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์ในครั้งแรกก็แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกต่อไป 

ผู้วิจัยจึงได้ท าการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหย
จากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าโดยมี
การควบคุมอุณหภูมิในถังต้มสมุนไพรไม่เกิน  100 องศา
เซลเซียสเพื่อทดแทนการสิ้นเปลืองพลังงานและมีการมีการ
ประหยัดพลังงานมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การท างานเครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหยให้มีหลักการท างาน
คล้ ายคลึ งกับ เครื่ อ งกลั่นน้ ามั นหอมระเหยในระดับ
อุตสาหกรรมให้ได้รับผลที่ได้มากยิ่งขึ้นแนวคิดนี้จึงอาจเป็น
การส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตน้ ามันหอมระเหยขึ้น
ในชุมชนเหมาะกับการใช้งานในลักษณะของอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนซึ่งสามารถลดต้นทุนในการผลิตและสามารถเพิ่ม
ผลผลิตได้เป็นอย่างดี 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     เพื่อพัฒนาเครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพร
พลั ง งานแสงอาทิตย์ ร่ วมกับพลั ง งานไฟฟ้ า ด้ วยการ 
ควบคุมอุณหภูมิ 

3. ทฤษฎีและวิธีการด้าเนินการวจิัย 
น้ ามันหอมระเหย (Essential oils) เป็นสารอินทรีย์ที่

พืชแต่ละชนิดสามารถผลิตขึ้นตามธรรมชาติและสามรถเก็บ
ไว้ตามส่วนต่างๆได้เช่นกลีบดอกผิวของผลเกสรรากหรือ
เปลือกของล าต้นมีลักษณะเป็นของเหลวท่ีมีองค์ประกอบทาง
เคมีสลับซับซ้อนและแตกต่างกันมีกลิ่นหอมและระเหยได้ง่าย
เวลาที่ได้รับความร้อนอนุภาพเล็กๆของน้ ามันหอมระเหยจะ
ระเหยออกมาเป็นไอท าให้เราได้กลิ่นหอมกลิ่นของน้ ามันหอม
ระเหยในส่วนของดอกไม้มีบทบาทส าคัญในการช่วยดึงดูด
แมลงมาผสมเกสรปกป้องการรุกรานจากศัตรูและรักษาความ
ชุ่มช้ืนแก่พืชส าหรับประโยชน์ต่อมนุษย์น้ ามันหอมระเหยมี
คุณสมบัติในการฆ่าเช้ือโรคบรรเทาอาการอักเสบลดบวม
คลายเครียดหรือกระตุ้นให้สดช่ืนและใช้ในการบ าบัดหรือ
เรียกว่าสุคนธบ าบัด(Aromatherapy) คือศาสตร์และศิลป์
แห่งการใช้กลิ่นหอมของน้ ามันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติ
ในการช่วยบ าบัดรักษาโรคทางร่างกายและจิตใจมีผลต่อ
ระบบประสาทบรรเทาความเครียดและอาการวิตกกังวล
สามารถผ่อนคลายหรือกระตุ้นให้ร่างกายและจิตใจเกิดความ
สมดุลและมีสุขภาพที่ดีขึ้นรวมทั้งป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่
ร้ายแรงได้อีกด้วยจึงนับได้ว่าเป็นการแพทย์ทางเลือกแบบ
หนึ่ งประโยชน์ของน้ ามันหอมระเหยนั้นจะขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันหอมระเหยของพืชแต่ละชนิด 
 

3.1ประเภทของน้ ามันหอมระเหย 
น้ ามันหอมระเหยเป็นน้ ามันที่สกัดได้จากส่วนต่างๆของ

พืชสามารถแบ่งการระเหยตามคุณสมบัติของการระเหยเป็น 
3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มที่ระเหยง่าย (Top Note) มีกลิ่นหอมแหลม
ในการสูดดมจะได้รับกลิ่นก่อนน้ ามันชนิดอื่นๆมีลักษณะ
กระตุ้นมากแทรกซึมดีมักให้ความรู้สึกร้อนหรือเย็นท าให้
จิตใจเบิกบาน 2.กลุ่มที่ระเหยได้เร็วปานกลางมีกลิ่นหอม
นุ่มนวลให้ความรู้สึกอบอุ่นมีผลต่อการเผาผลาญพลังงานและ
กา รท า ง านของร่ า ง ก า ย และ3.กลุ่ ม ที่ ร ะ เ หย ไ ด้ ช้ า 
มีกลิ่นจะมีลักษณะหนักทึบติดทนและดูดซึมสู่ผิวหนังได้ดีเป็น
น้ ามันท่ีระงับความวุ่นวายและช่วยผ่อนคลาย 
3.2แหล่งที่มาของน้ ามันหอมระเหย 

น้ ามันหอมระเหยเป็นน้ ามันที่สกัดได้จากส่วนต่างๆของ
พืช ได้ แก่ดอกผล เปลือกผลเมล็ดใบรากล าต้น ใต้ดิน 
เนื้อไม้หรือเปลือกไม้โดยพืชเหล่านี้มีบริเวณพิเศษซึ่งท า 
หน้ าที่ เ ก็ บสะสมสารและมี เซลล์ที่ กั ก เก็ บกลิ่ นหอม 
ได้แก่ 1.เซลล์น้ ามัน(Oil Cells) หรือเซลล์เรซิน(Resin Cells) 
2. โ พ ร ง เ ก็ บ น้ า มั น ( Oil Cavities)  ห รื อ ถุ ง น้ า มั น 
(Oil Sacs) 3.ช่องเก็บน้ ามัน(Oil Canals) หรือช่องเก็บเรซิน 
(Resin Canals) 4.ท่อเก็บน้ ามัน (Oil Ducts) 5.Glandular 
Hairs พบได้จากพืชวงศ์กะเพรา 6.Internal Hairs พบได้จาก
พื ชว งศ์ กล้ วย ไม้ และ  7.บริ เ วณ เซลล์ เนื้ อ เ ยื่ อบางๆ 
รอบพาเรนไคมา (Parenchyma) 
3.3รูปแบบการใช้ประโยชน์จากน้ ามันหอมระเหย 

น้ ามันหอมระเหยเป็นสารอินทรีย์ที่พืชผลิตขึ้นตาม
ธรรมชาติเก็บไว้ตามส่วนต่างๆเช่นกลีบดอกผิวของผลเกสร
รากหรือเปลือกของล าต้นมีลักษณะเป็นของเหลวที่มี
องค์ประกอบทางเคมีที่สลับซับซ้อนและแตกต่างกันมีกลิ่น
หอมที่ระเหยง่ายเวลาที่ได้รับความร้อนอนุภาพเล็กๆของ
น้ ามันหอมระเหยท าให้เกิดการระเหยออกมาเป็นไอท าให้เรา
ได้กลิ่นหอมกลิ่นของน้ ามันหอมระเหยในส่วนของดอกไม้
ส าหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์น้ ามันหอมระเหยมีคุณสมบัติ
ในการฆ่าเช้ือโรคบรรเทาอาการอักเสบหรือลดอาการบวม
คลายเครียดหรือกระตุ้นให้รู้สึกสดชื่นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ทางเคมีของน้ ามันหอมระเหยแต่ละชนิด .รูปแบบในการใช้
น้ ามันหอมระเหยสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ
สามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้1.การสูดดม (Inhalation) 
2.การนวดตัว (Aromatherapy Massage) 3.ใช้ในเตาระเหย 
(Fragrances) 4.ใช้ผสมน้ าอาบ (Bathing) 5.ใช้ในการแช่มือ
แช่เท้า (Hand and Foot Bath) 6.ใช้ฉีดพ่นละอองฝอย
( Room Sprays)  7. ห ย ด ล ง บ น ห ม อ น ( Pillow Talk) 
8. ก ลั้ ว ค อ บ้ ว น ป า ก 9. ก า ร ป ร ะ ค บ ( Compresses) 
10.น้ ามันบ ารุ งผิวหน้าผิวกาย  (Body and Facial Oils) 
และ11.เทียนหอม (Scented Candles) 
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3.4ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ ามันหอมระเหย 
น้ ามั นหอมระ เหยสามารถเข้ าสู่ ร่ า งกายโดยวิ ธี 

สุคนธบ าบัดมี 3 วิธี[6]คือผ่านทางผิวหนังผ่านทางระบบ
ทางเดินหายใจหรือการสูดดมและการรับประทานวิธีการ
รับประทานไม่นิยมมากนักหลังจากน้ ามันหอมระเหยเข้าสู่
ร่างกายแล้วท าให้เกิดการถูกดูดซึมเข้าไปและมีผลต่อระบบ
ต่างๆภายในร่างกายได้ดังนี้1.ฤทธิ์ต่อระบบประสาทน้ ามัน
หอมระเหยมีผลต่อทั้งระบบประสาทส่วนกลางและส่วนนอก
โดยส่งผลกระตุ้นระบบประสาททาให้รู้สึกตื่นตัวมีก าลังสดช่ืน
นิยมใช้กับผู้ที่มีอาการซึมเศร้า 2.ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร
น้ ามันหอมระเหยที่ใช้ในระบบทางเดินอาหารได้มาจากพืชใน
วงศ์กะเพรา 3.ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจน้ ามันหอมระเหย
ท าหน้าที่ช่วยละลายเสมหะขับเสมหะแก้ไอบรรเทาอาการคัด
จมูกและ4.ฤทธิ์ต่อระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อน้ ามันหอม
ระเหยท าหน้าที่ในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณที่มี
เลือดคั่งท าให้ลดอาการบวมหรืออักเสบได้ 
3.5 การกลั่นด้วยการต้มกับน้ า(Hydro distillation) 

น าพืชที่ต้องการกลั่นมาใส่ในหม้อกลั่นแล้วเติมน้ าจน
ท่วมพืชต้มจนน้ าเดือดเมื่อน้ าเดือดระเหยเป็นไอไอน้ าเป็นตัว
ช่วยพาน้ ามันหอมระเหยที่อยู่ในเนื้อเยื่อของพืชออกมาเมื่อ
ผ่านเครื่องควบแน่นไอของน้ ามันหอมระเหยท าการควบแน่น
เป็นของเหลวได้เป็นน้ าและน้ ามันหอมระเหยแยกออกจาก
กันข้อเสียของวิธีนี้คือในกรณีที่ต้องกลั่นพืชปริมาณมากๆ
ความร้อนที่ให้สู่หม้อกลั่นไม่สม่ าเสมอตลอดทั้งหม้อกลั่น
ก่อให้เกิดการไหม้หรือการสลายตัวขององค์ประกอบบางชนิด
ท าให้กลิ่นของน้ ามันหอมระเหยเปลี่ยนไปหรืออาจมีกลิ่นของ
ภาชนะติดมาด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงการการกลั่นด้วยน้ าร้อน[7] 

3.6 การกลั่นด้วยน้ า ร้อนและไอน้ า (Water and steam 
distillation) 

น าพืชที่ต้องการกลั่นมาวางบนตะแกรงที่อยู่ เหนือ 
หม้อต้มให้ความร้อนจนน้ าเดือดกลายเป็นไอน้ าและไอน้ าจะ

เป็นตัวช่วยในการพาน้ ามันหอมระเหยไปยังหม้อควบแน่น
จากนั้นไอน้ าที่ได้จะกลับมาเป็นน้ ากับน้ ามันหอมระเหยที่แยก
ช้ันกัน ซึ่งจะแสดงการกลั่นด้วยน้ าร้อนและไอน้ าดังรูปที่ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 แสดงการกลั่นด้วยน้ าร้อนและไอน้ า[8] 

3.7 แผ งรั บ รั ง สี แ ส งอาทิ ตย์ ชนิ ดหลอดสุญญากาศ
(Evacuated Tube Solar Collector) 

พลังงานมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ[9] และระบบ
อุตสาหกรรมดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการอนุรักษ์พลังงานอย่าง
เป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพลังงานลดค่าใช้จ่าย
ครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิต ลดการเสียดุลการค้า ลดการ
ปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกและ การใช้พลังงาน
ทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งไม่มีต้นทุน 
ค่าเช้ือเพลิง เป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งด้วย 

การใช้แสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนและน ามาใช้
ประโยชน์ในระบบท าน้ าร้อนเนื่องจากแสงอาทิตย์เป็น
พลังงานที่ ได้ เปล่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆและยังเป็น
พลังงานที่สะอาดไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ระบบท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์มีทั้งใช้แทนและใช้เพื่อ
เสริมระบบท าน้ าร้อนแบบเดิมจากการใช้ไฟฟ้าก๊าซและน้ ามนั
เตาส าหรับระบบท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้แผงรับ
รังสีแสงอาทิตย์ชนิดหลอดสุญญากาศที่สามารถท าความร้อน
ได้ถึง60-80 องศาเซลเซียส โดยมีถังพักน้ าขนาด 70 ลิตร ที่
ง่ายต่อการบ ารุงรักษาท าให้การสูญเสียความร้อนทางด้านบน
ของตัวเก็บรังสีลดลงส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น 
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       ก.ด้านหน้า                       ข.ด้านข้าง 

รูปที่ 3 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดหลอดสุญญากาศ 
 
3.8 อุปกรณ์ท าความร้อน 

ฮีต เตอร์ เป็นอุปกรณ์ ให้ ความร้ อนแก่ ช้ินงานใน
อุตสาหกรรมโดยใช้หลักการจ่ายกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 
ลวดตัวน า (ตัวความต้านทานR) ซึ่งส่งผลให้ลวดตัวน ามีความ
ร้อนเกิดขึ้นโดยแหล่งจ่ายไฟสามารถใช้ได้กับแรงดัน 220VAC 
และ 380VAC ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานฮีตเตอร์ได้ง่ายและ
สะดวกเนื่องจากการใช้งานฮีตเตอร์นั้นสามารถเข้าใจ
หลักการท างานได้ง่ายซึ่งในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่นิยมหันมาใช้ฮีตเตอร์มากยิ่งขึ้นเนื่องจากราคาถูกและสั่ง
ขนาดรูปทรงและวัตต์ได้ตามความต้องการ 

อุปกรณ์ที่ใช้ให้ความร้อนภายในถังกลั่นสมุนไพรจะใช้ 
ฮีตเตอร์ชนิดแท่งขนาด 6000 วัตต์ในการต้มของเหลวซึ่งเป็น
ฮีตเตอร์ที่เหมาะในการต้มสารเพราะท ามาจากสแตนเลส
เบอร์ 316 การติดตั้งฮีตเตอร์ชนิดแท่งโดยเช่ือมเกลียวติดเข้า
ไปขนานกับตัวถังกลั่นน้ ามันหอมระเหย ควรระวังไม่ให้ฮีต 
เตอร์ชนิดแท่งโผล่พ้นระดับของเหลวเนื่องจากจะท าให้ฮีต
เตอร์ร้อนมากเกินไปและมีอายุการใช้งานท่ีน้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 ฮีตเตอร์ชนิดแท่ง 

3.9 ระบบควบคุมการท างานโดยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduinoเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล  AVR 

ขนาดเล็กเป็นตัวประมวลผลและตัวสั่งงานที่เหมาะส าหรับ
การประยุกต์ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ Input/Outputได้
หลากหลายทั้งในแบบการท างานตัวเดียวอิสระหรือเช่ือมต่อ

สั่งงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ Arduinoเป็นบอร์ดที่มีการพัฒนา
แ บ บ Open Source คื อ มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ยข้ อ มู ลทั้ ง ด้ า น
Hardware และSoftware ตัวบอร์ดArduinoถูกออกแบบมา
ให้ใช้งานได้ง่ายมีการสนับสนุนการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ได้ทั้ง
แบบดิจิตอลและแบบอนาล็อก เช่น การรับค่าจากเซนเซอร์  
หรือสวิตช์แสงแบบต่างๆดังนั้นจึงเหมาะส าหรับผู้เริ่มต้น
ศึกษาทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา 
ต่อยอดทั้งตัวบอร์ดหรือโปรแกรมต่อได้ 

ในการท างานของบอร์ดนั้นจะเป็นสั่งงานรับค่าจากเทอร์
โมคัปเปิลแบบK-Type ด้วยไอซีMAX6675 และเขียน
โปรแกรมส าหรับArduinoเพื่ออ่านข้อมูลจากไอซีดังกล่าว
แล้วมาแสดงผลผ่านSerial Monitorสามารถสั่งงานระบบท า
ร้อนภายในถังกลั่นโดยการป้อนอุณหภูมิที่ต้องการใช้ใน 
การกลั่นน้ ามันหอมระเหยที่ Keypad membrane 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 บอร์ดArduino Mega 2560[10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอLCD 

3.10 ไอซี MAX6675 
ใช้ส าหรับการอ่านค่าอุณหภูมิของเทอร์โมคัปเปิลเพื่อ

แปลงแรงดันไฟฟ้าให้เป็นค่าอุณหภูมิเช่นไอซีAD595 ที่ให้
เอาต์พุตแบบAnalog (10mV/°C) หรือไอซีMAX6675 ซึ่งใช้
กับเทอร์โมคัปเปิลแบบK-Type และให้เอาต์พุตแบบดิจิทัล 

ไอซีMAX6675ใช้แรงดันไฟVcc:+3.0Vถึง+5.5Vใช้กับ
Thermocouple แบบK-Type เท่านั้นและวัดอุณหภูมิในช่วง
0°C to 1023. 75°C ( ด้ า น Hot Junction)  มี ก า ร ชด เ ชย
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อุณหภูมิที่ด้านรอยต่อเย็นมีระยะเวลาในการแปลงค่า 
0.22 sec (max.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 แสดงตัวถังของไอซีMAX6675[11] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่8 แสดงตัวอย่างโมดูลMAX6675ที่ได้เลือกมาทดลองใช้
งานมีTerminal Block (ขาT+ และT-) ไว้ส าหรับต่อกับเทอร์
โมคัปเปลิแบบK-type มีขาPin Headers: VCC, SO (Serial 

Out), CS (Chip Select), CSK (SCLK), GND[12] 

3.11อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) เป็นทรานสดิวเซอร์ 

(Transducer) หรือเซนเซอร์ (Sensor) ส าหรับวัดอุณหภมูไิด้
จากการน าโลหะสองชนิดมาต่อเข้าด้วยกันแบ่งเป็นสองขั้วคือ
ด้านT+ และด้านT- ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดโลหะที่น ามาใช้และ
ส า ม า ร ถ วั ด ค ว า ม ต่ า ง ศั ก ย์ ห รื อ แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า ไ ด้  
( Thermoelectric Voltage) ซึ่ ง อ ยู่ ใ น ช่ ว ง ที่ ต่ า ม า ก 
(ระดับไมโครโวลต์μV) 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลจะท า
ให้แรงดันเอาต์พุตเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิแบบเชิงเส้นใน
การศึกษาจะใ ช้ เทอร์ โมคัป เปิ ล ชนิดK-  เนื่ อ งจากใ ช้
ไอซีMAX6675 อ่านค่าอุณหภูมิ ซึ่งใช้กับเทอร์โมคัปเปิลแบบ 
K-Typeเทอร์โมคัปเปิลK-Type ประกอบด้วยโลหะผสม 
ด้ า น บ ว ก  ( T+ )  คื อ Chromel ( 9 0 %  Nickel + 1 0% 
Chromium) และโลหะผสมด้านลบ (T-) คือAlumel (95% 
Nickel +  2%  Manganese +  2%  Aluminum +  1% 
Silicon) และใช้ส าหรับวัดอุณหภมูิในช่วง -270 to +1370 °C 

ในการใช้งานปลายด้านหนึ่งที่เรียกว่ารอยต่อด้านร้อน 
(Hot Junction) จะใช้ส าหรับวัดอุณหภูมิส่วนปลายอีกด้าน
หนึ่งที่เรียกว่ารอยต่อด้านเย็น (Cold Junction) จะถูกใช้เป็น
จุดอ้างอิงของผลต่างอุณหภูมิของทั้งสองด้านจะแปรผันตรง
กับแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้โดยทั่วไปโดยจุดอ้างอิงจะไม่ใช่จุดที่มี
อุ ณ ห ภู มิ  0  °C แ ต่ จ ะ เ ป็ น อุ ณ ห ภู มิ แ ว ด ล้ อ ม 
ดังนั้นจะต้องวัดอุณหภูมิบริเวณดังกล่าวเพื่อน าไปชดเชยใน
การแปลงแรงดันที่วัดได้ให้เป็นค่าอุณหภูมิ(Cold-Junction 
Compensation) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่9 แสดงเทอร์โมคัปเปลิชนิดK- 

3.12แป้นปุ่มกด (Keypad membrane) 
เป็นอุปกรณ์ส าหรับรับอินพุตจากผู้ใช้มีลักษณะเป็น

ปุ่มกดหลายปุ่มถูกจัดเรียงกันในลักษณะเป็นอาร์เรย์แบ่งเป็น
แถวแนวนอน (Rows) และแถวแนวต้ัง  (Columns) ใน
การศึกษาจะใช้ 4x4 (= 16 ปุ่ม) แต่ละปุ่มก็จะมีสัญลักษณ์
เขียนก ากับไว้ เ ช่นตัวเลข  0-9 , #, *4x4 Keypad มีสาย
เ ช่ือมต่อและคอนเน็กเตอร์จ านวน  8 ขาแบบตัวเมีย 
(Female) ขา4x4 Keypad ทั้ง 8 ถ้ามองจากด้านหน้าและ
นับจากซ้ายไปขวาจะเป็นขาหมายเลข 1-8 ตามล าดับโดยที่
ขา 1-4 จะเป็นขาส าหรับแถวแนวนอน (Rows) และขา 5-8 
จะเป็นขาแนวตั้ง (Columns) ในการใช้งานร่วมกับบอร์ด
Arduino จะต้องต่อตัวต้านทานแบบ Pull-up เมื่อมีการกด
ปุ่มแต่ละครั้งค่าหรือตัวอักษรที่ตรงกับปุ่มกดนั้นจะถูกส่งผ่าน
Serial (ใช้ค่าBaudrate115200) ไปแสดงผลในหน้าต่างของ
Serial Monitor 
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รูปที่ 10 แสดงอุปกรณ์ 4x4 Keypad ส าหรับการใช้งาน 

3.13อุปกรณ์ควบคุม 
โซลินอยด์(Solenoid)เป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด

หนึ่งที่มีหลักการท างานคล้ายคลึงกับรีเลย์ (Relay)ภายใน
โครงสร้างของโซลินอยด์จะประกอบด้วยขดลวดที่พันอยู่รอบ
แท่งแม่ เหล็ก ภายในประกอยด้ วยแม่เหล็กชุดบนและ
แม่เหล็กชุดล่าง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่พันรอบ
แท่งเหล็กจะท าให้แท่งเหล็กชุดล่างมีอ านาจแม่เหล็กดึงแท่ง
เหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกันท าให้เกิดการครบวงจรการท างาน 
เมื่อวงจรถูกตัดการท างานกระแสไฟฟ้าจะท าให้แท่งเหล็ก
ส่วนล่างหมดอ านาจแม่เหล็กสปริงจะดันตัวแท่งเหล็กส่วนบน
กลับสู่ต าแหน่งเดิม จากหลักการดังกล่าวนั้นโซลินอยด์จะถูก
น ามาใช้ในการเลื่อนลิ้นวาล์วของระบบนิวเมติกส์และระบบ 
ไฮดรอลิค เช่น กระบวนการผลิตต่างๆในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับของเหลวและก๊าซอย่างเช่นในอุตสาหกรรม
บ าบัดน้ า, อุตสาหกรรมอาหารและยา, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, 
ในเครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, เครื่องชงกาแฟและรถยนต์ 

โ คร งส ร้ า งของ โซลิ นอยด์ แบ่ งออกเป็น  2 ชนิ ด 
คือเลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยสปริง และเลื่อน
วาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยโซลินอยด์วาล์ว  ใน
การศึกษาจะใช้การเลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วย
สปริงซึ่งเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์วชนิด 2 ทาง (2/2) ซึ่งมี
หน้าท่ีเปิดและปิดการไหลของของเหลว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่11 โซลินอยด์วาล์วชนิด 2 ทาง[13] 

โซลิดสเตตรีเลย์SolidState Relay (SSR) เป็นรีเลย์ที่เหมาะ
ส าหรับใช้กับงานที่ต้องการความรวดเร็วในการเปิด -ปิด
(Switching)  และไม่มีการเคลื่อนที่ของหน้าสัมผัสเพราะเป็น
อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าซึ่ งถ้าหากใช้รี เลย์ชนิดที่ เป็นแบบ
หน้าสัมผัส(Contact)อาจท าให้เกิดการSpark ของกระแสไฟ
ที่หน้าสัมผัสท าให้อายุการใช้งานของรีเลย์สั้นลง ในการศึกษา
ใช้Solid-State RelayConstant Current โหลดฮีตเตอร์จะ
ไ ม่ มี Inrush Current ถ้ า ใ ช้ Solid State Relay ที่ มี Zero 
cross function จะลดปัญหาของnoise ได้ เมื่อโหลดเกิด
ความร้อนจะเป็นเหตุให้เกิดกระแสเกินพิกัดได้จึงส่งผล
ใหS้olid State Relay เสียหายควรเลือกSSR ชนิดConstant 
Currentในการศึกษาใช้โซลิดสเตตรีเลย์เป็นตัวกลางในการ
ควบคุมโซลินอยด์วาล์ว  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 12 แสดงรูป Solid-State Relay Constant 
Current[14] 

3.14 ส่วนประกอบของเครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหย 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 13 แสดงส่วนประกอบของเครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหย 

ข้อมูลอุปกรณ์ของเครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหยประกอบด้วย 
-หลอดแก้วสุญญากาศเมตร 1.90 เมตร 
-ความกว้างของหลอดแก้วสุญญากาศเมตร 1.50 เมตร 
-ความหนาของหลอดแก้วสุญญากาศ 0.058 เมตร 
-พื้นที่รับความร้อนท้ังหมดเมตร 2.85 เมตร 
-ถังพักน้ าขนาด 70.00 เมตร 
-ท่อน้ าสแตนเลส 0.50 เมตร 
-หม้อกลั่น 110.00 ลิตร 
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-หม้อควบแน่น 43.00 ลิตร 
3.15 สมการที่ใช้ในการค านวณ 
การค านวณความหนาหม้อกลั่นแรงเค้นตามแนวยาวเมื่อ
ภาชนะคงที่หาได้จากสมการ[15] 
 
                 𝜎𝜎𝐻𝐻 = Pr

2t               (1) 
 

           𝑡𝑡 = Pr
2σH

                                  (2) 

การค านวณความหนาของฝาหม้อแรงเค้นตามแนวเส้นรอ
บวงเมื่อภาชนะคงท่ีหาได้จากสมการ 
                 𝜎𝜎𝐻𝐻 = Pr

t                                      (3) 
 

            𝑡𝑡 = Pr
σH

                                        (4) 

เมื่อ 

 
การค านวณปริมาตรของหม้อกลั่นจากสมการ 

 

                  𝑣𝑣 = 𝜋𝜋𝑟𝑟2ℎ
4                              (5) 

เมื่อ 
V = ปริมาตรทรงกระบอก(m3) 
h = ความสูงของทรงกระบอก(m) 
r = เส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอก(m) 

3.16 วิธีการด าเนินงาน 
การทดลองการกลั่นน้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพร

พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าโดยมีการควบคุม
อุณหภูมิในถังต้มสมุนไพรไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส ใช้
วิธีการกลั่นแบบน้ าร้อนและไอน้ า ขั้นตอนแรกน าสมุนไพรที่
ใช้คือใบมะกรูดมาล้างท าความสะอาดและหั่นจะใช้ใบมะกรูด
จ านวน 5 กิโลกรัมในการทดลอง  จากนั้นท าการเปิดการ
ท างานของตู้ควบคุมเพื่อใช้สั่งการท างาน กระบวนการท างาน
ของระบบจะเริ่มจากการท างานจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์(Solar 
Collector)ให้ความร้อนกับน้ าปริมาณ 40 ลิตร เมื่ออุณหภูมิ
ข อ ง น้ า ที่ อ ยู่ ใ น ตั ว เ ก็ บ รั ง สี อ า ทิ ต ย์ มี อุ ณ ห ภู มิ  60  
องศาเซลเซียส ที่มีการวัดจากเซนเซอร์อุณหภูมิ โปรแกรม

การท างานจากบอร์ดอาดูโน่เมก้า2560 จะสั่งงานให้อุปกรณ์
ควบคุมท างาน คือ โซลินอยด์วาล์วท าการปล่อยน้ าปริมาณ 
30 ลิตร ที่มีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากถังพักน้ าร้อน
ของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ไปยังหม้อกลั่นโดยตั้งเวลาไว้  
10 นาที เพื่อท าการถ่ายเทน้ าจากถังพักน้ าร้อนของตัวรับรังสี
แสงอาทิตย์ จากนั้นโปรแกรมการท างานสั่งให้ฮีตเตอร์ท างาน 
จะใช้ไอซี MAX6675  อ่านค่าอุณหภูมิของเทอร์โมคัปเปิล  
2 ตัวภายในถังกลั่นและใช้แป้นปุ่มกดขนาด 4x4 ในการป้อน
ข้อมูลอุณหภูมิที่ต้องการกลั่นเพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าให้เป็น
ค่าอุณหภูมิ ภายในถังกลั่นสมุนไพรจะใช้เทอร์โมคัปเปิลใน
การวัดอุณหภูมิน้ า 1 ตัวและเทอร์โมคัปเปิลในการวัดไอน้ า  
1 ตัว การควบคุมอุณหภูมิในถังกลั่นจะใช้เทอร์โมคัปเปิลวัด
ไอน้ าเป็นตัวแปรในการควบคุมและปรับอุณหภูมิ ในการ
โปรแกรมอุณหภูมิจะก าหนดความคาดเคลื่อนของอุณหภูมิไว้
ที่ 0.5 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิต่ ากว่าหรือสูงกว่าค่า
อุณหภูมิที่ตั้งไว้โปรแกรมจะตัดการท างานของฮีตเตอร์ เมื่อ
น้ าเดือดพอที่จะมีการระเหยผ่านตัวสมุนไพรจะถูกส่งไปยงัทอ่
ที่ต่อกับส่วนของหม้อควบแน่นเพื่อให้ได้น้ าที่รวมกับน้ ามัน
หอมระเหยออกมา โปรแกรมจะสั่งให้กระบวนการควบแน่น
ด้วยระบบท าความเย็นแบบใช้คอมเพรสเซอร์ท างาน เม่ือ
อุณหภูมิภายในหม้อควบแน่นเกิน 25 องศาเซลล์เซียส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 14 แสดงเครื่องกลั่นน้ าน้ ามนัหอมระเหยจากสมุนไพร
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าโดยมีการควบคมุ

อุณหภูมิในถังต้มสมุนไพรไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส 

3.ทฤษฎีและวิธีการด้าเนินการวิจัย 
หลังจากกระบวนการกลั่นน้ ามันหอมระเหยจาก

สมุนไพรโดยใช้ใบมะกรูดเสร็จสมบูรณ์ท าการแยกน้ ามันหอม
ระเหยออกจากน้ าจะได้ดังรูปที่ 15 

 
 
 
 
 
 

t  = ความหนาของวัสดุ(m) 
P = ความดันที่เกิดขึ้นในภาชนะที่อัดความดัน(MPa) 
r = รัศมีของหม้อกลั่น(m) 
𝜎𝜎H = ความดันภายในถังที่ออกแบบ(Mpa) 
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รูปที ่15 แสดงน้ ามันหอมระเหยจากใบมะกรูดที่กลั่นได้ 

จากรูปที่ 15 เมื่อท าการแยกน้ ามันหอมระเหยจากน้ าจะ
ได้น้ ามันหอมระเหยจากใบมะกรูดที่ได้จากการกลั่นเวลา  
4 ช่ัวโมง ได้ปริมาณน้ ามันหอมระเหย 15 มิลลิลิตรต่อ
สมุนไพร 5 กิโลกรัม 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 16 แสดงกราฟการเปรียบการกลั่นน้ ามันหอมระเหย

จากใบมะกรดูแบบกลั่นด้วยน้ าร้อนและแบบกลั่น 
ด้วยน้ าร้อนและไอน้ า 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 

เวลาใน
การสกัด
(นาที) 

ปริมาณพืช
สมุนไพรที่ใช้ 
(กิโลกรัม) 

อุณหภูมิไอน ้า 
(องศาเซลเซียส) ปริมาณน ้ามันหอมระเหย (มลิลิลติร) 

การกลั่นน ้ามัน
หอมระเหยด้วย

การ 
ต้มกับน ้า 

การกลั่นน ้ามันหอม
ระเหยด้วยน ้าร้อน 

และไอน ้า 

การกลั่นน ้ามันหอม
ระเหยด้วยการ 

ต้มกับน ้า 

การกลั่นน ้ามันหอม
ระเหยด้วยน ้าร้อน

และไอน ้า 

30 5 65.10 68.50 1.00 1.55 

60 5 71.05 75.55 2.50 3.50 

90 5 87.50 88.05 3.50 4.80 

120 5 90.00 90.00 4.00 4.75 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการกลั่นน้ ามันหอมระเหยจากใบมะกรูดแบบกลั่นด้วยการต้มกับน้ าและแบบกลั่นด้วยน้ าร้อน
และไอน้ า 

0
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4

5

6

30 60 90 120

ปริ
มา
ณน

 า้ม
นัห

อม
ระเ

หย
ที่ไ
ด้

เวลาท่ีใช้ในการกลัน่น า้มนัหอมระเหย

กลัน่ด้วย
น า้ร้อน

กลัน่ด้วยน า้ร้อน
และไอน า้



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 429

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่16 สมุนไพรใบมะกรดูที่ใช้ในการกลั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่17 แสดงด้านในตู้ควบคุม 

4. บทสรุป 
จากการทดลองการกลั่นน้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพร

ใบมะกรูดด้วยเครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหยพลังงาแสงอาทิตย์
ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าโดยมีการควบคุมอุณหภูมิในถังต้มได้
ด้วยการตั้งค่าอุณหภูมิผ่านปุ่มกดตามอุณหภูมิที่จะใช้กลั่น 
โดยใช้ปริมาณสมุนไพรในการทดลอง 5 กิโลกรัม ใช้น้ าในการ
ต้ม 40 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิด้วยการป้อนข้อมูลอุณหภูมิที่
ต้องการไว้ที่ 90 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการกลั่นน้ ามัน
หอมระเหย 4 ช่ัวโมง พบว่าการกลั่นด้วยการต้มกับน้ าร้อนจะ
ได้ปริมาณน้ ามันหอมระเหยน้อยกว่าการกลั่นแบบต้มน้ าร้อน
น าไอไปผ่านตัวสมุนไพร จากการพัฒนาโปรแกรมการควบคุม

สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการเพื่อสะดวกกับการใช้
งานในพืชชนิดต่างๆที่ใช้อุณหภูมิในการกลั่นต่างกัน 

5.กิตติกรรมประกาศ 
ปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ ามันหอม

ระเหยจากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า
โดยมีการควบคุมอุณหภูมิ ได้จัดท าขึ้นตามเง่ือนไขของ
การศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าโดย
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความช่วยเหลืออย่างดี
ยิ่งของอาจารที่ปรึกษางานวิจัยและคณาจารย์ทุกท่านที่คอย
ให้ความรู้ และแนวทางการแก้ปัญหาแก่ตัวผู้วิจัยและ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ให้ใช้
อุปกรณ์ในการทดสอบที่ให้ใช้ห้องเพื่อการทดลองโครงงานนี้ 

สุดท้ ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและ
ครอบครัวของผู้วิจัยที่คอยให้ก าลังใจและสนับสนุนตลอดมา
ขอให้คุณประโยชน์อันไดที่เกิดจากโครงการนี้ย่อมเป็นผลมา
จากความกรุณาของท่านดังกล่าวข้างต้นที่คอยให้การ
สนับสนุนแก่ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ 
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การออกแบบวงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดกระแสคงที่ 
ควบคุมระดับความสว่างผ่านโทรศัพท์มือถือ 
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บทคัดย่อ  
          หลอดไฟไดโอดเปล่งแสง มีวงจรขับเป็นอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้าของหลอดไดโอดเปล่งแสงให้มีค่าคงที และไม่ท า
ใหห้ลอดไดโอดแปล่งแสงเกิดความเสียหาย โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์ออกแบบวงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดกระแสคงที่
ควบคุมระดับความสว่างผ่านโทรศัพท์มือถือ ในการออกแบบ ได้ใช้วงจรทบแรงดันส าหรับแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ 
เป็น 52 โวลต์ ร่วมกับระบบควบคุมแบบป้อนกลับพีไอดี วงจรทบแรงดันกระแสตรง ประกอบด้วยสวิตช์มอสเฟส ไออาร์เอฟ  
540 เอ็น น าขับเกตด้วยวงจรรวม ทีแอลพี 250 ตัวเก็บประจุ 10 ไมโครฟารัด ตัวเหนี่ยวน า 518 ไมโครเฮนรี่ โดยใช้ตัวควบคุม
กระแสวงวนปิดแบบพีไอดี  ปรับแต่งค่าพารามิ เตอร์ด้วยวิธีลองผิดลองถูก ได้ค่าอัตราขยายสัดส่วน Kp  = 1  
อัตราขยายปริภัณฑ์ Ki = 1 * 10-3 และ อัตราขยายอนุพันธ์ Kd = 1 * 10-5 และมีการควบคุมระดับความสว่างด้วย
โทรศัพท์มือถือ ท่ีส่งข้อมูลความกว้างสัญญาณพัลส์ผ่านเครือข่ายบลูทูธเข้าตวัควบคุมอาร์ดยุโน่ และส่งผ่านสัญญาณความกว้าง
พัลส์เข้าวงจรขยายปริภัณฑ์เพื่อแปลงสัญญาณความกว้างพัลส์เป็นแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย และน าไปควบคุมความก้าวพัลส์ของ
เครื่องแปลงฟันก าลังงาน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อมีแรงดันไฟเข้า 12 โวลต์ หลอดไดโอดเปล่งแสงได้รับแรงดัน 51.77 โวลต์ 
กระแส 81.0 มิลิแอมแปร์ ค่ากระแสกระเพื่อม 2.5 เปอร์เซ็นต์ ความสว่าง 1,000 ลักซ์ ที่ระยะห่าง 1.0 เมตร และสามารถ
ควบคุมความสว่างแบบต่อเนื่อง 0 – 1,000 ลักซ์ ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ 

ค าหลัก : ไดโอดเปล่งแสง  วงจรทบแรงดัน ควบคุมป้อนกลับ 

Abstract 
          Light Emitting Diode (LEDs) lamp has a driving circuit for constant current control and the failures 
preventive. This project presents the current control LED driver dimming via a mobile phone. In the study, 
the boost converter is used for a driver structure that the input was 12 V and output was 52 V. The converter 
design was consisted of IRF 540N MOSFET, TLP 250 gate drive, 10 F capacitor, 518 H inductor, and PID 
current controllers. The trial – error tuning closed – loop current controller parameters used in the boost 
converter circuit were Kp = 1, Ki = 1 * 10-3, and Kp = 1 * 10-5. The levels of illumination on the test plane 
was controlled using the integral amplifier for changing the pulse width from the mobile phone blue tooth 
signals to the average voltage output. The average output voltage was compared with the triangle wave to 
control the pulse width modulation and the LED current. The results found that when the input voltage 
was 12V, the output of LEDs driver were 51.77 V, 81.0 mA, 25 % ripple voltage, and 1,000 Lux at 1.0 m 
distance. And the illumination on the test plane was control in range of  
0 – 1000 Lux via a mobile phone continually.  

Keywords : LED, Boost Converter, PID Converter Close  
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1. บทน า 
     สมัยก่อนมนุษย์ได้ประดิษฐ์ตะเกียงเพื่อให้ได้แสงสว่างมา
ใช้ ต่อมาได้พัฒนาอยู่ในรูปเทียนไข จากนั้นมีความก้าวหน้า
ครั้งส าคัญเมื่อมีการประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า แบบชนิดใช้ขดลวด 
หลอดนีออน และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ส าหรับในยุคปัจจุบัน
โลกก้าวสู่ เทคโนโลยีใหม่ คือ ไดโอดเรืองแสง (Light 
Emitting Diode) [1] 
     หลอด LED (Light Emitt ing Diode ) นับว่าเป็น
แหล่งก าเนิดแสงสว่างที่มีนินมที่สุดในปัจจุบัน จากคุณสมบัติ
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจนกลายเป็นหลอดไฟท่ีแพร่ 
หลายไปท่ัวโลก [2] 
     การใช้งานหลอดแอลอีดี จะพบปัญหาที่เกิดขึ้นคือความ
ร้อนของหลอดแอลอีดีจะเพิ่มขึ้นมาก ท าให้ค่าแรงดันใช้งาน
ของหลอดแอลอีดี จะเพิ่มขึ้นตามความร้อนท าให้การกิน
กระแสเพิ่มขึ้นไปอีก จนอาจท าให้หลอดแอลอีดีเกิดความเสีย 
หายได้ในท่ีสุด [3] 
     วงจรขับเป็นปัจจัยส าคัญในการขับหลอด แอลอีดีเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น  ต้องค านึงถึงแสงสว่างที่
ออกมา ความร้อนที่มีผลต่อวงจรขับและหลอดแอลอีดี   
หลอดแอลอีดี ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสามส่วน ได้แก่  
ชุดหลอดไฟแอลอีดี(LED.Module) ตัวจ่ายกระแสเข้าสู่ตัว
หลอด (Driver) และอุปกรณ์ระบายความร้อนของหลอด
(Heat Sink) ตัวหลอดแอลอีดี  อาจประกอบด้วย LED เม็ด
เ ดียวหรือหลายเม็ดรวมกันในแผงเดียวกัน  โดย  LED  
แต่ละเม็ดประกอบด้วย ชิป (Chip) ของสารกึ่งตัวน า ตัวฐาน 
และขาส าหรับใช้ต่อกับวงจรทั้งหมดซึ่งมีการหุ้มเคลือบด้วย
วัสดุอีพ็อกซี่เรซิน (Epoxy.Resin) ที่มีลักษณะโปร่งใสเหมือน
เลนส์ เพื่อป้องกันช้ินส่วนภายในตัว LED และก าหนดทิศทาง
การกระจายแสงสารกึ่งตัวน าชนิดPและNนั้นเป็นตัวก าหนด
ความยาวคลื่นของแสงที่ปล่อยออกมาหรือสีของแสงนั่นเอง 
ในช่วงแรกของการพัฒนาหลอด LED เริ่มจากแสงอินฟราเรด 
ต่อมาเมื่อมีความก้าวหน้าในการผลิตสารที่ท าให้เกิดสีของ
แสงมากขึ้น จึงได้สีของแสงที่หลากหลายขึ้นเช่นในปัจจุบัน 
[4] 
     โทรศัพท์ในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปจากเดิมมาก 
นอกจากจะให้ความสะดวกสบายในการตืดต่อสื่อสารแล้ว 
โทรศัพท์ยังสามารถใช้งานได้มากกว่าการสื่อสาร และน ามา
ประยุกต์ใช้งานในรูปหลายรูปแบบ [5] 
     ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาจัดท าออกแบบวงจรขับหลอด
ไดโอด เปล่งแสงชนิดกระแสคงที่ควบคุมระดับความสว่าง
ผ่านโทรศัพท์มือถือ นี้ขึ้น เนื่องจากนั้นประเทศไทยก าลังก้าว
เข้าสู่การพัฒนาประเทศเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ท าให้
นักศึกษาตระนักถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันกลุ่มนักศึกษาจึงได้

น า เทค- โนโลยี การควบคุมในรูปแบบไร้สายมาใช้ในการ
ควบคมุระบบแสงสว่างผ่านโทรศัพท์มือถืออีกด้วย 
     บทความนี้ได้น าเสนอถึงการออกแบบ วงจรทบแรงดัน 
12Vdc เป็น 52Vdc และมีการควบคุมแบบป้อนกลับ พีไอดี 
เพื่อรักษากระแสในวงจรให้คงที่ โดยวิธีการ Trial & Error 
Close-Loop Tuning  ควบคุมความสว่างโดยการควบคุม
แรงดันจากการปรับความกว้างของสัญญาณพัลส์ของ 
Arduino ผ่านวงจร PWM to Voltage Converter และ
วงจรขยายแบบไม่กลับเฟส 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย 
     เพื่อออกแบบวงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดกระแส
ที่ควบคุมระดับความสว่างผ่านโทรศัพท์มือถือ 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
3.1 แนวคิด 

     การควบคุมแสงสว่างของหลอดแอลอีดี ผ่าน บลูทูธ ด้วย
โทรศัพท์มือถือโดยการใช้วงจรขับเป็นBoost Convertor ที่มี
การการควบคุมแบบป้อนกลับ PID Control Close-loop 
เพื่อรักษากระแสให้คงท่ี ดังแสดงในรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 แนวคิดในการออกแบบวงจรขับหลอดไดโอด 
เปล่งแสงชนิดกระแสที่ควบคมุระดับความสว่างผ่าน

โทรศัพท์มือถือ 

3.2 ทฤษฎี 
3.2.1 Boost Converter 

     วงจรทบระดับแรงดันไฟฟ้าหรือวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์
คือวงจรที่ท าหน้าที่ปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าด้านเอาต์พุตให้มี
ค่าสูงกว่าทางด้านอินพุต [6] 

 
 

รูปที่ 2 วงจรฺ Boost Convertor 
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     จากรูปที่ 2 คือ วงจรฺ Boost Convertor หาค่าได้จาก
สมการดังนี ้[6] 
สมการหาค่าดิวตี้ไซเคิล 1 s

o

V
D

V
                 (2.1)                    

 
สมการหาค่าตัวเหนี่ยวน า   

2

min
(1 )

2
D D RL

f


     (2.2) 
                                        
สมการหาค่าตัวเก็บประจุ      

o

o

DC
VRf

V




            (2.3) 

 
โดย  D  คือ ดิวตี้ไซเคิล [%] 

sV  คือ แรงดันขาเข้า [V] 

oV  คือ แรงดันขาออก [V] 
 

minL  คือ ตัวเหนี่ยวน า [H] 
 R  คือ ความต้านทาน [Ω] 
 f  คือ ความถี ่[Hz] 
 C  คือ ตัวเก็บประจุ [F] 
 o

o

V
V
  คือ แรงดันกระเพื่อม [%] 

 
3.2.2 PID Tuning 

     การจูน PID  PID เรามีค่าคงที่อยู่ 3 ตัวคือ Kp,Ki และ 
Kd ที่ต้องก าหนดค่าเข้าไป การเลือกค่าที่เหมาะสมจะท าให้
ระบบสมดุลและได้ผลลัพธ์ตรงตามต้องการมากที่สุด ส่วน
วิธีการจูน PID  ของ Trial & Error Close-Loop Tuning มี
ขั้นตอนการจูน ดังนี ้
1.เริ่มพล็อตกราฟของ Process variable (PV) 
2. เซ็ต Ki และ Kd เป็นศูนย์ 
3. เซ็ต Kp ค่าน้อยๆ 
4. เปลี่ยน PID Controller ให้อยู่ในโหมด Auto 
5 .  เทสระบบโดยเปลี่ยนค่าSet pointแล้วสังเกตุว่า 
damping ของระบบ 
6. ปรับค่าKpเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนระบบมี  dampingตาม
ต้องการ 
7. ถ้าระบบยังมี Offset ระหว่าง Set point และ Process 
variable ให้ปรับ Ki เพิ่มขึ้นจนไม่มี Offset 
 3.2.3 PWM 
     Pulse Width Modulation คือการปรับความกว้างของ
พัลส์โดยการน าเอาสองสัญญาณมาเปรียบเทียบกัน และสอง
สัญญาณที่ว่านี้คือ สัญญาณสามเหลี่ยม กับสัญญาณที่
ต้องการปรับความกว้างของพัลส์ [8] 

 

 
รูปที่ 3  สัญญาณสามเหลี่ยม      รูปที 4 ความกว้างของ                  
                                             สัญญาณ PWM 
 
        3.2.4 Arduino PWM to Voltage Converter [9] 
 

 
รูปที่ 5 Arduino PWM to DC Converter 

     จากรูปที่ 5 คือวงจรฺการเปลี่ยนสัญญาณ PWM เป็น
แรงดันไฟฟ้าสามรถหาค่าเวลาคงตัวได้จากสมการดังนี้ 
 
สมการหา Time constant         τ = R × C               (2.4) 
 
โดย    คือ เวลาคงท่ี [S] 

R  คือ ความต้านทาน [Ω] 
C  คือ คัวเก็บประจุ [F] 

  
 3.2.5 วงจรขยายกลับไม่กลับเฟส 
     เป็นวงจรขยายที่มีสัญญาณเอาต์พุตเฟสเดียวกับสัญญาณ
อินพุต ซึ่งวงจรประกอบด้วยออปแอมป์ ตัวต้านทาน R1 ต่อ
กับอินพุตขาลบของออปแอมป์กับกราวด์ ตัวต้านทาน Rf ต่อ
ระหว่างอินพุตขาลบกับเอาต์พุตของออปแอมป์ ในลักษณะ
ปอนกลับแบบลบ [10] 
 

 
รูปที ่6 วงจรขยายกลับไม่กลับเฟส 

 
จากรูปที่ 6 คือ วงจรขยายกลับไมก่ลับเฟสสามารถหาค่า
แรงดันและอตัราการขยายได้จากสมการดังนี ้
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สมการหาแรงดันขาออก         (2.5) 
 
สมการหาค่าอัตราขยาย         (2.6) 
 
โดย  

inV  คือ แรงดันขาเข้า [V] 

outV  คือ แรงดันขาออก [V] 

1, fR R  คือ ตัวต้านทาน [Ω] 
 
3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     Yimin Gu, et al.,2006ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลของ
การหรี่แสงระหว่างการลดกระแสต่อเนื่องกับวิธีการควบคุม
ความกว้างพัลส์ของมอดูเลต ที่มีต่อสเปกตรัม และ คุณภาพ
ของแสงไดโอดเปล่งแสงสีน้ าเงิน สีเขียว สีขาว และ สีแดง  
ได้ผลการเปลี่ยนแปลงของกระแสต่อเนื่องและความกว้าง
ของการมอดูเลตพัลส์ท าให้สเปกตรัมและคุณภาพของแสง
เปลี่ยนและมีผลต่อค่าอุณหภูมิของไดโอดเปล่งแสงเป็นอย่าง
มาก [10] 
     R.  Guan, D.  Tian, and X.  Wang. , 2008 ออกแบบ 
ประดิษฐ์ และทดสอบหลอดไดโอดเปล่งแสงเพื่อใช้งาน
ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เดิม 
ได้ผลหลอดไดโอดเปล่งแสงมีก าลัง 11 วัตต์ ความสว่าง 50 
ลักซ์ ที่ระยะ 1.5 เมตร ตัวประกอบก าลัง 0.8 [11] 
     K. Yu, rt al.,  2009 ศึกษาวิธีการควบคุมการหรี่ไฟแบบ
ดิจิตอลโดยใช้วงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์ส าหรับหลอดไดโอด 
เปล่ งแสง ได้ผลการควบคุมการหรี่ ไฟโดยใช้วิ ธี การ 
ควบคุมกระแสคงที่ด้วยวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ทีความถี่ . 
1.เมกกะเฮิร์ต ท าให้วงจรมีประสิทธิภาพร้อยละ 83 [12] 
     M.Fathi, A.Chikouche and M. Abderrasa. k. ,2011 
ประดิษฐ์โคมไฟถนน โดยใช้ วงจรขับแบบไฟตรง (DC) และ 
แบบมอดูเลตความกว้างของพัลส์(PWM) และเปรียบเทียบ
คุณภาพด้านความยากง่าย ก าลังสูญเสีย อัตราสิ้นเปลือง
พลังงานและราคา ได้ผลวงจรขับไดโอดเปล่งแสงที่พัฒนาขึ้น   
มีประสิทธิภาพในการให้แสงสว่าง และให้ผลสอดคล้องกับ
ค่าประมาณอัตราสิ้นเปลืองพลังงานและราคา [13] 
     M.W. Hung, et al., 2011 ศึกษาผลของการปรับกระแส
ร อ บ ก า ร ท า ง า น แ ล ะ ค ว า ม ก ว้ า ง พั ล ส์ ข อ ง ห ล อ ด
ไดโอดเปล่งแสงที่มีต่ออุณหภูมิ และประสิทธิภาพการ
เปล่งแสง ได้ผลค่ากระแสและความกว้างพัลส์ของการควบคมุ
ก า ลั ง ง า น แ ส ง เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ก า ร ขั บ ไ ด โ อ ด แ บ บ 
พัลส์วิดมอดูเลตช่ันให้คงที่นั้น มีผลต่อค่าอุณหภูมิ และ
ประสิทธิภาพ [14] 
     เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์, ยุทธนา กันทะพะเยา, 2013 
การปรับแสงสว่างของดวงโคมหลอดแอลอีดีโดยควบคุม

อัตโนมัติ โดยมีวงจรช่วยขับคือวงจรบูสคอนเวอร์เตอร์และ 
วงจรควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติเพื่อให้วงจรสามารถควบคุม
ปริมาณแสงสว่างตามการเปลี่ยนแปลงของแสงธรรมชาติ 
ได้ผล ทดลองที่ความถี่ 50Hz มีค่าประกอบก าลังในช่วง .
0. 92- 0. 98. ล้ า ห ลั ง ค ว บ คุ ม ค ว า ม ส ว่ า ง ท่ี . 31- 150. 
ลักซ์โคมแอลอีดีให้ความสว่าง.150.ลักซ์ซึ่งมีค่าสูงกว่าหลอด
ฟลูออเรสเซนต์แบบแกนเหล็ก.36W.ที่.138.ลักซ์ มีค่าความ
สว่างสูงขึ้น.ร้อยละ.8  ลดค่าก าลังไฟฟ้าลงร้อยละ 11.36 
และลดการใช้ก าลังงานไฟฟ้า  ด้านอินพุตร้อยละ 22.5[15] 
     ปฎิภาณ  เกิ ดลาภ , สมศักดิ์  วะ โรง ,2013 ศึกษา
พัฒนาการของเทคโนโลยีของไดโอดเปล่งแสงเพื่อสร้างโคม
เปรียบเทียบกับโคมฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ ได้ผล โคมไฟที่
สร้างขึ้นโดยใช้หลอดแอลอีดีจะใช้ก าลังไฟฟ้า.14.2.วัตต์.ส่วน
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ จะใช้ก าลังไฟฟ้า 25.3 วัตต์ 
[16] 
     ศุภลักษณ์ สมหวัง,2013 ท าการทดสอบประสิทธิภาพ
ของหลอดแอลอีดีที่ผลิตจากโรงงานกรณีศึกษาว่าหลังจาก
ผ่านมาตรฐานท้ัง 3 แบบแล้วจะมีค่าทางไฟฟ้าต่างกันหรือไม่ 
ได้ผล ผลการทดลองได้มีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสีเทียบเคียงใน
หลอดไฟแอลอีดีประเภท.E27.และ.T8.Tube ทุกผลิตภัณฑ์ 
ไม่มีแตกต่างกัน [17] 
     กิตติคุณ ตาดี, คณุตม์ อมรกุล, จินตวัฒน์ ละชินลา,2014 
ส าหรับการควบคุมแสงสว่างของหลอดไดโอดเปล่งแสงก าลัง
สูงใช้ภายในอาคารและส านักงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ่าย
ค่าไฟฟ้าและช่วยประหยัดพลังงานที่ใช้ภายในส าหนักงาน 
ได้ผล หลอดไดโอดเปล่งก าลังสูง สามารถลดการใช้พลังงาน
ได้มาก [18] 
     วิศรากรณ์  ทามาตร, สุวัฒน์ ลิ้มสุวรรณ 2015 ศึกษา
เปรียบเทียบสมรรถนะของวงจรขับไดโอดเปล่งแสง  
(LEDs Drivers) 3 แบบแบบแรงดันคงที่ แบบไอซีส าเร็จรูป 
และแบบพัลส์ วงจรขับแบบแรงดันคงที่จะให้แสงสว่างได้
มากกว่าและกินกระแสน้อยกว่าวงจรขับแบบไอซีส าเร็จรูป
และวงจรขับรูปแบบพัลส์ [19] 
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4. วิธีการวิจัย 

 
รูปที่ 7 ขั้นตอนด าเนินงาน 

 
5. การออกแบบ 
5.1 การออกแบบวงจร Boost Converter 12-52V Vs=12V, 
Vo= 52V, f= 25kHZ, Rload= 636Ω  
 

 
(ก)วงจร Boost Converter 

 
(ข) สัญญาณขาออก 

รูปที่ 8 การออกแบบ Boost Converter 

     จากรูปที่ 8 ออกแบบวงจร Boost Converter  
(ก) มีค่า พารา มิ เตอร์ ดังนี้ D=0.77, L=518uH, C=4.84uF 
(ข) พบว่ามี Vout=51.77V, Iout=81.41mA, Ripple 
Current=1% , Overshoot= 154.08mA, 1Ω= 0.35ms  
 
 
 
 

5.2 การออกแบบ วงจร Boost Converter PID Control 
Close-Loop 

 
รูปที่ 9 วงจร Boost Converter PID Control Close 

Loop 

     จากรูปที่ 9 เป็นวงจร Boost Converter PID Control 
Close Loopประกอบด้วย 1.Comparator 2.Oscillator  
3 .  Summing po in t (3 Inpu t )  4 .  P ID Cont ro l      
5. Summing point(+ -)  6. Vref แรงดันอ้างอิง 7. Current 
sensor 8. วงจร Boost Converter 
     ขั้นตอนและวิธีการจูนของ “Trial & Error Close-Loop 
Tuning” ดังนี ้
1. จูนค่า Kp เริ่มต้นจากค่าน้อย ๆ Ki=1e-3, Kd=0  
 
 
 
 
            (ก)                            (ข) 
 
 
 
 
            (ค)                            (ง) 
 
 
 
 

(จ)                            (ฉ) 
รูปที่ 10 สัญญาณขาออก 

เมื่อ **  คือ ค่าที่เหมาะสมทีสุ่ด 
 
 
 
 
 
 

Kp=5e-1 Kp=1 

** 

Kp=1e-2 Kp=1e-1 

Kp=1.1 Kp=1.2 
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ตารางที่ 4 กระแสและแรงดันของวงจร เมื่อเปลี่ยนค่าKp 

     จากการ Simulation พบวา่เมื่อมีการปรับค่าKpในระบบ
เพิ่มขึ้น กระแสและแรงดันคงที่ ส่วน Ripple Current มีค่า
ลดลงค่า แต่เมื่อKp=1.2 จะไม่มีการตอบสนองของระบบ 
ส่วนค่าท่ีดีที่สุดคือ Kp=1 ดังรูปที่ 10 (ง) และตางรางท่ี 4 
2. จูนค่า Ki เริ่มต้นจากค่าน้อย ๆ KP=1, Kd=0  
 
 
 
 

 (ก)                                      (ข) 
 
 
 
 

(ค)                                       (ง) 
รูปที่ 11 สัญญาณขาออก 

ตารางที่ 5 กระแสและแรงดันของวงจร เมื่อเปลี่ยนค่าKi 
PID โหลด R  Kp=1,Kd=0 คงที่ 

Ki Vout 
(V) Iout(mA) Ripple 

Current 
Overshoot 

(mA) 1t(ms) 

1e-1 49.99 77.03 2.0% 0 0.25 
1e-2 51.29 80.64 3% 0 0.25 

1e-3 51.52 81.01 1.8% 0 0.25 

1e-4 0 0.00 0.0% 0 0 

     จากการ Simulation พบว่าเมื่อมีการปรับค่าKiในระบบ
ลดลง กระแสและแรงดันขออกจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อKi=1e-4 
จะไม่มีการตอบสนองของระบบ ส่วนค่าที่ดีที่สุดคือ Ki=1e-4 
ดังรูปที่ 11 (ค) และตางรางท่ี 5 

3.จูนค่า Kd เริ่มต้นจากค่าน้อย ๆ Kp=1, Ki=1e-3  
 

  
(ก)                                      (ข) 

 

  
(ค)                                      (ง) 

 
 
 
 

 (จ) 
รูปที่ 12 สัญญาณขาออก 

 
ตารางที่ 6 กระแสและแรงดันของวงจร เมื่อเปลี่ยนค่าKd 

     จากการ Simulation พบว่าเมื่อมีการปรับค่าKdในระบบ
ลดลง กระแสและแรงดันคงท่ี สว่น Ripple Current มีคา่
เพิ่มขึ้น แต่เมื่อKd=1e-3 จะไม่มีการตอบสนองของระบบ 
ส่วนค่าท่ีดีที่สดุคือ Kd=1e-5 ดังรปูท่ี 12 (ง) และตางรางท่ี 6 
     4.หลังจากการ Simulation และเปลี่ยค่า Kp,Ki,Kdตาม
ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว น าค่าที่ดีที่สุดในแต่ละค่าในการจูน ใส่
ใน วงจร Boost Converter PID Control Close-Loopคือ  
Kp=1, Ki=1e-3, Kd=1e-5  แล้วท าการ Simulation อีก
ครั้งแล้ววัดสัญญาณขาออกอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 

PID โหลด R  Ki=1e-3,Kd=0 คงท่ี 

Kp Vout 
(V) Iout(mA) Ripple  

current 
Overshoot 

(mA) 1t(ms) 

1e-2 51.52 81.01 2.5% 0 0.30 
1e-1 51.52 81.01 2.5% 0 0.30 
5e-1 51.52 81.01 1.9% 0 0.27 

1 51.52 81.01 1.8% 0 0.25 
1.1 51.52 81.01 1.7% 0 0.25 
1.2 0 0 0.0% 0 0 

PID โหลด R  Kp=1,Ki=1e-3 คงท่ี 

Kd Vout 
(V) Iout(mA) Ripple 

Current 
Overshoot 

(mA) 1t(ms) 

1 0 0 0.0% 0 0 

0 51.52 81.01 1.8% 0 0.25 

1e-3 0 0 0.0% 0 0 

1e-5 51.52 81.01 1.8% 0 0.22 

1e-6 51.52 81.01 1.8% 0 0.26 

Ki=1e-1 

Ki=1e-3 Ki=1e-4 

Ki=1e-2 

Kd=1 

Kd=1e-3 

Kd=0 

Kd=1e-5 

Kd=1e-6 

** 

** 
** 

** ** 
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รูปที่ 13 รูปสัญญาณขาออก 
     จากการSimulation พบว่า Vout= 51.52V Iout=  
81.01mA, Ripple currant=1.8%, Overshoot= 0A, 1τ= 
0.22ms ดังรูปที่ 13 
 
5.3 การออกแบบ Arduino PWM to Voltage Converter 

 

 
รูปที่ 14 Arduino PWM to Voltage Converter 

     จากรูปที่ 14 เป็นวงจรการเปลี่ยนสัญญาณ PWM เป็น
แรงดันไฟฟ้าสามารถหาค่าเวลาคงท่ีได้จากสมการ ดังนี้ 
 
 

 
(ก) สัญญาณ Input  

 

 
(ก) สัญญาณ Output  

 
รูปที่ 15 สัญญาณขาออกของวงจร Arduino PWM to DC 

Converter  

 
รูปที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่าง Duty Cycle(% ) 

กับ แรงดันVout(V) 

     จากการ Simulation พบว่า วงจร Arduino PWM to 
DC Converter ที่ Duty Cycle=50% จะได้แรงดันขาออก
เท่ากับ 2.4V ดังรูปที่ 15 (ก),(ข)  ส่วนค่าแรงดันขาออกน้ัน
จะเป็นไปตามการปรับค่า Duty Cycle ดังรูปที่ 16 
5.4 การออกแบบ วงจรขยายสัญญาณแบบไม่กลับเฟส 
 

 
รูปที่ 17 วงจรขยายสญัญาณแบบไม่กลับเฟส 

     จากรูปที่  17 วงจรขยายสัญญาณแบบไม่กลับเฟส
สามารถหาค่าอัตาการขยายได้ 0.9 เท่า และมีแรงดัน 4.69 V 

 
(ก) สัญญาณ Input  

 
(ข) สัญญาณ Output  

รูปที่ 18 วงจรขยายสญัญาณแบบไม่กลับเฟส 
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รูปที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่าง Duty Cycle กับ  

แรงดันVout(V) 

     จากการ Simulation พบว่า วงจรขยายสญัญาณแบบไม่
กลับเฟส ที่แรงดัน input=2.4V จาก output วงจ Arduino 
PWM to Voltage Converter ส่วนDuty Cycle=50% จะ
ได้แรงดันขาออกเท่ากับ 4.7V ในอัตราการขยาย 0.9 เท่า ดัง
รูปที่ 18 (ก),(ข)ส่วนค่าแรงดันขาออกนั้นจะเป็นไปตามการ
ปรับค่า Duty Cycle สามารถดูไดจ้ากรูปที่ 19 
5.5 ออกแบบ วงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดกระแสคงที่
ควบคุมระดับความสว่างผ่านโทรศพัท์มือถือ 
 

 
รูปที่ 20 วงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดกระแสคงที่

ควบคุมระดับความสว่างผ่านโทรศพัท์มือถือ 

 
รูปที่ 21 สัญญาณกระแสและแรงดัน output 

 

 
รูปที่ 22 ความสัมพันธ์ระหว่าง Duty Cycleกับ แรงดัน

Iload(mA) 
 

 
รูปที่ 23 ความสัมพันธ์ระหว่าง Duty Cycle 

กับ แรงดันVout(V) 
 
     จากการ  Simulation พบว่าวงจร ขับหลอดไดโอด 
เปล่งแสงชนิดกระแสคงที่ควบคุมระดับความสว่างผ่าน
โทรศัพท์มือถือ  ที่  Duty cycle 80% Vout=51 .95V,  
I o u t =   81 . 68mA ,  R i p p l e  c u r r a n t = 2 . 57% , 
Overshoot=0mA, 1τ= 0.65ms ดังรูปที่ 21 ส่วนค่าแรง
ดันและกระแสขาออกนั้นจะเป็นไปตามการปรับ ค่ า  
Duty Cycle สามารถดูได้จาก รูปที่ 22,23 
5.6 ออกแบบ วงจร Boost Converter PID Control 
Close-Loop Step load กระแสคงที่ ที่มีค่า KP= 1, Ki= 
1e-3,  Kd=1e-5  
 

 
รูปที่ 23 วงจร Boost Converter PID Control  

Close-Loop Step load กระแสคงที ่
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รูปที่ 24 สัญญาณกระแสขาออกเทียบกับแรงดันขาอออก 

  
     จากการSimulationพบว่าวงจร Boost Converter PID 
Control Close-Loop Step load มีค่า Iout =81.01mA, 
Ripple currant=85%, Overshoot =136mA, 1τ= 
0.093mS และสามารถรักษาระดับกระแสให้คงที่ได้ เมื่อมี
การเปลี่ยนโหลดดังรูปที่ 24 
4.7 ออกแบบ วงจร Boost Converter PID Control Close-
Loop กระแสคงที่ Step voltage ที่ ค่า KP= 1,  Ki= 1e-3, 
Kd= 1e-5  
 

 
รูปที่ 25 วงจร Boost Converter PID Control Close-

Loop กระแสคงที่ Step voltage 
 

 
รูปที่ 26 สัญญาณกระแสขาออกเทียบกับแรงดันขาเข้า 

     จากการ Simulation พบว่าวงจร Boost Converter 
PID Control Close-Loop Step voltage มีค่า Iout= 
81mA, Ripple currant = 85%, Overshoot = 87mA, 
1τ= 0.27ms และสามารถรักษาระดับกระแสให้คงที่ได้ เมื่อ
มีการเปลี่ยนแรงดันขาเข้า ดังรูปที ่26 

6. อภิปรายผล 
     งานวิจัยนี้ ได้น า เสนอการออกแบบวงจรขับหลอด
ไดโอดเปล่งแสงชนิดกระแสที่ควบคุมระดับความสว่างผ่าน
โทรศัพท์มือถือ จากการ simulation ของวงจร 1.) Boost 
Converterแบบไม่มีการควบคุมป้อนกลับพบว่ามี Vout 
=51.77V, Iout=81.41m, ARippleCurrent=1%, Over 
shoot = 97.99V, 1τ= 0.35ms 2.) PID Control close 

loop Boost Converter  มีการควบคุมแบบป้อนกลับ ที่มี
ค่าKp=1, Ki=1e-3, Kd=1e-5  ดังนี้ พบว่า Vout=  51.52V 
Iout=  81.01mA, Ripple currant =1.8% ,Overshoot= 
0A , 1τ= 0.22ms 3.) จากวงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสง
ชนิดกระแสคงที่ควบคุมระดับความสว่างผ่านโทรศัพท์มือถือ
พบว่ า  ที่  Duty cycle 80% , Vout= 51 .95V ,  Iout= 
81.68mA, Ripple currant =2.57%, Overshoot= 0mA, 
1τ= 0.65ms 4.) จากวงจร Boost Converter PID Control 
Close-Loop Current sensor มีค่าIout = 81.01mA, 
Ripplecurrant=85% ,Overshoot= 0 .136A,1τ= 
0.093ms 5.) จากวงจร Boost Converter PID Control 
Close-Loop Step voltage มีค่าIout = 81mA, Ripple 
currant = 85%, Overshoot= 87mA   , 1τ= 0.27ms 

7.สรุป  
     วงจร Boost Convertor จากผลการจ าลอง พบว่า
สามารถเพิ่มแรงดันจาก 12 V เป็น 51.77V สามารถท าได้
จริง ส่วนในวงจร Boost Converter PID Control Close-
Loop หลังจากการจูน ด้วยวิธี “Trial & Error Close-Loop 
Tuning” ค่าที่ดีที่สุในการจูนจะได้Kp=1, Ki=1e-3, Kd=1e-
5 เมื่อมีการเปลี่ยนโหลด จะมีการรักษากระแสแต่ไม่รักษา
แรงดัน และเมื่อมาการเปลี่ยนแรงดันขาเข้า จะมีการ    รักษา
ทั้งกระแสและแรงดัน ซึ่งวงจร Boost Converter ไม่
สามารถท าได้ วงจรการควบคุมแสงสว่างผ่านมือถือ โดยการ
เปลี่ยนสัญญาณ PWM เป็นแรงดันไฟฟ้า DC ขยายแรงดันอีก
ทีหนึ่งเพื่อปรับ แรงดัน Offset ของวงจร PID Control จาก
การออกแบบสามารถจ าลองได้ในวงจรได้จริง 
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บทคัดย่อ  

แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ส ารองพลังงานแสงอาทิตย์ส าคัญและมีการใช้งานการแพร่หลาย อย่างไรก็ตามการอัดประจุ
แบตเตอร่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการคายประจุของแบตเตอรี่  การศึกษาเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคายประจุของ
แบตเตอรี่แบบ DEEP CYCLE 12 โวลต์ 80 แอมแปร์ – ช่ัวโมง ระหว่างการอัดประจุด้วยแรงดันคงที่  ในการทดลองการอัด
ประจุด้วยแรงดันคงที่นั้น แบตเตอรี่จะถูกควบคุมระดับการคายประจุให้มีค่า 25% ที่ค่าความถ่วงจ าเพาะ 1.15 แล้วจึง 
อัดประจุโดยใช้ชุดชาร์จเป็นการควบคุมแรงดันและกระแส ในการทดลองได้มีการวัดพลังงาน ก าลังงาน กระแส และค่าความ
ถ่วงจ าเพาะของน้ ากลั่นแบตเตอรี่จนมีความจุเต็ม 100% ที่ค่าความถ่วงจ าเพาะ 1.25 หลังจากนั้น จึงคายประจุให้มีค่าความจุ 
25% ดังเดิม เพื่อวัดประสิทธิภาพการคายประจุของแบตเตอรี่  ผลการศึกษาพบว่า การอัดประจุเป็นเวลา 9 ช่ัวโมง ท าให้
แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพการคายประจุอยู่ที่ 75% โดยต่อโหลดขนาด 200 วัตต์ โดยใช้เวลาในการคายประจุ 3 ช่ัวโมง  
10 นาที  

ค าหลัก : แบตเตอรี่  ประสิทธิภาพการคายประจุ  การประจุและคายประจุ 

Abstract 
Battery backup devices, solar energy is important, and there is widespread usage.  However, the 

charge of battery discharge affects the performance of the battery.  This study compared the efficiency of 
battery discharge DEEP CYCLE 12 v.  80 ampere -  hour.  During the charge, with a constant voltage.  In 
experiments with constant voltage charging it. The battery level is controlled discharging to a value of 25%, 
a specific gravity of 1. 15.  The charging set is controlled by the charging voltage and current.  In the 
experiment, the measurement of energy, power flow, and the specific gravity of the distilled water battery 
until the full capacity 100% that specific gravity 1. 25.  Then discharge up to 25% of its original capacity 
measurements discharge performance of batteries. The study found that the charge time is 9 hours. battery 
discharging efficiency at 75% load by using a 200watt discharge time of 3 hours 10 minutes. 

Keywords : batteries, discharge, charge and discharge. 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

ในขณะที่แหล่งก าเนิดของพลังงานมีอยู่อย่างจ ากัด จึงต้องใช้
ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จะเข้ามาช่วยในการจัดหา
พลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคแต่ทว่า
ในช่วงที่การผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการนั้นจะมีพลังงาน

ส่วนเกินที่ไม่ได้ถูกน าไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ จึงต้องมีการ
จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าส ารองเพื่อน าพลังงานส่วนเกินมาใช้ให้
เกิดประโยชน์อุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าส ารองอย่าง
แบตเตอรี่  จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญอย่างมากใน
กระบวนการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าพลังงาน
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ทดแทน โดยปัจจุบันมีการผลิตและการใช้งานที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน [1] 
     แบตเตอรี่ที่นิยมน ามาใช้มากที่สุดคือแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว
กรดเพราะมีราคาที่ถูกหาซื้อได้ง่ายและมีความน่าเช่ือถือ
แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดถูกคิดค้นในปีค.ศ.1859 โดยนักฟิสิกส์
ชาวฝรั่ งเศสที่ ช่ือว่าแกสตันแพลนท์  (Gaston Plant) เป็น
แบต เตอรี่ ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ใน โลกต่ อมา ในปี ค .ศ .  1880  
คามิลล์ฟอร์ (Camille Faure) ได้สรุปเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่
ชนิดตะกั่วกรดและมีการพัฒนาเรื่อยมาในปัจจุบันพบว่า
ตะกั่วที่ผลิตได้มากกว่าสามส่วนในโลกถูกน าไปใช้ในการผลิต
แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดโดยส่วนแบ่งการตลาด  60 ถึง 65 
เปอร์ เซ็นต์ของแบตเตอรี่ทั้ งหมดเป็นการขายเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด[2] 
     แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดมีหลักการท างานโดยอาศัยการ
ผันกลับของปฏิกิริยาทางเคมีและโครงสร้างพื้นฐานของ
แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดซึ่งจะประกอบด้วยแผ่นธาตุบวกและ
ลบจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ โดยปฏิกิริยาทางเคมีจะ
เกิดขึ้นเมื่อมีการต่อวงจรระหว่างขั้วบวกและลบ เมื่อ
แบตเตอรี่ใช้งานไประยะหนึ่งแรงดันของแบตเตอรี่จะลดลงไป
เรื่อยๆ และสามารถท าให้แรงดันกลับมาอยู่ในระดับปกติได้
โดยการอัดแรงดันประจุไฟฟ้าใหม่เข้าไปให้แบตเตอรี่ [2] 
     ปัญหาที่พบโดยหลักๆทั่วไปของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด 
คือ อายุการใช้งานสั้นกว่าที่ควรจะเป็น ด้วยจากสาเหตุต่างๆ 
เ ช่น ผู้ ใ ช้ขาดทักษะในการใช้งาน แบตเตอรี่ ขาดการ
บ ารุงรักษาที่ดี คุณสมบัติของแบตเตอรี่ที่น ามาใช้งานไม่
เหมาะกับงาน หรือ การใช้งานเกินขอบเขตความสามารถ 
ของตัวแบตเตอรี่  ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับแบตเตอรี่ 
ตะก่ัวกรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราน าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด
ไปใช้งานด้านพลังงานทดแทนซึ่งต้องมีการต่อพ่วงกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ยิ่งสร้างผลกระทบให้การท างานในการ 
อัดประจุและคายประจุและจะท าให้ประสิทธิภาพการคาย
ประจุของแบตเตอรี่ลดลง[3] 

การคายประจุเองของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดทุกประเภทจะ
มีแรงดันไฟฟ้า 2.14 โวลต์ต่อเซลล์ เมื่อชาร์จเต็มแล้วซึ่ง
แบตเตอรี่ที่เก็บไว้เป็นเวลานานจะสูญเสียประจุไฟฟ้าทั้งหมด
ในที่สุดการรั่วหรือการคายประจุด้วยตนเอง จะแตกต่างกัน
ไปตามประเภท อายุ และอุณหภูมิของแบตเตอรี่ จะคาย
ประจุเองเร็วขึ้นที่อุณหภูมิสูง โดยจะมีระยะการคายประจุ
ประมาณ 1% ถึง 15% ต่อเดือน โดยทั่วไปแบตเตอรี่แบบ
ตะกั่วกรดก้อนใหม่จะมีอัตราการคายประจุต่ าสุด และ
แบตเตอร่ีในอุตสาหกรรมรุ่นเก่า (แผ่นธาตุตะกั่วพลวง) จะมี
อัตราการคายประจุเองสูงสุด แต่ไม่ใช่ปัญหาในระบบที่
เช่ือมต่อกับแหล่งชาร์จไฟบางประเภทอย่างต่อเนื่อง เช่น 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ เป็นต้น[2] 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดท าบทความเพื่อศึกษาสมรรถนะของ
การอัดประจุและคายประจุโดยประเด็นนั้นวัดค่าแรงดัน , 
กระแส และความถ่วงจ าเพาะ เพื่อหาก าลังไฟฟ้าขณะชาร์จ
ละดีสชาร์จส ารับการค านวณหาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
แบบตะกั่วกรด 
 
2. วัตถุประสงค์และเป้ามายของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาการอัดประจุและคายประจุของแบตเตอรี่
ตะกั่วกรดแบบดีฟไซเคิ้ล 

 
3.  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3..1.1 การอดัประจุ 

ส าหรับกระบวนการอัดประจุค่าแรงดันไฟฟ้าของ
แบตเตอรี่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงค่าหนึ่งก่อนที่จะเริ่มเกิดก๊าซ 
(gassing voltage) นั่นคือน้ าถูกแยกตัวออกเป็นออกซิเจน
และไฮโดรเจนเรียกว่าอ๊อกซี่ ไฮโดรเจนแก๊ซซึ่งสามารถ 
จุดติดไฟและระเบิดได้ง่ายดังนั้นเครื่องควบคุมการประจุ
แบตเตอรี่จึงควรจ ากัดแรงดันไฟฟ้าตอนอัดประจุไม่ให้เกิน
ค่าๆหนึ่งเป็นค่าแรงดันที่ปลดออกเมื่ออัดประจุ (charge cut-
off voltage)นอกจากนี้เนื่องจากค่าแรงดันที่เริ่มเกิดก๊าซ
ขึ้นอยู่กับค่าอุณหภูมิของแบตเตอรี่ดังนั้นเครื่องควบคุมการ
ประจุแบตเตอรี่ ควรต้องมีการวัดอุณหภูมิ เพื่ อน ามา
ค านวณหาค่า  charge cut-off voltage อย่างถูกต้องดั ง
แสดงในรูปที่ 3.1  

 

 
 

รูปที่ 1 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นขณะการอัดและการคายประจุ [5] 
 

จากรูปที่ 2.1 เมื่อท าการประจุที่ 5 ช่ัวโมงที่จุดตัดของ
เส้นสีเขียวจะมีแรงดันที่ขั้วแบตเตอรี่ แต่ละเซลล์เท่ากับ  
2.18 โวลต์ ส่วนเส้นสีแดงเมื่อเราท าการประจุเป็นเวลานาน
จากรูปจะเห็นว่าเส้นสีแดงเกินช่วงแรงดันอัดประจุซึ่งจะมี
แรงดันที่ขั้วเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 โวลต์ต่อเซลล์ ช่วงนี้จะท าให้น้ า
เกิดการแยกตัวออกเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจนเกิดเป็น 
อ๊อกซี่ไฮโดรเจนแก๊สเมื่อคายประจุหากปล่อยให้แรงดันไฟฟ้า
ลดลงต่อไปจนกระทั่งต่ ากว่าค่า จะท าให้ความเข้มข้นของ
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กรดจะมีค่าสูงมากจนเกิดเป็นผลกึซัลเฟตหรอืท่ีเรียกว่า ซัลเฟ
ชัน แบตเตอรี่อาจจะชาร์จไม่เข้าและจะท าให้แบตเตอรี่เสี่ยม
สภาพไปในท่ีสุดซึ่งควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสภาวะนี้ 
3.2 สถานะการประจุของแบตเตอรี่ 

State of Charge (SOC)คือสถานะของการประจุเป็น
พารามิเตอร์ที่บ่งบอกถึงความจุที่คงเหลือของแบตเตอรี่
ส าหรับช่วงเวลาอัดประจุด้วยกระแสเท่ากับประจุสะสมเต็มที่
ของแบตเตอรี่ ระดับแรงดันไม่ ใ ช่พารามิ เตอร์บ่ ง ช้ีค่ า
สถานะการประจุแบตเตอรี่ (SOC)ของแบตเตอรี่ในบางกรณี
แรงดัน 12.6 โวลต์แบตเตอรี่อาจมีค่าสถานะการประจุ
แบต เตอรี่ (SOC) เท่ ากับ 100 เปอร์ เ ซ็นต์แต่ที่ แรงดัน  
12 โวลต์อาจท าให้พบว่าค่าสถานะการประจุของแบตเตอรี่ 
หรือ (SOC)มีค่าเท่ากับ 0เปอร์เซ็นต์โดยทั่วไปสถานะการ
ประจุของแบตเตอตรี่จะถูกควบคุมให้มีค่าอยู่ในช่วง 20 ถึง 
95 เปอร์เซ็นต์และไม่ควรต่ ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ส าหรับการ
ใช้งานจริง[8] 
 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความถ่วงจ าเพาะกับ

สถานะการประจุของแบตเตอรี่ [7] 

 
ในตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถ่วงจ าเพาะ

ของแบตเตอรี่โดยการใช้ไฮโดรมิเตอร์ในการวัดค่าความเป็น
เป็นกรดของน ากลั่น ค่าที่วัดได้จะสามารถน ามาเปรียบเทียบ
เป็นค่าสถานะการประจุของแบตเตอรี่จะเป็นค่าที่ไม่แน่นอน
เนื่องจากการวัดความถ่วงจ าเพาะคลาดเคลื่อนเนื่องจาก
ปัจจัยหลายอย่างเช่น อุณหภูมิ เป็นต้น 
3.3  ความลึกของการคายประจุและการอัดประจุ 

ความลึกของการคายประจุ (DOD) คือ สัดส่วนหรือ
เปอร์เซ็นต์ของความจุซึ่งถูกใช้งานไปแล้วภายหลังจากเดิมทีมี
การอัดประจุเต็มพิกัดในทางส่วนกลับของค่าดีโอดี (DOD) 
คือค่าเอสโอซี (SOC) เป็นสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของความจุ
ท่ีสามารถใช้งานได้อาจพิจารณาคล้ายกับแก้วน้ าที่มีน้ า 
อยู่ระดับหนึ่งซึ่งจะมีส่วนที่ว่างเปล่าหรือส่วนจะต้องเติมให้
เต็มดังนั้นค่าดีโอดี (DOD)และค่าเอสโอซี(SOC) คือความสูง
ของส่วนที่ว่างเปล่าไม่มีน้ าในแก้วและความสูงของน้ าที่มีอยู่
ในแก้ว 

ตารางที่ 2ความสัมพันธ์ระหว่างคา่ดีโอดีกับค่าเอสโอซ[ี7] 
เอสโอซี (% SoC) ดีโอดี (% DoD) 

100 0 
75 25 
50 50 
25 75 
0 100 

 
ในตารางที่ 2 ค่าดีโอดี (DoD)หรือเอสโอซีซี(SoC) จะใช้

เพื่ออ้างอิงความจุปกติ (Nominal Capacity) ตัวอย่างเช่น
ความจุที่อัตรา 10 ช่ัวโมง (10 hour rate) การจ่ายกระแสต่ า
จะให้ค่าดีโอดีที่มากกว่า100 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีความหมายอย่าง
ง่ายคือแบตเตอรี่มีความจุในการใช้งานได้มากกว่าเมื่ออัตรา 
การคายประจุต่ ากว่าอัตราการคายประจุปกติ 
3.4 ค่าความจุและประสิทธิภาพ 

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่สามารถวัดได้ใน
หน่ วยวั ตต์ - ช่ั ว โม งหรื อกิ โ ล วั ตต์ - ช่ั ว โม งค า นวณหา
ประสิทธิภาพของพลั งงานหรือ  Energy Efficiency ซึ่ ง
แบตเตอรี่ทั่วไปมีค่าประสิทธิภาพการคายประจุในช่วง  
70 - 80 เปอร์เซ็นต์ซึ่งหาได้จากสมการที่ 3.1 
    
                     [3.1] 

 
โดยที ่
B       คือ  ประสิทธิภาพการคายประจุ 

Power of Discharge คือ ก าลังในการคายประจุแบตเตอรี ่
Power of Charge     คือ ก าลังในการประจุแบตเตอรี่ 
Time of Discharge   คือ เวลาในการคายประจุแบตเตอรี่ 
Time of Charge     คือ เวลาในการประจุแบตเตอรี่ 
3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     นพรุจ ฤทธานนท์  และคณะได้ท าการจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ในช่วงพลวัตที่มีใช้งาน
ในอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ซึ่งมีปัญหาเรื่องอายุการ
ใ ช้งาน การควบคุมการประจุ  และคายประจุที่ ไ ม่ ดี   
มีผลกระทบท าให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด สั้น
กว่าที่ควรการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ โดยออกแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์แบตเตอรี่ ตะกั่ วกรดและ ใช้องประกอบ
วงจรไฟฟ้าแทนท่ีเป็นวงจรสมมูลทางไฟฟ้า เพื่อหาตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่ออายุการใช้งาน โดยมีการกล่าวถึงสถานะประจุ
ของแบตเตอรี่ (State Of Charge,SOC) และสถานะการคาย
ประจุ (State Of Discharge,SOD) เพื่อท าให้ทราบถึงตัวแปร
ที่มีอิทธิพลอย่างชัดเจนในการศึกษาจะพบว่าการทดลองมีผล
ที่น่าพึงพอใจแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขต่อไป 

ความถ่วงจ าเพาะ State of Charge % 
1.26 100 
1.22 75 
1.19 50 
1.15 25 
1.11 0 

B
Power of Discharge(W) × Time of Discharge(h)

= × 100Power of Charge(W) × Time of Charge(h)η
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     จิรวัฒน์ ฉายแสงเจริญ ได้ศึกษาการประมาณค่าสถานะ
ประจุแบบออนไลน์ของแบตเตอรี่ลิ เธียมไอออนเพื่อ
ประยุกต์ใช้งานใช้ระบบเครื่อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย การหา
สถานะของประจุของแบตเตอรี่ใช้การทดลองกระแสดิสชาร์จ
แบบพัลส์เพื่อหาความส าพันธ์ระหว่างสถานะประจุและ
แรงดันขณะเปิดวงจรจ่ายกระแสคงที่ด้วยวงจรดึงกระแสคงที่
ผลตอบสนองแรงดันในแต่ละช่วงสามารถน าไปใช้ประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในแบบจ าลองวงจรสมมูลแบตเตอรี่ได้ จะใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันขั้วขณะที่แบตเตอรี่จ่ายกระแส
กับแรงดันขณะเปิดวงจรจากแบบจ าลองวงจรสมมูลของแบ
ตเตอรีใช้วิธีประมาณค่าสถานะประจุด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
โดยพลการประมาณประจุแบบออนไลน์มีความแม่นย าสูง 
     พรชัย พรหฤทัยและบุญยัง ปลั่งกลางได้ท าการทดสอบ
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิต่อการอัดและ
คายประจุของแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด เป็นการทดสอบการ
อัดประจุและคายประจุของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดช่วงอุณหภูมิ
ตั้ ง แ ต่  2 5 - 60  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  โ ด ย น า แ บ ต เ ต อ รี่ 
ไปต่อกับแหล่งจ่ายเพื่อท าการอัดประจุและคายประจุใน
ห้องๆหนึ่ง จากนั้นใช้เครื่องท าความร้อนปรับอุณหภูมิในห้อง
ให้เป็นไปตามการทดสอบ คือตั้งแต่ 25-60 องศาเซลเซียส 
เก็บค่าแรงดัน กระแส ด้วยคอมพิวเตอร์ แสดงผลในรูปแบบ
ของกราฟกระแส จากนั้นวิเคราะห์ผลของข้อมูลที่ได้รับ 
เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของแบตเตอรี่ต่อช่วงอุณหภูมิ
ต่างๆ ซึ่งผลการทดสอบพบว่า เมื่ออัดประจุเป็นเวลานาน
อุณหภูมิที่สูงขึ้นการประจุจะใช้เวลานาน ส่วนการคายประจุ 
จะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า 
     ทรงพล กัทลี, เอกชัยชัยดีและอนนท์ น าอินได้ท าการ
เปรียบเทียบการประจุแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ระหว่าง
แบบแรงดันคงที่กับแบบพัลส์ที่ความถี่แตกต่างกันโดยการ
ประจุแบบแรงดันคงที่และแบบพัลส์ ที่มีความถี่แตกต่างกัน 
ท าการทดสอบประจุกับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว -กรดขนาด  
12 โวลต์ 5 แอมป์แปรชั่วโมงวิธีประจุแบบแรงดันคงท่ีใช้พิกัด
แรงดัน 14.5 โวลต์ส่วนการประจุแบบพัลส์จะใช้ความถ่ีที่ 
500 เฮิร์ต 750 เฮิร์ต 1 กิโลเฮิร์ต 1.25 กิโลเฮิร์ตและ 1.5กิโล
เฮิร์ตมีดิวตี้ไซเคิ้ล 50 เปอร์เซ็นต์ ท าการประจุจนกระทั่ง
แรงดันของแบตเตอรี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และท าการคาย
ประจุจนกระท่ังแรงดันถึงระดับแรงดันคัท-ออฟ จากผลการ
ทดสอบพบว่า การประจุแบบพัลส์ มีประสิทธิภาพการคาย
ประจุเฉลี่ย 91.8 เปอร์เซ็นต์ และช่วยลดเวลาในการประจุ
แบตเตอรี่ 3.5 เท่า เมื่อเทียบกับวิธีการประจุแบบแรงดันคงที่ 
ในส่วนของการประจุแบบพัลส์ความถี่ที่ให้ประสิทธิภาพดี
ที่สุดคือ 1.5  กิโลเฮิร์ตให้ประสิทธิภาพการคายประจุ 
94.88 เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลที่ได้รับสามารถใช้ในการเลือกวิธีใน
การประจุแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด 

     มนฑลนาวงษ์ได้ท าการควบคุมก าลังไฟฟ้าสูงสุดของวงจร
ประจุแบตเตอรี่ส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยการควบคุม
กระแสไฟฟ้าประจุร่วมกับการควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบคงที่ 
ในบทความนี้น าเสนอวิธีการประจุแบตเตอรี่โดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบประกอบด้วยแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาดพิกัด 20 วัตต์ 17.6 โวลต์1.14 แอมป์
จ านวนสองแผงต่อแบบอนุกรม แบตเตอรี่ตะกั่วกรดพิกัด  
12 โวลต์ 7.2 แอมแปรช่ัวโมงและวงจรบั๊คคอนเวอร์เตอร์ที่
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  โดยวิธีการควบคุม
ก าลังไฟฟ้าสูงสุดของวงจรประจุแบตเตอรี่ด้วยการควบคุม
กระแสไฟฟ้าประจุร่วมกับการควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบคงที่ 
วิธีการควบคุมกระแสไฟฟ้าประจุท า ให้ได้ก าลังฟ้าสูงสุดของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในการประจุแบตเตอรี่ ช่วงเวลา
ดังกล่าวท าให้ระดับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่มีค่าเพิ่มขึ้น
จนถึงระดับแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด วงจรควบคุมเปลี่ยนเป็น
ชนิดการควบคุมแบบแรงดันไฟฟ้าคงที่ท าให้กระแสไฟฟ้าของ
แบตเตอรี่มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงศูนย์ ผลการทดลอง
ท าให้ได้วิธีการประจุแบตเตอรี่โดยใช้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสง
และสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการประจุแบตเตอรี่ 
 
4. วิธีการวิจัย 
 

 
รูปที่ 2 ขั้นตอนด าเนินงาน 

โดยการทดลองการอัดประจุจะใช่เครื่องประจุแบตเตอรี่
ต่อเข้ากับแบตเตอรี่และมีแอมป์มิเตอร์ต่ออนุกรมต่อระหว่าง
กลางเพื่อวัดกระแสขณะประจุและมีมัลติมิเตอร์ต่อขนานกับ
แบตเตอรี่เพื่อวัดแรงดันขณะประจุและมีการวัดค่าความถ่วง
จ า เพาระยะเวลาทุกๆ 10 นาที  จะใช้เครื่องวัดความ
ถ่วงจ าเพาะวัดค่าที่แบตเตอรี่และมีการวัดอุณหภูมิของ
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บทคัดย่อ  
           ระบบปั๊มน  าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบปั๊มน  าที่นิยมใช้ในการเกษตรและเพื่ออุปโภคบริโภคและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ
พลังงานทางเลือกใหม่ ในการสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์วงจรแปลงก าลังงานก็มีส่วนส าคัญในการช่วยให้การสูบน  ามีการสูบน  า
ที่คงที่ตลอดเวลาการให้วงจรแปลงก าลังงานท างานได้ที่แรงดันคงที่จึงมีการใช้วงจรควบคุมแบบ  PID คอนโทรมาช่วยให้การ 
ขับมอเตอร์เพื่อให้การสูบน  ามีก าลัง ที่คงที่ตลอดเวลา เมื่อแรงดันทางเข้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแสงอาทิตย์ การ
วิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบวงจรบั๊คบูสต์คอนเวอร์เตอร์ให้ขับมอเตอร์ปั๊มน  าพลังงานแสงอาทิตย์มีการเปรียบเทียบกัน
ระหว่างการคอนโทรลแบบ Open loop และ Close loop แบบ Close loop control ก็จะแบ่งการคอนโทรล เป็นแบบ 
Speed Control, Current Control และ Voltage control แบบ open loop และ Close loop เมื่อต่อ step load ก็จะมี
กระแสเพิ่มขึ น ท าให้ ค่าของแรงดัน ค่ากระแส ความเร็วรอบลดลง ในตัวของ Speed control กับ Voltage control 

ค้ำส้ำคญั : วงจรลดทอนทบแรงดัน  การควบคุมป้อนกลับ PID 
 
Abstract 
           Solar water pump is a pump system commonly used in agriculture and for consumer and those 
interested in alternative energy to pump water energy converter circuit are also Sun has an important part 
in helping to make the pump is pumping throughout time, cycle power conversion at constant pressure. Is 
the cycle control, PID controllers, and motor driving the pump so that there are constant throughout time. 
When pressure is changing all the time, according to the Sun. This research aims to design the circuit, motor 
driver boost converter Bach solar pump are compared between the control models.  Control loop Open 
and Close loop control form control loop, it will Close control as a Speed Control Voltage and Current 
Control, open loop control model and Close loop once per step load, it will have an increased flow, 
pressure, flow velocity around the fall of Voltage control with Speed control. 

Keywords : Buck Boost Convertor, PID Control 
 
1. บทน้ำ 
     ระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน  าแบบ
ไฟฟ้า ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในการจ่าย
ไฟฟ้าให้แก่เครื่องสูบน  าแทนการใช้ไฟฟ้าจากสายส่ง ซึ่งจัดได้
ว่าเป็นระบบที่มีความเหมาะสมกับพื นที่ที่อยู่ในชนบทและ

ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เช่น ตามบริเวณเขตภูเขา เกาะ และผู้
ที่สนใจจะติดตั งเพื่อใช้ประโยชน์กับพื นที่ส่วนบุคคล ไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง  เมื่อ
ต้องการที่จะน าไปใช้กับเครื่องสูบน  ากระแสตรงจึงต้องมีการ
แปลงค่าแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่เครื่อง
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รูปที่ 8ความสัมพันธ์กระแสกับเวลาอัดประจ ุ

จากรูปที่ 8 กระแสขณะการอัดประจุจะมคี่าลดลงตาม
เวลาเรื่อยๆและมีกระแสเฉลี่ยอยูท่ี่ 8.4 A 

 

 
รูปที่ 9 ความสัมพันธ์อุณหภูมิกับเวลาอัดประจ ุ
จากรูปที่ 9 อุณหภูมิในการอัดประจุจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ตามเวลาและจะมีอุณหภูมิที่ 31.5ºC 

 
รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ความถ่วงจ าเพาะกับเวลา 

อัดประจ ุ
จากรูปที่ 10 ความถ่วงจ าเพาะในขณะอัดประจุจะมีค่า

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีแรงดันและกระแสที่อัดประจุเข้า
ตลอดเวลา และจะใช้เวลาในการอัดประจุที่ 540 นาทีและมี
ค่าความถ่วงจ าเพาะที่ 1.250 

 
ตารางที่ 3 สถานะการประจุของแบตเตอรี ่

 
     จากตารางที่ 3 การทดลองการอัดประจุจะใช่เวลาในการ
อัดประจุ 9 ช่ัวโมง โดยเริ่มอัดประจุที่ความถ้วงจ าเพาะ 
1.156 หรือ %SOC เท่ากับ 25% ใช้เวลาในการประจุ  
210 นาที ได้ค่าความถ่วง 1.190 หรือ % SOC เท่ากับ 50% 
ใช้เวลาในการประจุ 390นาทีได้ค่าความถ่วง 1.220 หรือ % 
SOC เท่ากับ 75% ใช้เวลาในการประจุ 540 นาทีได้ค่า
ความถ่วง 1.250 หรือ % SOC เท่ากับ 100% 
5.2 การคายประจ ุ

 
รูปที ่11 ความสัมพันธ์แรงดันแบตเตอรี่กับเวลา คายประจุ 

จากรูปที่ 11 แรงดันแบตเตอรี่ในขณะคายประจุจะ
ลดลงเรื่อยๆตามเวลาในการคายประจุ 

 

 
รูปที่ 12 ความสัมพันธ์กระแสแบตเตอรี่กับเวลา 

คายประจ ุ
จากรูป 12 กระแสของแบตเตอรี่ในขณะคายประจจุะ

คงที่ตลอดการทดลองคายประจ ุ
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รูปที ่13 ความสัมพันธ์แรงดันโหลดกับเวลาคายประจ ุ

     จากรูป 13 แรงดันของโหลดในขณะคายประจจุะคงท่ี
ตลอดการทดลองคายประจ ุ
 

 
รูปที่ 14 ความสัมพันธ์กระแสโหลดกับเวลา คายประจุ 

จากรูป 14 กระแสของโหลดในขณะคายประจุจะคงที่
ตลอดการทดลองคายประจุ 

 
รูปที่ 15 ความสัมพันธ์อุณหภูมิแบตเตอรี่กับเวลาคายประจ ุ

จากรูป 15 อุณภูมิในขณะคายประจุจะคงที่ตลอดการ
ทดลองคายประจุ 

 

 
รูปที ่16 ความสัมพันธ์ความถ่วงจ าเพาะกับเวลาคายประจ ุ

จากรูปที่ 16 ความถ่วงจ าเพาะในขณะคายประจุจะมีค่า
ลดลงเรื่อยๆเนื่องจากมีแรงดันและกระแสที่คายประจุออก
ตลอดเวลา และจะใช้เวลาในการคายประจุ 190 นาที เลือค่า
ค ว ามถว งจ า เ พ าะ  1.15 นั้ น คื อค ายป ระจุ ไ ป  75% 
เหลือ %SOCเท่ากับ 25%  

ตารางที่ 4 สถานการณ์คายประจแุบตเตอรี ่
       เวลา       ความถ่วงจ าเพาะ %DOD 

0 1.250 0% 
70 1.226 25% 
120 1.190 50% 
190 1.150 75% 

 
     จากตารางที่ 4 การคายประจุแบตเตอรี่ใช้เวลาทั้งหมด 
190 นาที โดยความถ่วงจ าเพาะในตอนเริ่มต้นคายประจุ
เท่ากับ 1.250  เมื่อเวลาในการคายประจุผ่านไป 70 นาที 
เหลือความถ่วงจ าเพาะเท่ากับ 1.226 %DOD เท่ากับ 25%  
เมื่อเวลาในการคายประจุผ่านไป 120 นาที เหลือความ
ถ่วงจ าเพาะเท่ากับ 1.190 %DOD เท่ากับ 50% , เมื่อเวลา
ในการคายประจุผ่านไป 190 นาที เหลือความถ่วงจ าเพาะ
เท่ากับ 1.150 %DOD เท่ากับ 75% นั้นคือเหลือ %SOC 
เท่ากับ 25% 
5.3 ประสิทธิภาพการคายประจุ 
     เป็นการแสดงกราฟความสัมพันธ์ของก าลังงานกับเวลา
ขณะอัดประจุและคายประจุ 
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รูปที่ 17ความสัมพันธ์ก าลังไฟฟ้ากับเวลาอัดประจ ุ
 จากรูปที่ 17 ก าลังฟฟ้าจะลดลงเรื่อยๆตามเวลา

การชาร์จแบตเตอรี่ เนื่องจากค่ากระแสและแรงดันที่เปลีย่นป
ตามเวลาการชาร์จ 

 
 
รูปที่ 18 ความสัมพันธ์ก าลังไฟฟ้ากับเวลา คายประจ ุ
     จากรูปที่ 18ก าลังฟฟ้าจะคงที่ ตามเวลาการคาย

ประจุแบตเตอรี่ เนื่องจากค่ากระแสและแรงดันที่จ่ายโลด
คงที ่
 
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการคายประจ ุ

ค่าเฉลี่ย 

คา
ยป

ระ
จ ุ เวลา (ชั่วโมง) กระแส (A) แรงดัน (V) 

3.1h 19.952 11.88 
P (W) 232.753 

อัด
ปร

ะจ
 ุ

9h 8.40 13.49 
P (W) 113.316 

 
 
 

 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
     ในการประจุแบตเตอรี่ ใช้เวลาทั้งหมด 540 นาที โดย
ความถ่วงจ าเพาะในตอนเรื่มต้นประจุเท่ากับ 1.156 เมื่อเวลา
ในการประจุผ่านไป 210 นาที ความถ่วงจ าเพาะเท่ากับ 
1.190 %SOC เท่ากับ 50% , เมื่อเวลาผ่านไป  390 นาที 
ความถ่วงจ าเพาะเท่ากับ 1.220 %SOC เท่ากับ 75%  เมื่อ
เ ว ล า ผ่ า น ไป  540 น า ที  ค ว า ม ถ่ ว ง จ า เ พ าะ เท่ า กั บ 
1.250 %SOC เท่ากับ 100%  
     ในการคายประจุแบตเตอรี่ใช้เวลาทั้งหมด 190 นาที โดย
ความถ่วงจ าเพาะในตอนเริ่มต้นคายประจุเท่ากับ 1.250  เมื่อ
เวลาในการคายประจุผ่านไป 70 นาที เหลือความถ่วงจ าเพาะ
เท่ากับ 1.226 %DOD เท่ากับ 25% , เมื่อเวลาในการคาย
ประจุผ่านไป 120 นาที เหลือความถ่วงจ าเพาะเท่ากับ 
1.190 %DOD เท่ากับ 50% , เมื่อเวลาในการคายประจุผ่าน
ไป 190 นาที เหลือความถ่วงจ าเพาะเท่ากับ  1.150 %DOD 
เท่ากับ 75% นั้นคือเหลือ %SOC เท่ากับ 25% 

 
7. สรุป 

ในการศึกษาการอัดประจุและคายประจุของแบตเตอรี่ 
ผลการศึกษา ขณะเริ่มต้นชาร์จความถ่วงจ าเพาะเท่ากับ 
1.156 นั้นคือ %SOC เท่ากับ 25% ใช้เวลาในการชาร์จ  
540 นาที  วั ดความถ่ วงจ า เพาะได้ เท่ ากับ  1.250 นั้ น
คือ %SOC เท่ากับ 100% นั้นคือใช้เวลาในการประจุแบต
ทั้งหมด 9 ช่ัวโมง  ในการคายประจุแบต ขณะเริ่มคายประจุ
แบตความถ่วงจ าเพาะเท่ากับ 1.250 นั้นคือ %SOC เท่ากับ 
100% หรือ %DOD เท่ากับ 0% ใช้เวลาในการคายประจุ 
190 นาที วัดความถ่วงจ าเพาะได้เท่ากับ 1.15 นั้นคือ %SOC 
เท่ากับ 25% หรือ %DOD เท่ากับ 75% ใช้เวลาในการคาย
ประจุแบตทั้งหมด 3 ช่ัวโมง 10 นาที 

8.กิตติกรรมประกาศ 
     ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัวที่ให้
ก าลังใจและสนับสนุนในด้านการเงินแก่ผู้จัดท าตลอดมาจน
ส าเร็จ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาเชียงราย ท่ีให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ และ
ห้องทดลองในการท าโครงงานเรื่องนี้คุณประโยชน์อันใดที่
เกิดจากการวิจัยนี้ ย่อมเป็นผลมาจากความกรุณาของท่าน
ดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดท าจึงใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
[1] ลพรชัย พรหฤทัย, บุญยัง ปลั่งกลาง. การทดสอบ

และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ต่อการ
อัดและคายประจุแบตเตอรี่แบบ ตะกั่วกรด. การ
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บทคัดย่อ  
          โครงงานนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลตอบสนองเวลาของเซลล์แสงอาทิตย์เป็นการน าเอาเซลล์แสงอาทิตย์มาทดสอบ 
หาผลตอบสนองเวลาในการหาค่าพารามิเตอร์ค่าตัวแปรในเซลล์แสงอาทิตย์เพราะในเซลล์แสงอาทิตย์เรามาสามารถรู้ค่า  
ตัวแปรค่าพารามิเตอร์จึงจ าต้องน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการทดสอบหาค่าพารามิเตอร์ ค่าตัวแปรและการวัด
ลักษณะกระแส-แรงดันและน าค่ากระแส-แรงดันการเกิด Transient เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าตัวแปรในการด าเนินงานได้ใช้ 
โซล่าเซลล์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างสัญญาณพัลส์และสวิตซ์ IGBT สวิตซ์คันโยก เพื่อมาท าการทดสอบ
ผลตอบสนองเวลาของเซลล์แสงอาทิตย์ ผลการศึกษาในการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ป้อนสัญญาณพัลส์ Monostable 
IC 555 พบว่าค่าพารามิเตอร์ ค่าตัวแปร Capacitance มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ข้ึนอยู่กับค่าความต้านทานภายในของ
เซลล์แสงอาทิตย์และสวิตซ์คันโยก ค่าตัวแปรก็จะแปรผันตามเวลาเช่นเดียวกัน 

ค าหลัก : เซลล์แสงอาทิตย์,พารามิเตอร์,สัญญาณพัลส์, 

Abstract 
           This project aims to study the response time of the solar cells function to find the response time 
value parameters, the value of the variable in the solar cell. Because solar cells we can know the variable 
parameters must bring the electronic device to assist in the determination of the parameter. The 
parameters and characteristics measured current - voltage and current values - Voltage Transient going to 
be analyzed for the variables.  In the use of solar cells and electronics to create a pulse switch and IGBT 
switch lever to test the response time of a solar cell.  The study on the test of electronic equipment 
input pulse signals Monostable IC 555. Found that the value of the parameter, the value of a variable 
Capacitance.  The change over time Based on the internal resistance of the solar cell and the switch lever. 
Parameters will vary according to time as well 

Keywords : Solar cells, parameters, pulse signals. 
 
1. บทน า 
     ปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่
ก่อให้เกิดมลพิษและเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถน ามาใช้ได้
อย่างไม่จ ากัดโดยไม่ต้องมีรายจ่ายค่าพลังงาน การใช้พลังงาน
จากแหล่งก าเนิดแสงอาทิตย์ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน จากการที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสีลงมาสู่พื้นโลกท าให้เกิด
เป็นพลังงานแสงและพลังงานความร้อน ซึ่งพลังงานความ

ร้อนที่ ได้จากดวงอาทิตย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ ได้ 
หลายด้าน เช่น น าความร้อนที่ได้จากดวงอาทิตย์มาผลิตเป็น
ระบบผลิตน้ าร้อนน าความร้อนมาใช้ในการอบแห้ง เป็นต้น 
ส่วนพลังงานแสงที่ได้จากดวงอาทิตย์สามารถน ามาใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ โดยผ่านอุปกรณ์ที่แปลงจากพลังงานแสงเป็น
พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงและความเข้มแสง เป็นปัจจัย
ส าคัญสาหรับการใช้ในการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ 
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เนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงาน
ไฟฟ้ า  พลั งงานแสง เป็ นองค์ป ระกอบที่ ท า ให้ เซลล์
แสงอาทิตย์ทางานในช่วงความยาวคลื่นที่ตอบสนอง ส่วน
ความเข้มแสงเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้ระดับความสามรถการ
จ่ายกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไป [1] 
     เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทาง
อิเลคทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ส าหรับเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์
จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน 
เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพในการผลิต
ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ไ ด้ ดี ที่ สุ ด ใ น ช่ ว ง เ ว ล า ก ล า ง วั น 
ซึ่งช่วยท าให้สามารถประหยัดพลังงานในเวลากลางวันได้ 
และสามารถน าเซลล์แสงอาทิตย์ไปใช้ในเขตพื้นท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ 
[2] 
     การศึกษาผลตอบสนองเวลาของเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้
ภาวะทดสอบมาตรฐานเป็นข้อมูลส าหรับใช้ศึกษาเซลล์
แสงอาทิตย์ของนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักวิจัย และ นิสิต
นักศึกษาด้วย การศึกษาผลตอบสนองเวลาของเซลล์
แสงอาทิตย์  ในการทดสอบผลตอบสนองเวลาเซลล์
แสงอาทิตย์จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของเซลล์แสงอาทิตย์
และผลตอบสนอง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลส าหรับการออกแบบเซลล์
แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการประยุกต์ใช้
เซลล์แสงอาทิตย์ให้เหมาะสม 
     ผลการศึกษาจึงได้มีแนวคิดในการทดสอบผลตอบสนอง
เวลาของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้สวิตซ์ IGBT สวิตว์คันโยก 
และป้อนสัญญาณพัลส์ Monostable IC 555 เพื่อที่จะใช้ใน
การทดสอบผลตอบสนองเวลาของเซลล์แสงอาทิตย์ 
 
2.วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย 
     เพื่อศึกษาผลตอบสนองเวลาของเซลล์แสงอาทิตย ์

 
3. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและแนวคิด 
3.1ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  
3.1.1 เซลล์แสงอาทิตย์ 
     เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางด้าน
อิเลคทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ส าหรับเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการน าสาร 
กึ่งตัวน า เช่นซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุ ดและมีมากที่สุด 
บนพื้นโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิต 
ให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์และเมื่อแสงตกกระทบลงบนแผ่น
เซลล์แสงอาทิตย์ ท าให้รังสีของดวงอาทิตย์จะมีอนุภาคที่
เรียกว่าโฟตอน [3] 
 

หลักการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ 
     เริ่มจากแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิด
การสร้างพาหะน าไฟฟ้าประจุลบ(เรียกว่าอิเล็กตรอน) และ
ประจุบวก (เรียกว่า โฮล) ซึ่งอยู่ในภายในโครงสร้างรอยต่อ 
พีเอ็นของสารกึ่งตัวน าโดยโครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะท า
หน้าท่ีสร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล ์เพื่อแยกพาหะไฟฟ้าชนิด
อิเล็กตรอนให้ไหลไปที่ขั้วลบ และท าให้พาหะน าไฟฟ้าชนิด 
โฮล  ไหลไปที่ ขั้ วบวก จึ งท าให้ เกิดแรงดัน ไฟฟ้ าแบบ
กระแสตรงขึ้นที่ขั้วทั้งสองเมื่อต่อเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น หลอดไฟ มอเตอร์ เป็นต้น) ก็จะเกิด
กระแสไฟฟ้าไหลในวงจร [3] 
วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์  
     พิ จ ารณ าจากวงจรสมมู ลขอ งเซลล์ แส งอาทิ ต ย์ 
ประกอบด้วย แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อขนานกับไดโอดโดย
ให้แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นกระแสคงที่ ซึ่งแปรผันตาม
ความเข้มแสงที่ตกกระทบบนเซลล์ ความต้านทานอนุกรม Rs
เป็นค่าความต้านทานที่ เกิดขึ้นจากจุดเช่ือมต่อระหว่าง 
ตัวน าไฟฟ้ากับเซลล์ส่วนตัวต้านทานช้ันท์ Rsh เกิดขึ้นเมื่อให้
แรงดันไฟฟ้าในลักษณะไบอัสกลับให้กับไดโอด ดังแสดงในรูป
ที่ 1 [4] 

 
รูปที่ 1 วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ 

 
     จากรูปที่  1  วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิ ตย์จ ะ
ประกอบด้วย แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อขนานกับไดโอด  
ค่าความต้านทานแบบขนานแล้วต่ออนุกรมกับความต้านทาน
แบบอนุกรมซึ่งเป็นความต้านทานที่เกิดขึ้นจากจุดเช่ือมต่อ
ระหว่างตัวน ากับเซลล์  

 exp L s
L ph D

sh

e V I R
I I I

R
 

   
    

ph d sh LI I I I     
L ph sh dI I I I     

 

เมื่อ   phI  คือ กระแสไฟฟ้าขาออก 
       LI    คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลเกดิจากแหล่งพลังงานแสง 
      shI    คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานช้ันท์ 
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       dI   คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไดโอด 
Vj Rs

RsRshRd

id
ic

 
รูปที่ 2 วงจรสมมูลคงตัวเซลล์แสงอาทิตย์ 

โมเดลไดโอดหนึ่งตัว 

3.1.2 สมการวงจรอันดับหนึ่ง 
     สมการวงจรอันดับหนึ่งคือค่ากระแสและแรงดันใน
สถานะช่ัวครู่ เป็นวงจรที่สามารถอธิบายและเขียนสมการ
แบบจ าลองได้ด้วยสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง 
สมการในการค านวณหาค่า [4] 

เมื่อต้องการหาค่า  
R Rd shR Rsth R Rd sh


 


 

และ RsV Vsth R R Rsd sh
 

 
 , 

VthIth Rth
   

 
สมการค านวณหาค่า Capacitance 
เริ่มจากสมการแรงดันเก็บประจุ 

1 RC
oV V e


 

   
 

         (3.1) 

กลับสมการให้แยก exp 

1
t
RC

o

V e
V

 
  
 

         (3.2) 

ท าการ Take Ln ทั้งสองข้างให้เท่ากัน 

1
t
RC

n
o

VLn L e
V

  
   

   
        (3.3) 

0

1
t
RCVLn e

V
  

    
   

         (3.4) 

ดังนั้น ท าการกลับสมการเพื่อหาค่า   = (Time Constant) 

t
RC

t

e



                       (3.5) 

และจะได้ 
R C                        (3.6) 

 
จากสมการที ่(3.6) ย้ายข้างสมการหาค่า 

1

o

tC
R VLn

V

 
 
     
     

                    (3.7) 

ก็จะได้ 

C
R


                                (3.8) 

ส่วนสมการการคายประจุ คือ 

( )
t
RC

oV V e


           (3.9) 
 

โดยการแก้สมการ เพื่อหาค่า Capacitance ก็คล้ายๆกัน แค่
การสะสมประจุ คือ 
 

  
t-RC1- e

 
 
 
 

                                     (3.10) 

ส่วน คายประจุ คือ  
 

t
RCe

 
 
 

                                        (3.11) 

 
เมื่อ V   คือ ค่าแรงดันของวงจร [V] 
     oV   คือ ค่าแรงดันที่มีการเปลี่ยนแปลง [V] 
   exp  คือ ฟังก์ช่ันยกก าลังฐานธรรมชาติ (Exponential 
Function) 
      t   คือ คาบเวลา (time) [s] 
     R   คือ ค่าความต้านทานในวงจร(Resistance) [Ω] 
    C    คือ ค่าตัวเก็บประจุ (Capacitance) [F] 
       คือ ค่าคงท่ีเวลา (Time Constant) 
    Ln  คือ ลอการิทึมธรรมชาติ เป็นค่าคงท่ี e (2.718) 
 
สมการ แก้สมการ กระแส เพื่อหาค่า Capacitance   
สูตร การคายประจุ คือ 

t
RCI Io e

 
  

 
                             (3.12) 

 
ย้ายข้างสมการ 

t
RCI e

Io


          (3.13) 
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แก้สมการ Ln  เป็นการย้ายกลับฟังก์ช่ัน exp 
t
RCILn Lne

Io
   

 
                      (3.14) 

I tLn
Io RC

    
 

                         (3.15) 

 
ย้ายข้างสมการเพื่อหาค่า  = Time Constant 

t
ILn
Io

  
 
 
 

                             (3.16) 

จะได้ 
 R C            (3.17) 
 
โดยจะหาค่า Capacitance 

1 tC
IR Ln
Io

 
 
   

  
    

                        (3.18) 

 
ดังนั้น จะได้ 

RC
C

          (3.19) 

 
เมื่อ   I  คือ ค่ากระแส [A] 
      Io  คือ ค่ากระแสที่มีการเปลี่ยนแปลง 
1 exp  คือ ฟังก์ช่ันยกก าลังฐานธรรมชาติ(exponential 
function)  
        t คือ คาบเวลา (time) [s] 
       R  คือ ค่าความต้านทานในวงจร (Resistance) [Ω] 
       C  คือ ค่าตัวเก็บประจุ (Capacitance) [F] 
        คือ ค่าคงท่ีเวลา (Time Constant) 
      Ln  คือ ลอการิทึมธรรมชาติ เป็นค่าคงท่ี e (2.718) 
 
ส่วนสมการ อัดประจุของกระแส คือ [5] 

1
t
RCI Io e

 
  

 
                         (3.20) 

ย้ายข้างสมการ Ln  เป็นส่วนกลับ exp 

1
t
RCILn Ln

Io
      

   
         (3.21) 

1

t
RCILn e
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                    (3.22) 

 

ย้ายสมการ หาค่า   = Time Constant 

ILn
Io

 
 
 
 

                            (3.23) 

 
R C                                      (3.24) 

 
โดยการค านวณจะได้ 

            1 tC
IR Ln
Io

 
 
   

  
    

        (3.25) 

  RC
c

                     (3.26) 

 
3.1.3 วงจรสัญญาณพัลส์  
     วงจรสัญญาณพัลส์จะมีการท างานในลักษณะที่ต้องมี
สัญญาณกระตุ้นทางอินพุตเรียกว่า สัญญาณจุดชนวน 
(Trigger) จึงจะผลิตสัญญาณพัลส์ออกมาที่เอาต์พุตจะมีพัลส์
เพี ย ง1ลู ก เท่ านั้ น  ท า ให้ เอ าต์ พุ ตที่ ได้ เป็ น สั ญ ญ าณ 
พัลส์สี่เหลี่ยม มีคาบเวลาคงที่ตามค่าRCในวงจรที่เรียกว่า 
Time Constant อาจจะเป็นพัลส์บวกหรือพัลส์ลบ สูตรหา
ความกว้างของพัลส์ คือ Tw = 0.693 RC [6] 
 

           
          พัลส์บวก                           พัลส์ลบ  
 รูปที่ 3 แสดงลักษณะของสัญญาณพัลส ์
 
คุณลักษณะของรูปคลื่นพัลส์ 
     รูปคลื่นพัลส์ในอุดมคติ (Ideal pulse waveform) คือ
รูปคลื่นที่พิจารณาโดยไม่คิดค่าช่วงเวลาศูนย์เสียที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่พัลส์มีการเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ าไปสูงและจากสูง
ไปต่ า [6] 

 
             รูปที่ 4 รูปคลื่นพัลส์ในอุดมคติ 
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3.2 แนวคิดในการท างาน 
 

 
รูปที่ 5 แนวคิดในการศึกษาผลตอบสนองเวลา 

ของเซลล์แสงอาทิตย ์
 
เป้าหมายในการท างานมี 2 กรณี ดังนี ้
กรณีที่ 1 วัดผลการตอบสนองเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการวัด
จากการ Open-Short เพื่อหาค่ากระแส แรงดัน ท าผลที่
ได้มาค านวณหาค่า Capacitance 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที ่6 แสดงรูปแบบในการวัดค่าในกรณีที่ 1 
 
กรณีที่ 2 ท าการทดลองเหมือนกรณีที่ 1 แต่แตกต่างตรงท่ี
กรณสีับสวิตช์  Short-Open น าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7 แสดงรูปแบบในการวัดค่าในกรณีที่ 2 
 
 

4.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      พิศณุ ตันติถาวร1993  พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับการจ าลองผลตอบสนองเชิงเวลาของระบบควบคุม
( โ ป ร แ ก ร ม  cssp ห รื อ control system simulation 
package)โดยท าการเปรียบเทียบโปรแกรมระหว่าง cssp 
และโปรแกรม ANSIM และ TUTSIM [7] 
     Baruah,Davis 2011  วิ เค ราะห์ ป ระสิ ท ธิภ าพการ
ตอบสนองเวลา โดยท าการศึกษาว่าอัลกอริธึมมีการจ ากัด
เวลาที่เครื่องสามารถท างานร่วมกันแบบสแตตกิของระบบท่ีมี
ความส าคัญของระบบและมีการปรับเปลี่ยนให้มีการผสมกัน
ของระบบท่ีมีความส าคัญที่จ าเป็นต้องใช้งานร่วมกัน [8] 
     สุทัศน์ แขกระจ่าง ,ปุณยวีร์  จามจรีกุล2013  ศึกษา
ผลตอบสนองเชิงเวลาตัดศูนย์ของกระแสไฟฟ้าในขดลวดที่
เกิดจากโลหะโดยใช้การเหนี่ยวน าด้วยพัลส์ โดยใช้วงจรเปิด/
ปิดพัลส์PWMให้แก่ขดลวดที่ออกแบบและสร้างขึ้นมาใหม่ที่
สามารถส่งสัญญาณพัลส์PWM โดยในเบื้องต้นจะท าการ
ทดสอบโลหะ3ชนิดเท่านั้นได้แก่ อลูมิเนียม ทองแดง และ
เหล็ก [9] 
 
5.วิธีด าเนินงาน 
     การศึกษาผลตอบสนองเวลาของเซลล์แสงอาทิตย์ โดย
การศึกษาผลสอบสนองเวลาโดยการค านวณและท าการ
ทดสอบผลตอบสนองเวลาของเซลล์แสงอาทิตย์ ในโครงงาน
การศึกษานี้มีขั้นตอนการด าเนินงานตาม รูปที่ 8 

 
               รูปที่ 8 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

A 

 
Solar cell V 

 
Solar cell 

A 

V 
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6. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
กรณีที่ 1 ผลทีไ่ด้จากการจ าลองOpen-Short คือ 
 

 
รูปที ่9 สัญญาณแบบOpen-Short 

     จากรูป 9 เส้นสีเหลือง คือ แรงดัน ส่วนเส้นสีเขียว คือ
กระแส ก่อนที่จะสับสวิตช์เมือมีการสับสวิตช์ คันโยก Open-
Short แรงดัน เส้นสีเหลือง จะมีค่าสูงและจะค่อยๆตกลงที่  
0 V เพราะเกิดการลัดภายในวงจร พอไปถึงระยะเวลาหนึ่ง ก็
เกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของแรงดัน คือการอัดประจุ ไป
จนถึงจุดอิ่มตัวในสภาวะ Steady State ส่วนกระแสจะ
กลับกันเมื่อท าการสับสวิตช์กระแสจะมีคาสูง และจะค่อยๆ
ลดลงไปถึงจุดเวลาหนึ่ง จะอยู่ ในสภาวะการคายประจุ 
กระแสก็เกิดการอัดประจุ ไปจนถึงจุดคงท่ี 

 

 
รูปที่ 10 ค่าค านวณCapacitance ของแรงดัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 11 ค่าค านวณCapacitance ของกระแส 

     จากรูป 10-11 การค านวณหาค่า Capacitance ของ
กระแสและแรงดัน พบว่า มีค่า แรงดันมีค่า คาปาซิแตนช์  
จะมีค่าเปลี่ยนแปลงที่เวลา 2.00e-0.5 ส่วนกระแส ก็จะมี 
การ เป ลี่ ย น แป ล งที่ เวล า เท่ ากั น  แต่ ก ระแสจะมี ค่ า 
Capacitance มากกว่าแรงดัน 
กรณีที่ 2 ผลที่ได้จากการจ าลอง Short-Open คือ 
 

 
รูปที่ 12 สัญญาณแบบ Short-Open 

     จากรูป 12 เมื่อท าการสับสวิตช์คันโยกค้างไว้ คือการ 
Short circuit แ ร งดั น  (สี เห ลื อ ง ) จ ะ มี ค่ า เป็ น ศู น ย์  
ส่วนกระแสจะมีค่าต่ าคือ ค่าลบ เมื่อท าการสับสวิตช์คันโยก 
Short-Open จากค่าแรงดันที่เป็น 0 V แรงดันก็จะเกิดการ
อัดประจุไปจนถึงจุดอิ่มตัว ส่วนกระแส(สีเขียว)ที่มีค่าติดลบ 
ก็จะคอย ๆ ตกลงไปที่ 0 V เมื่อแรงดันเปลี่ยนไปค่ากระแสก็
จะลดลงคือการคายประจุ  
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รูปที่ 13 กราฟค านวณหาค่า Capacitance ไม่มีค่าคงท่ี 

 
     จากกราฟการใช้สวิตช์คันโยก พบว่า จากการค านวณหา
ค่า Capacitance ไม่มีค่าคงที่ เพราะจะมีค่าผกผันตามเวลา 
ยิ่งเวลามากขึ้นความเปลี่ยนแปลงก็จะเพิ่มตาม จึงท าให้ค่า 
Capacitance เปลี่ยนตาม    
 

 
รูปที่ 14 กราฟค านวณหาค่า Capacitance มีค่า

เปลี่ยนแปลงผกผันตามเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ร ณี ที่  2  Open-Shot โ ด ย ใ ช้ ส วิ ต ช์ Electronice 
monostable IC 555 ผลที่ได้ คือ 
 

 
รูปที่ 15 สัญญาณแบบOpenไปShort 

     จากรูป 15 เมื่อท าการกดสวิตช์ Electronic จาก Open 
ไป Short แรงดัน(สีเหลือง)จะถูกลัดวงจรอยู่ที่ 0 A และเมื่อ
ปล่อยสวิตช์แรงดันก็จะเกิดการอัดประจุ เพราะเริ่มแรกมาไม่
มีความต่างศักดิ์ในวงจร ก็จะเป็น 0 A  คือค่า Capacitance 
เมื่อท าการปล่อยสวิตช์ ค่าตัวเก็บประจุจะเกิดการอัดประจุ
ไปจนถึงจุดอิ่มตัวในสภาวะ Steady State ส่วนกระแส  
(สีเขียว) จะตรงข้ามกัน เมื่อกดสวิตช์ กระแสจะมีค่าสูงและ
จะค่อยๆลดลงคือ 
     การคายประจุ เมื่อแรงดันมากข้ึน ความต่างศักย์มากขึ้น 
ค่ากระแสก็จะไม่มีการไหลในวงจร ค่ากระแสก็จะตกลงที่  
0 A 

 
รูปที่ 16 กราฟค านวณค่า Capacitance ในแผงโซล่าเซลล ์

     จากกราฟพบว่า การค านวณค่า Capacitance ในแผง 
โซล่าเซลล์มีค่าเปลี่ยนแปลงผกผันกับค่าเวลา ซึ่งเป็นผลจาก
ค่าความต้านทานวงจรเซลล์แสงอาทิตย์มีค่ าไม่คงตั ว
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เปลี่ยนแปลงไปตามแรงดัน จึงท าให้ค่า Capacitance ไมมี
ค่าคงท่ี  
 

 
รูปที่ 17 กราฟค านวณหาค่า Capacitance ไม่มีค่าคงท่ี 

     จากกราฟพบว่าจากการค านวณหาค่า Capacitance ไม่
มีค่าคงที่ เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เพราะยิ่งเวลามากขึ้นค่า 
Capacitance ก็จะเพิ่มขึ้นไปถึงจุดๆหนึ่ง 
 
7.สรุปผลการวิจัย 
     จากการทดลองจากกรณีที่ 1 Open-Short และกรณีที่ 
2 Short-Open พบว่าพารามิเตอร์ จากการค านวณหาค่า
Capacitance จากโปรแกรม Excel ค่าของกระแสกรณีที่ 2 
มี ค่ า  Capacitance เท่ ากั น  เพ ราะแป รผั น ต าม เวล า
เหมือนกัน ส่วนแรงดัน สวิตซ์คันโยกจะมีค่าCapacitance 
ไม่เทา่กับสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะอาจค านวณคาดเคลื่อน  
 
8.กิตติกรรมประกาศ 
 โครงงานการศึกษาผลตอบสนองเวลาของเซลล์
แสงอาทิตย์จัดท าขึ้นตามเง่ือนไขของการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยโครงงานนี้ส าเร็จ
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จนส าเร็จไปด้วยดี  
 สุดท้ายนี้ผู้ท าวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และ
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ผู้ จัดท าตลอดมาจนส าเร็จ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่อ านวยความสะดวก
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บทคัดย่อ  
บทความนี้  เป็นการศึกษาและวิจัยเพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมมอเตอร์ดีซีบัสเลสในรถพลังงานไฟฟ้า 

ด้วยบอร์ด STM32ซึ่ง มีการควบคุมโดยการเขียนโปรแกรมลงในบอร์ด เพื่อสร้างสัญญาณPWM ซึ่งสัญญาณที่ได้จาก บอร์ด
STM32นี้จะถูกส่งผ่านไปยังชุดขับเกตของมอเตอร์ ในการท างานของรถพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมอเตอร์มีขนาดก าลัง 5000W หรือ
ประมาณ 6.7 แรงม้า โดยใช้แบตเตอร์รี่ แรงดันไฟฟ้าที่ 48 โวลต์ และกระแสไฟฟ้า 160 แอมป์แปร์  มีระบบส่งก าลังในการ 
ทดเฟือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน ซึ่งจะมีการส่งแรงจากระบบโซ่ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปลงถ่าน  
48 โวลต์ กระแสขณะที่ไม่มีโหลดอยู่ที่ 19.21 แอมป์แปร์ เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศและเป็นการหาพลังงานทางเลือกที่
สะอาด สะดวกต่อการใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว,ชุมชนทั่วทั้งในประเทศ 

ค าหลัก : มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน รถไฟฟ้า ระบบควบคุม เครื่องควบคุมมอเตอร ์

Abstract 
This article is for education and research to design and build a DC motor controller buser in car 

electrical energy STM Board 32 Are controlled by the programming boards to create the PWM signal which 
signals obtained from STM Board, 32, will be passed to the gate drive of the motor in the work of electric 
powered vehicle which motor size is approximately 6. 7 horsepower 5000W or are using the 
batteries.  Voltage at 48 volts and the electricity transmission system with 160 Ah in the gear in order to 
increase efficiency in propulsion which are sent from the system chain.  Using the wireless converter DC 
motor, 48 volt coal stream while no load at 19. 21 Ah in order to reduce air pollution and is a clean 
alternative energy. Easy to use, saving fuel helps to reduce costs within the family, communities throughout 
in the country.  

Keywords : DC brush motor , electrical car, motor controller, machine controller system.
 
 
1. บทน า 
     โครงการนี้ได้จากการที่สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยกันเสนอ
ความคิดและประกอบด้วยความสนใจเกี่ยวกับมอเตอร์
บัสเลสหรือมอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านกระแสตรง DC ตาม
ท้องตลาดเครื่องควบคุมมอเตอร์มีราคาสูง  และจึงได้มี

ความคิดว่าจะน ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบไร้แปลงถ่านกระแสตรง
(DC) มาสร้างสิ่งที่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงน าไปประยุกต์
เข้ากับรถพลังงานไฟฟ้า เพราะในการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่
จ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะเพื่อลดเวลาในการเดินทางในการ
ประหยัดเวลา แต่ส่วนมากจะเป็นรถพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งเป็น
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การปล่อยก๊าซ Co2 ที่ท าให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือท าให้
โลกร้อน ดังนั้นเราจึงให้ความส าคัญในการใช้พลังงาน
ทางเลือกที่ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเป็นพลังงานสะอาด 
เพื่ออนาคตของคนยุคใหม่ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการใช้
พลังงานมากขึ้นทั้งในด้านพลังงานปิโตรเลียม โดยเฉพาะ
พลังงานจากน้ ามันเช้ือเพลิง ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการ 
ใช้น้ ามันเป็นจ านวนมากแต่ปริมาณน้ ามันมีจ านวนจ ากัดท า
ให้ราคาน้ ามันดิบสูงขึ้นมาก ในสภาวะปัจจุบันราคาน้ ามันมี
ราคาสูงขึ้นมากและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปริมาณของ
น้ ามันยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับการใช้
พลังงานจากน้ ามัน ซึ่งมาจากฟอสซิลก่อให้เกิดมลพิษทาง 
สิ่งแวดล้อมและยังก่อเกิดปัญหาโลกร้อนทั่วโลก หากเรา
พิจารณาอัตราการใช้พลังงานในช่วงครึ่งศรวรรษที่ผ่านมา จะ
พบว่า สอดคล้องกับการเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ในอากาศเป็นอย่างดีและไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงใน
ระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังลังงานใน
ประเทศมากข้ึน ในชีวิตประจ าวันมีการใช้ยานพาหนะทางบก
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อถ่ายทอด
พลังงานให้ขับเคลื่อนไปยังที่หมายและปัจจุบันผู้คนได้ใช้
รถยนต์เป็นจ านวนมากจึงเกิดมลพิษทางอากาศท าให้เกิด
สภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นผลกระทบต่อผู้คนมากมาย 
     จากการศึกษาจากท่ีกล่าวมานี้ จึงท าให้เกิดความคิดที่จะ
สร้างเครื่องควบคุมมอเตอร์บัสเลสในรถไฟฟ้าที่จะใช้พลังงาน
จากไฟฟ้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อลดมลภาวะและไม่สร้าง
มลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม เพื่ออ านวยสะดวกให้แก่ผู้คนและ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายพาหนะทางด้านเช้ือเพลิง 

 
2.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ดี.ซี.มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน (Brushless DC Motors) 
     มอเตอร์  ดี .ซี .ชนิดนี้ จะน า ไปใ ช้ในที่ที่ มี อั นตราย 
ปราศจากการเกิดประกายไฟที่แปรงถ่านสัมผัสกับซี่ของ 
คอมมิวเตเตอร์ น าไปประยุกต์ใช้กับงานที่ขับเคลื่อนด้วย
ความเร็วคงที่ เช่น ขับเคลื่อนในฮาร์ดดิสก์ มอเตอร์แบบ 
ไร้แปรงถ่านมีโครงสร้างประกอบด้วย ตัวอยู่กับที่เป็นขดลวด
อาร์เมเจอร์ ส่วนตัวที่เคลื่อนที่เป็นขั้วแม่เหล็กถาวรและที่
ข ด ล ว ด อ า ร์ เ ม เ จ อ ร์ จ ะ ต่ อ เ ช่ื อ ม เ ข้ า กั บ ว ง จ ร 
สวิตช์ชิงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลท าให้ทิศทางการไหลของ
กระแสในขดลวดอาร์เมเจอร์เกิดการเปลี่ยนแปลงตามความถี่
ของการสวิตซ์ของทรานซิสเตอร์ก าลัง ท าให้โรเตอร์ที่เป็น
แม่เหล็กถาวรหมุนตามการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กท่ี
ขดลวดอาร์เมเจอร์ ส่วนต าแหน่งในการตรวจจับที่เพลาจะใช้
ในตอนเริ่มต้น เพื่อให้ได้เวลาในการสวิตช์ที่มีความเหมาะสม 
ซึ่งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับมอเตอร์ ดี.ซี.แบบไร้แปรงถ่าน
เป็นส่วนท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนพอสมควร  

    อย่างไรก็ตามหลักการท างานโดยทั่วไปของมอเตอร์  
ดี . ซี . แ บ บ ไ ร้ แ ป ร ง ถ่ า น ม อ เ ต อ ร์ ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง 
ไ ร้ แปรงถ่ าน  (Brushless DC หรื อ เ รี ยกสั้ นๆว่ าBLDC)  
เป็นมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ synchronous (AC 
Synchronous) สามเฟส หรือจะเป็นแบบ permanent 
magnetsynchronous motor ( PMSM)  ซึ่ ง ต้ อ ง ใ ช้ ไ ฟ 
สามเฟสในการขับ ซึ่งในอดีตเราจะเห็นการใช้งานมอเตอร์ 
AC Synchronous นี้ในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมี
แหล่งจ่ายไฟสามเฟส มอเตอร์เหล่านี้จะหมุนด้วยความเร็วที่
เป็นจ านวนเท่า (หรือท่ีเรียกกันง่ายๆว่า ซิงค์) ของความถี่ของ
ไฟสามเฟสที่จ่าย (เช่น 50 Hz) ข้อจ ากัดในการปรับความเร็ว
รอบจึงท าให้มอเตอร์ประเภทน้ีไม่ถูกใช้งานมากนักในอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปในครัวเรือน ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
เราสามารถควบคุมความเร็วรอบที่ค่าต่างๆ โดยไม่ต้องซิงค์ 
กับ 50 Hz ได้ไม่ยาก ด้วยอุปกรณ์การขับท่ีเรียกว่า inverter  
ซึ่งท างานโดยการรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงมาสร้างเป็น
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสจ่ายให้กับมอเตอร์ ซึ่งจริงๆ
แล้ว DC มอเตอร์เองก็ใช้วิธีสลับทิศทางการจ่ายกระแส 
(commute) 
     จากแหล่ งจ่ าย ไฟกระแสตร งจ่ าย ให้ ขดลวดผ่ าน 
Commutator ซึ่งใช้แปรงถ่านในการท าหน้าที่นี้แต่ในกรณี
ของ BLDC จะออกแบบให้ขดลวดอยู่นิ่ง (stator)และมี
แม่เหล็กถาวรหมุนได้ แล้วใช้วิธีการสลับทิศทางกระแสจ่าย
ให้ขดลวดด้วยวงจรไฟฟ้าแทนการใช้แปรงถ่านจึงกลายเป็น
ที่มาของช่ือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน ซึ่ง
แสดงให้เห็นได้ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 โครงสร้างของมอเตอร ์
 
การท างานของมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน 
     ในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ต าแหน่งของขดลวดสนาม
และของขดลวดอาร์เมเจอร์อาจจะกลับกันได้ในมอเตอร์
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านจะใช้ตัววัดต าแหน่งของโรเตอร์ 
(Rotor Position Sensor) และอินเวอร์เตอร์ในการควบคุม
กระแสในขดลวดสเตเตอร์ ดังนั้น ตัววัดต าแหน่งของโรเตอร์
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และสวิตช์โซลิดสเตทก าลังในอินเวอร์เตอร์จะท าหน้าที่
เหมือนกับแปรงถ่านและคอมมิวเตเตอร์ทางกลของมอเตอร์
กระแสตรง มาตรฐานความเร็วของสนามแม่เหล็กของ 
สเตเตอร์จะเท่ากับความเร็ วของโร เตอร์ตลอดเวลา 
(Synchronism)  เนื่ อ งจากความถี่ ของก ารตั ดต่ อของ 
สวิตช์โซลิดสเตทก าลังถูกควบคุมให้เท่ากับความเร็วของ 
โรเตอร์โดยอัตโนมัติเพราะว่ารับสัญญาณจากตัววัดต าแหน่ง
ของโรเตอร์  
สูตร การหาความเร็ว (Speed)  

 
       𝑁𝑁 = 120×𝑓𝑓

𝑃𝑃                             (2.1) 
โดย 𝑁𝑁    =    ความเร็วรอบ 
 𝑓𝑓 =     ความถี ่  
 𝑃𝑃 = จ านวนโพล 
สูตร การหาค่าแรงบิด (Torque)   
 
       𝑇𝑇 = 𝐻𝐻𝑃𝑃

𝐾𝐾×𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟         (2.2) 
 
โดย 𝑇𝑇 = แรงบิด 
 𝐻𝐻𝑃𝑃 = แรงม้า 
 𝐾𝐾 = ค่าคงท่ี 

= 0.001376 
         𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = ความ เ ร็ วมอ เตอร์ หลั ง ถู ก
ป้อนกลับ 
ทฤษฎีมอสเฟตและการท างานของมอสเฟต 
     ประกอบขึ้นจากแผ่นผลึกฐาน p-n ที่เป็นสารกึ่งตัวน าท า
จากซิลิคอนขั้ว D และขั้ว S ต่อกับบริเวณที่มีการกระตุ้น n 
โดยผ่านวัสดุผิวนอกที่เป็นโลหะนอกจากนี้บางครั้งจะต่อแผ่น
ผลึกฐาน p เข้ากับแหล่งจ่ายจึงมีขั้ว SS เพิ่มขึ้นมาคล้ายกับ
ดีมอสเฟต (Mosfet)ถ้าสังเกตภาพที่ 2 ให้ดีจะเห็นได้ว่าไม่มี
เส้นทางเช่ือมหรือไม่มีแชนแนล (N-Channel) ระหว่าง
บริเวณที่มีการกระตุ้น n ทั้ง 2 แหล่งนี่คือ ความแตกต่าง
เบื้องต้นระหว่างโครงสร้างของ อีมอสเฟตและดีมอสเฟต
ก าหนดให้ VGS = 0 V และจ่าย VDS ที่มีค่าเป็นบวกให้กับ
ขั้ว S และขั้ว D โดยขั้ว SSต่อรวมกับขั้ว S จะเกิดการไบอัส
กลับที่รอยต่อ p-n (บริเวณที่มีการกระตุ้น n กับผลึกพ้ืนฐาน 
P)  เนื่องจากไม่มี เส้นทางเ ช่ือมหรือแชนแนลระหว่าง 
ขั้ว D และ S ท าให้เกิดการต้านการไหลของอิเล็กตรอน 
กระแส IID = 0 แตกต่างจากดีมอสเฟตและเจเฟท (Jfet) ซึ่ง
มี  ID= IDSS  
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 โครงสร้างของมอสเฟส N channelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3 การท างานของมอสเฟส N channel 

     ถ้าจ่าย VDS และVGS ที่มีค่าเป็นบวกดังภาพที่ 3 ท าให้
ขั้ว D และ G มีความต่างศักย์เป็นบวกการที่ขั้ว G มีความต่าง
ศักย์เป็นบวกนี้จะผลักดันให้โฮลในผลกึฐาน p เข้าไปสู่บริเวณ
ภายในผลึกฐาน p และดึงดูดอิเล็กตรอนในผลึกฐาน p (เป็น
พาหะข้างน้อย) รวมตัวกันอยู่ในบริเวณใกล้กับผิวของ SiO2 
ซึ่งมีคุณลักษณะเป็นฉนวนจะป้องกันอิเล็กตรอนไม่ให้ดึงดูด
ไปยังขั้วเกต ขณะที่ VGS เพิ่มขึ้น การรวมตัวของอิเล็กตรอน
ใกล้กับช้ันของ SiO2 ก็จะเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ ขณะเดียวกนั
บริเวณที่มีการกระตุ้น n เกิดการเหนี่ยวน าจากแรงดันVGS 
ท า ให้มีอิ เล็กตรอนหรือ Id (มีทิศทางตรงกันข้ ามกับ
อิเล็กตรอน ) ไหลระหว่างขั้ว D กับขั้ว S ระดับ VGS ที่ท าให้ 
Id ไหลเรียกว่าแรงดันเทรสโฮลด์ (Threshold Voltage, 
VGS(Th)  ส าหรับการวิ เคราะห์ ไฟฟ้ากระแสตรงของ 
อีมอสเฟตจะใช้คุณลักษณะถ่ายโอนวงจรการท างานของ 
มอสเฟต 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 วงจรในการท างานของมอสเฟต 
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1. การสับสวิทซส์ับเปลี่ยน ส าหรบัการหมุนมอเตอร์  
ตารางที่ 1 การสับสวิทซ์สับเปลี่ยน ส าหรับการหมุนมอเตอร์ 

Hall Sensors 
Value (H3 H2 

H1) 
Phase Switches 

101 U-V Q1 ; Q4 
001 U-W Q1 ; Q6 
011 V-W Q3 ; Q6 
010 V-U Q3 ; Q2 
110 W-U Q5 ; Q2 
100 W-V Q5 ; Q4 

     ขั้นตอนการสับเปลี่ยนและการหมุน เฟส U จะเช่ือมต่อ
กับขาบวกของแรงดันไฟฟ้า DC Bus โดย Q1 และเฟส V จะ
ต่อกับกราวด์ ของ Q4 เฟส W จะโดนผลักโดยเฟส U (ลูกศร
สีแดง) และเฟส V  (ลูกศรสีน้ าเงิน)ฃผลรวมของสองเวกเตอร์
จะเป็นสเตเตอร์ฟลักซ์เวกเตอร์ (ลูกศรสีเขียว) โรเตอร์จะ
หมุนตาม ฟลักซ์สเตเตอร์ ทันทีท่ีโรเตอร์ถึงต าแหน่งท่ีก าหนด 
ส่วนของเซนเซอร์จะเปลี่ยนค่าเป็น 101 , 011 จะออกเป็น
รูปแบบใหม่เพื่อใช้ในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรง
ถ่าน จากนั้นเฟส V จะไม่มีก าลังไฟฟ้าและ เฟส W จะต่อกับ
กราว  
     จากตารางที่ 1 สามารถเขียนสมการควบคุมมอเตอร์
กระแสตรงไร้แปลงถ่านได้ทั้งหมด 6 สมการ ดังน้ี  

 
โดย  𝑄𝑄 = mosfet 
 𝐻𝐻′1 = Hall Sensor 1 

𝐻𝐻2 = Hall Sensor 2 
𝐻𝐻3 = Hall Sensor 3 

     จะเห็นได้ว่าส าหรับมอเตอร์หลายโพล การหมุนไฟฟ้าจะ
ไม่สอดคล้องกับการหมุนกล มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน 
สี่โพลใช้สี่รอบการหมุนไฟฟ้าที่มีโรเตอร์อยู่ในตัวมอเตอร์ 
ความแรงของสนามแม่เหล็กเป็นตัวก าหนดแรงและความเร็ว
ของมอเตอร์ โดยที่แตกต่างกันการไหลของกระแส  ผ่าน

ขดลวด , ความ เร็ วและแรงบิดของมอเตอร์ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ วิธีการทั่วไปที่ใช้มากที่สุดในการควบคุมการ
ไหลของกระแส คือ การควบคุมการไหลของกระแสเฉลี่ยผ่าน
ขดลวด PWM (Pulse Width Modulation) ถูกน ามาใช้ ใน
การปรับแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ย ดังนั้นจะท าให้เกิด 
การกระตุ้นให้เกิดความเร็ว 
2.2  ระบบควบคุมแบบลูปปิด 
     ระบบควบคุมแบบปิด หรือ ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ 
(Feedback Control System) ระบบนี้เป็นระบบควบคุมที่
พยายามรักษาเอาท์พุตให้ได้ตามต้องการ โดยการน าเอา
สัญญาณเอาท์พุตมาเปรียบเทียบกับสัญญาณอ้างอิงที่
ต้องการแล้วน าค่าความแตกต่างไปใช้ในการควบคุมสัญญาณ
ป้อนให้กับสิ่งท่ีต้องการควบคุม 

 
 
 

 
 

 
 

 
รูปที่ 5 ในการควบคุมแบบวงรอบปิด 

     ลักษณะทั่วไปของระบบควบคุมแบบลูปปิด (Close Loop) 
จะเป็นไปตามรูปที่ 2.2 ใน การควบคุมแบบลูปปิด (Close 
Loop) ตัวควบคุมจะท าการเปรียบเทียบสัญญาณอ้างอิงหรือ
ค าสั่ ง  (Referent or Command)  กั บสัญญาณเอาท์พุ ท 
(Output or Response)  ที่ ป้ อนกลับมาโดยตั วตรวจจั บ 
(Measurement or Sensor) แล้วน าไปสร้างสัญญาณป้อนกลับ
ให้กับสิ่งที่ต้องการควบคุม (System under controlled or 
Plant) เพื่อที่จะให้ผลตอบสนองให้เป็นไปตามอ้างอิงที่ต้อง  
การ (Command or Reference) การควบคุมแบบ PI ได้ช่ือ
ตามการรวมกันของเทอมของตัวแปรทั้งสามตามสมการ  
 
          𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝐼𝐼𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝐷𝐷𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜                    (2.9) 

     จากสมการที่ 2.9 เมื่อ 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,  𝐼𝐼𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 และ 𝐷𝐷𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  เป็น
ผลของสัญญาณขาออกจากระบบควบคุม PI เทอมของ
สัดส่วน (บางครั้งเรียก อัตราขยาย) จะเปลี่ยนแปลงเป็น
สัดส่วนของค่าความผิดพลาดการตอบสนองของสัดส่วน
สามารถท าได้โดยการคูณค่าความผิดพลาดด้วยค่าคงที่ Kp, 
หรือท่ีเรียกว่าอัตราขยายสัดส่วน [13] 

 



462 Proceedings  Book

 

       𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝐾𝐾𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑡𝑡)                               (2.10) 
 
เมื่อ 
𝐾𝐾𝑝𝑝 = อัตราขยายสัดส่วน,ตัว                      

แปรปรับค่าได ้
𝑃𝑃 = จ านวนขั้ว 
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = สัญญาณขาออกของเทอม  

สัดส่วน 
𝑒𝑒 = ความผิดพลาด = 𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑃𝑃𝑆𝑆 
𝑡𝑡 = เวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6  ไดอะแกรมการควบคมุมอเตอร์กระแสตรง 
แบบไร้แปรงถ่าน 

2.3 บอร์ดSTM32F103C8T6 
     โครงสร้างขอ STM32F103C8T6ประกอบไปด้วย CPU 
แบบ 32 บิต และความเร็ วของ system clock เท่ ากับ  
72 MHz แหล่งจ่ายไฟ CPU 2-3.6 Vหน่วยความจ าเข้าถึง 
(Single access random memory; SARAM) ขนาด 34k 
16 บิต ซึ่งอนุญาตให้เขียนและอ่านข้อมูลได้ในต าแหน่งต่างๆ 
อย่างอิสระรวดเร็ว โดยมีโมดูลหลักต่างๆ ประกอบไปด้วย 
โมดูลการแปรงอนาล็อกเป็นดิจิตอล 12 บิต 16 ช่องสัญญาณ 
โมดูลของ PWM โมดูลของ CAN ซึ่งเป็นระบบสื่อสารที่  
พัฒนามาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนใช้เช่ือมต่อกับ 
สมองกล ECU โมดูล eQEP ใช้เ ช่ือต่อกับเอ็นโค๊ดเดอร์ 
(Encoder) ในการวัดความเร็วรอบ  

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 บอร์ดSTM32F103C8T6 

     ส าหรับบอร์ด STM32F103C8T6ใช้ในการขับเคลื่อน
มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านส าหรับการอินเตอร์เฟส
ระหว่างซอฟแวร์กับฮาร์ดแวร์ไอซี IR2110S เป็นไอซีที่ท า
ห น้ า ที่ เ ป็ น บั ฟ เ ฟ อ ร์ รั บ สั ญ ญ า ณ จ า ก บ อ ร์ ด 
STM32F103C8T6 เพื่อไปควบคุมโครงสร้าง ไอซี IR2110S 

รูปที่ 8 โครงสร้าง ไอซี IR2110S 

รูปที่ 9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็วรอบ 

2.3.1 การเลือกมอเตอร์ควรค านึง 2 อย่างเป็นหลัก 
1. แรงบิต 
2. ความเร็วรอบ 

สูตรกล่าวว่า 
     ก าลัง (W) = 2 x π x ความเร็วรอบต่อวินาที (rps) x 

แรงบิด (n.m) 
     แรงบิด คือ แรงที่เรากระท าให้วัตถุเคลื่อนที่จากจุดหมุน
เป็นระยะเท่าไร ยกตัวอย่างนึกถึงการขันน็อต ที่จุดหมุนจะ
เกิดแรงบิด ซึ่งระยะห่างจากจุดหมุนไปถึงแนวแรงคือระยะ r 
ถ้าระยะนี้ยิ่งมากแรงบิดก็จะสูงเช่นกัน ล้อมีขนาดใหญ่ขึ้นก็
จะต้องใช้แรงบิดสูงขึ้นตามไปด้วยแรงบิดมีหลายหน่วย ที่
เรียกกัน แต่ในที่นี้ขอใช้หน่วย n.m (นิวตัน.เมตร) กล่าวคือ
เป็นหน่วยของแรงผลักของแกนหมุนใดๆ ที่ผลักวัตถุให้
เคลื่อนที่ เช่น 1 n.m คือแรงผลักวัตถุหนัก 1 นิวตัน ในรัศมี 
1 เมตร (1 กก. เท่ากับ 9.8 นิวตัน) สูตรของแรงบิดคือ  
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F (แรงต้านรวม) x r (รัศมีหรือระยะจากจุดหมุน)ซึ่ง F นั้น
รวมถึงน้ าหนักโหลด แรงเสียดทาน แรงต้านจากอากาศ  
แรงต้านจากการหมุน 
     ความเร็วรอบ คือ ความเร็วรอบมอเตอร์สว่นใหญ่คดิเปน็ 
รอบต่อนาที (RPM) หากไม่ทดเกียร์ข้างใน ความเร็วรอบสูง
มากว่า 3,000 รอบต่อนาที ซึ่งหากทดเกียร์แล้วความเร็วก็
ลดลงมาตามสัดส่วนที่ระบุ ยกตัวอย่าง หากความเร็วรอบที่
มอเตอร์ 3,850 รอบต่อนาทีและมีแรงบิด 1.1 n.m อัตราส่วน
ทดเกียร์ 9.78 : 1 ความเร็วรอบหลังจากทดแล้วจงึเหลือ 393 
รอบต่อนาที ซึ่งแรงบิดที่ปลายเฟืองก็จะสูงขึ้นเช่นกัน คือ 
10.8 n.m ความเร็วและแรงบิดน้ี เราสามารถน า ไป
ค านวณหาความเร็วและน้ าหนักบรรทุกของรถเราได้เลย ซึ่ง
แล้วแต่การทดเกียร์และขนาด 
2.3.2 การหาแรงในการขับเคลื่อน  
     ในการขับเคลื่อนของมอเตอร์ปกติแล้วเราจะต้องใช้เท้า
ปั่นเพื่อส่งก าลังไปยังล้อเพื่อท าให้ล้อหมุน แต่ส าหรับรถไฟฟ้า
นั้นเราสามารถขับเคลื่อนได้โดยใช้มอเตอร์ ซึ่งการค านวณหา
ภาระแรงที่ต้องใช้ขับเคลื่อนที่ต้องการนั้นจ าเป็นต้อง
ค านวณหาก าลังที่ต้องขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เพื่อให้ได้
ความเร็วที่ต้องการสมการความสัมพันธ์ระหว่างก าลังของ
มอเตอร์กับทอร์กของมอเตอร์ จะได้ความสัมพันธ์ดังนี้  
 
 
ซึ่ง   Pm = ก าลังของมอเตอร์ , W 
        N  =  อัตราเร็วรอบของมอเตอร์ , rps 

2.4 การควบคุมมอเตอร์  
2.4.1  การเริ่มเดินเครื่อง ( Starting  )   
     การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นจุดมุ่งหมายเบื้องต้นในการ
ควบคุมมอเตอร์การเริ่มเดินมอเตอร์นั้นอาจจะดูเป็นเรื่องง่าย 
แต่แท้ที่จริงแล้วมีความยุ่งยากอยู่ไม่น้อย เนื่องจากลักษณะ 
ของงานที่จะท ามีความแตกต่างกันออกไปดังนั้น การเริ่มเดิน
มอเตอร์จึงต้องมีหลายลักษณะเพื่อตอบสนองให้ตรงกับงานที่
ท าเช่น การเริ่มเดินเครื่องแบบเร็วหรือช้า (Fast or Slow 
Starting), การเริ่มเดินเครื่องแบบมีโหลดน้อยหรือมีโหลด
มาก  (Light or Heavy Duty Starting)  
2.4.2 การหยุดเดินเครื่อง (Stopping)   
     การหยุดเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าการหยุดเดินเครื่อง
มอเตอร์จึงต้องมีหลายลักษณะเพื่อตอบสนองให้ตรงกับงานที่
ท า เช่น การหยุดเดินเครื่องแบบทันทีหรือแบบช้า ๆ (Quick 
Stop of Slow Stop) หรือการหยุดเดินเครื่องในต าแหน่งที่
ต้องการอย่างถูกต้อง (Accurate Stop)   
2.4.3   การหมุนกลับทาง (Reversing) 

     การควบคุมมอเตอร์ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการท าให้
มอเตอร์สามารถหมุนกลับทางได้อาจจะโดยอัตโนมัติ หรือใช้
ผู้ควบคุมก็ได้ตามความต้องการของผู้ควบคุม 
2.4.4  การหมุนของมอเตอร์  (Running) 
     การควบคุมมอเตอร์หมุนให้ปกติตลอดการท างานมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่มอเตอร์เครื่องจักร  
โรงงานและที่ส าคัญที่สุดคือ ผู้ใช้งาน 
2.4.5 การควบคุมความเร็วรอบ (Speed Control) 
     การควบคุมความเร็วรอบเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการ
ควบคุมมอเตอร์โดยการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์นั้น
สามารถท าได้หลายแบบด้วยกันเช่นการควบคุมความเร็วรอบ
ให้คงที่ (Constant Speed) การควบคุมความเร็วรอบที่รอบ
ต่างกัน (Varying  Speed) หรือการควบคุมความเร็วรอบท่ี
สามารถปรับได้ตามต้องการ (Adjustable Speed) เป็นต้น 
2.6 การป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้ใช้งาน (Safety of 
Operator) 
     ในการติดตั้งวงจรควบคุมมอเตอร์นั้นต้องมีการวางแผน
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้ใช้งานหรือผู้ที่อยู่ภายในบริเวณ
ใกล้เคียงด้วย  โดยการป้องกันอันตรายที่ดีที่สุด คือ การอบ
รพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีให้ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับ
แรกในการท างานอยู่เสมอ 
2.4.7 การป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ (Protection  
from Damage) 
     การออกแบบวงจรการควบคุมมอเตอร์ท่ีดีควรจะมีการ
ป้องกันความเสียหายต่อมอเตอร์เครื่องจักรที่มอเตอร์ติด
ตั้งอยู่ในโรงงาน หรือความเสียหายต่อช้ินส่วนที่ก าลังอยู่ใน
สายการผลิตในขณะนั้นด้วยการป้องกันมอเตอร์จากความ
เสียหายนั้นมีหลายลักษณะด้วยกัน เช่น การป้องกันโหลด
เ กิ นขนาด  (Overload Protection) , กา รป้ อ งกั นก า ร 
กลับเฟส(Reversed  Phase  Protection) หรือการป้องกัน
ค ว า ม เ ร็ ว ร อบ ม อ เ ต อ ร์ เ กิ น ขี ด จ า กั ด  ( Overspeed  
Protection)  
2.5 ชุดคันเร่ง 
     หลักการท างานของคันเร่งก็เหมือนวอลลุ่มทั่วไปคือ
สามารถเร่งหรี่ปรับแรงดันขาออกได้ 0-5 โวลท์โดยประมาณ 
แต่ภายในจะไม่ใช้วอลลุ่มแต่จะใช่ Hall Sensor (เซนเซอร์
สนามแม่เหล็ก) แทนเนื่องจากคงทนและแม่นย ากว่าวอลลุ่มที่
เราพบเห็น HallSensor มีลักษณะเหมือนทรานซิสเตอร์มี  
3 ขาคือ ขาไฟเลี้ยง 5 โวลท์ ขากราวด์ และขาไฟออก ซึ่ง
ภายในคันเร่งจะมีแม่เหล็กลักษณะทรงโค้งฝังอยู่ในตัวบิด 
เมื่อเราบิดคันเร่งก็จะเกิดสนามแม่เหล็กเหนือ ใต้ที่ต่างกัน
ออกไป ให้ Hallsensor แปรผันเป็นแรงดันไฟส่งไปให้ชุด
ควบคุมรับรู้อีกทีหนึ่ง (หากจะประหยัดต้นทุน บางท่ าน
อาจจะใช้ วอลลุ่มค่าสัก 10k ต่อกับ ขาด้านหนึ่งต่อไฟ  
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5 โวลท์ อีกด้านหนึ่งลงกราวด์ ส่วนขากลางก็เป็นแรงดัน 
เอ้าพุท ส่งไปภาคคอลโทรล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 10 ชุดคันเร่ง 

2.6 แบตเตอรี่ และเซลล์ไฟฟ้า  
     แบตเตอรี่ เป็นแหล่งก า เนิดไฟฟ้าที่อาศัยหลักการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าออกไปใช้งาน 
เป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบตเตอรี่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่ 
1 เซลล์ หรือมากกว่า โดยเซลล์นี้จะเช่ือมต่อเข้าด้วยกันทาง
ไฟฟ้าซึ่งจะประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน 4 ส่วน  
1. ข้ัวบวก (Positive Electrode)  
2. ข้ัวลบ (Negative Electrode)  
3. อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte)  
4. ตัวข้ันเซลล์ (Separator)  
     ขั้วบวกเป็นส่วนท่ีสูญเสียอิเล็กตรอนเนื่องจากการท า
ปฏิกิริยาทางเคมีส่วนลบจะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนภายหลังที่
เกิดการท าปฏิกิริยาทางเคมีขึ้นส าหรับเล็กโตรไลต์จะเป็น
ตัวกลางให้อิเล็กตรอนไหลผ่านระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ 
ส่วนตัวขั้นเซลล์จะใช้แยกส่วนของขั้วบวกและขั้วลบออกจาก
กันทางไฟฟ้า  
     โดยทั่วไปแล้วแบตเตอรี่จะประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์
ที่มีการเช่ือมต่อกันทางไฟฟ้าอยู่ภายใน ซึ่งวิธีการต่อของแต่
ละเซลล์และชนิดของวัสดุที่น ามาใช้เป็นเซลล์ จะเป็นปัจจัยที่
ก าหนดขนาดของแรงดันไฟฟ้าและความจุไฟของแบตเตอรี่ 
โดยการต่อถ้าให้ขั้วบวกของเซลล์หนึ่งต่อกับ ขั้วลบของเซลล์
ถัดไป และต่อกันเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะท าให้แรงดันไฟฟ้าที่ได้
เท่ากับผลรวมของแรงดันไฟฟ้าของแต่ละเซลล์รวมกัน เรียก
การต่อแบบนี้ว่า การต่อแบบอนุกรมหรือการต่อ แบบอันดับ 
ส่วนวิธีการเพิ่มความจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่นั้นจะต้องต่อให้
ขั้วบวกของทุกเซลล์เข้าด้วยกันและขั้วลบของทุกเซลล์เข้า
ด้วยกัน เรียกการต่อแบบนี้ว่า การต่อแบบขนาน  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
รูปที่ 11 แบตเตอร์รี่ ขนาด 160 A 
 

3.การด าเนินการ 
     ในการออกแบบการสร้างชุดควบคุมมอเตอร์บัสเลสใช้กับ
รถพลังงานไฟฟ้า นั้นเราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

3.1 การออกแบบวงจรควบคุม 
3.2 ท าการทดลอง 
3.2 การออกแบบช้ินงาน 

3.1การออกแบบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 การออกแบบวงจรควบคุม 

     จากบอร์ควบคุม STM 32F103C8T6 จะท าหน้าที่ส่ง
สัญญาณแต่ละ ลอจิกส่งไปยังภาคขับเกตุ Ic2110S เพื่อส่ง
สัญญาณส่งไปที่ได้ ไปยังภาคอินเวอร์เตอร์และในส่วนของ 
มอเตอร์จะรับกระแสไฟฟ้ามาแต่ละเฟสเพื่อผลักแกนมอเตอร์
และในส่วนตัวตรวจจับต าแหน่ง (Hollsensor) จะท าหน้าที่
บอกต าแหน่งของขั้วแม่เหล็ก และจะส่งสัญญาณที่ได้กลับไป
ยังบอร์ด STM32 เพื่อประมวลผลลอจิกที่เข้ามาแล้วส่งไปยัง
ภาคขับเกตต่อไป 
3.2 วิธีการทดลอง 
     ท าการวัดสัญญาณในภาคคอนโทรนและวัดสัญญาณภาค
ขับเกตุจากไอซี (IC2110s) และวัดกระแสและแรงดันของแต่
ละเฟสของเอาท์พุต 
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รูปที ่13 การทดลองชุดควบคุมมอเตอร ์

 
3.2 การออกแบบระบบส่งก าลัง 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่14 การออกแบบระบบส่งก าลัง (ขวา) 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่15 การออกแบบระบบส่งก าลัง (ซ้าย) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 16 ออกแบบช้ินงาน (ใช้โปรแกรม Sket Up) 

 
   
 
     

 
 
 
 

 
รูปที่ 17 รูปแบบช้ินงาน 

4. ผลอภิปราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่18 สัญญาณควบคมุจากบอร์ด STM32 เทียบจาก
ความต้านทาน 10Ω>R>0Ω ให้ความเร็วรอบสูงสดุขณะ  

No-Load 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่19 สัญญาณแรงดันและกระแสแตล่ะเฟสของเอาท์พุต
เทียบจากความต้านทานที่ 10Ω>R>0Ω ให้ความเร็วรอบ

สูงสุด ขณะ No-Load 
 

5.สรุปผลการทดลอง 
     จากการทดลองสรุปได้ว่าจากการศึกษาท าการทดลอง
ของงานวิจัยนี้พบว่า ชุดควบคุมที่ใช้ บอร์ด STM32 มีความ
เสถียรภาพในการขับสัญญาณของเกต (IC เบอร์ IR 20110s) 
ที่ท าหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังมอสเฟสของแต่ละเฟส เพื่อ
ก าหนดการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมอสเฟสแต่ละตัว ดังนั้น
สัญญาณที่ได้จากการวัดจะเห็นได้ว่าต าแหน่งของแต่ละเฟสมี
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การเปลี่ยนอยู่ตลอดซึ่งต าแหน่งของแต่ละเฟสจะไม่ซ้ ากัน 
และเมื่อความเ ร็วรอบมอเตอร์สู งสุดกระแสจะลดลง 
เนื่องจากตัวของมอเตอร์มีแรงบิดน้อยลงจึงท าให้มอเตอร์มี
การกินกระแสน้อยลง 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
     คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนาเชียงรายและงานวิจัยนี้เสร็จสมบรูณ์ได้
ด้ วยดี ด้ วยความ ช่วย เหลื ออย่ า งดี ยิ่ ง ของ  อาจารย์   
เพลิน จันทร์สุยะ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่ได้ให้ค าแนะน า
และข้อคิดเห็นท่ีดีต่างๆ ในการท าวิจัยตลอดจนแก้ไขปรับปรงุ
งานวิจัยให้เกิดความถูกต้องและสมบรูณ์ยิ่งข้ึน 
      สุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ที่ให้
การสนับสนุนในการท างานวิจัยและเป็นก าลังใจให้กับ
คณะผู้วิจัยอย่างดีเรื่อยมา จนท าให้ผู้เขียนสามารถท างาน
วิจัยครั้งนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี ประโยชน์จากงานวิจัยฉบับนี้
ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณ และอาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ให้ความรู้แก่
คณะผู้วิจัยในส่วนของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงานวิจัยฉบับน้ี
คณะผู้วิจัยขอน้อมรับไว้เพียงผู้เดียว 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
[1] ปี  1907 ดีทรอยต์  อิ เลคทริค บรูห์ม (Detroit 

Electric Brougham) คือรถไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นที่ผลิต
ขึ้นมาจ าหน่ายโดยใช้แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดที่
สามารถชาร์จไฟใหม่ได้ 

[2] ปี 1911 ถึง 1916 ได้ เสนอทางเลือกใหม่อย่าง
แบตเตอรี่นิกเกิล-ไอออนของเอดิสัน โดยได้มีการ
โฆษณาว่าสามารถว่ิงได้ไกล 130 กิโลเมตร และครั้ง
หนึ่งในการทดสอบ Detroit Electri (Proceedings) 

[3] ปี 2538 รัศมี เดียรบรรจง ศึกษาออกแบบและสร้าง
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าต้นแบบขนาดเล็ก เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาต่อไป 

[4] ปี 2545 กองพล อารีรักษ์ ได้ท าการศึกษาระบบ
ขับเคลื่ อนมอเตอร์ เห น่ียวน า  3เฟสและการ
ค านวณหาค่าความถี่และระดับแรงดัน 

[5] ปี 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นคร เหนือ  รถจั กรยานไฟฟ้ าขับ เคลื่ อนด้ วย 
Brushless DC Motor 2 ตัว 

[6] ปี 2556 เทคนิคเพรชบุรี นักศึกษา ปวส.ปี 2 ได้
สร้างรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อน 4 ล้ออนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ใช้งบประมาณ 500,000บาท 

[7] http://wut007.blogspot.com/2012/06/brush
less-dc-motor-bldc.htm 

[8] http: / / ebikr. com/ store/ bldc- motor/ bldc-
motor-hpm10k/ 

[9] http: / / tongtt.blogspot.com/2012/07/dc-
brushless.html 
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บทคัดย่อ  
 บทความนีไ้ด้น าเสนอการออกแบบและสร้างกังหันตีน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับเพิ่มออกซิเจนในน้ า เพื่อใช้ส าหรับ

เพิ่มออกซิเจนในสระน้ าขนาดความกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร โดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ทีใ่ช้         
แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W 1 แผง เป็นแหล่งพลังงานส าหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้า ให้กับคอนโทรลชาร์จเจอร์ ขนาด 12 V 10 
A  ท าการแปลงกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม เพื่อท าการประจุเข้ากับแบตเตอรี่ขนาด 12 V 60 Ah จ านวน 1 ลูก และท าการจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 12 V 100 W ที่ใช้ควบคู่กับใบพัดตีน้ าขนาดความกว้าง 400 mm โดยระบบ            
ที่ออกแบบสามารถเพิ่มออกซิเจนในน้ าได้ และมีการตรวจสอบความเข้มของแสงอาทิตย์ (lux) วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า     
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. แผงโซล่าเซลล์ แรงดันไฟฟ้าขาออก 21.1 V กระแสไฟฟ้า 6.46 A คอนโทรลชาร์จเจอร์ 
แรงดันไฟฟ้าขาออก 13.89 V   กระแสไฟฟ้า 10 A แรงดันที่ประจุเข้าแบตเตอร์รี่ขณะเต็ม 12.3 V มอเตอร์กระแสตรง 
แรงดันไฟฟ้า 12.36 V กระแสไฟฟ้า 10 A ระดับความช้ืนในดินที่ 70% - 85% และสามารถวัดความเข้มแสงในการทดสอบ
สูงสุด 1,010 lux    ทีอุ่ณหภูมิสูงสุด 31.00 องศาเซลเซียส เพิ่มออกซิเจนในน้ าได้ 5 ช่ัวโมง/วัน 
 
ค้าหลัก : พลังงานแสงอาทิตย์, มอเตอร์, กังหันน้ า 
 
Abstract 
           This article presents the design and construction of solar water turbines for increasing oxygenation         
in water. To use for adding oxygen in a 10-meter-wide, 15-meter-long pond using solar-powered electricity 
120W solar panel is a power source for power supply. For 12 V 10 A charge controller, make the appropriate 
converter.  To charge a 12 V 60 Ah battery and supply electricity to a 12 V 100 W direct current motor, 
which is used in conjunction with a 400 mm wide impeller.  The system is designed to add oxygen to the 
water. And the intensity of the sun (lux) measured electric voltage from 9am to 4pm. Output Voltage 21.1 
V Current 6. 46 A Controller Voltage Output 13. 89 V Current 10 A Charging Voltage Full Battery 12. 3 V DC 
Motor 12.36 V Current 10 A 70-85% RH and 70% RH. Maximum test light 1,010 lux at maximum temperature 
31.00 ° C, oxygen in water 5 hours / day. 

Keywords : Solar energy, Motor, Water turbine 
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1. บทน้า 
     ปัจจุบันมีการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ 
หลายรูปแบบ ทั้งการน าแสงจากธรรมชาติมาใช้ประดษิฐ์ การ
ผลิตน้ าร้อนด้วยการสะสมความร้อนจากดวงอาทิตย์ จนถึง
การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งต้องอาศัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพลังงานสูงกว่า
การใช้พลังงานฟอสซิล ท าให้ไม่เป็นที่นิยมโดยทั่วโลกมี
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพียงร้อยละ 0.1 ของ
ความต้องการใช้พลังงานเช้ือเพลิงทั่วโลก โดยประเทศไทยมี
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.39 ต่อ
ปี โดยเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าคือเช้ือเพลิงจากซาก
ฟอสซิล ได้มีปริมาณน้อยลง (EPPO, 2012) ส่งผลให้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (solar energy) เป็นทางเลือกใหม่ในการรับมือ
กับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า [1] 
     ปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่ อศั กยภาพพลั ง ง านแสงอาทิตย์  
นอกเหนือจากเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงได้แก่ ปริมาณ
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบในแต่ละพื้นที่ และ
ระยะเวลาการรับแสงอาทิตย์สูงสุดเฉลี่ยต่อวันในแต่ละ พื้นท่ี 
โดยประเทศในแถบเส้นศูนย์สูตรจะได้รับความเข้มรังสีดวง
อาทิตย์ตกกระทบสูงสุด และมีระยะเวลาการ รับแสงอาทิตย์
เฉลี่ ยมากกว่ า  5-6 ช่ั ว โมงต่อวัน (Oy Not LLC, 2009) 
ครอบคลุมระยะเวลาตั้ งแต่  8:00-15:00 น. (Luque & 
Hegedus, 2011) โดยช่วงเวลาดังกล่าว เซลล์แสงอาทิตย์จะ
มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้มากถึงร้อยละ 75 
ของก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่ผลิตได้ (DeGunther, 2010) [1] 
     เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ท าจากสารกึ่งตัวน า 
เ ช่น ซิลิคอน (Silicon) , แกลเลี่ยมอาร์เซไนด์ (Gallium 
Arsenide) , อิน เดี ยม  ฟอส ไฟด์  ( Indium Phosphide) , 
แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride) และคอป
เปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) 
เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลีย่นเป็นพาหะ
น าไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้
เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อน า
ขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า
กระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ท าให้
สามารถท างานได้ [2] 

 พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  จึง
ได้เล็งเห็นประโยชน์ของเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มน ามาใช้งาน 
โครงงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาด 120W 
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 18V เพื่อต่อเข้ากับคอนโทรล
ชาร์จเจอร์ 12V 10A ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ 12V 60AH เพื่อ
จ่ายกระแสไฟให้มอเตอร์ขนาด DC12V 100W ท างาน
ร่วมกับแกนใบพัดน้ าเพื่อเติมออกซิเจนในน้ า ในการบ าบัดน้ า
เสียแหล่งน้ าในหมู่บ้านและชุมชน 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิจัย 
 เพื่อออกแบบและสรา้งกังหันตีน้ าเพื่อเพ่ิมออกซิเจนใน

น้ าพลังงานแสงอาทิตย ์

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
พลั ง ง านแสงอาทิ ตย์  ดวงอาทิ ตย์ เ ป็นปฏิกิ ริ ย า 

นิวเคลียร์ฟิวส์ชันของไฮโดรเจน ฮีเลียม และสารประกอบอ่ืน 
ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมท าให้มวลของ
ฮีเลียมซึ่งเบากว่า เกิดปฏิกิริยาฟิวส์ชัน และมวลที่หายไป
เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานลักษณะดวงอาทิตย์ [4]  

รูปที่ 1 สเปกตรัมแสงอาทิตย ์

หลักการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นขบวนการ
เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง โดยเมื่อแสง
ซึ่ ง เป็นคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าและมีพลั งงานกระทบกับ  
สารกึ่งตัวน าจะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงาน
จากแสงจะท า ให้ เกิดการ เคลื่ อนที่ ของ กระแสไฟฟ้ า 
(อิเล็กตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวน า จึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้า
ดังกล่าวไปใช้งานได้ 

 วัสดุส าคัญท่ีใช้ท าโซล่าเซลล์ ได้แก่ สารซิลิคอน (Si) ซึ่ง
เป็นสารชนิดเดียวกับที่ใช้ท าชิพในคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ ซิลิคอนเป็นสารซึ่งไม่เป็นพิษ มีการน ามาผลิต
โซล่าเซลล์ใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะมีราคาถูก คงทน และ
เช่ือถือได้ นอกจากนี้ยังมีวัสดุชนิดอื่นท่ีสามารถน ามาผลิตโซ
ล่าเซลล์ได้ เช่น แกลเลียมอาเซไนด์ CIS และ แคดเมียมเทล
เลอไรด์ แต่ยังมีราคาสูง และบางชนิดยังไม่มีการพิสูจน์เรื่อง
อายุการใช้งานว่าสามารถใช้งานได้นาน [3]  

รูปที่ 2 การท างานของเซลล์แสงอาทิตย ์
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3.1 การค านวณหาก าลังของมอเตอร์ 

จากสมการ  P Fr V            [1] 
        
เมื่อ    P  คือ  ก าลัง (วัตต์) 

V  คือ  ความเร็วตดั (เมตร/นาที) 
 Fr  คือ  แรง (นิวตัน) 
 
3.2 การค านวณหาแรงเหวี่ยงหนีศนูย์กลาง 
 
จากสมการ  2 /Fz mV r           [2] 
                        
เมื่อ m  คือ  น้ าหนัก (กิโลกรัม)  
 r  คือ  รัศมีสูงสดุของล้อตีย่อย (เมตร) 
 V  คือ  ความเร็วตดั (เมตร/นาที) 

 
3.3 การค านวณหาก าลังของมอเตอร์ 
 

จากสมการ                       2
60



TnP                [3] 

 
เมื่อ  P  คือ  ก าลัง (วัตต์) 
  n  คือ  ความเร็วรอบ (รอบ) 
  T  คือ  แรงบิดบนเพลา (นิวตัน-เมตร) 

 
4. การออกแบบกังหันตีน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์

 ขั้นตอนการออกแบบสร้างกังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
มีขั้นตอนการวิเคราะห์และด าเนินงานดังน้ี  

   รูปที่ 3 การออกแบบกังหันตีน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์

4.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิด Poly 
ขนาดของแผง  =  ค่าการใช้พลังงานรวมทั้งหมด / 5 ช่ัวโมง 
(ปริมาณแสงอาทิตย์ที่น่าจะได้ใน 1 วัน)  
                   = {(100 W) X 5 ช่ัวโมง} / 5 ช่ัวโมง  
                   = 100 W 

ขนาดของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ต้องใช้ คือ ขนาด 12V 100W 
หรือ ให้ขยับไปใช้ 12V 120W ก็ได้ 
 

 
รูปที่ 4 แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120W 18V 

 
4.2 คอนโทรลชาร์จเจอร์ 

 ส าหรับเครื่องควบคุมการชาร์จนั้น ส่วนมากเราจะ
ค านวณหาค่า A ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ในระบบได้ 
     1. ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ ทั้งค่า W , A และ V โดย
ปกตินั้นค่าทั้ง 3 จะสัมพันธ์กันอยู่แล้ว เราอาจใช้แค่ W และ
V มาใช้ในการค านวณออกแบบก็ได้ โดยใช้สูตร W = V x A 
หรือ A=W/V 
     2. ขนาดความต้องการ A ของ Lode ที่จะน ามาต่อเข้า
กับเครื่องควบคุมนี้ท่ีต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 100 W เรา
สามารถค านวณหาขนาดเครื่องควบคุมการชาร์จได้ดังนี้ 
จากสูตร A = W / V กรณีที่เป็นแผงโซล่าเซลล ์12 V แทนค่า
ลงสูตร A = 100 / 12 = 8.3 A 
นัน่คือ เราต้องใช้เครื่องควบคุมการชาร์จขนาด 8.3 A ขึ้นไป 
แนะน าขนาด 12 V  10 A 
 

 
รูปที่ 5 คอนโทรลชาร์จเจอร์ 12V 10A 
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4.3 แบตเตอรี ่

 ความจุแบตเตอรี่ (Battery Capacity) หมายถึง ระดับ
พลังงานท่ีแบตเตอรี่สะสมพลังงานไว้มีหน่วย แอมแปร์ชั่วโมง 
(Ah) ค่าความจุ (Capacity) เป็นสัดส่วนระหว่างพลังงาน 
(Energy)  ของแบตเตอรี่  กับค่าแรงดันของแบตเตอรี่  
(Battery Voltage) 
  
4.3.1 การค านวณความจุแบตเตอรี่ 
 
จากสมการ  𝐶𝐶 = 𝐵𝐵

𝑉𝑉𝐵𝐵
                   [1] 

 
เมื่อ 𝐶𝐶   คือ ขนดความจุแบตเตอรี่ มีหนว่ยเป็น [Ah] 
 𝐵𝐵   คือ พลังงานของแบตเตอรี่ [Wh] 
 𝑉𝑉𝐵𝐵   คือ แรงดันของแบตเตอรี่ [V]  
   

 

รูปที่ 6 แบตเตอรี่ DC 12V 60AH 
 

4.4 มอเตอร ์
มอเตอร์ขนาดที่ใช้นั้นค านวณหาได้จากความกว้างของ

ใบพัดและน้ าหนักแกนเพลาได้ดังนี้ 
จากสมการ  = 3.83x30.13 
   = 115.40       วัตต์ 
 1 แรงม้า  = 746    วัตต ์
คิดเป็นก าลังม้า  = 115.40/746 
   = 0.155  แรงม้า 
 
 

 

รูปที่ 7 มอเตอร์ DC 12V 100W 
 
4.5 ใบพัดตีน้ า 

ใช้ใบพัดขนาความกว้าง 400mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 
รูเสียบแกน 15 mm ขนาดน้ าหนัก 0.4 kg ใช้จ านวน 2 ใบ 

 

 
 

รูปที่ 8 ใบพัดตีน้ า 

5. ผลการวิจัย 
     ในการทดลองกังหันตีน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้ 
แผงโซล่าเซลล์ 120W 1 แผง เป็นแหล่งพลังงานส าหรับจ่าย
พลังงานไฟฟ้าให้กับคอนโทรลชาร์จเจอร์ 12V 10A ท าการ
แปลงกระแสไฟฟ้าที่ เหมาะสมเพื่อท าการประจุเข้ากับ
แบตเตอรี่แบตเตอรี่  12V 60ah 1 ลูก และท าการจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12V 
100W ที่ใช้ควบคู่กับใบพัดตีน้ าขนาดความกว้าง 400 mm 
โดยมีการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า และค่าความช้ืน
ค่าอุณหภูมิ และค่าความเข้มของแสงทุกๆ 1 ช่ัวโมง ตั้งแต่
เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ได้ดังนี้ 
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5.1 การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าแรงดันและกระแส 
อุปกรณ์ แรงดัน กระแส 

แผงโซล่าเซลล ์ 21.1 6.46 
ชาร์จเจอร ์ 13.89 10 
แบตเตอรี ่ 12.3 60 

มอเตอร์ DC 12.36 10 

5.2 การตรวจวัดค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ 
การวัดแสงอาทิตย์ ทุกๆ 1 ช่ัวโมง วันท่ีหนึ่ง 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเข้มแสงวันท่ี 1 

เวลา ค่าความเข้มแสง (LUX) 
09.00 810 
10.00 880 
11.00 930 
12.00 960 
13.00 1020 
14.00 870 
15.00 805 
16.00 790 

 

รูปที่ 9 กราฟแสดงค่าความเข้มของแสงอาทิตย์วันท่ี 1 
การวัดแสงอาทิตย์ ทุกๆ 1 ช่ัวโมง วันท่ีสอง 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าเข้มแสงวันท่ี 2 

 
  

รูปที่ 10 กราฟแสดงค่าความเข้มของแสงอาทิตย์วันท่ี 2 
 
การวัดแสงอาทิตย์ ทุกๆ 1 ช่ัวโมง วันท่ีสาม 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าเข้มแสงวันท่ี 3 

 

รูปที่ 11 กราฟแสดงค่าความเข้มของแสงอาทิตย์วันท่ี 3 
 
5.3 การตรวจวัดค่าความช้ืน 
การวัดค่าความช้ืนสัมพัทธ์ ทุกๆ 1 ช่ัวโมง วันท่ีหนึ่ง 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่าความช้ืนวันท่ี 1 

 

เวลา ค่าความเข้มแสง (LUX) 
09.00 760 
10.00 800 
11.00 840 
12.00 950 
13.00 920 
14.00 790 
15.00 830 
16.00 750 

เวลา ค่าความเข้มแสง (LUX) 
09.00 815 
10.00 800 
11.00 770 
12.00 1010 
13.00 920 
14.00 830 
15.00 795 
16.00 805 

เวลา ค่าความชื นสมัพัทธ์ (%) 
09.00 73.2 
10.00 74.5 
11.00 80 
12.00 72.8 
13.00 82.1 
14.00 85 
15.00 74.3 
16.00 72 
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รูปที่ 12 กราฟแสดงค่าความช้ืนวันท่ี 1 
 
การวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ ทุกๆ 1 ช่ัวโมง วันท่ีสอง 
ตารางที่ 6 ตารางแสดงค่าความช้ืนวันท่ี 2 

 

 
 

รูปที่ 13 กราฟแสดงค่าความช้ืนวันที่ 2 
 
การวัดค่าความช้ืนสัมพัทธ์ ทุกๆ 1 ช่ัวโมง วันที่สาม 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงค่าความช้ืนวันท่ี 3 

 

 
 

รูปที่ 14 กราฟแสดงค่าความช้ืนวันที่ 3 
 

5.4 การตรวจวัดค่าของอุณหภูมิ 
การวัดค่าของอุณหภูมิ ทุกๆ 1 ช่ัวโมง วันท่ีหนึ่ง 
ตารางที่ 8 ตารางแสดงค่าอุณหภมูิวันท่ี 1 

 

 

รูปที่ 15 กราฟแสดงค่าอุณหภูมิวนัท่ี 1 
 
การวัดค่าของอุณหภูมิ ทุกๆ 1 ช่ัวโมง วันท่ีสอง 
ตารางที่ 9 ตารางแสดงค่าอุณหภูมิวันท่ี 2 

เวลา ค่าความชื นสมัพัทธ์ (%) 
09.00 71 
10.00 73 
11.00 82 
12.00 79 
13.00 83 
14.00 77 
15.00 75 
16.00 76 

เวลา ค่าความชื นสมัพัทธ์ (%) 
09.00 75 
10.00 76.5 
11.00 79 
12.00 84.2 
13.00 81.8 
14.00 78 
15.00 75.6 
16.00 74 

เวลา ค่าของอุณหภูมิ (  ้C) 
09.00 18 
10.00 20 
11.00 21 
12.00 24 
13.00 23 
14.00 20 
15.00 21 
16.00 19 

เวลา ค่าของอุณหภูมิ (  ้C) 
09.00 18 
10.00 19 
11.00 22 
12.00 24 
13.00 26 
14.00 23 
15.00 25 
16.00 21 
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รูปที่ 16 กราฟแสดงค่าอุณหภูมิวนัท่ี 2 
 
การวัดค่าของอุณหภูมิ ทุกๆ 1 ช่ัวโมง วันท่ีสาม 
ตารางที่ 9 ตารางแสดงค่าอุณหภมูิวันท่ี 3 

 

 
 

รูปที่ 17 กราฟแสดงค่าอุณหภูมิวนัท่ี 3 
 
6. สรุปผลการวิจัย 

 กังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับบ าบัดน้ าเสีย 
สามารถท างานอัตโนมัติหรือปิด -เปิดเบรกเกอร์ ในการ
ก าหนดเง่ือนไขการท างานได้ ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้
ในระบบนี้ ควรมีขนาดมอเตอร์ที่วัตต์มากขึ้นและแผงโซล่า
เซลล์ที่ขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อที่จะสามารถบ าบัดน้ าเสีย และเพิ่ม
ออกสิเจนในน้ าให้ดียิ่งขึ้น 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 

  โครงงาน การออกแบบและสร้างกังหันตีน้ าเพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนในน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ในครั้งนี้จะด าเนินการได้

ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
จึงขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงรายเป็นสถานที่ให้ความรู้และเป็นสถานที่ ใช้ในการ
ทดลอง โครงการนี้จึงส าเร็จลุลว่งไปไดด้้วยดดี้วยการดูแลและ
คอยให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านต่างๆ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ 
ผศ.นิติพงษ์ สมไชยวงค์ ท่ีคอยให้ค าปรึกษาเป็นห่วงเอาใจใส่
ให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีและทางด้านปฏิบัติตลอดการด าเนิน
งานวิจัยครั้งนี ้

ทั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านคณะอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่านที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นแก่ผู้วิจัยตลอดมา  

 ท้ า ยนี้ ผู้ วิ จั ย ขอกราบขอบพระ คุณบิ ด า  มารดา  
ซึ่งสนับสนุนทางด้านการเงิน ตลอดจนเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ 
ทุกๆคนท่ีให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา 
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โดยการใช้การสะท้อนแสงเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับการติดตามดวงอาทิตย์ 
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บทคัดย่อ  
          บทความนี้น าเสนอระบบสูบน้ าขนาดเล็กด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้เทคนิคการสะท้อนแสงสู่ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับการติดตามดวงอาทิตย์ ให้ความสนใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการ
สะท้อนแสงและการติดตามดวงอาทิตย์ ในการทดลองใช้แผงแบบผลึกรวมขนาด 120 วัตต์ การสะท้อนแสงท าโดยการติดแผ่น
สะท้อนท าจากแผ่นสแตนเลสขัดเงาที่ด้านข้างทั้งสองของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถปรับมุมของการสะท้อนแสงให้แสง
สะท้อนทาบลงบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ การติดตามดวงอาทิตย์ใช้วิธีการติดเซนเซอร์รับแสงไว้ที่ต าแหน่งต่าง ๆ ตามมุม 
การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จ านวน 7 ต าแหน่ง เซนเซอร์ส่งสัญญาณให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะ
สั่งงานให้มอเตอร์ใหห้มุนแผงไปยังต าแหน่งที่รับแสงได้สูงสุด 
          ผลการทดลองที่ได้ พบว่า ระบบติดตามดวงอาทิตย์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถจ่ายพลังงานได้มากกว่า 
ระบบติดตั้งคงที่เฉลี่ย 19.12% และระบบติดตามดวงอาทิตย์ร่วมกับการสะท้อนแสงสู่โซล่าเซลล์สามารถจ่ายพลังงานได้
มากกว่าระบบติดตามดวงอาทิตย์ของแผงโซล่าเซลล์แบบไม่มีการสะท้อนแสงสู่โซล่าเซลล์เฉลี่ย 7.32% เมื่อใช้ในการสูบน้ า
แบบต่อตรงกับปั้มน้ ากระแสตรงขนาดเล็กจะสามารถสูบน้ าเฉลี่ยใน 1 วันได้มากกว่าแผงปกติที่ติดตั้งคงที่คิดเป็น 32% เมื่อใช้
สูบน้ าโดยการชาร์จพลังงานไฟฟ้าลงแบตเตอรี่ก่อน จะสามารถสูบน้ าได้ 5,800 ลิตรต่อวัน โดยใช้เวลา 4 ช่ัวโมง ที่ความยาว
ท่อส่งน้ า 10 เมตร ส่งน้ าสูง 4 เมตร ได้ปริมาณน้ าพอใช้ส าหรับ 23 ครัวเรือนต่อวัน และที่ความยาวท่อ 10 เมตร ส่งน้ าสูง  
6 เมตร ได้ปริมาณ 4,004 ลิตร สามารถใช้ส าหรับ 16 ครัวเรือนต่อวัน ซึ่งสามารถน าไปใช้ในชุมชนทุรกันดารในรูปแบบ 
การสูบน้ าจากแหล่งน้ าเพื่อใส่ถังเก็บและจ่ายให้กับครัวเรือนในพื้นที่ท่ีไม่ต่างระดับมากนักได้ 

ค้าหลัก : การสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ การสะท้อนแสง การติดตามดวงอาทิตย์   

Abstract 
          This article presents a small solar pumping system using reflection techniques combined with 
tracking system. This research is focus to optimization the solar panels by reflecting of sun light and tracking 
system.  The experiment uses a 120- watt poly- crystal PV panel, a reflection is produced from polished 
stainless steel plates on both sides of the solar panel.  The angle of reflection can be adjusted to reflect 
light on the solar panel.  The tracking system is operated by attaching the light sensor to 7 different angle 
positions of the sun moving. Signals from sensor are transferred to microcontroller, microcontroller control 
motor to rotate the PV panel to the maximum exposure position.  
          The results showed that the tracking system can deliver more power of 19.12% than fixed installation 
by average.  The tracking system that combined with sun light reflection can deliver more energy than the 
solar tracking system without reflection as 7. 32%.  Pumping directly from PV to small DC pump, it will be 
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able to pump an average of 1 day more than a fixed panel with 32%. Pumping from battery power, it can 
pump 5,800 liters per day by takes 4 hours at a 10 meters water pipe to send water 4 meters high. That is 
enough water for 23 households a day. It can be used in remote communities in the form of pumping water 
to tank and supply to households in areas that height of the area is not very different. 

Keywords : Solar pumping, Reflection, Tracking  
 
1. บทน้า 

ปัจจุบันได้มีการน าแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาท าการ
ออกแบบให้สามารถเคลื่อนที่ตามแนวการเคลื่อนที่ของ 
ดวงอาทิตย์เพื่อไห้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถที่จะได้รับ
แสงแดดตลอดทั้งวัน และเพื่อให้ได้พลังงานที่ออกจาก 
เ ซลล์ แส งอาทิ ตย์ ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด  แต่ อ ย่ า ง ไ รก็ ต าม 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแผงจะมีประสิทธิภาพในการ 
ผลิตไฟฟ้าต่ า อยู่ท่ีประมาณ 5-17 % มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีได้ข้อสรุปผลวิจัยเกี่ยวกับการติดตั้งกระจก
เงาสะท้อนและเคลื่อนที่ตามแนวการเคลื่อนที่ของแผง 
เซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าแผงโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้ติดตั้งกระจกเงา
สะท้อนแต่เคลื่อนที่ตามแนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ [3]  
ซึ่งระบบการติดตามดวงอาทิตย์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งคงที่ วิธีการโดยใช้เซ็นเซอร์ 
รับแสงในการตรวจจับต าแหน่งในการควบคุมการเคลื่อนที่
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น LDR  

ในชนบทมีการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 120 วัตต์
ในรูปแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครัวเรือน หรือ 
โซล่าร์โฮม ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการผลิตไฟฟ้าเพื่อ
การสูบน้ าส าหรับบริโภคในครัวเรือน บทความนี้จึงน าเสนอ
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชุมชนมี
อยู่ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าโดยการเพิ่มกระจก
เงาสะท้อนรวมถึงระบบติดตามดวงอาทิตย์ขึ้นมา โดยระบบ
การติดตามดวงอาทิตย์ออกแบบโดยใช้โฟโต้ไดโอดซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าโฟโต้ไดโอดให้การท างานที่แม่นย ามากกว่า
การใช้แอลดีอาร์ [1] ซึ่งย่านการตอบสนองต่อแสงมากกว่า  
งานวิจัยนี้จะน าเอาประสิทธิภาพจากการติดต้ังกระจกเงา
สะท้อนและระบบติดตามดวงอาทิตย์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งาน
กับการสูบน้ าส าหรับชุมชนในรูปแบบการสูบน้ าจากแหล่งน้ า
เพื่อใส่ถังเก็บและจ่ายให้กับครัวเรือนในพื้นที่ที่ไม่ต่างระดับ
มากนัก 

 
 
 
 

2. รูปแบบการวิจัย 
2.1 อุปกรณ์และวงจรที่ส าคญัที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
     1 )  แผ ง เซลล์ แส งอาทิ ตย์  เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ 
แนวทางการน าไปใช้งานในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งพบว่าในพ้ืนที่
ชนบทของจังหวัดตากที่มีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้แผงขนาด 120 วัตต์ เป็นแผงแบบผลึก
รวม Poly-Crystalline มีขนาดโดยประมาณ กว้าง 66 ซม. 
ยาว 150 ซม. และหนา 4.5 ซม. น้ าหนักประมาณ 14 กก. 
ดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Poly-Crystalline 

 
     2)  เซนเซอร์ตรวจจับแสง ในการวิ จั ยนี้ เลือกใ ช้ 
โฟโต้ไดโอดในการตรวจจับแสง เนื่องจากขนาดที่เล็ก และให้
เอ้าท์พุทที่ เหมาะสมกว่าในการต่อใช้งานร่วมกับระบบ
ควบคุมซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ดังในรูปที่ 2 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2 โฟโต้ไดโอด 
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รูปที่ 3 วงจรโฟโต้ไดโอดใช้ตรวจจบัต าแหน่ง 
ดวงอาทิตย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 การต่อโฟโต้ไดโอดทั้ง 7 ต าแหน่งกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

 
จากรูปที่ 3 แสดงวงจรที่ใช้ตรวจจับแสง เมื่อโฟโต้

ไดโอดได้รับแสงก็จะส่งสัญญาณให้ทางเอาท์พุทเป็น “1” 
หรือเป็น High เมื่อน าวงจรตรวจจับแสงต่อร่วมกันหลายตัว
ดังรูปที่ 4 โดยแต่ละตัวจะติดกระจายเวลาตามมุมต่าง ๆ ที่
เฉลี่ยเท่ากันจากดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าจนถึงเย็นจ านวน  
7 ตัว แต่ละตัวท ามุม 22.5 องศา ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อ
ต่ อ ไ ป  โ ฟ โ ต้ ไ ด โ อ ด แ ต่ ล ะ ตั ว จ ะ ส่ ง สั ญ ญ า ณ ให้ กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยตัวที่อยู่ต าแหน่งตรงกับดวงอาทิตย์
จะส่งสัญญาณเป็น High ขณะที่ตัวอื่น ๆ จะส่งสัญญาณเป็น 
Low 

3) ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในงานวิจัยเลือกใช้บอร์ด 
Arduino MEGA มีลักษณะบอร์ดดังรูปที่ 5 มีการใช้งานไม่
ยุ่งยาก มีความถูกต้องและแม่นย า โดยมีวงจรต่อเพิ่มเพื่อ
สนับสนุนการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น รีเลย์, 
วงจรขับ-กลับทางมอเตอร์ เป็นต้น ไมโครคอนโทรลเลอร์จะ
รับสัญญาณจากวงจรโฟโต้ไดโอดมาเปรียบเทียบต าแหน่ง
ปัจจุบันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วสั่งงานไปให้มอเตอร์ว่า
จะให้หมุนแผงไปในทิศทางใด 

 
รูปที่ 5 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA 

     4) วงจรควบคุมทิศทางมอเตอร์ [4] ใช้ทรานซิสเตอร์เป็น
สวิทช์เพื่อกลับขั้วไฟฟ้าที่ต่อให้มอเตอร์โดยต่อวงจรแบบ
บริดจ์ ทรานซิสเตอร์จะท างานครั้งละ 2 ตัวไขว้สลับกันใน
การควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ แสดงดังรูปที่ 6 
วงจรท างานโดยรับสัญญาณควบคุมจากไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อสั่งงานให้มอเตอร์หมุนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ ส่วนของวงจรควบคุมทิศทางร่วมกับมอเตอร์ 
ท าหน้าที่หมุนแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ไปยังต าแหน่งที่ตรวจจับ
ต าแหน่งของดวงอาทิตย์ได้ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ในรอบวัน 
และจะหมุนแผ่นกลับมายังทิศตะวันออกในเวลาเช้าเมื่อ 
ดวงอาทิตย์ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6 วงจรควบคุมทิศทางมอเตอร์ 
 

5) วงจรตรวจสอบต าแหน่งโดยใช้โฟโต้ทรานซิสเตอร์
ร่วมกับแอลอีดีแบบอินฟราเรด ท าหน้าที่ตรวจสอบและ
ยืนยันว่ามอเตอร์ได้หมุนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปยังต าแหน่งที่
ถูกต้องตามที่วงจรโฟโต้ไดโอดตรวจจับได้แล้ว เหตุผลที่ใน
งานวิจัยนี้เลือกใช้อุปกรณ์ตรวจสอบต าแหน่งที่ท างานด้วย
แสงแทนการตรวจสอบต าแหน่งด้วยกลไกสวิทช์แบบต่าง ๆ 
ซึ่งง่ายและมีราคาถูกกว่าเนื่องจากการตรวจสอบด้วยแสงไม่มี
กลไกหน้าสัมผัสสวิทช์ที่อาจสร้างปัญหาสัญญาณรบกวน 
จากการ on หรือ off และกลไกเคลื่อนที่มีอายุการใช้งานสั้น  
ซึ่ งในงานนี้ ได้ติดตั้ งแอลอีดีแบบอินฟราเรดไว้คงที่กับ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และติดโฟโต้ทรานซิสเตอร์จ านวน  
7 ตัวตรงกันกับต าแหน่งโฟโต้ไดโอด แล้วส่งสัญญาณให้กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ดังรูปที่ 7 

 
 
 
 

รูปที ่7 วงจรตรวจสอบต าแหน่ง 
 
6) ระบบทดก าลังมอเตอร์ เนื่องจากในระบบใช้พลังงาน

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จึงได้พยายามหาอุปกรณ์ที่ใช้
ก าลังงานไฟฟ้าน้อยมาใช้ในงาน โดยมอเตอร์ที่ใช้ในการหมุน
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ปรับต าแหน่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใช้มอเตอร์กระแสตรง
ขนาดเล็ก ก าลัง 30 วัตต์ มีอัตราการหมุน 35 รอบต่อนาที 
จึงจ าเป็นต้องออกแบบระบบทดก าลังมอเตอร์ให้มีแรงมาก
พอที่จะรับน้ าหนักแผง อีกทั้งให้มีความเร็วที่เหมาะสมในการ
หมุนแผงด้วย ในการออกแบบเลือกใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น 
โดยใช้เฟืองและโซ่ของรถจักรยานเก่ามาออกแบบการ 
ทดก าลัง 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 ใช้เฟืองขับและเฟืองตาม 9:36 ได้
ความเร็วรอบเท่ากับ 35 ( 9

36) = 8.75 รอบต่อนาที 
ชุดท่ี 2 ใช้เฟืองขับและเฟืองตาม 14 :45 ได้ความเร็วรอบ
เท่ากับ 8.75 (14

45) =  2.72 รอบต่อนาที 
และชุดที่ 3 ใช้เฟืองขับและเฟืองตาม 14:36 ได้ความเร็วรอบ
เท่ากับ 2.722 (14

36) = 1.05 รอบต่อนาที 
     จากชุดทดก าลังทั้งหมดคิดเป็นอัตราทด 35:1 ดังรูปที่ 7 
นี้พบว่าสามารถรับน้ าหนักและมีแรงหมุนขับ และแรงเบรก
ส าหรับยึดต าแหน่งของแผงได้เพียงพอ โดยต าแหน่งศรชี้เป็น
ต าแหน่งแกนหมุนส าหรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 7 ชุดทดก าลัง 35:1 
 
7) แผ่นสะท้อนแสง การเพิ่มแผ่นสะท้อนให้กับ 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นเพื่อเป็นการช่วยให้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ได้ รับความเข้มของแสงมากขึ้น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์   
มี รูปแบบดังรูปที่  8 วัสดุที่ ใ ช้เป็นแผ่นสแตนเลสขัดมัน 
ก าหนดมุมกางเทียบกับระนาบแผงไว้ท่ี 120 องศา [2] ความ
กว้างของแผ่นสะท้อน 33 ซม. ซึ่งทั้งสองแผ่นจะมีพื้นที่
รวมกันเท่ากับพื้นที่ของเซลล์แสงอาทิตย์  เป็นที่ทราบว่า 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากตาม
พลังงานแสงท่ีแผงได้รับ แต่จากการทดทดลองขณะออกแบบ
พบว่า ขนาดของแผงสะท้อนท่ีมีขนาดใหญ่จะท าให้โครงสร้าง 
และชุดกลไกการขับเคลื่อนเพื่อหมุนแผงมีขนาดใหญ่ มีการ
ต้านลมมาก ท าให้ไม่เหมาะสมในการใช้งานจริง จึงก าหนด
ส ม ม ติ ฐ า น ใ ห้ แ ผ ง ส ะ ท้ อ น มี พื้ น ที่ เ ท่ า พื้ น ที่ ข อ ง 
เซลล์แสงอาทิตย์ 

 
รูปที่ 8 รูปแบบแผงสะท้อนแสง 

ขนาดและมุมที่เกิดขึ้นของแผ่นสะท้อนสามารถค านวณ
ได้จากสมการที ่(1) และ (2) และรูปที่ 9 [2] 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 มุมและขนาดที่แผงสะท้อน 
 
              𝑆𝑆 = [𝑐𝑐2 + 𝑟𝑟2 − 2𝑐𝑐𝑟𝑟. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐]1 2⁄            (1) 
 
เมื่อ  r = 33 ซม. 
  c = 33 ซม. 
   = 120  
จะได ้ S = 57.16 ซม. 
 
                  𝜙𝜙𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐−1[𝑐𝑐.𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑆𝑆 ]                 (2) 

จะได ้ r = 30  
 

2.2 การออกแบบระบบ  
     ระบบถูกออกแบบให้มีส่วนที่ส าคัญ 2 ส่วน คือส่วนของ
การติดตามดวงอาทิตย์ และส่วนของการสะท้อนแสงสู่เซลล์
แสงอาทิตย์ โดยในส่วนของการติดตามดวงอาทิตย์แสดงผัง
การท างานดังรูปที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 10 ผังการท างานของระบบติดตามดวงอาทิตย ์
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     ระบบติดตามดวงอาทิตย์เลือกใช้แบบที่มีการเคลื่อนที่
แบบแกนเดียวเคลื่อนที่หรือหมุนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปตาม
แนวตะวันออก-ตะวันตก ส่วนแนวระนาบ ได้ติดตั้งแผงให้
เอียงท ามุม 15 องศาไปทางทิศใต้  เมื่อมีแสงอาทิตย์มาตก
กระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เซนเซอร์แสงที่ติดไว้จ านวน  
7 ต าแหน่งตามมุมการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ จะท าการ
ตรวจจับว่าขณะนั้นดวงอาทิตย์อยู่ใกล้เคียงต าแหน่งมุมใด
มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบได้ต าแหน่งที่สูงสุดแล้วจะส่ง
สัญญาณไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อท าการประมวลผล
และสั่งงานให้มอเตอร์หมุนปรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปสู่
ต าแหน่งนั้น ๆ โดยมีโฟโต้ทรานซิสเตอร์ท างานร่วมกับตัวส่ง
สั ญญาณอิ นฟรา เ รดคอยตรวจจั บต า แห น่ ง ให้ แผ ง 
เซลล์แสงอาทิตย์หมุนมาสู่ต าแหน่งที่โฟโต้ไดโอดตรวจจับ
ต าแหน่งดวงอาทิตย์ได้ 

การติดตั้งโฟโต้ไดโอดและโฟโต้ทรานซิสเตอร์ จะติดตั้ง
คงที่ กับโครงสร้ าง  โดยติดตั้ งอุปกรณ์ทั้ งสองจ านวน  
7 ต าแหน่ง แต่ละต าแหน่งห่างกัน 22.5 องศา ซึ่งในการ
ออกแบบส่วนของต าแหน่งเซนเซอร์ยิ่งติดตั้งจ านวนมาก โดย
มีมุมห่างระหว่างกันน้อยก็จะยิ่งได้ความละเอียดของมุมตาม
การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ที่ละเอียดขึ้น แต่ในงานนี้
ต้องการจ านวนเซ็นเซอร์ที่น้อย สัมพันธ์กับอินพุทของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ จึงเลือกใช้จ านวนเซ็นเซอร์ 7 ต าแหน่ง 
ดังรูปที่ 11 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 ต าแหน่งมุมที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตามแนวทิศตะวันออก-
ตะวันตก 

 
การติดตั้งโฟโต้โดโอดและโฟโต้ทรานซิสเตอร์ เข้ากับ

โครงสร้างที่ติดอยู่กับที่จ านวน 7 ต าแหน่ง ท ามุมห่างกัน 
22.5 องศา ดังรูปที่ 12-13 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 โฟโต้โดโอดที่ตดิตั้ง 7 ต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13 ติดตั้งโฟโต้ทรานซสิเตอรต์ าแหน่งมุมเดียวกันกับ 
โฟโต้ไดโอด (ลูกศรชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่14 โครงสร้างชุดติดตามดวงอาทิตย์และแผงสะท้อน
แสงท่ีติดตั้งเสร็จ 

 
โครงสร้างเมื่อติดตั้งเสร็จดังรูปที่ 14 ประกอบด้วย 

แผงสะท้อนแสง ระบบควบคุม และกลไกการเคลื่อนที่ตดิตาม
ดวงอาทิตย์   ในส่วนของพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จะถูกประจุลงแบตเตอรี่หรือสามารถต่อใช้งาน
ตรงกับปั๊มน้ ากระแสตรง ไมโครคอนโทรลเลอร์และ 
วงจรประกอบใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายขนาดเล็กจาก
แบตเตอรี่และวงจรจ่ายแรงดันคงที่เพื่อให้ได้แรงดันตามแต่
ละส่วนต้องการ ซึ่งประกอบไปด้วยแรงดัน 5 โวลท์ส าหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์และ 12 โวลท์ส าหรับวงจรอื่น ๆ 

 
3. ผลการวิจัย  
ก าหนดรูปแบบการทดสอบผลดังนี้ 
3.1 การติดตามดวงอาทิตย์ ท าการทดสอบการควบคุมการ
หมุนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ว่าระบบควบคุมสามารถท างานได้
ถูกต้องหรือไม่ โดยได้ท าการบันทึกผลการทดลองระหว่าง
เวลา 8.00 น.ถึงเวลา 16.00 น. บันทึกผลทุก 20 นาที  
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ท าการทดลองเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน  พบว่าระบบควบคุม
สามารถหมุนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เคลื่อนที่ติดตามดวง
อาทิตย์ได้อย่างถูกต้อง รูปที่ 15 แสดงต าแหน่งแผงที่มุมต่าง 
ๆ และในรูปที่ 16-1 – 16-4 แสดงตัวอย่างการหมุนแผง
ติดตามดวงอาทิตย์ที่ต าแหน่งท่ี 1, 3, 5 และ 7 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 

รูปที่ 15 ค่ามุมที่ต าแหน่งอ้างอิงต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปที่ 16-1 ต าแหน่งที่ 1                รูปที่ 16-2 ต าแหน่งที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปที่ 16-3 ต าแหน่งที่ 5                รูปที่ 16-4 ต าแหน่งที่ 7 

รูปที่ 16 ตัวอย่างการติดตามดวงอาทิตย์ที่ต าแหน่งต่าง ๆ 
 

     กราฟในรูปที่ 17 แสดงค่ามุมที่แผงหมุนติดตามดวง
อาทิตย์ไปในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน จาการทดลอง 3 วัน ซึ่ง
จะเห็นว่าระบบควบคุมสามารถควบคุมให้แผงหันตามดวง
อาทิตย์ได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 17 ต าแหน่งมุมที่แผงหมุนไปในช่วงเวลาต่าง ๆ 
 

3.2 ก าลังงานไฟฟ้าที่ได้จาการติดตามดวงอาทิตย์ท าการ
ทดสอบผลเทียบกันระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งคงที่
กับแผงที่เคลื่อนที่หันตามดวงอาทิตย์  ได้ผลดังตารางที่ 1 
และกราฟในรูปที่ 18 
     จากผลการทดลองพบว่าแผงที่ติดตามดวงอาทิตย์ได้รับ
ก าลังงานไฟฟ้ามากกว่าแผงที่ติดตั้งคงที่เกือบตลอดทั้งวัน 
โดยแผงที่ติดตามดวงอาทิตย์มีค่าก าลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 
104.71 วัตต์ ขณะที่แผงติดตั้งคงที่มีค่าก าลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 
87.90 วัตต์ มีค่าก าลังฟ้ามากกว่าคิดเป็น 19.12%  ส าหรับ
ในช่วงเวลาประมาณ 12.00 – 13.00 น. ที่แผงทั้งสองแบบ
ได้รับก าลังงานไฟฟ้าเท่า ๆ กัน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว
ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับแผงที่ติดตั้งคงที่เหมือนแผงที่ติดตาม
ดวงอาทิตย์ 

 
ตารางที่ 1 ก าลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่

ติดตั้งคงที่กับแผงท่ีเคลื่อนที่หันตามดวงอาทิตย์   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 18 กราฟเปรียบเทียบก าลังงานไฟฟ้าระหว่างแผงที่
ติดตั้งคงที่ และแผงที่ติดตามดวงอาทิตย ์

 
3.3 ก าลังงานไฟฟ้าที่แผงสะท้อนท ามุมต่าง ๆ กัน ท าการ
ทดลองโดยปรับมุมที่แผงสะท้อนท ากับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
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จากการสั ง เกตพบว่ ามุ มที่ ท า ใ ห้แสงทาบลงบนแผง 
เซลล์แสงอาทิตย์มากที่สุดจะอยู่ ช่ วงประมาณ 110 ถึง  
130 องศา  ผลการทดลองเป็นไปตามตารางที่ 2 ซึ่งพบว่าที่
มุมของแผงสะท้อน 120 องศา ก าลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้น
สูงสุด เท่ากับ 7.32% 

 
ตารางที่ 2 ก าลังงานไฟฟ้าท่ีได้แผงสะท้อนแสงท่ีมุมตา่งกัน 

 
 

3.4 การชาร์จแบตเตอรี่ ทดสอบการประจุแบตเตอรี่
เทียบกันระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีแผงสะท้อนแสง 
ท า มุ ม  1 2 0  อ ง ศ า เ ที ย บ กั บ แ ผ งป ก ติ  โ ด ย ใ ช้ แ ผ ง 
เซลล์แสงอาทิตย์จ านวน 2 แผง และแผงท้ังสองมีการติดตาม
ดวงอาทิตย์เหมือนกัน ท าการทดลองในวันเดียวกัน แบตเตอรี่
ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่เหมือนกันจ านวน 2 ลูก ขนาด 12 โวลท์ 
ความจุ 60 Ah ท าการคายประจุแบตเตอรี่ทั้งสองลูกให้มี
ก าลังไฟฟ้าเหลือประมาณ 25%  วันที่ท าการทดลองมีค่า
ความเข้มแสงเฉลี่ย 674.6 W/m2  ท าการทดลองที่ดาดฟ้า
อาคาร  วัดค่าก าลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่อง Battery Tester  
ดังรูปที่ 19 

 

 
รูปที่ 19 Battery Tester ที่ใช้ในการทดลอง 

 
ตารางที่ 3 ก าลังงานไฟฟ้าจากการชาร์จประจุ 

 

 
รูปที่ 20 เปรียบเทียบก าลังไฟฟ้าที่ประจุแบตเตอรี ่

 
จากตารางที่ 3 และกราฟรูปที่ 20 พบว่าเมื่อสิ้นสุดการ

ประจุแบตเตอรี่ที่เวลา 17.00 น. แบตเตอรี่ที่ประจุด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ที่มีการสะท้อนแสงร่วมด้วย จะมีพลังงานไฟฟ้า
มากกว่าแบบปกติ 6%  เมื่อคิดเป็นค่าเฉลี่ยตลอดวันจะมี
ก าลังงานไฟฟ้ามากกว่าเป็น 9.25% 
3.5 การสูบน้ า ท าการทดลองสูบน้ าโดยใช้ปั๊มน้ ากระแสตรง
ขนาด 1 นิ้วแบบแช่ขนาด 12 โวลท์ 160 วัตต์ แสดงดัง 
รูปที่ 21 ส่งผ่านท่อระยะทางระยะทาง 10 เมตร ที่ความสูง 
6 เมตร และ 4 เมตร 
 

 
รูปที่ 21 ป๊ัมน้ ากระแสตรงที่ใช้ในการทดลอง 

 

 
รูปที่ 22 การทดลองการสูบน้ า 
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ท าการทดสอบการสูบน้ าโดยท าการทดลอง 2 แบบคือ 
1) สูบน้ าโดยการต่อป๊ัมโดยตรงกับแผงเซลลแ์สงอาทติย์ 

ไ ม่ ใ ช้ แบต เ ตอรี่  ท า ก า ร เ ป รี ยบ เที ยบระหว่ า ง แผ ง 
เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีแผงสะท้อนแสงและแผงปกติ  มีการ
ติดตามดวงอาทิตย์ทั้ งสองแบบ ท าการสูบน้ าในเวลา  
12.00 น. ถึงเวลา 13.00 น. พบว่าปั๊มน้ าสามารถสูบน้ าขึ้นท่ี
สูงได้ระดับเพียงประมาณ 1.8 เมตร ได้น้ า 683 ลิตร และ  
624 ลิตร ตามล าดับ  

2) สูบน้ าโดยการต่อป๊ัมกับระบบท่ีประจุก าลังงานไฟฟา้
สู่แบตเตอรี่ โดยท าการประจุแบตเตอรี่ขนาด 60 Ah ด้วยแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีแผงสะท้อนแสงและมีการติดตามดวง
อาทิตย์ตลอดระยะเวลา 1 วันก่อน แล้วท าการทดลองสูบน้ า
ในวันถัดไป เริ่มสูบน้ าเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. รวม 
4 ช่ัวโมง ท าการทดลองสูบน้ าขึ้นที่สูงที่ระดับความสูง  
4 เมตร และ 6 เมตร โดยใช้ท่อส่งน้ ายาว 10 เมตร  ตลอด
ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง ระบบสามารถจ่ายก าลังงานไฟฟ้าได้ดี
ต่อเนื่องโดยสังเกตจากการท างานของปั๊มน้ า ปริมาณน้ าที่
ระดับความสูง 4 เมตรสามารถสูบได้ 5,750 ลิตร และที่ระดบั
ความสูง 6 เมตร สามารถสูบน้ าได้ 3,950 ลิตร 

 
4. สรุปผลการวิจัย 
     จากผลการวิจัยพบว่าระบบที่สร้างขึ้นสามารถตรวจสอบ
ต าแหน่งดวงอาทิตย์และควบคุมให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ติดตามดวงอาทิตย์ได้อย่างถูกต้อง โดยก าลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จะมีค่ามากกว่าระบบติดตั้งคงที่ 19.12% 
     การใช้แผ่นสะท้อนแสงสู่เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีพื้นที่ของ
แผ่นสะท้อนแสงเท่ากับพ้ืนท่ีของเซลล์แสงอาทิตย์ มีค่ามุมที่ดี
ที่สุดเท่ากับ 120 องศา ให้ก าลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในระบบที่มี
การติดตามดวงอาทิตย์ 7.32% 
     การสูบน้ าโดยการต่อ ป๊ัมน้ าโดยตรงกับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์อาจไม่เหมาะสมในการใช้งานจริงเนื่องจากก าลัง
งานไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 120 วัตต์ไม่
มากพอ ไม่สามารถขับน้ าขึ้นที่สูงเพียงพอกับการใช้งานได้  
แต่ถ้าระบบใช้การประจุก าลังงานไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ก่อน 
แล้วจึงน้ าไปสูบน้ าจะสามารถใช้งานได้ โดยอาจเป็นรูปแบบ
การสูบน้ าแบบวันเว้นวัน สูบน้ าจากแหล่งน้ าที่มีระดับไม่สูง
มากนักไปเก็บยังถังเก็บน้ า แล้วจ่ายให้กับครัวเรือนต่อไป  
จากงานวิจัยนี้พบว่าการสูบน้ าด้วยวิธีนี้ที่ระดับความสูง 6 
เมตร ได้ปริมาณน้ า 3,950 ลิตร จะเพียงพอต่อการใช้น้ าใน
ครัวเรือนชนบทที่มีผู้อยู่อาศัย 5 คนเป็นจ านวน 8 ครัวเรือน 
[5] 
 
 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
     ในระบบติดตามดวงอาทิตย์ ต้องใช้ก าลังงานไฟฟ้า 
ส่วนหนึ่งมาใช้ในการขับเคลื่อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์และ
อุปกรณ์ประกอบ  ในเรื่องนี้คณะผู้วิจัยได้พยายามลดการใช้
ก าลังงานไฟฟ้าส่วนนี้ โดยออกแบบชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
และแผงสะท้อนให้อยู่ในภาวะสมดุล โดยมีการถ่วงน้ าหนักไว้
ด้านล่าง ซึ่งเมื่อรวมกับชุดทดก าลัง จะช่วยให้มอเตอร์ใช้ก าลงั
งานน้อยในการหมุนแผง  ผู้สนใจจะพัฒนาต่อควรพิจารณา
ถึงก าลังงานไฟฟ้าที่ได้รับเพิ่มเทียบกับก าลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ในงานวิจัยนี้ยังไม่ได้
ด าเนินการเรื่องการพิจารณาการลดใช้ก าลังงานในการ
ขับเคลื่อนแผง ซึ่งมีแนวทางที่ด าเนินการได้ เช่น การลด
ขนาดมอเตอร์ สายพานส่งก าลัง เป็นต้น 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้น าเสนอระบบอัตโนมัติส าหรับการตรวจวัดความเร็วของรถโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอล 
เพื่อที่จะใช้ในการตรวจจับความเร็วของรถจากภาพวิดีโอหรือกล้องวงจรปิดจากท้องถนนจริง เพื่อช่วยในการแจ้งเตือนเมื่อใช้
ความเร็วเกินก าหนด ช่วยในการลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ กระบวนการท างานของระบบเริ่มโดยการอ่านภาพเคลื่อนไหว 
จากนั้นจึงท าการดึงภาพจากเฟรมวิดีโอที่ต้องการทีละเฟรม มาท าการลบภาพพ้ืนหลังของรูปในเฟรมที่ต้องการ จากรูปภาพใน
เฟรมแรก จากนั้นจึงน าภาพที่ได้มาท าการประมวลผลภาพเบื้องต้น เพื่อก าจัดสัญญาณรบกวน และท าการเลือกพื้นที่ของวัตถุท่ี
สนใจ น ามาค านวณหาความเร็วโดยอาศัยเส้นอ้างอิงจ านวนสองเส้น แล้วท าการแสดงผลความเ ร็วที่ได้ ผลการทดลอง 
วัดความเร็วรถยนต์จากกล้องดิจิตอลโดยการจ าลองสถานการณ์จริง  บนถนนพหลโยธิน เชียงใหม่  - กรุงเทพฯ  
หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พบว่าระบบสามารถตรวจวัดความเร็วของรถที่เคลื่อนที่ผ่านกล้องดิจิตอล
ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 95.67 ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 4.33 เมื่อเทียบกับความเร็วจริงในการขับขี่ และความถูกต้อง
ของการนับจ านวนรถคิดเป็นร้อยละ 81.00 ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 16.00 

ค าหลัก : การตรวจวดัความเร็ว  การตรวจจับทิศทางการเคลื่อนที่  การประมวลผลภาพดิจิทลั   
 
Abstract 

This paper is proposed the automatic vehicles speed detection system using digital image processing 
techniques for speed detection from a CCTV or digital camera on the real road. This system is used for over 
speed agent or prevent an accident. The speed detection system is starting from reading the VDO. Then 
the images are collected for VDO flame. Each image is removed the background using background 
subtraction from the image in the first flame. Consequently, noise is removed in preprocessing task. The 
ROI, vehicles object, is selected from black and white image using centroid.   The speed is calculated from 
time that object passed between two reference lines. Experiments are tested on Phahon Yothin Road in 
front of RMUTL Tak. The correct speed detection is 95.67% with 4.33 standard deviation. The correct 
vehicles count is 81.00% with 16.00 standard deviation. 

Keywords : Vehicles Speed Detection, Optical Flow Detection, Digital Image Processing  
 
1. บทน า 

ในปัจจุบันนี้มีการน าระบบปัญญาประดิษฐ์มาช่วยใน
การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการป้องกัน และ
ติดตามข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบวิเคราะห์ใบหน้า
เพื่อใช้ในการจ าแนกบุคคล ระบบแนะน าเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งของประเทศไทยคือการ

เกิดอุบัติ เหตุบนท้องถนนซึ่ งมีอัตราการเสียชีวิต และ
ทรัพย์สินสูง เนื่องจากในปัจจุบันมีจ านวนรถเพิ่มขึ้นเป็น
จ านวนมากทั้งจากนโยบายของรัฐบาล และจากความ
ต้องการใช้งานเนื่องจากขาดระบบขนส่งมวลชน โดยสาเหตุ
หลักในการเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรงคือ
การใช้ความเร็วเกินพิกัด หรือเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
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ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้น าระบบปัญญาประดิษฐ์มาช่วยใน
การวิเคราะห์ ในรูปแบบการประมวลผลภาพแบบดิจิทัล โดย
ท าการพัฒนาบนโปรแกรม MATLAB เพื่อตรวจวัดความเร็ว
ของยานพาหนะ เพื่อช่วยแก้ปัญหา และลดค่าใช้จ่ายในการ
น าเข้าเครื่องตรวจวัดความเร็วที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ 
เนื่องจากในจุดส าคัญ ๆ บนท้องถนนจะมีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดไว้อยู่แล้ว โดยวิธีการคือการน าไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
จากการบันทึกมาท าการประมวลผล 

2. การประมวลผลดิจิทัลเบ้ืองต้น  
2.1 การลบภาพพ้ืนหลัง (Background Subtraction) 

การลบภาพพ้ืนหลังคือการแยกวัตถุท่ีมีการเคลื่อนที่ออก
จากฉากหลัง โดยการลบฉากหลังด้วยการน าภาพสองเฟรม 
ณ บริเวณเดียวในเวลาที่ต่างกันมาท าการลบกัน หากมีการ
เคลื่อนที่เข้ามาของวัตถุในภาพเฟรมที่สอง เมื่อน าภาพทั้งสอง
เฟรมมาลบกัน ฉากหลังจะลบหักล้างกันระหว่างภาพสอง
เฟรม และมีส่วนผลต่างระภาพทั้งสองเฟรม ซึ่งผลต่างนี่เอง
คือการเคลื่อนไหลของวัตถุที่เข้ามายังภาพเฟรมที่สองเป็นไป
ดังสมการที่ 1 [2] 

 BIO   (1) 

โดยที่  
 O คือ วัตถ ุ(Object) 
 I  คือ ภาพของเฟรมหนึ่ง ๆ  
 B คือ ภาพพื้นหลัง 

2.2. การสร้างภาพไบนาร ี
การแสดงผลของภาพท่ีมีความเข้มหลายระดับบน

อุปกรณ์ที่มีการแสดงผลได้แค่ 2 ระดับนั้น จะต้องแปลง
ข้อมูลภาพให้เป็นภาพแบบไบนารี (Binary Image) ซึ่งการ
สร้างภาพแบบไบนารี การแปลงภาพที่มีความเข้มหลายระดบั 
(Multilevel Image) ให้เป็นภาพที่มีความเข้มเพียง 2 ระดับ 
หรือ 1 บิต นั่นเองโดย 0 แทน ด้วยจุดที่ มีภาพสีด า และ  
1 แทนด้วยจุดที่มีภาพสีขาวเมื่อเสร็จขั้นตอนในการท าไบนารี
จึงน าภาพที่ได้ไป แสดงผลที่อุปกรณ์เหล่านั้น จะเห็นได้ว่า
การแปลงข้อมูลภาพหลายระดับเป็นภาพไบนารีจึงมีความ
จ าเป็นและมีประโยชน์มากในการแสดงผลภาพที่มีระดับ
ความเข้มของภาพหลายระดับบนอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
ในการแสดงผลได้ 2 ระดับ ส าหรับประโยชน์อีกประการหนึ่ง
ในการแปลงข้อมูลภาพนั้น เป็นภาพไบนารีคือการลดเนื้อที่
การเก็บข้อมูลภาพจะใช้เนื้อท่ีการเก็บ 8 บิต หรือ 256 ระดับ
เมื่อ สร้างเป็นภาพไบนารีแล้วสามารถลดลงจากเดิมได้ถึง  
8 เท่า นั่นคือ 1 จุดจะใช้เนื้อที่ในการเก็บ ทั้งหมดคือ 1 บิต 
อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้งานได้อีกแพร่หลาย ในการสร้าง

ภาพไบนารีสามารถท าได้โดยการใช้เทคนิคการท าเทรสโฮลด์ 
(Thresholding Technique) เป็นการพิจารณาจุดพิกเซลใน
ภาพว่าจุดใดควรจะเป็นจุดขาวที่มีค่า เท่ากับ 0 หรือจุดใด
ควรจะเป็นจุดที่มีค่าเท่ากับ 1 โดยจะท าการเปรียบเทียบค่า
ของแต่ละพิกเซล (f(x, y)) กับค่าคงที่ท่ีเรียกว่าค่า เทรสโฮลด์ 
(Threshold Value) เทคนิคนี้ใช้กันมากในกรณีที่มีความ
แตกต่างระหว่างวัตถุ (Object) และพื้นหลัง (Background)  
ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับสีขาวเป็นสีของวัตถุและสีด าที่เป็น
ภาพพื้นหลังของวัตถุ โดยค่าของพิกเซลในภาพ ที่มีค่าน้อย
กว่าค่าเทรสโฮลด์จะถูกก าหนดเป็น 1 (จุดด า) และถ้าค่าของ
พิกเซลใดใน ภาพที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าเทรสโฮลด์จะ
ถูก 0 (จุดขาว) [1] 

 





             otherwise  0

),(   where1
),(

Tyxf
yxg


 (2) 

โดยที ่                
g(x, y) คือ ค่าที่ได้จากการแปลงภาพให้มีค่าเพียง 1 หรือ 0  
f(x, y) คือ ค่าระดับสีเทาของพิกเซลนั้น ๆ  
T       คือ ค่าขีดแบ่งของระดับค่าสี 

2.3 การขยายพิกเซลของภาพ (Dilation)  
การขยายพิกเซลของภาพ [2][3] โดยการสแกนค่าของ 

Structuring Element (SE) บนแต่ละพิกเซลของภาพ โดย
ท าการสแกนจากต าแหน่งบนซ้ายไปยังต าแหน่งล่างขวา ซึ่ง
กระบวนการจะท าการเปลี่ยนค่าของพิกเซลที่มีค่าเป็น 0 ให้มี
ค่าเป็น 1 เมื่อค่าของพิกเซลใด ๆ พิกเซลหนึ่งบน SE มีค่าตรง
กับค่าของพิกเซลของภาพ และจะมีค่าคงเดิมเมื่อทุกค่าของ 
SE มีค่าตรงกับทุกค่าของพิกเซลภาพ การท างานของการ
ขยายพิกเซลของภาพสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1 ประโยชน์
ของการท าการขยายพิกเซลของภาพ คือ สามารถใช้แก้ไข
ภาพของตัวอักษรที่มีเส้นไม่ต่อเนื่องกันให้เช่ือมต่อเนื่องกัน
เป็นต้น สมการของการขยายพิกเซลของภาพสามารถแสดง
ได้ดังสมการที่ 3 

 

รูปที่ 1 การท างานการขยายพิกเซลของภาพ 
 

  )(xA
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UBA


  (3) 
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โดยที ่
 A  คือ  ภาพที่จะท าการขยายพิกเซลของภาพ 
 B  คือ  โครงสร้างองค์ประกอบ (Structuring 

Element) 

2.4. การลดพิกเซลของภาพ (Erosion) 
การลดพิกเซลของภาพ [2][3] เป็นวิธีการที่ตรงข้ามกับ

การขยายพิกเซลของภาพคือ จะท าการลดขนาดของพิกเซล 
โดยการสแกนค่าของ SE บนแต่ละค่าของพิกเซลภาพโดยท า
การสแกนจากต าแหน่งบนซ้ายไปยังต าแหน่งล่างขวาจะ
เปลี่ยนค่าของพิกเซลที่มีค่าเป็น 1 ให้มีค่าเป็น 0 เมื่อพิกเซล
ใดพิกเซลหนึ่งบน SE มีค่าตรงกับค่าของพิกเซลภาพ และจะ
มีค่าคงเดิม เมื่อทุกพิกเซลของ SE มีค่าตรงกับค่าของพิกเซล
ภาพ ประโยชน์ของวิธีการนี้คือสามารถใช้ในการก าจัดส่วน
ของภาพท่ีไม่ต้องการออกไปสมการของการท าการ 
ลดพิกเซลของภาพสามารถแสดงได้ดังสมการที่ 4 การท างาน
ของการลดพิกเซลของภาพสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2 

 };{ ABWWBA   (4) 

โดยที่ 
 A คือ ภาพที่จะท าการลดพิกเซลของภาพ 
 B คือ  โครงสร้ า งองค์ประกอบ  (Structuring 

Element) 

 
รูปที่ 2 การท างานการลดพิกเซลของภาพ 

2.5 การหาศูนย์กลางของวัตถุ 
พื้นที่ (Area) ในการหาพื้นที่จะต้องท าให้วัตถุเป็นสีขาว

และพื้นหลังเป็นสีด า แล้วก าหนดวัตถุสีขาวให้เป็น B(i,j) หรือ 
f(i,j)=1 ดังแสดงในสมการ 5 เป็นการนับจุดสีขาวทั้งหมด [8] 
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jiBA  (5) 

โดยที่ 
A คือ ขนาดพื้นท่ีสีขาว 

 B(i, j) คือ วัตถุสีขาว 
 M คือ จ านวนจุดวัตถุสีขาวของภาพนับตามแกน x 
      N คือ จ านวนจุดวัตถุสีขาวของภาพนับตามแกน y 

ต าแหน่งจุดศูนย์กลางมวล (Center of Gravity) ในการ
หาศูนย์กลางของวัตถุนั้นอาศัยวิธีการหาจุดศูนย์กลางของ
ภาพตามแกน x และแกน y ต าแหน่งของรูปทรงแต่ละช้ิน 
คือ ต าแหน่งของจุดศูนย์กลาง (Centroid) [7]  เทียบกับแกน
ทั้งสองของระบบพิกัดฉากแสดงได้ดังสมการที่ 6 
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2.6 การหาเส้นต่อเนื่อง (Contour) 
เส้นต่อเนื่องคือเส้นที่มีจุดภาพที่เป็นขอบต่อเนื่องกัน

หลาย ๆ จุดภาพซึ่งส่วน ใหญ่ขอบของวัตถุในภาพจะเป็นเส้น
ต่อเนื่องทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อต้องการแบ่งวัตถุในภาพออกจากกัน 
เราสามารถท าได้โดยการหาเส้นขอบของวัตถุหรืออีกนัยหนึ่ง
ก็คือการหาเส้นต่อเนื่องนั้นเอง การหาเส้นต่อเนื่องใช้วิธีการ
หาขอบของภาพจากภาพลักษณ์ฐานสอง (Binary Image 
ภาพที่ จุดภาพมีค่า 0 กับ 1 เท่านั้น) เมื่อหาขอบได้แล้วจะ
น ามาเข้ารหัสลูกโซ่ เพื่อเก็บค่าเส้นต่อเนื่องที่ หาได้และน า
กลับมาแสดงผลเมื่อท าการประมวลผลครบทั้งภาพแล้ว 
ขั้นตอนของกระบวนการหาเส้นต่อเนื่องจะเริ่มจากน าภาพที่
ต้องการหามาขอบของภาพ จะได้ภาพภาพลักษณ์ฐานสองที่
มีเฉพาะขอบ หลังจากนั้นน ามาหาเส้นต่อเนื่องโดยการ
ติดตามขอบภาพ การติดตามขอบภาพนี้น าไปใช้ในการ
วิเคราะห์หาเส้นต่อเนื่อง ในการติดตามขอบภาพจะเริ่มจาก
การหาจุดเริ่มต้นของเส้นต่อเนื่อง โดยสแกนหาตามรูปที่ 3 
จนกระทั่งพบจุดที่เป็น ขอบภาพหรือเป็นสีด าและถือว่าจุด
นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของขอบภาพ เพื่อใช้ส าหรับหาจุดถัดไปของ
ขอบภาพ โดยมีวิธีการดังนี้ 

1) ยึดจุดเริ่มต้นเป็นหลัก แล้วตรวจสอบจุดภาพที่อยู่
รอบข้างว่าจุดไหนเป็นสีด า โดยจะท าการสแกนหาในทิศทาง
ทวนเข็นนาฬิกา เริ่มจากจุดที่อยู่ซ้ายมือก่อนดังรูปที่ 3  

2) สแกนจนพบจุดภาพที่ เ ป็นสีด า  ถือว่าจุดนี้ เป็น
ขอบภาพจุดที่ 2 ให้ยึดจุดนี้ เป็นหลักเพื่อ  ท าการหาจุด
ขอบภาพถัดไปอีก โดยตรวจสอบจุดรอบข้างในแบบทวนเข็ม
นาฬิกาเหมือนเดิม  แต่จะเริ่มจากทิศถัดจากทิศทางใน
ต าแหน่งของจุดขอบภาพท่ีผ่านมาดังรูปที่ 3  

3) ท าการสแกนหาจุดขอบภาพตามวิธีในข้อ 2 ต่อไป 
จนเวียนไปพบจดุขอบภาพท่ีเป็น จุดเริม่ต้นจึงหยดุ 
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รูปที่ 3 การติดตามขอบภาพ 

 
3. ระบบตรวจวัดความเร็วของยานพาหนะ 

จากกฎหมายการใช้ยานพาหนะบนถนนตามอัตรา
ความเร็วบนถนนหลวงชนบทที่บังคับใช้ตามพระราชบัญญัติ
ทางหลวงพุทธศักราช 2535 ก าหนดให้ รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
รถยนต์ขณะที่ลากจูง รถพ่วงหรือรถยนต์สามล้ อ ให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และรถบรรทุกที่มี
น้ าหนักรวมทั้งน้ าหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัมไม่ว่าจะ
ลากจูงพ่วงด้วยหรือไม่ หรือรถบรรทุกคนโดยสารให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  

โดยอัตราความเร็วคือระยะทางในหนึ่งหน่วยเวลา 
สามารถค านวณหาได้จากสมการที่ 7 [4] 

 
t
sv   (7) 

เมื่อ v คือ อัตราเร็ว หน่วยเป็น m/s 
      s คือ ระยะทาง หน่วยเป็น m 
      t คือ เวลา หน่วยเป็น s 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยได้ออกแบบเส้น
อ้างอิง จ านวนสองเส้นด้วยระยะห่างที่ 30 เมตร แสดงได้ 
ดังรูปที่ 4 เมื่อมีรถเคลื่อนที่ผ่านเส้นอ้างอิงที่ 1 และเคลื่อนที่
ผ่านมาถึงเส้นอ้างอิงที่ 2  จึงน าเวลาที่รถเคลื่อนที่ผ่านเส้น
อ้างอิงที่ 2 มาลบด้วยเวลาที่รถเคลื่อนที่ผ่านเส้นอ้างอิงที่ 1 
มาท าการค านวณหาความเร็วตามสมการที่ 7 

 
รูปที่ 4 การออกแบบเส้นอ้างอิงเพื่อใช้ค านวณความเร็ว 

ข้ันตอนการท างานของระบบตรวจวัดความเร็วของ
ยานพาหนะด้วยเทคนิคการประมวลภาพดิจิทัล มีดังน้ี 

1) โหลดวิดีโอ 

2) น าวิดีโอมาแยกเป็นเฟรมภาพ 
3) ปรับปรุงภาพ 
4) เลือกพื้นที่วัตถุ 
5) เก็บค่าเวลาเมื่อ วัตถุผ่านเส้นอ้างอิงที่ 1 
6) เก็บค่าเวลาเมื่อ วัตถุผ่านเส้นอ้างอิงที่ 2 
7) ค านวณหาความเร็วโดยใช้สมการที่ 7 
8) แสดงความเร็วท่ีค านวณได้ 

การถ่ายวิดีโอเพื่อน าภาพที่ได้ไปประมวลผลต้องถ่ายใน
สภาพที่มีแสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นรถได้อย่าง
ชัดเจนในระยะทางที่ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร เนื่องจาก
ระยะทางที่สั้นกว่า จะส่งผลต่อการวัดความเรว็ท่ีคลาดเคลือ่น
มากกว่าระยะทางที่ยาวมากกว่า ซึ่งในการเก็บภาพได้
ออกแบบให้ติดตั้งกล้องถ่ายวิดีโอสูงประมาณ 6.5 – 7 เมตร
จากระดับพื้นถนน และมีมุมก้ม 30 องศา โดยอ้างอิงการใช้
งานการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณท้องถนนทั่วไป
แสดงได้ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 การติดตั้งกล้องถ่ายวิดีโอ 

 
4. ผลการวิจัย 

จากการทดสอบการใช้งานระบบตรวจวัดความเร็วรถ
จากภาพวิดีโอ โดยการทดสอบขับจริงเพื่อเปรียบเทียบผล
การตรวจวัดของระบบ และความเร็วจริงในขณะขับขี่   
การทดลองใช้ภาพที่ได้จากกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวความ
ละเอียด  640 x 480 พิกเซล ที่ 25 เฟรมต่อวินาที ซึ่งการ
ติดตั้งกล้องเพื่อใช้เก็บภาพ และพื้นที่ในการประมวลผลแสดง
ได้ดังรูปที่ 6  

   
(ก)                             (ข) 

รูปที่ 6 (ก) การติดตั้งกล้อง (ข) พื้นที่ท่ีใช้ในการ
ประมวลผล 

 เมื่อท าการติดตั้ งกล้องเรียบร้อยแล้ว จึ งท าการ
บันทึกภาพพื้นหลังไว้เพื่อใช้ในการลบภาพพื้นหลังของภาพ
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อื่น ๆ ที่จะใช้ในการค านวณหาความเร็วต่อไป ซึ่งแสดงได้ดัง
รูปที่ 7 และเมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่ผ่านเส้นอ้างอิงที่ 1 และ 2 ก็
จะท าการจัดเก็บเวลา ซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 7 ภาพพื้นหลังที่บันทึกไว้ 

 

 
รูปที่ 8 เส้นอ้างอิงจริง 

เมื่อรถถึงเส้นแรกท่ี Distance 0 เมตร จะท าการเก็บละ
ดับที่ของเฟรมที่รถถึงเส้นแรกไว้ และเมื่อรถถึงเส้นที่สองที่ 
Distance 30 เมตร โปรแกรมจะน าละดับที่ของเฟรมที่ได้
จากเส้นท่ีสองไปลบกับเส้นแรก จากนั้นน าค่าเฟรมมาหารกับ 
25 (เนื่องจาก 25 เฟรมเท่ากับ 1 วินาที) จากนั้นน าค่าเวลา
มาหารกับ 30 หรือค่าระยะทางนั้นเอง จากนั้นน าค่าความเรว็
มาแปลงหน่วยโดยการน าไปคูณกับ 3600 แล้วหารด้วย 
1000 จะได้ค่าความเร็วจริงออกมาเป็นหน่อยกิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง 

ผลการทดลองประมวลผลจ านวน 20 วิดีโอ ซึ่งจ านวน 
20 วิดีโอ เป็นผลที่เพียงพอต่อการเก็บข้อมูลในสภาวะต่าง ๆ 
ของรถบนท้องถนน โดยค่าความเร็วจริงอ่านจากเข็มวัด
ความเร็วรถที่ โดย + คือค่าความเร็วที่มากกว่าความจริง – 
คือค่าความเร็วท่ีน้อยกว่าความจริง ดังตารางที ่1 

จากการทดลองขับจริงพบว่าโปรแกรมสามารถตรวจจับ
ความเร็วของรถได้โดยมีค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน 
4.33% โดยความสว่างของแสงท่ีเพียงพอต่อความต้องการ 
ตรวจจับความเร็วรถได้ดีคือเวลาประมาณ 10.00 – 14.00 
น. ซึ่งเป็นเวลาที่มีเงาน้อยจึงท าให้การตรวจจับรถมีความ
แม่นย า ความเร็วที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดอยู่ในช่าง 
90 km/h – 100 km/h ผลการทดลองแสดงได้ดังกราฟที่ 9 
เปรียบเทียบความเร็วจริง และความเร็วที่ระบบสามารถ

ตรวจวัดได้ และรูปที่ 10 แสดงกราฟความคลาดเคลื่อนของ
การตรวจวัดความเร็ว 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองวัดความเร็วยานพาหนะจ านวน 20 
วิดีโอ 

ท่ี วิดีโอทดลอง ค่า
ความเร็ว

จริง 
(km/h) 

ค่าความเร็ว
จากระบบ 
(km/h) 

ความคลาด
เคลื่อน 
(%) 

1 

 

60 59 -1.67 

2 

 

60 57  -5.00 
 

3 

 

60 57 -5.00 

4 

 

60 57 -5.00 

5 

 

70 69 -1.42 

6 

 

70  68 -2.14 

7 

 

70  66 -5.71 

8 

 

70  66 -6.25 

9 

 

80  79 -1.25 

10 

 

80  77 -3.75 

11 

 

80  84 +5.00 

12 

 

80  75 -6.25 

13 

 

90  90 0.00 
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14 

 

90  93 +3.33 

15 

 

90  84 -6.67 

16 

 

90  84 -6.67 

17 

 

100  96 -4.00 

18 

 

100 93 -7.00 

19 

 

100  93 -7.00 

20 

 

100  96 -4.00 

 

 
รูปที่ 9 กราฟแสดงความเร็วเปรียบเทียบระหวา่งความเร็ว

จริงและความเร็วทีร่ะบบตรวจวัดได้ 
 

 
รูปที่ 10 กราฟแสดงความคลาดเคลื่อนของความเร็วจริง 

 เมื่อท าการทดสอบการนับจ านวนรถ จากการทดลองนับ
จ านวนรถบนถนนด้วยความเร็วจริง จากการทดลองจ านวน 
10 คร้ัง แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาที่มีปริมาณ

จราจรบางเบา และช่วงเวลาที่ มีการจราจรหนาแน่น  
ได้ผลการทดลองการนับจ านวนรถมีค่าความถูกต้องเฉลี่ย 
ร้อยละ 84.00 และ 78.00 มีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 
ร้อยละ 16.00  และ 32.00 ตามล าดับ แสดงได้ดังกราฟ 
รูปที่ 11 – 14  

 
รูปที่ 11 กราฟแสดงผลการนบัจ านวนยานพาหนะเมื่อมี

ปริมาณการจราจรบางเบา 

 
รูปที่ 12 กราฟแสดงความคลาดเคลื่อนของความเร็วจริงเมื่อ

มีปริมาณการจราจรบางเบา 

 
รูปที่ 13 กราฟแสดงผลการนบัจ านวนยานพาหนะเมื่อมี

ปริมาณการจราจรบางเบา 
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รูปที่ 14 กราฟแสดงความคลาดเคลื่อนของความเร็วจริงเมื่อ

มีปริมาณการจราจรบางเบา 

 จากผลการทดลองพบว่าความผิดพลาดของระบบ 
เกิดขึ้นในกรณีที่รถอยู่ชิดติดกันจึงท าให้ระบบนับรถเป็น 
คันเดียวกันเนื่องจากรถอยู่ ใกล้กันมาก จะเห็นได้ว่าใน 
ภาพขาวด านั้นพิกเซลสีขาวอยู่ใกล้กันจึงท าให้ระบบจ าแนก
เป็นพื้นที่ เดียวกัน ท าให้ไม่สามรถวัดความเร็วได้และ 
นับจ านวนผิดพลาด ดังแสดงในรูปที่ 15 และอีกปัญหาหนึ่ง
คือกล้องมีการสั่นไหว และพิกเซลสีขาวมีการแตกออกจากกนั 
จึงท าให้ระบบจ าแนกผิดพลาด ท าให้ไม่สามารถประมวลผล
ค่าความเร็วรถได้และยังท าให้การนับจ านวนรถมีความ
ผิดพลาด  ดังแสดงในรูปที่ 16 

 
รูปที่ 15 ความผิดพลาดของระบบเนื่องจากรถอยู่ใกล้กัน 

 
รูปที่ 16 ความผิดพลาดของระบบเนื่องการสั่นไหวของกล้อง 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการทดลองประมวลผลวิดีโอจ านวน 20 ครั้งในช่วง
ความเร็ว 60 – 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง พบว่าความเร็วที่วัด
ได้ มี ค่ าความถูกต้ อง เฉลี่ ย ร้ อยละ  95.67 มี ค่ าความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 4.33 และเมื่อทดลองนับจ านวน
รถยนต์ในช่วงเวลาที่มีปริมาณการจราจรบางเบาได้ความ
ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 84.00 ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 
16.00 และช่วงปริมาณการจราจรหนาแน่นได้ค่าความ

ถูกต้ องของการนับจ านวนรถคิด เป็นร้ อยละ  78.00  
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 32.00 
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เครื่องเช่ือมไฟฟ้าความถี่สูงขนาดพกพา 
Portable High Frequency Electric Welder 
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บทคัดย่อ  
          บทความน้ีน าเสนอการสร้างต้นแบบเครื่องเช่ือมไฟฟ้าความถี่สูงขนาดพกพา หลักการท างานของเครื่องเช่ือมไฟฟ้าที่
เสนอจะรับพลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Vac/50Hz แล้วผ่านวงจรเรียงกระแส (rectifier) ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
311 Vdc แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนี้จะท าหน้าท่ีเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเชื่อมต่อ (dc link) ให้กับวงจรอินเวอร์เตอร์แบบก่ึงบริดจ์ 
(half bridge inverter) ซึ่งท างานที่ความถี่การสวิตซ์ประมาณ 55kHz จะได้แรงดันด้านออกเป็นไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง
หลังจากนั้นจึงน าไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวไปผ่านวงจรเรียงกระแสอีกครั้งจะได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านออกประมาณ  
63 Vdc ส าหรับงานเช่ือมไฟฟ้าตามที่ต้องการ เครื่องเช่ือมไฟฟ้าความถี่สูงขนาดพกพาที่เสนอ มีขนาด 30x30x10 เซนติเมตร 
การทดสอบสรรถนะการท างานของเครื่องเช่ือม ด าเนินการโดยศึกษาจากคุณภาพงานเช่ือมและลักษณะทางไฟฟ้า จากการ
เช่ือมช้ินงานแผ่นเหล็กหนา 5 มิลลิเมตร ด้วยลวดเช่ือม 3 ขนาด ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน คือ 2.6 3.2 และ  
5.3 มิลลิเมตร ผลการทดสอบพบว่าลวดเช่ือมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 เหมาะส าหรับการเช่ือมช้ินงานแผ่นเหล็กหนา 
5 มิลลิเมตร โดยใช้ร่วมกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าความถี่สูงพกพาที่เสนออย่างน่าพอใจ 

 
ค าหลัก : เครื่องเชื่อมไฟฟ้า  วงจรอินเวอร์เตอร์กึ่งบรดิจ์  ลวดเชื่อม   
 
Abstract 
          The paper proposed a prototype of portable high frequency electric welder. Its operation concept 
begins at receiving 220Vac/50Hz energy and then passing through rectifier circuit that will obtain DC voltage 
at 311 Vdc. The output DC voltage will act as DC link of next stage, namely half-bridge inverter, with 55kHz 
switching frequency. Output of the inverter is a high frequency voltage that will be passed throughput a 
high power rectifier again. Lastly, the output voltage is ready to do welding 63 Vdc. The proposed portable 
high frequency electric welder has size 30x30x10 cm. Performance test has been investigated on both 
welding quality and electrical property of welding job on 5mm iron plate via three different weld rods. 
These rods have their diameter 2.6, 3.2 and 5.3 cm, respectively. The experimental results show that the 
proposed portable high frequency electric welder is most suitable with 3.2 cm rod for welding on the  
5 mm iron plate.  

    
Keywords : electric welder, half-bridge inverter, welding rod  
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1. บทน า 
งานเช่ือมไฟฟ้ามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ

เน่ืองจากการก่อสร้างเกือบทุกชนิด รวมถึงระบบการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมจ านวนไม่น้อย นอกจากนี้ภาคครัวเรือน
หรือชุมชนล้วนขาดอุปกรณ์งานเชื่อมไฟฟ้าไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึง
ท าให้งานวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องเช่ือมไฟฟ้าด าเนินมาอย่าง
ต่อเนื่อง [1]-[2] แต่ด้วยขนาดของเครื่องเช่ือมไฟฟ้าที่มักมี
ขนาดที่ใหญ่และไม่สะดวกส าหรับการพกพา คณะผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะพัฒนาเครื่องเช่ือมไฟฟ้าความถี่สูงที่สามารถพกพา
ได้ขึน้มา 

 
2. เคร่ืองเชื่อมไฟฟ้าความถี่สูงขนาดพกพา 
     ต้นแบบเครื่องเช่ือมไฟฟ้าความถี่สูงพกพาที่สร้างขึ้น
แสดงดังรูปที่ 1 ประกอบชุดคีมจับลวดเช่ือม คีมจับสายดิน 
และชุดเครื่องเช่ือมไฟฟ้าความถี่สูงพร้อมสายไฟฟ้า 220 
Vac/50Hz ชุดเครื่องเช่ือมประกอบด้วยแผ่นวงจรไฟฟ้าที่
ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วบรรจุในกล่อง
โลหะ 

3. ผลการทดสอบ 
     การทดสอบ เครื่ อ ง เ ช่ื อม ไฟฟ้ าความถี่ สู งพกพา 
ด าเนินการโดยใช้แผ่นเหล็กหนา 5 มิลลิเมตรท าหน้าที่เป็น
แผ่น ช้ินงาน (plate)  และลวด เ ช่ือม  (weld rod)  ที่ มี
เส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน 3 ขนาด คือ 2.6, 3.2 และ 5.3 
มิลลิเมตร  
3.1 ลักษณะงานเช่ือมท่ีได ้
 ผลการเช่ือมในรูปที่ 2 แสดงลักษณะงานเช่ือมที่ได้จาก
ลวดเช่ือมทั้ง 3 ขนาดคือ 2.6, 3.2 และ 5.3 มิลลิเมตร อยู่ใน 
รูป (ก) – (ค) ตามล าดับ จาการพิจารณาลักษณะรอยเช่ือม
ทั้ง 3 กรณี พบว่าลวดเช่ือมขนาด 2.6 และ 3.2 มิลลิเมตร 
กับแผ่นช้ินขนาด  5 มิลลิเมตร ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ของ
ลวดเช่ือมขนาด 5.3 มิลลิเมตร ได้ผลการทดสอบยังไม่ดี
เท่าที่ควรทั้งนี้หากต้องการปรับปรุงให้สามารถรองรับการ
ท างานส าหรับลวดเช่ือมขนาดนี้ อาจต้องศึกษาลักษณะทาง
ไฟฟ้าอื่น ร่วมด้วยซึ่งผลการทดสอบลักษณะทางไฟฟ้าของ
เครื่องเช่ือมไฟฟ้าความถี่สูงขนาดพกพาที่ได้จะปรากฏใน
หัวข้อถัดไป  
     วงจรเรียงกระแสด้านขาเข้าเลือกใช้วงจรบริดจ์ส าเร็จรูป 
รุ่น KBPC5004 ซึ่งสามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 50 แอมแปร์ 
ส่วนวงจรเรียงกระแสด้านขาออกเลือกใช้วงจรเรียงกระแส
แบบเต็มคลื่นท่ีใช้ไดโอดเบอร์ MUR3020 ที่สามารถรองรับ
กระแสเฉลี่ยได้ 30 แอมแปร์ต่อโมดูล ท้ังหมด 4 โมดูล 
อุปกรณ์ท าหน้าที่สวิทช์เลือกใช้มอสเฟตเบอร์ IRFP460 ที่

สามารถทนกระแสได้ 20 แอมแปร์ต่อตัว ขนานกันจ านวน 8 
ตัว ต่อก่ิงจึงรองรับกระแสได้ทั้งสิ้น 160 แอมแปร์ 

 
รูปที่ 1 ต้นแบบเครื่องเชื่อมความถี่สูงขนาดพกพาที่ได ้

 

 
(ก) 

 

 
(ข) 
 

 
(ค) 

รูปที่ 2 ลักษณะรอยเช่ือมท่ีได้จากการทดสอบบน 
แผ่นเหล็กหนา   

        5 มิลลิเมตร ด้วยลวดเชื่อม   (ก) ขนาด 2.6 มิลลิเมตร   
      (ข) ขนาด 2.6 มิลลิเมตร และ (ค) ขนาด 5.3 มิลลิเมตร 

 
 
 

 
 



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 491

 

ตารางที่ 1 ค่าทางไฟฟ้าด้านออกจากเครื่องเชื่อมไฟฟ้าความถี่สูงที่เสนอขณะเชื่อม 

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางลวดเชื่อม (mm) ค่าทางไฟฟ้าด้านออกของเคร่ืองเชื่อมขณะท างาน 
กระแส (Adc) แรงดัน (Vdc) 

                        0    (เปิดวงจร) 0 60.3 
2.6 86.5 29.4 
3.2 114.4 20.88 
5.3 121.2 17.23 

 
3.2 ลักษณะทางไฟฟ้าของเครื่องเช่ือม 
     ตารางที่ 1 แสดงค่าทางไฟฟ้าด้านออกจากเครื่องเช่ือม
ไฟฟ้าความถี่สูงท่ีเสนอขณะเช่ือม ระลอกแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงด้านออก (ripple DC output voltage) สามารถ
วัดความถี่ได้ระหว่าง 55.66 – 66.46 kHz แต่ขณะเปิดวงจร 
(ไม่ท าการเชื่อม) วัดความถี่ระลอกแรงดันได ้54.65 kHz และ
แรงดันออกท่ีได้ 60.3 Vdc หากพิจารณาความเหมาะสมของ
ขนาดลวดเช่ือมทั้งสามกับช้ินงานดังกล่าวจากลักษณะของ
งานเช่ือมที่ได้ในรูปที่ 1 กับคุณลักษณะทางไฟฟ้าขณะเช่ือม
ในตารางที่ 1 ประกอบกับค าแนะน าการเลือกค่ากระแสและ
แรงดันที่ใช้ในการเช่ือมส าหรับลวดเช่ือมขนาดต่างๆ ของ
สมาคมงานเชื่อมแห่งสหรัฐอเมริกา [3] พบว่า ลวดเชื่อมเบอร์ 
3.2 มิลลิเมตร เหมาะสมที่สุดส าหรับช้ินงานนี้ 
 
4. สรุป 
 บทความนี้น าเสนอผลการทดสอบเครื่องต้นแบบเครื่อง
เช่ือมความถี่สูงขนาดพกพา ที่มีขนาดเครื่อง 30x30x10 
เซนติ เมตร และสามารถจ่ายกระแสได้สูงสุดประมาณ  
120 แอมแปร์ ผลการทดสอบกับแผ่นช้ินงานเหล็กขนาด  
5 มิลลิเมตร ด้วยลวดเช่ือมขนาด ที่มี เส้นผ่าศูนย์กลาง
แตกต่างกัน 3 ขนาด คือ 2.6, 3.2 และ 5.3 มิลลิเมตร พบว่า
จากลักษณะของงานเช่ือมที่ได้ ร่วมกับคุณสมบัติที่ได้ทาง
ไฟฟ้ า และข้ อ เ สนอแนะของสมาคม งาน เ ช่ื อมแห่ ง
สหรัฐอเมริกา พบว่าลวดเ ช่ือมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
3.2 มิลลิ เมตร  เหมาะสมกับ ช้ินงานแผ่นหนาขนาด  
5 มิลลิเมตร งานวิจัยต่อไปยังจ าเป็นต้องพัฒนาระบบป้องกัน
กระแสเกินและระบบรักษาเสถียรภาพทางความร้อนให้
เครื่องเช่ือมต้นแบบนี้ต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความ
น่าเชื่อที่สูงข้ึนอีกในอนาคต 
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บทคัดยอ  
          การทดสอบหาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบดึงพลังงานตอเนื่องมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ
ทดสอบเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพความจุของแบตเตอรี่สําหรับการประยุกตใชงานกับระบบผลิตไฟฟาดวยโซลาเซลลทั้งสาม
แบบคือ แบบเติมน้ํากลั่นขนาด 45 แอมป-ชั่วโมง 12 โวลท, แบบแผนดูดซึมใยแกว ขนาด 40 แอมป-ชั่วโมง 12 โวลทและ 
แบบเจลขนาด 40 แอมป-ชั่วโมง 12 โวลท โดยวิธีหาประสิทธิภาพความจุของแบตเตอรี่ตามมาตรฐาน IEC 61427 หัวขอที่ 14 
เรื่องการทดสอบความจุ โดยนําแบตเตอรี่ทั้งสามแบบมาทําการคายประจุ และทําการประจุโดยใชกระแสคงที่และทําการ
บันทึกคาแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา อุณหภูมิและเวลาโดยเครื่องบันทึกขอมูล หลังจากนั้นนําผลจากการทดสอบที่ไดมาทําการ
วิเคราะหหาสัดสวนการคายประจุ, สัดสวนการประจุ, ประสิทธิภาพแอมแปร-ชั่วโมงตามลําดับ จากผลการทดสอบสรุปไดวา
แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบเติมน้ํามีประสิทธิภาพตอประสิทธิภาพแบบแอมแปร-ชั่วโมงสูงสุดรองลงมาคือแบบแผนเยื่อแกว 
ซึมซับและแบบเจล นอกจากนี้ไดทดสอบแบตเตอรี่ชนิด AGM กรณีมีการใชงานไมตอเนื่องไดออกแบบแบบการทดสอบการ
ประจุและคายประจุเปนสัดสวนตั้งแต 25%, 50% และ 75% ตามลําดับแลวพบวา ประสิทธิภาพความจุแบบไมตอเนื่องมีคา
ต่ํากวาการดึงพลังงานอยางตอเนื่อง  การทดสอบนีส้ามารถใชเปนแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจเลือกใชแบตเตอรี่ในระบบ
ผลิตไฟฟาดวยโซลาเซลลประเภทอิสระและการออกแบบการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใหมีประสิทธิภาพ 

คําหลัก : แบตเตอรีต่ะกั่วกรด, ดึงพลังงานตอเนื่อง, แบบแผนดูดซัมใยแกว, แบบเจล, โซลาเซลล  
 
Abstract 
          This article describes the techno evaluation of deep cycle lead acid battery for the photovoltaic 
system. The three type of batteries were chosen as per 45 ampere-hour 12 volt flooded type, 40 ampere-
hour 12 volt, a membrane of absorbed glass mat (AGM) with 40 amps-hours 12 V and gelled battery (GEL) 
with 40 amps-hours 12 V. The capacity test is applied to test the performance of deep-cycle lead acid 
battery follow battery standard IEC 61427 section 14. Three batteries are taken to discharge and charge by 
using a constant current. The data logger is used to record the voltage, current, temperature and time. The 
testing results are analyzed for depth of discharge and state of charge ratio, ampere – hours performance 
in according with the theory, ampere - hours performance respectively. The results found that the flooded 
type had the highest capacity efficiency followed by AGM and GEL type respectively. In addition, to find 
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out the capacity efficiency, AGM batteries had chosen for represent the discrete function tested. The 
experiment was setting up with charge and discharge as following: 25%, 50% and 75%, respectively. The 
discrete capacity efficiency is lower than continuous capacity efficiency. This test can be used as a guideline 
for deciding on the use of batteries in a stand-alone photovoltaic system and designing efficient battery 
management. 

Keywords : Lead-acid battery, Deep-cycle, Absorbed Glass Mat, Gelled, Photovoltaic.  
 
1. บทนํา 

พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานที่สามารถนํามาผลิต
ไฟฟาไดดีโดยเฉพาะประเทศไทยถือวามีศักยภาพที่จะนํามา
ผลิตเปนพลังงานไฟฟาในประเทศไทยไดมีกลไลผานรัฐบาลมี
แนวทางการสงเสริมระบบผลิตไฟฟาดวยโซลาเซลลหลาย
รูปแบบเชนระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยโซลาเซลลแบบอิสระ 
ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยโซลาเซลลแบบตอกับระบบ
จําหนาย และระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยโซลาเซลลแบบ
ผสมผสาน โดยเทคโนโลยีนี้สามารถประยุกตใชในบริเวณบน
พื้นที่สูงและหางไกลที่ระบบไฟฟาจากพลังงานหลักเขาไปไม
ถึ งซึ่ งมีความตองการพลังงานไฟฟาอยางมากเชนกัน
โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการเรียนการสอน  การติดตอสื่อสาร
และไฟฟาแสงสวางภายในครัวเรือน [1,2,3] 

ทั้งนี้การใชงานระบบผลิตไฟฟาดวยโซลาเซลลแบบ
อิสระมีความจําเปนตองมีแหลงกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่
จะชวยเก็บพลังงานไฟฟาในชวงที่มีแสงอาทิตย และชวยจาย
พลังงานไฟฟาใหกับระบบในยามที่ไมมีแสงอาทิตย ไดมี
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคํานวณขนาดของแบตเตอรี่ที่
เหมาะสมกับกับระบบโซลาเซลลดวยการใชเทคนิคการหาคา
เหมาะสมอยูหลายเทคนิค [4,5] อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการประเมินเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ใชกับโซลา
เซลลทั้งทางดานเทคนิคและเศรษฐศาสตร [6]  

เพื่อเปนการใชงานระบบโซลาเซลลใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ในโครงงานนี้จึงไดนําเสนอแนวทางการศึกษา ทดสอบ 
และวิเคราะหประสิทธิภาพความจุดของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด
แบบดังพลังงานตอเนื่องสามชนิด คือ แบตเตอรี่ชนิด 
ตะกั่วกรด แบบอีเล็กโทรไลทเหลวหรือแบตเตอรี่ แบบเปยก 
หรือเรียกงายๆวาแบบเติมน้ํา แบตเตอรี่แบบแหงซึ่งแบงเปน
ชนิดเทคโนโลยีแผนดูดซึมใยแกวหรือเรียกวาแบบ AGM  
และชนิ ด เ จลอี เ ล็ ก โท ร ไลท หรื อ แบบGEL อี กทั้ ง ยั ง
เปรียบเทียบเทคนิคประสิทธิภาพความจุของการประจุ
แบบตอเนื่องและไมตอเนื่องอีกดวย 

 
 
 
 

2. แบตเตอรีท่ี่ใชงานกับระบบโซลาเซลล [7,8,9,10] 
2.1 ปฏิกิริยาทางเคมีของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด 

Discharge  
Pb+PbO2+2H2SO4                          
2PbSO4+2H2O 

 charge 

 
(1) 
 

 
จากปฏิกิริยาทางเคมีของแบตเตอรี่ ในภาวะที่มี

กระแสไฟเต็ม แผนธาตุบวกทําจากตะกั่วออกไซด (PbO2) 
และแผนธาตุลบซึ่งทําจากตะกั่ว (Pb) ที่แชอยูในน้ํากรด 
ซัลฟูริกเจือจาง (H2SO4) แรงเคลื่อนไฟฟาของเซลลเกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมีระหวางแผนธาตุบวกและแผนธาตุลบใน
น้ํากรดซัลฟูริกเจือจาง (คาความถวงจําเพาะวัดไดตั้งแต 
1.260 -1.280) เมื่อนําอุปกรณไฟฟามาตอเขากับแบตเตอรี่ 
กระแสไฟฟาจะไหลออกจากแบตเตอรี่ ทําใหเกิดปฏิกิริยา
เคมีภายในแบตเตอรี่เปลี่ยนไปแผนธาตุบวกและแผนธาตุลบ
จะกลายเปนตะกั่วซัลเฟต (PbSO4) ซึ่งจะเห็นเปนตะกอน 
สีขาวเกาะอยูที่ขั้วทั้งสองและกาซไฮโดรเจนซึ่งจะรวมกับ 
อิออนของออกซิเจนจากขั้วบวกกลายเปนน้ํา (H2O) ทําให
น้ํากรดเจือจางลง มีคาความถวงจําเพาะ (Specific Gravity) 
ต่ํา แบตเตอรี่จึงไมมีกระแสไฟฟาตองทําการประจุไฟกลับเขา
ไปใหม 
2.2 การแบงชนิดของแบตเตอรี่ 
     ปจจุบันมีแบตเตอรี่ชนิดเติมสารละลายหรือแบตเตอรี่
ชนิดตะกั่ว-กรด ผลิตออกมาจําหนายหลายชนิดที่จะกลาว
ตอไปนี้ เปนชนิดที่มีการนํามาประยุกตใชกับระบบโซลาเซลล 

โดยมี 3 ชนิดคือ 
1) เติมสารละลาย (Wet, Flooded) 
2) ไมเติมสารละลาย (GEL, AGM) 
3) นิกเกิล-แคดเมียม, นิกเกิล-ไอรอน 

แสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ประเภทของแบตเตอรี่ที่ประยุกตใชงานกับ 

ระบบโซลาเซลล 
 
3. พารามิเตอรของแบตเตอรีท่ี่เกี่ยวของการทดสอบภายใต
มาตราฐาน IEC 60896-11  
 มาตรฐานสําหรับการทดสอบแบตเตอรี่สําหรับระบบโซ
ลาเซลลมีหลายมาตรฐาน เชน IEC 60896-11, IEC 61427, 
EN 61427, IEEE 1361, PVRS 5A เปนตน ในงานวิจัยนี้เลือก
วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60896-11 item 14 
 การทดสอบแบต เตอรี่ ต าม  IEC 60896-11 เป น
มาตรฐานการทดสอบแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด แบบ 
Vented type หัวขอทดสอบตามมาตรฐานมี 5 หัวขอไดแก 

1) Capacity Test 
2) Endurance in discharge-charge cycle 
3) Endurance test in over voltage 
4) Charge retention test 
5) Short circuit current and internal resistance 

test 
     เพื่อทดสอบคุณสมบัติสําคัญในการใชงานของแบตเตอรี่
ชนิดตะกั่ว-กรด อาทิ ความจุของแบตเตอรี่ อายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่สําหรับในงานวิจัยนี้เลือกทดสอบในหัวขอ 
Capacity test เทานั้นโดยมีพารามิเตอรสําคัญดังตอไปนี ้
3.1 ความจุแบตเตอรี่ (Battery Capacity) 
     ความจุของแบตเตอรี่คือ ปริมาณพลังงานไฟฟาที่
แบตเตอรี่สามารถจายออกไปหรอืคายประจุไดจนกระทั่งหยดุ
จายพลังงานหรือหยุดคายประจุ ดังสมการที่ 2  
 

Cn = In x tn (2) 

เมื่อ 
Cn   ความจุปกติของแบตเตอรี่  (แอมปแปร-ชั่วโมง) 
In    คากระแสไฟฟาคงที่ขณะคาย

ประจ ุ
(แอมปแปร) 

tn   เวลาทั้งหมดในการคายประจุ
จนหมด 

(ช่ัวโมง) 

 

3.2 สัดส วนการคายประจุ ของแบตเตอรี่  (Depth of 
Discharge, %DOD) 
     การดึงพลังงานออกจากแบตเตอรี่มาใชงานจะอางอิงใน
เทอมของสัดสวนระหวางความจุแอมแปร-ชั่วโมง ที่แบตเตอรี่
คายประจุเทียบกับความจุที่แบตเตอรี่มีอยูกอนคายประจุ  
ซึ่งมักจะอางอิงถึงความจุรวมที่ระบุไวที่จุดอางอิงของอัตรา
การคายประจุคาหนึ่ง โดยทั่วไปสัดสวนการคายประจุสําหรับ
แบตเตอรี่แตละชนิดจะกําหนดจากคาที่แบตเตอรี่สามารถ
จายพลังงานไดโดยไมมีผลเสียถาวรตออายุการใชงานของ
แบตเตอรี่ 

พารามิเตอรของแบตเตอรี่ที่สัมพันธกับคา DOD คือ 
SOC (Stage of Charge) ซึ่งเปนนิยามจากสัดสวนของความ
จุแบตเตอรี่ที่สามารถนําไปใชงานไดกับความจุที่สภาวะสูงสุด
ของแบตเตอรี่ ใชอางอิงถึงระดับพลังงานท่ีสะสมและสามารถ
นําไปใชงานไดของแบตเตอรี่ เทียบกับพลังงานทั้งหมดที่
แบตเตอรี่ชนิดนั้นสามารถสะสมไวไดคา SOC ของแบตเตอรี่
คํานวณไดจากสมการ 

 
SOC = 1-DOD (3) 

 
3.3 ประสิทธิภาพของพลังงาน 
     ปริมาณพลังงานไฟฟาในแบตเตอรี่สามารถวัดไดใน
หนวยวัตต -ชั่ ว โมง หรือกิ โลวัตต -ชั่ ว โมง คํ านวณหา
ประสิทธิภาพของพลังงาน หรือ Energy Efficiency โดยใช
สมการที่ 4 ซึ่งแบตเตอรี่ทั่วไปมีคาในชวง 70 -80%  

 
,

,

,

dch i

Wh i

ch i

E

E
   (4) 

เมื่อ 
ƞWh,i   ประสิทธิภาพของพลังงาน  
Edch,i   พลังงานที่คายประจุ (วัตต-ชั่วโมง) 
Ech,i   พลังงานที่ตองใชในการอัดประจุ

จนเต็มพิกัด 
(วัตต-ชั่วโมง) 

3.3 ประสิทธิภาพความจ ุ
คาความจุของแบตเตอรี่สามารถวัดไดในหนวยของ

แอมแปร-ชั่วโมง และประสิทธิภาพของการอัดประจุ หรือ
อ า จ เ รี ย ก ว า  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง แ อ ม แ ป ร - ชั่ ว โ ม ง  
(Ah efficiency) คํานวณไดจากสมการที่ 5 ในแบตเตอรี่
โดยทั่ วไปจะมีคาประสิทธิภาพของพลังงานนอยกว า
ประสิทธิภาพของการอัดประจุหรือประสิทธิภาพของ
แอมแปร-ชั่วโมง เนื่องจากการคายประจุของแบตเตอรี่ใช
แรงดันต่ํากวาการอัดประจุ 
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,

dc i

Ah i

ch i

AH

AH
 

 

(5) 

เมื่อ 
ȠAh,i ประสิทธิภาพของ

ความจ ุ
 

AHdc,i ความจุที่คายประจุ (แอมแปร-ชั่วโมง) 
AHch,i ความจุทีป่ระจุ (แอมแปร-ชั่วโมง) 

 
3.4 อัตราการคายประจุ และอัตราการอัดประจ ุ
 อัตราการคายประจุและการอัดประจุจะใชการเปรียบเทียบ
คากระแสที่ถูกใชในการประจุแบตเตอรี่และไมขึ้นกับคาความ
จุของแบตเตอรี่ รวมถึงจะแสดงเปนจํานวนชั่วโมง อาทิ เชน 
อัตรา 10 ชั่วโมง และอัตรา 240 ชั่วโมง เปนตน กระแสที่ใช
งานนี้คํานวณโดยใชสมการที่ 2.5 จากคาความจุที่แบตเตอรี่
สามารถคายประจุได หารดวยจํานวนช่ัวโมง 
 

n
n

n

C
I

t
  (2.5) 

โดย  
Cn ความจุที่แบตเตอรี่สามารถ

คายประจุได 
แอมปแปร-ชั่วโมง 

In กระแสที่ใชงาน แอมปแปร 
tn เวลา ชั่วโมง 
 
     ความหมายของ C20 หรืออัตรา 20 ชั่วโมง คือ คากระแส
เทียบเท า  Rated Capacity ในหนวยแอมแปร -ชั่ ว โมง
สามารถหาไดโดยนําคาความจุของแบเตอรี่หารดวย 20 จะได
คาของกระแสสําหรับการใชงาน   ในการทดสอบนี้กําหนด
กระแสสําหรับการประจุและคายประจุอางอิงที่ C20 ของ
แบตเตอรี่แตละชนิด 
 
4. เทคนิคและขั้นตอนการทดสอบแบตเตอร่ี 
      ในสวนนี้จะไดกลาวถึงขั้นตอนการดําเนินงานการ
ทดสอบแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดประเภทดึงพลังงานอยาง
ตอเนื่อง  
4.1 ขอมูลจําเพาะแบตเตอรี่แบบดึงพลังงานตอเนื่อง 
     ขอมูลจําเพาะของเบตเตอรี่ชนิดดึงพลังงานตอเนื่อง
สําหรับการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 การทดสอบแบตเตอรี่
ทําโดยการประจุและคายประจุ เพื่อหาประสิทธิภาพของ
แบตเตอ ร่ี ท้ั งสามแบบการทดสอบแบตเตอ ร่ี เพื่ อหา
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อยูภายใตเงื่อนไขสภาวะการ
ทํางานที่ควบคุม และนําขอมูลการทดสอบที่ ไดมาหา
ความสัมพันธของคาพารามิเตอรจากสมการตามทฤษฎี โดย

การทดสอบนี้เปนการทดสอบแบบ Capacity test เพื่อหาคา
ความจุของแบตเตอรี่อางอิงมาตรฐาน IEC 60896-11,  
item 14  

ตารางที่ 1 ขอมูลจําเพาะของแบตเตอรี่ที่นํามาทดสอบ 
ชนิด ขอมูลจําเพาะ 

แบบเติมน้ํากลั่น 
(Vented Type, 
Flood Type) 

45 แอมป-ชั่วโมง 12 โวลท ยี่หอ 
GLOBATT รุน INVA45A 20HR 
DEEP CYCLE 

แบบ Absorbed 
Glass Mat หรือ 
AGM 

40 แอมป-ชั่วโมง 12 โวลท ยี่หอ 
LION รุน DEV40-12 20HR 
DEEP CYCLE 
 

แบบ Gelled หรือ 
GEL 

ขนาด 40 แอมป-ชั่วโมง 12 
โวลท ยี่หอ JIANG SU รุน 6-
EVF-40  

 
4.2 รายละเอียดเครื่องมือวัดและเก็บขอมูล 

การทดสอบครั้งน้ีนอกจากแบตเตอรี่ทั้งสามชนิดขางตน
แลวมีความจําเปนตองใชอุปกรณรวมในการดําเนินการ
ทดสอบเพื่อ ปอนแหลงพลังงานในการประจุ โหลดในการ
ท ด ส อ บ ก า ร ค า ย ป ร ะ จุ  ก า ร แ ส ด ง ผ ล  ก า ร วั ด ค า 
ความถวงจําเพาะของสารละลาย การบันทึกผลการทดสอบ 
ตลอดจนการควบคุมอุณหภูมิของสารละลายของแบตเตอรี่ 
ซึ่งแสดงไวดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 รายละเอียดเครื่องมือวัดและเก็บขอมูลในการ 
ทดสอบ 
อุปกรณ คุณสมบัติทางเทคนิค  

1. แหลงจายไฟฟากระแสตรง 
(DC Power Supply) 

 GWINSTEK GPS-
3030D   
0-30 V. 0-3 A.    

2. โหลดทดสอบ (Active 
load) 

0-10 A. 50 V.MAX 

3. ความตานทานช้ันท(Shunt 
Resistance) 

60 A. 50mV. 

4. เทอรโมคัปเปล
(Thermocouple) 

Type K 

5. Hydrometer รุน DMA 35   รุน DMA 35   

6. Data logger  WISCO DL2200 

7. Digital Multimeter  FLUKE 87 
8. ถังควบคุมความเย็น 410x702x313 mm. 
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รูปที่ 2 การตอวงจรการทดสอบระบบแบตเตอรี ่

 
5. ผลการทดสอบแบตเตอรีช่นิดดังพลังงานตอเนื่อง 
5.1 ผลการทดสอบการคายประจ ุ
     จากการทดสอบการคายประจุแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดทั้งทั้ง
สามชนิดจึงไดผลการทดสอบจากการบันทึกแรงดันไฟฟา 
ของแบตเตอรี่จาก Data logger ตั้งแตเริ่มการคายประจุ
จนถึงคาแรงดันไฟฟาที่10.5 โวลท และสามารถหาสัดสวน
การคายประจุของแบตเตอรี่ (Depth of Discharge, %DOD) 
ไดดังรูปที่ 3, 4  และ 5 ตามลําดับ 
 

 
รูปที่ 3 สัดสวนการคายประจุของแบตเตอรี ่

ชนิดตะกั่ว-กรดแบบเติมน้าํ 
 

 
รูปที่ 4 สัดสวนการคายประจุของแบตเตอรี ่

ชนิดตะกั่ว-กรดแบบ AGM 
 

 
 

รูปที่ 5 สัดสวนการคายประจุของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
แบบเจล 

     จากการทดสอบการคายประจุแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดทั้งท้ัง
สามชนิด ทําให เราทราบคาสัดสวนการคายประจุของ
แบตเตอรี่ (Depth of Discharge, DOD)  รวมถึงระยะเวลา
ตั้งแตเริ่มการคายประจุจนกระทั่งถึงจุดที่แรงดันไฟฟาที ่
ข้ัวแบตเตอรี่เหลือ 10.5 โวลท ที่บันทึกไดจาก Data logger  
ที่เก็บคาไวทุกๆ  1 นาที (ภาคผนวก ค.) และคา DOD ที่ได
จากการทดสอบไดสรุปไวตามตารางที่ 4.1  

ตารางที่ 3 เวลาในการคายประจุ และ%DODของแบตเตอรี่
ชนิดตะกั่ว-กรดทั้งสามแบบ 

แบตเตอร่ี เวลาที่ใชใน
การคายประจุ

(ชั่วโมง) 

ชวงการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแบบ

ฉับพลัน(เปอรเซ็นต) 
แบบเติมน้ํา 21.56 95-98 
แบบ AGM 22.14 90-95 
แบบ GEL 19.47 90-95 

     ผลการทดสอบการคายประจุที่ไดจากตารางที่ 3 จะ
สังเกตเห็นไดวาแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบ AGM ใชเวลา
ในการคายประจุมากที่สุดรองลงมาคือ แบบเติมน้ํา และแบบ 
GEL ตามลําดับ 
5.2 ผลการทดสอบการประจ ุ
     จากการทดสอบการประจุแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดทั้งท้ังสาม
ชนิดจึงไดผลการทดสอบจากการบันทึกแรงดันไฟฟา ของ
แบตเตอรี่จาก Data logger ตั้งแตเริ่มการประจุจนถึงจุดที่
แรงดันไฟฟาที่ขั้วคงที่และนําไปหาคาสัดสวนการประจุของ
แบตเตอรี่ (Stage of Charge, SOC) ดังรูปที่ 6, 7  และ 8 
ตามลําดับ 
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รูปที่ 6 สัดสวนการประจุของแบตเตอรี่ชนิด 

ตะกั่ว-กรดแบบเติมน้ํากลั่น 

 
รูปที่ 7 สัดสวนการประจุของแบตเตอรี่ชนิด 

ตะกั่ว-กรดแบบ AGM 
 

 
รูปที่ 8 สัดสวนการประจุของแบตเตอรี่ชนิด 

ตะกั่ว-กรดแบบเจล 

     จากการทดสอบการประจุแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดทั้ง
สามแบบทําใหเราทราบคาสัดสวนของความจุแบตเตอรี่ 
(Stage of Charge, SOC) รวมถึงระยะเวลาต้ังแตเริ่มการ
ประจุจนกระทั่งจนถึงจุดที่แรงดันไฟฟาที่ขั้วแบตเตอรี่คงที่ ๆ
คา ๆ หนึ่งจากการบันทึกคาจาก Data logger ที่เก็บคาไวทุก 
ๆ  1 นาที และคา SOC ที่ไดจากผลการทดสอบไดสรุปไวตาม
ตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 เวลาในการประจุ และ %SOC ของแบตเตอรี่
ชนิดตะกั่ว-กรดทั้งสามแบบ 

แบตเตอร่ี เวลาที่ใช
ในการ
ประจุ

(ชั่วโมง) 

แรงดัน
กอน
ประจ ุ

(โวลท) 

ชวงการเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
แบบฉับพลัน
(เปอรเซ็นต) 

แบบเติมน้ํา 24.29 12.19 70-90 
แบบ AGM 25.26 12.37 65-90 
แบบ GEL 22.17 12.90 60-85 

     ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ป ร ะ จุ ที่ ไ ด จ า ก ต า ร า งที่  4  
จะสังเกตเห็นไดวาแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบเติมน้ํา  
ใชเวลาในการประจุนอยที่สุดรองลงมาคือ แบบ GEL และ
แบบ AGM ตามลําดับ 
     จากประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดสามารถ
เทียบเปนตอประสิทธิภาพแบบแอมแปร -ชั่วโมง และ
ประสิทธิภาพตอราคาไดดังตารางที่ 5  

ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพตอประสิทธิภาพแบบแอมแปร-
ชั่วโมง และประสิทธิภาพตอราคาของแบตเตอรี่
ตะกั่ว-กรดทั้งสามแบบ 

แบตเตอร่ีตะกั่ว-กรด ประสิทธิภาพแบบแอมแปร-
ชั่วโมง 

แบบเติมน้ํา 89.58 % 
แบบ AGM 87.42 % 
แบบ GEL 88.78 % 

 

5.3 ผลการทดสอบการประจุและคายประจุไมตอเนื่อง 
     การทดสอบครั้งนี้ไดทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบ AGM โดยจําลองเหตุการณให
เหมือนกับไดนําแบตเตอรี่ไปติดตั้งใชงานในระบบที่อาจจะมี
การคายประจุ และประจุที่ไมแนนอนโดยใหแบตเตอรี่ถูก 
คายประจุและประจุที่ 100, 80, 50, และ 25 เปอรเซ็นต  
ผลการทดสอบทําใหไดกราฟการคายประจุดังรูปที่ 4.15 และ
กราฟการประจุดังรูปที่ 4.16 
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รูปที่ 9 คุณสมบัติแรงดันของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด 

แบบAGM ที่อัตราการคายประจเุปน 100, 80, 50,  
และ 25 เปอรเซ็นต 

 

 
รูปที่ 10 คุณสมบัติแรงดันของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด 

แบบAGM ที่อัตราการประจุเปน 100, 80, 50,  
และ 25 เปอรเซ็นต 

     หลังจากนั้นนําผลการทดสอบมาหาประสิทธิภาพของ
ความจุของแบตเตอรี่ โดยนําคาเวลาการคายประจุและการ
ประจุที่คาเปอรเซนต 100, 80, 50, และ 25 เปอรเซ็นต  
มาคํานวณหาคาประสิทธิภาพแอมป-ชั่วโมง จะไดผลดัง
ตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพความจุของแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 
แบบ AGM ที่ 100, 80, 50, และ 25 เปอรเซ็นต 

เปอรเซ็นต
ของความจุ 

(%) 

เวลาการ
คายประจุ 
(ชั่วโมง) 

เวลาการ
ประจุ 

(ชั่วโมง) 

ประสิทธิภาพ 
แอมป-ชั่วโมง  

(%) 
100 22.5 25.3 87.15 
80 18.43 22.32 82.57 
50 11.43 14.35 79.65 
25 5.46 7.26 75.21 

     จากผลผลการทดสอบการคายประจุ และการประจุ 
แบบทีละ 100, 80, 50, และ 25 เปอรเซ็นตจะสังเกตเห็นได
วาที่ 100 เปอรเซ็นต ไดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดรองลงมาคือ 
80, 50 และ20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

6. สรุปผลและวิเคราะหผล 
     งานวิจัยนี้ไดทําการทดสอบแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
ประเภทดึงพลังงานอยางตอเนื่อง ทั้งสามแบบคือ แบบ 
เ ติ ม น้ํ า ก ลั่ น  ( Vented Type, Flood Type)  ข น า ด  
45 แอมป-ชั่วโมง 12 โวลท, แบบ Absorbed Glass Mat 
หรือ AGM ขนาด 40 แอมป-ชั่วโมง 12 โวลทและ แบบ 
Gelled หรือ แบบ GEL ขนาด 40 แอมป-ชั่วโมง 12 โวลท  
เพื่อหาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่แตละแบบโดยใชวิธีการ 
Capacity Test ภายใตการอางอิงมาตรฐาน IEC 60896-11, 
item 14 ในการทดสอบหาประสิทธิภาพความจุ ของ
แบตเตอรี่แตละแบบ จากผลการวิเคราะหสรุปไดวาแบตเตอรี่
ตะกั่ว-กรดแบบเติมน้ํามีประสิทธิภาพตอประสิทธิภาพแบบ
แอมแปร-ชั่วโมงสูงที่สุดเทากับ 89.58% รองลงมาคือแบบ 
GEL 88. 78 %  แ ล ะ  AGM 87. 42 %  ต า ม ลํ า ดั บ โ ดย
ประสิทธิภาพความจุไมไดมีความแตกตางการมากนัก
เนื่องจากสารละลายและแผนธาตุนั้นเปนเทคโนโลยีแบบ
ตะกั่วกรด  ดังนั้นการเลือกใชงานของแบตเตอรี่แตละแบบให
คํานึงถึงความคุมคาดานราคาและการขนสงเปนหลัก 
     สําหรับการทดสอบกรณีมีการใชงานไมตอเนื่องได
ออกแบบแบบการทดสอบการประจุและคายประจุเปน
สัดสวนตั้งแต 25%, 50% และ 75% ตามลําดับแลวพบวา 
ประสิทธิภาพความจุแบบไมตอเนื่องมีค าต่ํ ากวาการ 
ดึงพลังงานอยางตอเนื่องนั้นโดยทั่วไปการใชงานจะเปน 
แบบไมตอเนื่องเพราะวาแหลงพลังงานที่มาจายใหเปน
พลังงานที่ผลิตจากโซลาเซลลที่ขึ้นอยูกับคาความเขม
แสงอาทิตยรายวัน ดังนั้นการออกแบบการจัดการพลังงาน
หรือระบบควบคุมการประจุแบตเตอรี่ใหมีลักษณะของการใช
งานแบบตอเนื่องจะทําใหแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพความ 
จุสูงสุด   
     การทดสอบนี้สามารถใชเปนแนวทางในการพิจารณา
ตัดสินใจเลือกใชแบตเตอรี่ในระบบผลิตไฟฟาดวยโซลาเซลล
ประเภทอิสระและการออกแบบการบริหารจัดการแบตเตอรี่
ใหมีประสิทธิภาพ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
     คณะทํางานขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนาที่สนับสนุนทุนวิจัยภายใตโครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรคและงานบริการ
วิชาการสูชุมชน และขอขอบคุณคณะทํางานกลุมวิจัยระบบ
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บทคัดย่อ  
          บทความฉบับนี้น าเสนอวิธีการติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยน าข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและข้อมูล
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในอาคารผลิตผล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
แผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า วิธีการนี้สามารถน ามาควบคุมการลดใช้พลังงานได้ ซึ่งเมื่อท าการ
ตรวจติดตามการใช้พลังงานร่วมกับด าเนินการมาตรการประหยัดพลังงานจะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น 

ค าหลัก : การติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้า  ผลผลติทางการเกษตร แผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม  
 
Abstract 
          This paper presents an analysis of electrical energy monitoring by using electrical energy data and 
agriculture product data in Tung Luang Royal Project Centre, Chiang Mai Province. This analysis method is 
applied with cumulative sum control chart. The results show that this method can use for energy saving.  

Keywords : Electrical Energy Monitoring, Agriculture Product, Cumulative Sum Control Chart 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต
ของประชาชน ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น แต่เนื่องจากแหล่งพลังงานไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานที่มาจากเชื้อเพลิงซึ่งส่งผลให้

เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงหาวิธีการ 
จัดการพลังงานที่ประหยัดโดยเน้นการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า
กับพลังงานท่ีเสียไป 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง  อ าเภอแม่วาง  
จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่มี
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ผลผลิตทางการเกษตรจ านวนมากเนื่องจากลักษณะ 
ภูมิประเทศของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงมีลักษณะ
เป็นภูเขามีพื้นท่ีราบบริเวณหุบเขา ซึ่งเหมาะสมกับการท านา 
ปลูกผัก และเป็นที่ลาดไหล่เขาซึ่งเหมาะส าหรับการปลูกไม้
ผลและพืชไร่ อีกทั้งทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงยัง
ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชต่างๆ เพื่อน ามาจ าหน่าย
ให้กับทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  ดังนั้นจึงท าให้มี
เกษตรกรจ านวนมากที่น าผลผลิตทางการเกษตรมาจ าหน่าย
ให้กับทางศูนย์ ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
ทุ่งหลวงจึงได้มีการจัดตั้งอาคารผลิตผลที่มีขนาดใหญ่เพื่อ
รองรับการจัดเก็บและควบคุมอุณหภูมิผลผลิตทางการเกษตร 
โดยอาคารผลิตผลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงมี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาคารผลิตผลของศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงทั้ง 38 ศูนย์ และจากการที่มีผลผลิตทาง
การเกษตรจ านวนมากท าให้อาคารผลิตผลจ าเป็นต้องใช้
พลังงานไฟฟ้าจ านวนมากเพื่อรักษาอุณหภูมิของผลผลิตทาง
การเกษตร 

ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้จึงได้ท าการวิเคราะห์หาแนว
ทางการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยน าเอาข้อมูลผลผลิตทาง
การเกษตรมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการตรวจติดตามการใช้
พลั ง งาน  (Energy Monitoring)  ซึ่ ง เป็นวิ ธี การส าหรับ 
จัดการพลังงานเบื้องต้น โดยอาศัยข้อมูลการใช้พลังงานของ
อาคารผลิตผล เพื่อควบคุมระดับการใช้พลังงานให้เป็นไป
ตามความเหมาะสม [1] รวมไปถึงใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิตเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น โดยได้น าเอาวิธีการตรวจ
ติดตามการใช้พลังงานมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแผนภูมิควบคุม
ผลรวมสะสม (CUSUM chart) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติที่
แสดงผลรวมสะสมของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยข้อมูล
กับค่าพิกัดเป้าหมายที่ก าหนด และเนื่องจากแผนภูมิควบคุม
ผลรวมสะสมมีความสามารถในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลง
แม้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย 
[2 - 3] และสามารถบอกถึงปริมาณพลังงานที่ประหยัดหรือ
สูญเสียได้ด้วย [3] ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าวิธีการนี้
สามารถน ามาควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารผลิตผล
ของศูนย์พัฒนาโรงการหลวงทุ่งหลวงได้  
 
2. วิธีการด าเนินวิจัย  

ขั้นตอนในการควบคุมและติดตามผลการลดการใช้
พลังงานในอาคารผลิตผลสามารถแสดงได้ดังในรูปที่ 1 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
โดยข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่ ข้อมูลสินค้า
ทางการ เกษตร และ  ข้ อมู ลการใ ช้
พลังงานไฟฟ้าในอาคารผลิตผล 

Start

                      
-                          
-                                

                                 
                                  

             

                                
                                
                           

                               
                

                                  
                           

                                 
                

                                     
                                 

End  
รูปที ่1 วิธีการสร้างแผนภูมคิวบคมุผลรวมสะสม 

ส าหรับติดตามผลการลดการใช้พลังงาน 
 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนการสร้างแผนภาพการกระจาย
ระหว่างปริมาณสินค้าในอาคารผลิตผล
และปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนการสร้างสมการอ้างอิงจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสินค้าใน
อาคารผลิ ตผลและปริ ม าณการ ใ ช้
พลังงานไฟฟ้า 

ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนการค านวณปริมาณพลังงานที่
ควรจะเป็นจากสมการอ้างอิง 

ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอนการค านวณหาผลต่างระหว่าง
พลังงานที่ควรจะเป็นและพลังงานที่ใช้
จริง 

ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นตอนการค านวณหาผลต่างสะสมและ
สร้างแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม 
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ขั้นตอนท่ี 7 น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการควบคุมติดตาม
ผ ล ก า ร ล ด ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ใ น 
อาคารผลิตผล 

 

 
ระบบ พลังงานไฟฟ้า

ต่อวัน (kWh) 
พลังงานไฟฟ้าต่อ

เดือน (kWh) ค่าไฟฟ้า (บาท) 

ท าความเย็น 200.06 6001.82 21,006.38 
แสงสว่าง 42.35 1270.35 4,446.23 

อื่นๆ 2.55 76.55 267.91 
รวม 244.96 7348.72 25,720.52 

รูปที ่2 ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อ 1 เดือน (ส ารวจในเดอืน ตุลาคม 2559) 
 

3. ผลการวิจัย 
3.1 การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 

ในขั้ นตอนการจัด เก็บและรวบรวมข้อมูล  ทาง
คณะท างานได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดย
ได้ท าการส ารวจอุปกรณ์ไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า 
เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคารผลิตผลกับ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งศูนย์ฯ ซึ่งมีข้อมูลดังรูปที่ 2 และมี
ภาพการลงพื้นที่ด าเนินงานดังรูปที่ 3 

 

 

 

 
รูปที ่3 ส ารวจอุปกรณไ์ฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า 

ส าหรับค่าไฟฟ้าในส่วนของอาคารผลิตผลเมื่อเทียบกับ
ค่าไฟฟ้าในเดือนตุลาคม ซึ่งมีค่าไฟฟ้าที่ทางศูนย์ต้องจ่าย
รวมทั้งสิ้นจ านวน 33,367.33 บาท ดังนั้นค่าไฟฟ้าในส่วน
ของอาคารผลิตผลจึงคิดเป็นร้อยละ 77.08 ของค่าไฟฟ้า 
ทั้งศูนย์ ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าค่าไฟฟ้าในส่วนของอาคาร
ผลิตผลจึงถือว่าเป็นค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่ของทั้งศูนย์ 

นอกจากนี้ได้ยังได้รวบรวมบิลค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงทุ่งหลวงในปี 2559 ตั้งแต่เดือน มกราคม 
จนถึงธันวาคม จ านวน 12 เดือน และยังได้ติดตั้งมิเตอร์วัด
พลังงานไฟฟ้า รุ่น MX2-C42E ดังรูปที่ 4 เพื่อวัดค่าพลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช้จริงเฉพาะของอาคารผลิตผล 
 

82%

17%

1%

สัดส่วนค่าไฟฟ้าในระบบต่างๆในอาคารผลิตผล

ท าความเย็น

แสงสว่าง

อื่นๆ
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รูปที ่4 ติดตั้งมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า รุ่น MX2-C42E 
 
ส าหรับข้อมูลปริมาณสินค้าในอาคารผลิตผลและ

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปริมาณสินค้าและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
แต่ละเดือน 

เดือน - ปี 
ปริมาณสินค้าใน
อาคารผลิตผล 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า 

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ม.ค.-59  183,826.50  13,102.06  
ก.พ.-59 245,679.50  14,276.89  
มี.ค.-59 176,549.50  13,312.43  
เม.ย.-59 175,047.50  16,950.70  
พ.ค.-59 104,460.00  13,664.27  
มิ.ย.-59 171,496.50  13,057.24  
ก.ค.-59 176,800.70  14,932.54  
ส.ค.-59 170,278.00  15,445.70  
ก.ย.-59 149,084.50  14,799.03  
ต.ค.-59 101,991.00  8,464.20  
พ.ย.-59 156,717.00  14,941.91  
ธ.ค.-59 147,100.50  12,160.53  

 
2.2 การสร้างแผนภาพการกระจายระหว่างปริมาณสินค้าใน
อาคารผลิตผลและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 

จากข้อมูลปริมาณสินค้าในอาคารผลิตผลและปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าในตารางที่ 1 สามารถน ามาแสดงในรูปแบบ
แผนภาพการกระจายระหว่างปริมาณสินค้าในอาคารผลิตผล
และปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 5  
 

 
รูปที่ 5 แผนภาพการกระจายระหว่างปริมาณสินค้า 
ในอาคารผลิตผลและปรมิาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 

 
2.3 การสร้างสมการอ้างอิงจากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
สินค้าในอาคารผลิตผลและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
ค านวณปริมาณพลังงานท่ีควรจะเป็นจากสมการอ้างอิง 

จากแผนภาพการกระจายระหว่างปริมาณสินค้าใน
อาคารผลิตผลและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในรูปที่  5 
สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสินค้าในอาคาร
ผลิตผลและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของ
สมการเส้นตรงซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นสมการอ้างอิงได้ โดย
สมการเส้นตรงนี้จะมีรูปแบบทั่วไปสามารถแสดงได้ดังสมการ
ที ่1  

 
E mx c   (1) 
 

เมื่อ E  คือ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์ – 
ช่ัวโมง) 

 x  คือ ปริมาณสินค้าในอาคารผลติผล (กิโลกรัม) 
 m  คือ ความชันของเส้นตรง (พลังงานที่ต้องใช้

เมื่อมีปริมาณสินค้า 1 กิโลกรัม) 
 c  คือ ค่าคงท่ีและจุดตัดแกน y (พลังงานท่ีใช้ใน

ส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณสินค้า) 
 
ดังนั้นจากสมการที่ 1 จะสามารถสร้างสมการอ้างอิงได้

ดังนี ้
 

0.268 9389.6E x   (2) 
 
จากสมการที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ค่าพลังงานที่ต้องใช้เมื่อ

มีปริมาณสินค้า 1 กิโลกรัม เท่ากับ 0.268 กิโลวัตต์ – ช่ัวโมง 
และค่าพลังงานที่ใช้ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณสินค้า 
เท่ ากับ  9,389.6 กิ โลวัตต์  –  ช่ั ว โมง  และจากการหา
ความสัมพันธ์เชิงเส้นจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ  
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( 2R ) เท่ากับ 0.2278 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจายตัว
อยู่นอกเส้นแนวโน้มมาก ท าให้เห็นว่าภายในเวลา 12 เดือนที่
ผ่านมานั้นมีการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานค่อนข้างมาก 
2.4 การค านวณหาผลต่างระหว่างพลังงานที่ควรจะเป็นและ
พลังงานท่ีใช้จริงและหาผลต่างสะสม 

จากสมการอ้างอิงในสมการที่ 2 สามารถค านวณปรมิาณ
พลังงานที่ควรจะเป็น ( iE ) ผลต่างระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่
ใช้จริงกับพลังงานท่ีค านวณได้ ( iD ) และค่าผลต่างสะสมของ
แต่ละเดือน ( iQ ) จากนั้นสร้างเป็นแผนภูมิเชิงเส้น โดยให้
แกน x เป็นแกนเวลา (เดือน) แกน y เป็นแกนของ CUSUM 
(กิโลวัตต์ – ช่ัวโมง) โดยมีสมการที่ใช้ในการค านวณ [3] ดังนี ้

 
i i iD A E   (3) 

1

j

i i i
i

Q A D


   (4) 

 
เมื่อ iA  คือ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในเดือนที่ i  

(กิโลวัตต์ – ช่ัวโมง) 
 iE  คือ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ควรจะ

เป็นได้จากสมการอ้างอิงในเดือนที่  i  
(กิโลวัตต์ – ช่ัวโมง) 

 iD  คือ ผลต่างปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
จริงกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีควร
จะเป็นในเดือนที่ i  (กิโลวัตต์ – ช่ัวโมง) 

 iQ  คือ ผลต่างสะสม (CUSUM) ตั้งแต่เดือนที่ 1 
ถึงเดือนที่ i  (กิโลวัตต์ – ช่ัวโมง) 

 iy  คือ ปริมาณสินค้าในอาคารผลิตผลในเดือนที่ 
i  (กิโลกรัม) 

 
ตารางที ่2 ผลต่างปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจริงและที่ควร

จะเป็นในแต่ละเดือน 

เดือน - ป ี

พลังงาน
ไฟฟ้าจริง 
(กิโลวัตต์-
ชั่วโมง) 

พลังงานไฟฟ้าที่
ควรจะเป็น 
(กิโลวัตต์-
ชั่วโมง) 

ผลต่างพลังงาน
ไฟฟ้าจริงและที่

ควรจะเป็น 
(กิโลวัตต์-
ชั่วโมง) 

ผลต่างสะสม 
(CUSUM) 

ม.ค.-59 13,102.06  14,316.15  - 1,214.09  - 1,214.09  
ก.พ.-59 14,276.89  15,973.81  - 1,696.92  - 2,911.01  
มี.ค.-59 13,312.43  14,121.13  - 808.70  - 3,719.71  
เม.ย.-59 16,950.70  14,080.87  2,869.83  - 849.88  
พ.ค.-59 13,664.27  12,189.13  1,475.14  625.26  
มิ.ย.-59 13,057.24  13,985.71  - 928.47  - 303.20  
ก.ค.-59 14,932.54  14,127.86  804.68  501.48  
ส.ค.-59 15,445.70  13,953.05  1,492.65  1,994.13  
ก.ย.-59 14,799.03  13,385.06  1,413.97  3,408.09  

เดือน - ป ี

พลังงาน
ไฟฟ้าจริง 
(กิโลวัตต์-
ชั่วโมง) 

พลังงานไฟฟ้าที่
ควรจะเป็น 
(กิโลวัตต์-
ชั่วโมง) 

ผลต่างพลังงาน
ไฟฟ้าจริงและที่

ควรจะเป็น 
(กิโลวัตต์-
ชั่วโมง) 

ผลต่างสะสม 
(CUSUM) 

ต.ค.-59 8,464.20  12,122.96  - 3,658.76  - 250.67  
พ.ย.-59 14,941.91  13,589.62  1,352.29  1,101.63  
ธ.ค.-59 12,160.53  13,331.89  - 1,171.36  - 69.74  

 
2.5 การสร้างแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม 

จากตารางที่ 2 สามารถน ามาสร้างแผนภูมิควบคุม
ผลรวมสะสมจากข้อมูลผลต่าง ได้ดังรูปที่ 6 

 

 
รูปที ่6 แผนภูมิควบคุมสะสม 

 
จากรูปที่ 6 พบว่าในช่วง 3 เดือนแรก ตั้งแต่ มกราคม 

2559 ถึง มีนาคม 2559 จะพบว่าความชันของกราฟเป็นลบ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่น้อยเกินค่าฐาน
อ้างอิงแสดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่ามาก
ขึ้นซึ่งเกิดจากการที่คณะท างานได้ลงพื้นที่รณรงค์ลดการใช้
พลังงานดังรูปที่ 7 
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รูปที ่7 ลงพื้นที่รณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

 
แต่หลังเดือนมีนาคม 2559 ไปจนถึงเดือน กันยายน 

2559 จะพบว่าความชันของกราฟเป็นบวก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
มีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากเกินค่าฐานอ้างอิง  เนื่องจาก
ในช่วงเดือนดังกล่าวผู้ใช้ไฟฟ้าขาดการติดตามผลมาตรการ
การลดใช้พลังงาน และในช่วง 3 เดือนสุดท้าย คือเดือน 
ตุลาคม 2559 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2559 จะพบว่าความ
ชันของกราฟกลับมาเป็นลบอีกครั้ง เนื่องจากคณะท างานได้
ลงพื้นที่ติดตามผลการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกครั้งจึงท าให้มี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าหากเกิดการกระตุ้นจะส่งผลให้มีปริมาณการใช้
ไฟฟ้าที่ลดลงได้ ดังนั้นจึงต้องด าเนินมาตรการการลดใช้
พลังงานควบคู่กับการติดตามผลการลดใช้พลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
4. สรุป 

จากผลการศึกษาการควบคุมการใช้พลังงาน โดยน าเอา
ข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการตรวจ
ติดตามการใช้พลังงานมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแผนภูมิควบคุม
ผลรวมสะสม แสดงให้เห็นว่า วิธีการน้ีสามารถน ามาควบคุม
การลดใช้พลังงานได้ แต่ทั้งนี้จ าเป็นจะต้องมีการติดตามผล
อยู่อย่างสม่ าเสมอเนื่องจากหากไม่ท าการติดตามผลอาจ
ส่งผลให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นจากพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ ซึ่งเมื่อผู้ใช้ได้ท าการตรวจติดตามการใช้พลังงานร่วมกับ
ด าเนินการมาตรการประหยัดพลังงานอาจจะช่วยให้ประหยัด
พลังงานได้มากขึ้น 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณส่วนสนับสนุนการด าเนินงานมูลนิธิโครงการ
หลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่สนับสนุนเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ ทดสอบ และเงินทุนในการวิจัย ขอขอบคุณศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงที่เอื้อเฟื้อสถานที่อ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงาน และขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคที่สนับสนุนให้ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ 
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บทคัดย่อ  
งำนวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำน (กองทุนเงินล้ำน)บ้ำนสระตำพรม 

หมู่ที่ 1 ต.ดอนแตง อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร คณะผู้วิจัยได้ออกแบบด้วยภำษำ PHP และมี MySQL จัดกำรฐำนข้อมูล 
โดยระบบสำมำรถ เพิ่ม ลบ ค้นหำ แก้ไข และจัดเก็บข้อมูลสมำชิก ข้อมูลกู้เงิน-คืนเงินของสมำชิก ข้อมูลเงินฝำกสัจจะของ
สมำชิก  ข้อมูลเงินฝำกของสมำชิก ข้อมูลถอนเงินของสมำชิก ซึ่งช่วยให้กำรจัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ และลดกำรสูญหำยของ
ข้อมูล สำมำรถแสดงข้อมูลรำยงำนต่ำงๆได้อย่ำงถูกต้อง สำมำรถเรียกดูรำยงำนสรุปข้อมูลกู้เงิน-คืนเงินของสมำชิกประจ ำปี 
รำยงำนสรุปเงินฝำกประจ ำเดือนและรำยงำนสรุปกำรถอนเงินประจ ำเดือน  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ฐำนข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำน (กองทุนเงินล้ำน)บ้ำนสระตำพรม หมู่ที่ 1 ต.ดอนแตง อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร พบว่ำ อยู่ใน
ระดับมำก เนื่องจำกระบบฐำนข้อมูลที่ได้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ สำมำรถเรียกใช้งำนได้สะดวก รวดเร็ว มีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลและแสดงผลได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ 

ค าหลัก: กองทุนหมู่บ้ำน, ระบบฐำนข้อมูล   
 
Abstract 

The objectives of this research are to design and develop Village Fund ( Million Fund)  Database 
System of Ban Sataprom Moo 1, Dontaeng Sub- district, Khanu Woralaksaburi District, Kamphaeng Phet 
Province. The system was developed by using PHP language and MySQL as a database management system. 
The designed system could add, delete, edit and store data such as member data, member’ s l o a n -
repayment data, member’s truth saving data, member’s deposit data, and member’s withdrawal data. 
This system helps to organize data and reduce data loss. Moreover, this system could display correct data 
and fast generate reports, for example, yearly reports of members’ loan and repayment, monthly deposit 
reports, and monthly withdrawal reports.  The result of user satisfaction evaluation of the system shows 
high level of satisfaction due to its capabilities to meet user’s requirement, and accurately store and display 
data. The system is also convenient to use and fast. 

Keywords: Village Fund, Database System  
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1. บทน า 
     เ นื่ อ งจำก ในกอง ทุนหมู่ บ้ ำน  (กองทุน เ งินล้ ำน )  
บ้ ำนสระตำพรม   ต .ดอนแตง   อ . ขำณุ ว รลั กษบุ รี    
จ.ก ำแพงเพชร ได้มีกำรจัดเก็บเอกสำรเกี่ยวกับข้อมูลกำรกูย้มื
เงินของสมำชิกในหมู่บ้ำน ซึ่งอยู่ในรูปแบบกระดำษ ท ำให้เกิด
ควำมซับซ้อนของกำรจัดเก็บข้อมูลและอำจเกิดกำรสูญหำย
ของเอกสำร มีควำมล ำบำกต่อกำรสืบค้นข้อมูล รวมถึงกำร
รวบรวมข้อมูลเพื่อน ำเสนอแก่สมำชิก และผู้ตรวจสอบบัญชี
ท ำได้ด้วยควำมล่ำช้ำท ำให้เกิดควำมผิดพลำดได้ง่ำย 
     ดั งนั้น  คณะผู้ วิ จั ยจึ งศึกษำระบบฐำนข้อมูลกลุ่ ม 
ออมทรัพย์หมู่บ้ำนวังมะเดื่อ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว  
จ.นครสวรรค์ ของนำยทวีวัฒน์ สงกำที มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พิษณุโลก ปีกำรศึกษำ 2554  
เพื่ อน ำมำพัฒนำกองทุนหมู่ บ้ ำน  (กองทุน เ งินล้ ำน )  
บ้ำนสระตำพรม หมู่ที่ 1 ต.ดอนแตง อ.ขำณุวรลักษบุรี   
จ.ก ำแพงเพชร ให้เป็นระบบโดยมีกำรจัดเก็บข้อมูลสมำชิก
กองทุนข้อมูลกู้เงิน-คืนเงินของสมำชิก ข้อมูลเงินฝำกสัจจะ
ของสมำชิก ข้อมูลเงินฝำกของสมำชิก ข้อมูลถอนเงินของ
สมำชิก รำยงำนสรุปข้อมูลกู้เงิน-คืนเงินของสมำชิกประจ ำปี 
รำยงำนสรุปเงินฝำกประจ ำเดือน และรำยงำนสรุปกำรถอน
เงินประจ ำเดือน  เพื่อให้กำรจัดเก็บข้อมูลมีควำมถูกต้อง  
เป็นระบบระเบียบ ลดควำมซ้ ำซ้อนและกำรสูญหำยของ
ข้อมูล สะดวก รวดเร็ว มีควำมทันสมัยและน่ำเชื่อถือ  

2. วัตถุประสงค ์
เพื่อออกแบบและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำน 

(กองทุนเงินล้ำน)  บ้ำนสระตำพรม หมู่ที่ 1  ต.ดอนแตง      
อ.ขำณุวรลักษบุรี  จ.ก ำแพงเพชร 

3. แนวคิด ความรู้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
     3.1 ควำมรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้ำน 
     นิรนำม กล่ำวว่ำ กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง คือ 
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับกำรลงทุนเพื่อพัฒนำอำชีพ 
สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ และบรรเทำเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนของ
ชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรำกหญ้ำ และเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงเศรษฐกิจและสังคมของประชำชนทั่วประเทศ 
ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และวัฒนธรรม 
     ควำม เป็ นม ำของกองทุ นหมู่ บ้ ำ น ว่ ำ  กอ งทุ น นี้
ประกอบด้วย ทุนที่คนแต่ละคน ทุนทำงสังคมที่ถักทอคนแต่
ละคนมำเป็นกลุ่มคนหรือสังคม ทุนทำงวัฒนธรรม คือวิถีชีวิต
ร่วมกันของกลุ่มคนที่บรรสำนสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม  
ทุนทำงศีลธรรม หมำยถึงควำมถูกต้องแห่งกำรอยู่ร่วมกัน 
เช่น ควำมเอ้ืออำทรต่อกัน ควำมเช่ือถือและไว้วำงใจกันได้ 
ควำมสุจริต ควำมเสียสละ ทุนทำงทรัพยำกร เช่น ดิน น้ ำ ป่ำ 

อำกำศ ไร่นำ วัวควำย ที่มีกำรอนุรักษ์ มีกำรใช้อย่ำงเป็น
ธรรมและยั่งยืน ทุนทำงปัญญำ ได้แก่กำรเรียนรู้ร่วมกันใน
กำรปฏิบัติและน ำเอำควำมรู้ที่มีอยู่ในชุมชน และควำมรู้จำก
ภำยนอกชุมชน มำสังเครำะห์เป็นปัญญำและกำรจัดกำร
เพื่อให้กำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงคนกับคน คนกับธรรมชำติ และ
ระหว่ำงชุมชนกับโลกภำยนอกชุมชน เป็นไปอย่ำงรักษำควำม
สมดุลไว้ได้ เพื่อควำมเป็นปรกติและยั่งยืน ทุนที่เป็นเงิน อัน
ช่วยกันออมไว้เพื่อให้กระบวนกำรออมและกำรจัดกำรรวมทั้ง
ตัวเงิน เป็นเครื่องกระตุ้นและส่งเสริมสร้ำงทุนที่ไม่ใช่เงิน  
๖ ประกำร ทุนที่ไม่ใช่เงิน คือ คน สังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม 
ทรัพยำกร และ ปัญญำ ถูกถักทอเข้ำด้วยกัน "คุณค่ำที่ไม่ใช่
เ งิน"  (nonmonetary values)  คือควำมใกล้ ชิด  ควำม 
เอื้ออำทรต่อกัน ควำมไว้เนื้อเ ช่ือใจ ควำมสุจริต ควำม
เสียสละ คุณค่ำที่ไม่ใช่เงินนี้มีพลังผูกพันเข้ำไว้ด้วยกัน คุณค่ำ
นี้อำจเรียกว่ำเป็น "ธรรมะแห่งกำรถักทอ" ชุมชนจะก่อตัว
ขึ้นมำเองด้วย "ธรรมะแห่งกำรถักทอ" งอก งำมและเติบโตไป
โดยธรรมชำติ เป็นองค์กรโดยธรรม องค์กรโดยธรรมท ำให้ทุก
คนมีควำมสุขและสร้ำงสรรค์อย่ำงยิ่ง ตรงกันข้ำมกับองค์กร
โดยอ ำนำจที่ใช้กันโดยทั่วไปไม่ว่ำในทำงกำรเมือง รำชกำร 
กำรศึกษำ ศำสนำ หรือธุรกิจ ซึ่งบีบคั้น ไม่สร้ำงสรรค์ และ
ก่อให้เกิดควำมเครียด อ ำนำจและเงินท่ีเข้ำท ำลำย "คุณค่ำที่
ไม่ใช่เงิน" และ ท ำลำยควำมเข้มแข็งของชุมชน หรือท ำให้
ควำมเป็นชุมชนไม่เกิดขึ้น แต่ถ้ำเข้ำใจใช้เงินให้ไปหนุนคุณ
ค่ำที่ไม่ใช่เงินเงินก็มีประโยชน์ในกำรส่ง เสริมควำมเข้มแข็ง 
ของชุมชนได้ ผู้ที่เข้ำไปท ำงำนชุมชนจะมีแต่เจตนำดีอย่ำง
เดียวไม่ได้ทั่วโลกประสบควำมล้มเหลว ในกำรแก้ไขควำม
ยำกจนของคนชนบทเพรำะอำศัยแต่เจตนำดีและเงิน
มหำศำลควำมเข้ำใจ ธรรมชำติของกำรก่อตัวเองของชุมชน
เข้มแข็งเป็นสิ่งส ำคัญถ้ำช่วยกันท ำควำมเข้ำ ใจก็จะเกิด
อำนิสงส์มหำศำล ที่ท ำให้ประเทศชำติรอดพ้นจำกสภำวะ
วิกฤต 

3.1.1. ปรัชญำของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
แห่งชำติ 

1. เสริมสร้ำงส ำนึกควำมเป็นชุมชนและท้องถิ่น 
2. ชุมชนเป็นผู้ก ำหนดอนำคตและจัดกำรหมู่บ้ำน

และชุมชนด้วยคุณค่ำและภูมิปัญญำของตนเอง 
3. เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกำสในหมู่บ้ำนและ

ชุมชน 
4. เช่ือมโยงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำง

ชุมชน รำชกำร เอกชนและประชำสังคม 
5 .  กระจำยอ ำนำจ ให้ ท้ อ งถิ่ น  และพัฒนำ

ประชำธิปไตยพื้นฐำน 
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3.1.2. วัตถุประสงค์กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับกำรลงทุน

พัฒนำอำชีพสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ หรือ เพิ่มรำยได้  ลด
รำยจ่ำย บรรเทำเหตุฉุกเฉิน และจ ำเป็นเร่งด่วน 

2. ส่งเสริมและพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองให้มี
ขีดควำมสำมำรถจัดระบบเ งินกองทุนบริหำรจัดกำร
เงินกองทุน 

3. เสริมสร้ำงกระบวนกำรพึ่งพำตัวเองของหมู่บ้ำน
และชุมชนเมือง กำรเรียนรู้ กำรสร้ำงและพัฒนำควำมคิด
ริเริ่ม เสริมสร้ำงศักยภำพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

4. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐำนรำกเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงเศรษฐกิจและสังคมในอนำคต 

5. เกิดศักยภำพ / ควำมเข้มแข็งของประชำชนใน
หมู่บ้ำน / ชุมชนเมืองเศรษฐกิจสังคม 

3.1.3. นิยำมศัพท์ 
      - กองทุน  หมำยถึง กองทุนหมู่บ้ำนตำมเง่ือนไขที่
คณะกรรมกำรก ำหนดให้เป็นหมู่บ้ำนตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมืองแห่งชำติ พ.ศ.2544 
      - คณะกรรมการกองทุนระดับหมู่บ้าน หมำยถึง กลุ่ม
บุ ค คลที่ ท ำ หน้ ำที่ ใ นก ำ รบริ ห ำ ร จั ด ก ำ รกอ ง ทุ น ใ ห้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้มำจำกกำรคัดเลือกของประชำชนใน
หมู่บ้ำนมีประมำณ 9-15 คนต่อหมู่บ้ำน 
      - เงินฝากสัจจะ หมำยถึง เงินที่สมำชิกตกลงที่จะฝำก 
หรือจะออมไว้กับกองทุน ตำมแต่จะตกลงกัน โดยให้ถือว่ำ
เงินออมเป็นเงินสะสม และจะถอนหรือปิดบัญชีได้ต่อเมื่อ 
พ้นสภำพจำกกำรเป็นสมำชิกตำมระเบียบ หรือข้อบังคับที่
กองทุนก ำหนด 
     - เงินรับฝาก หมำยถึง เ งินรับฝำกประเภทต่ำง ๆ 
นอกเหนือจำกเงินออมตำมที่กองทุนหมู่บ้ำนก ำหนด 
     - ค่าหุ้น หมำยถึง กำรออมทรัพย์ในกองทุนอีกรูปแบบ
หนึ่ง โดยมูลค่ำของหุ้นให้เป็นไปตำมที่กรรมกำรกองทุน
ก ำหนด 
     - การกู้ยืมเงิน คือ สัญญำซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่ำ “ผู้กู”้ 
ได้ขอยืมเงินจ ำนวนหนึ่งมำจำกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่ำ 
“ผู้ให้กู้” และผู้กู้ตกลงจะใช้เงินคืนภำยในก ำหนดเวลำตำมที่
ตกลงกันไว้กำรกู้ยืมเงินจะมีผลสมบูรณ์เมื่อส่งมอบเงินให้กับ 
ผู้กู้แล้ว 
     - กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ คือ กำรเก็บออมเงินร่วมกัน เพื่อ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเมื่อสมำชิกตั้งสัจจะที่จะน ำเงินมำ
เก็บออมร่วมกันในแต่ละเดือน แล้วก็น ำเงินทั้งหมดนั้นมำให้
สมำชิกกู้ตำมควำมจ ำเป็น ถ้ำมีเงินเหลือจำกกำรกู้จึงฝำก
ธนำคำร สมำชิกที่น ำเงินมำกู้ต้องจ่ำยค่ำบ ำรุงในอัตรำที่กลุ่ม
ก ำหนด เงินค่ำบ ำรุงจะน ำมำจัดสรรเป็น 3 ส่วนคือปันผลคืน

สมำชิก เฉลี่ยคืนผู้กู้ และน ำมำจัดตั้งสวัสดิกำรให้กับสมำชิก
ทุกคน  
     - สัญญาหรือข้อตกลงร่วมกัน คือ สมำชิกทุกคนต้องถือ
หุ้นกับกองทุนหมู่บ้ำนอย่ำงน้อยคนละหนึ่งหุ้น และกำรส่งหุ้น
ให้ส่งเป็นประจ ำทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง หำกขำดส่งหุ้นถือว่ำ 
พ้นจำกกำรเป็นสมำชิก ในกรณีที่มีกำรรับฝำกเงินสัจจะ ต้อง
มีกำรน ำเงินฝำกสัจจะเป็นประจ ำทุกเดือน อย่ำงน้อยเดือนละ 
30 บำท สมำชิกรำยใดขำดส่งเงินสัจจะติดต่อกันเกินกว่ำสำม
เดือน คณะกรรมกำรมีสิทธิให้ออกหรือพ้นจำกสมำชิกภำพได้ 
[2] 

3.2 ทฤษฎีกำรใช้ประโยชน์และควำมพึงพอใจ 
อรุณรัตน์ ให้ควำมเห็นว่ำ ทฤษฎีกำรใช้ประโยชน์และ

ควำมพึงพอใจอยู่ภำยใต้กรอบทฤษฎีที่นักกำรสื่อสำรมวลชน
เรียกว่ำ ทฤษฎีเชิงหน้ำที่ (Functional Perspective) กำร
วิเครำะห์ในเชิงหน้ำที่ของสื่อมวลชนนี้ตั้งอยู่บนควำมเช่ือที่ว่ำ 
พฤติกรรมและปรำกฏกำรณ์ในสังคมมนุษย์ต่ำงก็เกี่ยวข้องใน
เชิงหน้ำที่ต่อกัน กล่ำวคือ มีควำมเกี่ยวข้องกันอย่ำงเป็น
ระบบ ทั้งแบบลูกโซ่และแบบวงจร ดังนั้น พฤติกรรมของ
มนุษย์จึงอำจจะอธิบำยได้ว่ำ เกิดขึ้นจำกควำมต้องกำร ซึ่ง
ควำมต้องกำรแต่ละคนจะแตกต่ำงกัน พฤติกรรมกำรเปิดรับ
สื่อมวลชนของบุคคลเกิดขึ้นเพื่อสนองควำมต้องกำรอันเกิด
จำกพื้นฐำนด้ำนจิตใจของบุคคลนั้นๆ และประสบกำรณ์ที่
บุคคลนั้นได้รับจำกสถำนกำรณ์ทำงสังคม 

ทฤษฎีกำรใช้ประโยชน์และควำมพึงพอใจเป็นทฤษฎีที่มี
ควำมเช่ือว่ำ ผู้รับสำรเป็นผู้ก ำหนดควำมต้องกำรของตนเอง
และประเภทของสื่อที่เลือกใช้ รวมถึงลักษณะของเนื้อหำสำร
ที่เปิดรับ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของตนให้มำก
ที่สุด โดยเน้นถึงควำมส ำคัญของผู้รับสำรว่ำเป็นตัวจักรส ำคัญ
ท่ีสำมำรถตัดสินใจ โดยอำศัยพื้นฐำนควำมต้องกำรเป็นหลัก
[7]  

3.3 ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับฐำนข้อมูล 
     โอภำส ได้ให้ค ำนิยำมว่ำระบบฐำนข้อมูล (Database 
Systems)  คือ  ศูนย์ของข้อมูลต่ ำงมีควำมสัมพันธ์ กัน 
(Relationship)โดยจะมีกระบวนกำรจัดหมวดหมู่ ข้อมูล
อย่ำงมีระเบียบแบบแผน ก่อให้เกิดฐำนข้อมูลที่เป็นแหล่งรวม
ของข้อมูลจำกแผนกต่ำงๆ ซึ่งถูกจัดเก็บไว้อย่ำงมีระบบ
ภำยในฐำนข้อมูลชุดเดียว โดยผู้ใช้งำนแต่ละแผนกสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลส่วนกลำงนี้เพื่อน ำไปประมวลผลรวมกันได้ และ
กำรที่มีศูนย์กลำงข้อมูลเพียงแหล่งเดียว รวมถึงควำมสำมำรถ
ในกำรเข้ำถึงข้อมูลเพื่อใช้งำนร่วมกันได้จะช่วยแก้ปัญหำ
ควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูล และที่ส ำคัญ ข้อมูลในฐำนข้อมูลจะ
ไม่ผูกติดกับโปรแกรม กล่ำวคือ จะมีควำมอิสระในข้อมูล 
(Program-Data Independence)  และด้วยแนวคิดของ
ฐำนข้อมูลนี้เอง จึงท ำให้แก้ไขปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นจำกกำร
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ประมวลผลด้วยวิธีแฟ้มข้อมูลได้เป็นอย่ำงดี แต่อย่ำงไรก็ตำม 
แนวคิดของระบบฐำนข้อมูลนี้ผู้ ใช้จ ำเป็นต้องเรียนรู้ถึง
กระบวนกำรจัดกำรและกำรพึ่งพำผู้เ ช่ียวชำญ หรือผู้ที่มี
ประสบกำรณ์ด้ำนฐำนข้อมูลเป็นอย่ำงดี[10] 

3.4 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ 
โอภำส กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเป็น

กระบวนกำรในกำรสร้ำงระบบสำรสนเทศขึ้นมำเพื่อใช้
ส ำหรับแก้ปัญหำหรือสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิจและด้วย
ระบบสำรสนเทศในยุคปัจจุบัน นับวันจะทวีควำมซับซ้อน
ยิ่ งขึ้ นและมีขนำดใหญ่  ดั งนั้น โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศจึงเป็นต้องได้รับกำรวำงแผนที่ดีและหำกเป็น
โครงกำรขนำดใหญ่ ยิ่งสมควรได้รับกำรเอำใจใส่เป็นพิเศษ 
ถึงแม้ว่ำทีมงำนจะเป็นที่มีประสบกำรณ์ก็ตำม 

กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ตำมปกติแล้วจะประกอบไปด้วย
กลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ กำรวิเครำะห์ 
(Analysis) , กำรออกแบบ (Design) , และกำรน ำ ไปใช้  
(Implementation) ซึ่งกิจกรรมทั้งสำมนี้สำมำรถใช้งำนได้ดี
กับโครงกำรซอฟต์แวร์ขนำดเล็ก ในกำรที่โครงกำรของ
ซอฟต์แวร์ขนำดใหญ่ มักจ ำเป็นต้องใช้แบบแผนกำรพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ตำมแนวทำงของ SDLC จนครบทุกกิจกรรม[9] 

3.5 ควำมรู้เกี่ยวกับ PHP 
     อนรรฆนงค์ ได้ให้ค ำนิยำมว่ำภำษำ PHP นั้นถูกสร้ำงขึ้น
ประมำณกลำงปี ค.ศ.1994 โดย Rasmus Lerdorf ชำว
เดนมำร์กเป็นผู้เริ่มต้นพัฒนำ ซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นก็มำจำกควำม
ต้องกำรที่จะบันทึกข้อมูลผู้ที่เยี่ยมชมโฮมเพจส่วนตัวของเขำ 
โดยแนวคิดก็คือ กำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำ C แต่ต้องกำร
แยกส่วนท่ีเป็น HTML ออกจำกภำษำ C และนั้นท ำให้เขำได้
สร้ำงโค้ด HTML ขึ้นมำใหม่ และตั้งช่ือว่ำ Personal Home 
Page Tools (PHP-Tools) 
     หลังจำกสร้ำง PHP ขึ้นมำแล้ว  เริ่มแจกจ่ำยโค้ดฟรี
ออกไป แต่ในช่วงแรก PHP ยังไม่มีควำมสำมำรถอะไรมำก 
     ในช่วงกลำงปี ค.ศ.1995 เขำได้เพิ่มขีดควำมสำมำรถให้ 
PHP สำมำรถรับข้อมูลที่ส่งจำกฟอร์มของ HTML รวมทั้ง
สำมำรถติดต่อกับฐำนข้อมูล MySQL ได้ 
     ในปี ค.ศ. 1997 ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้ำร่วมพัฒนำจึงมีผู้
ร่วมพัฒนำอีก 2 คนคือ Zeev Suraski และAndi Gutmans 
ได้ช่วยกันปรับปรุงและพัฒนำโค้ดขึ้นมำใหม่ให้ดขีึ้นในหลำยๆ
ด้ำน ทั้งแก้ไขข้อบกพร่อง , เพิ่มประสิทธิภำพ และเพิ่ม
เครื่องมือต่ำงๆ มำกขึ้น เช่น เปลี่ยนแปลงไปสู่กำรเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุท่ีสมบูรณ์แบบและสำมำรถใช้กับ Web 
Server ได้หลำกหลำยแพลตฟอร์มจนเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน 
     - กลไกการท างานของเว็บเพจและไฟล์ PHP ด้วยควำม
พิเศษของ PHP ท ำให้เพิ่มควำมสำมำรถให้เก็บเว็บเพจทั่วไป 

ดังนั้นจึงเปรียบเทียบกำรท ำงำนในรูปแบบทั่วไปกับรูปแบบ
ใหม่ท่ีใช้ PHP 
     - รูปแบบทั่วไป กลไกกำรท ำงำนของเว็บเพจทั่วๆไปที่
ภำษำ HTML นั้น เมื่อปิดเว็บบรำวเซอร์โปรแกรมเว็บ
บรำวเซอร์จะร้องขอไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่ง
ไฟล์เว็บเพจ HTML กับมำแสดงผลบนหน้ำเว็บบรำวเซอร์ 
     - รูปแบบที่ใช้ PHP ส ำหรับเว็บเพจที่มีภำษำ PHP 
รวมอยู่ด้วยกันนั้น เมื่อปิดเว็บบรำวเซอร์โปรแกรมเว็บ
บรำวเซอร์จะร้องขอไฟล์ PHP ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์จะเรียก 
PHP engine ขึ้นมำแปลไฟล์ PHP และ ติดต่อกับฐำนข้อมูล 
แล้วส่งผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรแปลและประมวลผลเป็นภำษำ 
HTML ทั้งหมด กลับไปยังเว็บบรำวเซอร์ให้ผู้ใช้ได้น ำไปใช้
งำนต่อไป ส ำหรับภำษำในกลุ่ม Server-Side Script อื่นๆ 
เช่น ภำษำ CGI, ASP, ASP.NET, PHP, JPS ก็จะท ำงำนด้วย
กลไกกำรท ำงำนคล้ำยๆ กันต่ำงกันเพียงแค่ตัวภำษำเท่ำนั้น 
     -  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง  PHP เ นื่ อ ง จ ำ ก  PHP มี
ควำมสำมำรถมำกมำย ดังนั้น ผู้เขียนจึงจัดหมวดหมู่ของ
ควำมสำมำรถที่ PHP สำมำรถท ำได้ออกเป็น 3 หมวดหมู่ 
ดังนี ้
      - ความสามารถพื้นฐาน เป็นควำมสำมำรถข้ันพ้ืนฐำนที่
ภำษำสคริปต์ทั่วๆ ไปต้องท ำได้ ได้แก่ 
     - สร้างฟอร์มโต้ตอบ หรือรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้ได้  
ตัวอย่ำงเช่น PHP นั้นช่วยให้เรำสร้ำงฟอร์มเพื่อรับข้อมูลกับ
ผู้ใช้งำน, ใช้งำน Cookies เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำง
ผู้ใช้งำนกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
     - แทรกโค้ด PHP เข้าไประหว่างโค้ดภาษา HTML ได้
ทันที ท ำได้ง่ำยเพียงแค่พิมพ์แทรกเครื่องหมำยพิเศษเข้ำไป
ระหว่ำงส่วนที่เป็นภำษำ HTML ก็จะท ำให้สำมำรถเพิ่มขึ้น
ทันท ี
     - ฟังก์ชันสนับสนุนการท างาน 
     PHP มีฟังก์ชันมำกมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรข้อควำม
อักขระ และ Pattern matching (เหมือนกับภำษำ Perl) 
และสนับสนุนตัวแปร Scalar. Array, Associative, Array 
นอกจำกนี้ยังสำมำรถก ำหนดโครงสร้ำงข้อมูลรูปแบบอื่นๆ ที่
สูงขึ้นไปได้ (เช่นเดียวกับภำษำ C หรือ Java) 
     - ความสามารถในการติดต่อกับฐานข้อมูล 
     กำรสร้ำงเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีกำรรับส่งข้อมูลกับ
ผู้ใช้งำน เช่น ผู้ใช้งำนกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมำชิก, กำร
ล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบ, กำรซื้อขำยสินค้ำออนไลน์ ฯลฯ 
เหล่ำนี้ล้วนต้องมีใช้งำนฐำนข้อมูลเพี่อท ำให้ข้อมูลถูกจัดกำร
อย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ สำมำรถจัดเก็บและ
แสดงผลทำงเว็บเพจได้อย่ำงถูกต้องสวยงำม ซึ่งภำษำ PHP มี
ข้อดีกว่ำภำษำอื่นที่สำมำรถรองรับกำรใช้งำนฐำนข้อมูลได้
มำกมำย ส ำหรับฐำนข้อมูลที่ PHP สำมำรถเช่ือมต่อได้ ได้แก่ 
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Access, dBase, Empresslnformix, lnterBase Solid, 
PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLServer, Unix dbm, 
Velocis  
     - ความสามารถขั้นสูง 
     นอกเหนือจำกควำมสำมำรถที่กล่ำวไปแล้ว PHP ยังมี
ควำมสำมำรถในด้สนอ่ืนๆ อีกโดยสรุปได้ดังนี้ 
     - สนับสนุนการติดต่อกับโปรโตคอลได้หลากหลาย 
     PHP สำมำรถเช่ือมต่อกับโปรโตคอลอื่นๆ เช่น IMAP, 
SNMP, NNTP, POP3 และ HTTP และสำมำรถปิดพอร์ตกำร
เช่ือมโยง (Socket) หรือสื่อสำรโต้ตอบแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ
โดยผ่ำนโปรโตคอลอื่นๆได้ด้วย 
     - สามารถท างานได้กับฮาร์ดแวร์ทุกระดับ เนื่องจำก 
PHP จะถูกประมวลผลและท ำงำนอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
ดังนั้น โปรแกรมที่เขียนด้วย PHP ที่มีขนำดใหญ่ และซับซ้อน
เพียงใดก็จะสำมำรถประมวลผลได้โดยไม่จ ำเป็นต้องใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพสูงเท่ำนั้น ฮำร์ดแวร์ใน
ระดับใดก็สำมำรถใช้ได้ 
     - องค์ประกอบของการเขียนสคริปต์ PHP ซึ่งในกำร
เขียน PHP นั้นสิ่งท่ีต้องมีเพื่อใช้ในกำรเขียนคือ 
     - เซิร์ฟเวอร์ ในกำรใช้งำนเบื้องต้นก็ใช้ PC ที่ก ำลังเขียน
หน้ำที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ หำกเป็นเว็บไซต์ที่ท ำงำนจริง
จะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมแยกต่ำงหำก 
     - ไคลเอนท์ ส ำหรับไคลเอนท์ก็คือ เครื่องของผู้ใช้งำน ใน
กำรศึกษำด้วยตนเอง อำจจะให้ไคลเอนท์กับ 
เซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องหมำยเดียวกันไปเลย 
     -  โปรแกรม Web Server เป็นซอฟต์แวร์ที่ท ำ ให้
เซิร์ฟเวอร์กลำยเป็นเซิร์ฟเวอร์นั้นคือ พร้อมรองรับกำรใช้งำน
จำกไคลเอนท์หลำยๆ ตัวพร้อมกัน ส ำหรับโปรแกรม Web 
Server ที่ นิ ย ม กั น ก็ คื อ  Apache PWS ( Personal Web 
Server)และ IIS (Microsoft internet information Server) 
     - โปรแกรม Text Editor เป็นซอฟต์แวร์ที่เรำใช้พิมพ์
และแก้ไขสคริปต์ในภำษำ PHP ซึ่งมีให้เลือกหลำยโปรแกรม 
เช่น Notepad, FrontPage, Dreamweaver และ Edit Plus 
เป็นต้น 
     - PHP Script Language คือค ำสั่ งภำษำ PHP ที่จะ
เขียนนั้นเอง 
     - โปรแกรม Database Server เป็นซอฟต์แวร์ที่ท ำงำน
บนเซิร์ฟเวอร์ ท ำให้เซิร์ฟเวอร์ให้บริกำรเกี่ยวกับฐำนข้อมูลได้ 
ส ำหรับโปรแกรม Database Server ที่นิยมกัยก็คือ MySQL, 
PostgreSQL, SQL Server 
     - โปรแกรม Database Manager เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล ทั้งนี้
โปรแกรม Database Server บำงตัว เช่น MySQL ไม่ได้
ส ร้ ำ งส่ วนที่ จั ดกำร , สร้ ำ ง , แก้ ไ ข  Database เ หมื อน 

Microsoft Access ท ำให้จ ำเป็นต้องมีผู้ช่วยที่คอยจัดกำร
เกี่ยวกับฐำนข้อมูล ซึ่งก็คือ PHP MyAdmin พัฒนำขึ้นด้วย
ภำษำ PHP เพื่อใช้ในกำรจัดกำร MySQL โดยเฉพำะ 
     เนื่องจำก PHP เป็นภำษำ Script Language ดังนั้น 
ค ำสั่งต่ำงๆ จึงเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่ำ สคริปต์ (Script) โดน
ภำษำจัดอยู่ในกลุ่ม Server-Side Script นั่นคือ ภำษำนั้นจะ
ถูกประมวลผลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เช่นเดียวกับ CGI, ASP, 
ASP.NET. PHP, JSP เป็นต้น กำรใช้งำนโปรแกรมในกลุ่มนี้
ต้องอำศัยตัวแปลชุดค ำสั่ง ซึ่งจะเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เพื่อแปล 
ค ำสั่งส่งกลับไปยังเครื่องไคลเอนท์ในรูปไฟล์ HTML[8] 

4. วิธีการวิจัย  
-  ศึกษำหลักกำร ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ

ฐำนข้อมูล ทฤษฏีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
- น ำผลจำกำรศึกษำ มำประมวลแล้วก ำหนดกรอบ

ควำมคิดส ำหรับวิจัย 
- ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีจะศึกษำ 
- สร้ำงเครื่องมือ คือ แบบสัมภำษณ์ควำมต้องกำรและ

แบบสอบถำมเกี่ยวกับรูปแบบระบบฐำนข้อมูลกองทุน
หมู่ บ้ ำน (กองทุน เ งินล้ ำน )  บ้ ำนสระตำพรม หมู่ ที่  1  
ต.ดอนแตง อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร 

- ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูล จำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้ท ำกำร
สุ่มตัวอย่ำงไว้ 

- วิเครำะห์แปลผลข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์และ
แบบสอบถำม 

- น ำต้นร่ำงของแบบสอบถำมเสนอต่อผู้เช่ียวชำญ 5 คน 
เพื่อตรวจสอบควำมตรงในด้ำนเนื้อหำโดยกำรหำค่ำดัชนี
ควำมสอดคล้องของข้อค ำถำม ( index of congruence) 
ด้ำนควำมตรงของเนื้อหำ (Content Validity) คือกำรหำ
ควำมสอดคล้องกันระหว่ำงข้อค ำถำมแต่ละข้อกับจุดประสงค์ 
(Index of Item - Objective Congruence หรือ IOC) [6] 

โดยใช้สูตร    
N
ERIOC                        

เมื่อ ER แทน ผลรวมของคะแนนกำรพิจำรณำของ
ผู้เชี่ยวชำญ    

      N  แทน จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ 
เกณฑ์กำรตัดสินค่ำ IOC ถ้ำมีค่ำ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่ำ 

ข้อค ำถำมนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์นั้น แสดงว่ำ ข้อค ำถำมข้อ
นั้นใช้ได้ 

ผลของกำรตรวจเครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย ค่ำ IOC ไม่ต่ ำ
กว่ำ 0.80 เกือบทุกข้อ มีบำงข้อที่ต้องท ำกำรปรับปรุงแก้ไข  
โดยภำพรวมแบบสอบถำมมีควำมสอดคล้อง ภำษำที่ใช้
เหมำะสม เข้ำใจง่ำย ข้อค ำถำมตรงกับวัตถุประสงค์ของ
งำนวิจัยดี 
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- พิจำรณำปรบัปรุงข้อค ำถำมให้เหมำะสมอีกครั้ง จนได้
เครื่องมือฉบับสมบูรณ์ แล้วน ำออกไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง  

- ออกแบบและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำน
(กองทุนเงินล้ำน) บ้ำนสระตำพรม หมู่ที่  1 ต.ดอนแตง         
อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร ด้วยภำษำ PHP และใช้ 
MySQL เป็นฐำนข้อมูล  

-  ทดสอบและแก้ ไ ขปรั บปรุ ง ร ะบบ รวม ทั้ ง ใ ช้
แบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ใช้
เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยตำมแนวคิดของบุญชม[3] 5 ระดับ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
และร้อยละ และจัดท ำเอกสำรรำยงำนกำรวิจัย 

4.1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย 
4.1.1  ประชำกร คือ คณะกรรมกำรและสมำชิก

กองทุนหมู่บ้ำน  บ้ำนสระตำพรม  หมู่ที่  1 ต.ดอนแตง           
อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชรจ ำนวน 15 คน และ 150 
คน ตำมล ำดับ 

4.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง คือ คณะกรรมกำรและสมำชิก
กองทุนหมู่บ้ำน  บ้ำนสระตำพรม  หมู่ที่  1 ต.ดอนแตง           
อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร จ ำนวน 4 คน และ 109 คน 
ตำมล ำดับโดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive 
sampling) 

4.2 เครื่องมือในกำรวิจัย 
 แบบสัมภำษณ์ควำมต้องกำรรูปแบบของระบบ

ฐำนข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำน(กองทุนเงินล้ำน) บ้ำนสระตำพรม 
หมู่ที่ 1 ต.ดอนแตง อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร เชิงลึก 
และน ำผลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์มำสร้ำงแบบสอบถำม 

 แบบสอบถำมเกี่ยวกับรูปแบบระบบฐำนข้อมูล
กองทุนหมู่บ้ำน(กองทุนเงินล้ำน) บ้ำนสระตำพรม หมู่ที่ 1  
ต.ดอนแตง อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร โดยก ำหนด
ค ำถำมที่ผู้ท ำกำรศึกษำต้องกำรทรำบในเรื่องรูปแบบและ
เนื้อหำของเว็บไซต์ฯ ตำมวัตถุประสงค์ 
 -  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ ใ ช้ ระบบ
ฐำนข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำน(กองทุนเงินล้ำน) บ้ำนสระตำพรม 
หมู่ที่ 1 ต.ดอนแตง อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชรโดยเป็น
แบบสอบถำมเพื่อท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ ใช้
เว็บไซต์ มีรูปแบบของแบบสอบถำมจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน
คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของ

ผู้ใช้ระบบฐำนข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำน(กองทุนเงินล้ำน) บ้ำน
สระตำพรม หมู่ ที่  1  ต .ดอนแตง อ .ขำณุ วรลักษบุรี   
จ.ก ำแพงเพชร ซึ่งเป็นแบบสอบถำมปลำยปิด มำตรำส่วน
ประมำณค่ำ (Rating Scale) ท ำกำรสร้ำงแบบสอบถำมโดย

กำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องและท ำกำรตรวจสอบ
ควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำแบบสอบถำมจำกผู้เชี่ยวชำญอย่ำง 
ไม่เป็นทำงกำร 

4.3   กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ท ำ ก ำ ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ ำ ก

แบบสอบถำมมำท ำกำรแปลงค ำตอบในแต่ละข้อลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
SPSS for Windows version 11.5 เพื่อหำค่ำ เฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนและร้อยละ ซึ่งเกณฑ์กำรแปลควำมหมำย
ตำมแนวคิดของบุญชม[3] มำใช้ในกำรแปลควำมหมำยดังนี้ 

ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมำยถึง ผู้ตอบมีควำมพึง
พอใจในระดับมำกท่ีสุด 

ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมำยถึง ผู้ตอบมีควำมพึง
พอใจในระดับมำก 

ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมำยถึง ผู้ตอบมีควำมพึง
พอใจในระดับปำนกลำง 

ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมำยถึง ผู้ตอบมีควำมพึง
พอใจในระดับน้อย 

ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมำยถึง ผู้ตอบมีควำมพึง
พอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

 
5. ผลการวิจัย (Results)  

5.1 ผลกำรวิเครำะห ์
5.1.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์

ควำมต้องกำรรูปแบบของระบบฐำนข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำน
(กองทุนเงินล้ำน) บ้ำนสระตำพรม หมู่ที่  1 ต.ดอนแตง         
อ.ขำณุวรลักษบุรี  จ.ก ำแพงเพชร สำมำรถสรุปผลกำร
สัมภำษณ์ได้ดังนี้ 

- ประเด็นที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลในกำรเก็บ
ข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำนมีกำรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบกำรจด
บันทึกลงในเอกสำร ท ำให้ข้อมูลเกิดควำมซ้ ำซ้อน ข้อมูล
บำงอย่ำงเกิดกำรสูญหำย ยำกต่อกำรสืบค้นข้อมูล รวมถึง
กำรรวบรวมข้อมูลเพื่อน ำเสนอแก่สมำชิก และผู้ตรวจสอบ
บัญชีท ำได้ด้วยควำมล่ำช้ำท ำให้เกิดควำมผิดพลำดได้ง่ำย 

- ประเด็นที่  2 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนภำยใน
กองทุนหมู่บ้ำน จะมีกำรจัดเก็บข้อมูลเงินฝำก เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินฝำก ซึ่งข้อมูลเกิดกำรผิดพลำดบ่อยครั้ง และมีควำม
ยุ่งยำกในกำรด ำเนินงำน 
 - ประเด็นที่ 3 ข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน
ภำยในกองทุนหมู่บ้ำน บ้ำนสระตำพรม หมู่ที่ 1 ต.ดอนแตง 
อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร พบว่ำ มีกำรจัดเก็บข้อมูล
สมำชิกกองทุน ข้อมูลกู้เงิน-คืนเงินของสมำชิก ข้อมูลเงินฝำก
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สัจจะของสมำชิก ข้อมูลเงินฝำกของสมำชิก ข้อมูลถอนเงิน
ของสมำชิก 
 - ประเด็นที่ 4 รำยงำนที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน
ของกองทุนหมู่บ้ำน บ้ำนสระตำพรมคือ รำยงำนสรุปข้อมูลกู้
เ งิน-คืนเ งินของสมำชิกประจ ำปี รำยงำนสรุปเงินฝำก
ประจ ำเดือน และรำยงำนสรุปกำรถอนเงินประจ ำเดือน   

5.1.2 ผลควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำม
เกี่ยวกับรูปแบบระบบฐำนข้อมูลฯ เมื่อพิจำรณำข้อมูลเชิง
สรุปพบว่ำ ด้ำนข้อมูลและเนื้อหำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำม
ต้องกำรโดยภำพรวมในระดับมำกที่สุด ส่วนด้ำนรูปแบบ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมต้องกำรโดยภำพรวมในระดับมำก
ที่สุด 
  5.1.3 จำกกำรรวบรวมข้อมูลควำมคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้ควำมพงึพอใจของ
ผู้ใช้ระบบฐำนข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำนฯ จ ำนวน 4 ด้ำน โดย
ข้อมูลเชิงสรุปพบว่ำ ผู้ใช้ระบบมีควำมพึงพอใจในภำพรวมทั้ง 
4 ด้ำน มีระดับคะแนน 3.76 อยู่ในระดับมำก ดังตำรำงที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้ระบบฯ          

ด้านที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ด้ำน Function 
Requirement Test 

3.71 1.047 มำก 

ด้ำน Usability Test 4.83 1.068 มำกที่สุด 
ด้ำน Performance 
Test 

3.75 0.946 มำก 

ด้ำน Security Test 3.75 1.163 มำก 
ภาพรวมท้ัง 4 ด้าน 3.76 1.056 มาก 

 
5.2 ผลกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบฐำนข้อมูล

กองทุนหมู่บ้ำน บ้ำนสระตำพรม หมู่ที่ 1 ต.ดอนแตง อ.
ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนภำพ Context Diagram 
ระบบฐำนข้อมลูกองทุนหมู่บ้ำน บำ้นสระตำพรม  

หมู่ที่ 1 ต.ดอนแตง อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.ก ำแพงเพชร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงData Flow Diagram Level 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แสดง ER – Diagram 
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   รูปที่ 4 แสดงรำยละเอียดข้อมลูของสมำชิก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
              

รูปที่ 5 แสดงรำยละเอยีดข้อมลูกำรกู้เงิน-คืนเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 แสดงหน้ำใบค ำขอกู้  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 แสดงรำยงำนสรุปกำรกู้เงิน – คืนเงินประจ ำป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 หน้ำแสดงรำยงำนสรปุกำรฝำกเงิน 

6.  อภิปรายผลการวิจัย  
     จำกกำรศึกษำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกองทุนหมูบ่ำ้น  
บ้ำนสระตำพรม  หมู่ที่ 1 ต.ดอนแตง อ.ขำณุวรลักษบุรี   
จ.ก ำแพงเพชร  สำมำรถอภิปรำยผลกำรวิจัยดังรำยละเอียด
ต่อไปนี ้
     รูปแบบของระบบฐำนข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำน บ้ำน 
สระตำพรม  หมู่ที่  1 ต .ดอนแตง อ.ขำณุวรลักษบุรี   
จ.ก ำแพงเพชร  คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรเก็บข้อมูลจำกกำร
สัมภำษณ์ วิเครำะห์ น ำต้นร่ำงเสนอผู้ เ ช่ียวชำญ แก้ไข
ปรับปรุง น ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง ออกแบบและพัฒนำระบบ 
ทดสอบและแก้ไขระบบ ใช้แบบสอบถำมวัดควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ โดยกระบวนกำรสร้ำงแบบสอบถำมได้มำจำก
กำรศึกษำเอกสำร ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบที่ออกแบบ
และพัฒนำขึ้นมำ สำมำรถเก็บข้อมูลสมำชิก  ข้อมูลกู้เงิน-คืน
เงินของสมำชิก  ข้อมูลเงินฝำกสัจจะของสมำชิก  ข้อมูลเงิน
ฝำกของสมำชิก  ข้อมูลถอนเงินของสมำชิก  มีรำยงำนสรุป
ข้อมูลกู้เงิน-คืนเงินของสมำชิกประจ ำปี รำยงำนสรุปเงินฝำก
ประจ ำเดือน รำยงำนสรุปกำรถอนเงินประจ ำเดือน ซึ่งระบบ
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สำมำรถท ำงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ ระบบแสดง
ข้อมูลต่ำงๆได้อย่ำงถูกต้อง มีควำมทันสมัยและน่ำเช่ือถือ 
มีกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ ลดควำมซ้ ำซ้อนและกำร
สูญหำยของข้อมูล ง่ำยต่อกำรใช้งำน สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย สอดคล้องกับงำนวิจัยของทวีวัฒน์ ท ำวิจัยเรื่อง
ระบบฐำนข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้ำน กรณีศึกษำกลุ่มออม
ทรัพย์หมู่บ้ำนวังมะเดื่อ ต ำบลหนองกลับ อ ำเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์  ระบบสำมำรถจัดเก็บข้อมูลต่ำงๆ เช่น  
ข้อมูลสมำชิก  ข้อมูลกำรฝำกเงิน ข้อมูลกำรกู้เงิน รำยงำน
สรุปยอดเงินฝำกประจ ำเดือน/ปี  รำยงำนสรุปยอดเงินกู้
ประจ ำเดือน/ปี เนื่องจำกตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
สำมำรถเรียกใช้งำนได้สะดวก รวดเร็ว มีกำรจัดเก็บข้อมูล
และแสดงผลได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ  โดยกำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบในด้ำนประสิทธิภำพและควำมง่ำยต่อ
กำรใช้งำน[1] ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วีระชัย ได้
ท ำกำรศึกษำเรื่องระบบฐำนข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชน
เมือง โดยระบสำมำรถจัดเก็บข้อมูลสมำชิกกองทุน ข้อมูล
คณะกรรมกำรกองทุน  กำรจัดท ำรำยงำนกู้ยืมเงินของ
สมำชิก  กำรจัดท ำรำยงำนกำรคืนเ งินยืมของสมำชิก   
กำรจัดท ำรำยกำรกำรถือหุ้นของสมำชิก กำรจัดท ำรำยกำร
เงินรับฝำกของสมำชิก กำรจัดท ำรำยกำรเงินฝำกสัจจะของ
สมำชิก กำรจัดเก็บรำยกำรเงินกองทุน และกำรน ำเสนอ
รำยงำนทั่วไปซึ่งระบบมีควำมถูกต้องและมีประสิทธิภำพตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ สำมำรถท ำงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ท่ี
ก ำหนดไว้ ง่ำยต่อกำรใช้งำนและปลอดภัย [5] และสอดคล้อง
กับงำนวิจัยของประจวบ ได้ท ำกำรศึกษำพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรกองทุนหมู่บ้ำนชุมชนสุรนำรีก้ำว
ไกล จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งระบบมีกำรจัดเก็บข้อมูลสมำชิก 
ข้อมูลกำรกู้ยืมเงินของสมำชิก มีใบส ำคัญรับ -จ่ำยเงินแก่
สมำชิกและจัดท ำรำยงำนกำรเงินสัจจะได้ ข้อมูลมีควำม
ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบ อีกทั้งยัง
ช่วยให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินเงินกู้แก่สมำชิก[4]   

7.  สรุป   
จำกกำรท ำวิจัยเรื่อง ระบบฐำนข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำน  

บ้ำนสระตำพรมหมู่ที่ 1  ต.ดอนแตง  อ.ขำณุวรลักษบุรี       
จ.ก ำแพงเพชร  ครั้งนี้ พบว่ำ มีประสิทธิภำพในกำรใช้งำน
มำกขึ้น ในกำรเก็บข้อมูลสมำชิก  ข้อมูลกู้เงิน-คืนเงินของ
สมำชิก  ข้อมูลเงินฝำกสัจจะของสมำชิก  ข้อมูลเงินฝำกของ
สมำชิก  ข้อมูลถอนเงินของสมำชิก  รำยงำนสรุปข้อมูลกู้เงิน-
คืนเงินของสมำชิกประจ ำปี รำยงำนสรุปเงินฝำกประจ ำเดือน 
รำยงำนสรุปกำรถอนเงินประจ ำเดือน เพื่อให้กำรจัดเก็บ
ข้อมูลมีควำมถูกต้อง เป็นระบบระเบียบ ลดควำมซ้ ำซ้อนและ
กำรสูญหำยของข้อมูล สะดวก รวดเร็ว มีควำมทันสมัยและ

น่ำเช่ือถือ ซึ่งระบบที่ออกแบบและพัฒนำมำนั้น มีระบบกำร
ท ำงำน ดังนี ้

 -  ผู้ดูแลระบบ สำมำรถเพิ่ม ลบ แก้ไขและค้นหำข้อมูล
สมำชิก ข้อมูลกู้เ งิน-คืนเงินสมำชิก ข้อมูลเงินสัจจะของ
สมำชิก ข้อมูลเงินฝำกของสมำชิก ข้อมูลถอนเงินของสมำชิก 
รวมไปถึงรำยงำนสรุปข้อมูลกำรกู้เงิน – คืนเงินของสมำชิก
ประจ ำปี รำยงำนสรุปเงินฝำกประจ ำเดือน รำยงำนสรุปกำร
ถอนเงินประจ ำเดือน ท ำให้มีกำรเรียกดูได้อย่ำงรวดเร็ว  

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบมีควำมพึง
พอใจในภำพรวมอยู่ในระดับ 3.76 อยู่ในระดับมำก โดยทั้ง 4 
ด้ำนคือ ด้ำน Function Requirement Test , ด้ำน 
Usability Test , ด้ำน Performance Test และด้ำน 
Security Test มีควำมพึงพอใจในระดับมำกในเรื่อง ระบบ
แสดงข้อมูลต่ำงๆได้อย่ำงถูกต้อง มีควำมทันสมัยและ
น่ำเช่ือถือ มีกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ ลดควำม
ซ้ ำซ้อนและกำรสูญหำยของข้อมูล ง่ำยต่อกำรใช้งำน สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

-  ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มติมในกำรจัดเก็บข้อมูลอัตรำ
ดอกเบี้ยเพื่อใช้ค ำนวณดอกเบี้ยอัตโนมัติ 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาการใช้เศษใบไม้และกิ่งไม้ในการบ าบัดสีน้ าทิ้งจากการย้อมหวายด้วยกระบวนการดูดซับ โดยแบ่งเป็น  

3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาลักษณะสมบัติของวัสดุดูดซับสี 5 ชนิดคือ เศษใบมะม่วงสด เศษใบมะม่วงแห้ง เศษกิ่ง
มะม่วงสด เศษกิ่งมะม่วงแห้งและเศษใบสักแห้ง ขั้นตอนท่ีสองเป็นการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีของวัสดุดูซับ 
ส่วนข้ันตอนท่ีสามเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับสีในขั้นตอนแรก ผลการวิจัยพบว่าวัสดุดูดซับทั้ง 5 ชนิด มีค่า pH 
เท่ากับ 6.2, 5.7, 6.2, 6.8 และ 5.9 ตามล าดับ ส่วนค่าร้อยละของคาร์บอนเท่ากับ 48.19, 46.13, 40.94, 50.66 และ 44.34 
ตามล าดับ ส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีมีค่าเท่ากับ 30, 90, 30, 30 และ 120 นาทีตามล าดับในส่วนของค่าร้อย
ละการก าจัดสีพบว่าเศษใบมะม่วงแห้งมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ เศษใบมะม่วงสดเศษใบสักแห้ง เศษกิ่งมะม่วงแห้ง และเศษ
กิ่งมะม่วงสด ตามล าดับ  โดยมีค่าดังนี้คือ 60.00, 51.41, 51.33 ,46.05 และ 34.81 ตามล าดับ ส าหรับประสิทธิภาพของการ
ดูดซับสีของเศษกิ่งมะม่วงแห้งสามารถอธิบายได้ในรูปของความสัมพันธ์แบบแลงเมียร์ไอโซเทอม ส่วนวัสดุดูซับอีก 4 ชนิด
สามารถอธิบายได้ในรูปแบบของฟรุนดิชไอโซเทอม 

ค้าหลัก : กระบวนการย้อมหวาย เศษใบไม้ กิ่งไม้   

Abstract 
The study of sorption process by using leaf and branch of tree as sorbent material was investigated 

for wastewater treatment from Rattan dyed.  The experimental was divided into 3 Parts.  There was Part I: 
The study of characteristics of 5 sorbent material (Fresh Mango Leaf, Dried Mango Leaf, Fresh Mango Branch, 
Dried Mango Branch and Dried Teak Leaf), Part II: The study of optimum time for sorption process and Part 
III: the study of sorption capacity and sorption isotherm. The results was found that the initial pH of these 
sorbent was slightly acidity at 6.2, 5.7, 6.2, 6.8 and 5.9, respectively. The composition of Carbon was 48.19%, 
46.13%, 40.94%, 50.66% and 44.34%. The optimum time for effective sorption process was 30, 90, 30, 30 
และ 120 minutes, respectively.  

The dried mango leaf showed highest sorption capacity which highest dye removal from wastewater 
at 60% and for fresh mango leaf, dried teak leaf, dried mango branch and fresh mango branch at 51.41% , 
51.33% ,46.05% and 34.81% , respectively.  The sorption process of fresh mango leaf can be described in 
term of Langmuir Isotherm while the others 4 sorbents can be described in term of Frundlich Isotherm. As 
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the results of fresh mango leaf showed the highest sorption capacity, therefore fresh mango leaf will be a 
appropriate sorbent for dye wastewater treatment. 

Keywords : Rattan palm dye process, branches , leaves waste  
 
1. บทน้า 

ในปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการที่มากข้ึนท้ังในด้านของ
คุณภาพสินค้า และความสวยงาม ท าให้ผู้ผลิตหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมมีการใช้สีย้อมมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี ส่วนสีที่ใช้นั้นจะมีอยู่สองประเภท ได้แก่ 
สีที่เกิดจากธรรมชาติ และสีที่สังเคราะห์ขึ้นโดยมนุษย์ สีที่เกิด
จากธรรมชาตินั้นเป็นสีที่ส่งผลเสียต่อธรรมชาติได้น้อยกว่าสีที่
มนุษย์สังเคราะห์ แต่ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ได้
เลือกใช้สีที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น สีย้อมเหล่าน้ันส่วนมากจะ
เกิดจากสารเคมี เมือปล่อยสู่แหล่งน้ าจะเกิดปัญหาภาวะ
มลพิษและทัศนียภาพของแหล่งน้ านั้นซึ่งสารเคมีเหล่านั้นไม่
สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะย่อยสลาย
เองได้แต่ก็ใช้เวลานานของเสียดังกล่าวมีอยู่ในแหล่งน้ ามาก
เกินไปอาจท าให้น้ าเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นท าให้แหล่งน้ า
นั้นมนุษย์ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ผลเสียที่เกิดขึ้น
จากสีนอกจากจะท าให้แหล่งน้ าธรรมชาติขาดความสวยงาม
แล้วยังลดอัตราการน าเข้าของออกซิเจนที่เข้าสู่ผิวหน้าของ
แหล่งน้ า และบดบังปริมาณแสงอาทิตย์ที่ตกลงสู่ผิวน้ าท าให้
พืชน้ าไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ จะส่งผลให้ปริมาณ
ออกซิเจนในน้ าลดลงท าให้สัตว์น้ าอาจตายได้  ปัจจุบันมี
วิธีการบ าบัดสีในน้ าท้ิงหลายวิธีด้วยกัน โดยวิธีท่ีนิยมใช้กันคือ
การบ าบัดด้วยการตกตะกอนทางเคมีซึ่งต้องใช้สารเคมีเป็น
จ านวนมาก ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนสารเคมี 
นอกจากน้ียังมีวิธีการอื่น ในการบ าบัดสีได้ เช่น กระบวนการ
ทางชีววิทยาที่ใช้ระบบตะกอนเร่งและระบบบ่อเติมอากาศ 
[1] กระบวนการออกซิไดซ์ด้วยโอโซน กระบวนการบ าบัดสี
ด้วยเยื่อเมมเบรน เป็นต้น แต่ในส่วนของงานวิจัยครั้งนี้ จะ
กล่าวถึงเฉพาะกระบวนการบ าบัดสีด้วยการดูดซับเท่านั้น ซึ่ง
จะประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาใช้เป็นวัสดุดูด
ซับสี   เนื่องจากเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังเป็นแหล่ง
เกษตรกรรม ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้มีการแปรรูปและน าผลผลิตที่
ได้ไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง แต่ก็ยังก่อให้เกิดของเสียที่ท้ิง
ออกมาในรูปของขยะ และมักจะพบว่าปัญหาขยะเหล่านี้
มักจะถูกก าจัดโดยการเผา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านมลพิษ
ทางอากาศ [2] 

 การวิจัยในครั้งนี้จึงท าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เศษสิ่ง
เหลือใช้จากการเกษตร เช่น เศษกิ่งไม้และใบไม้ต่างๆ มาใช้
เป็นวัสดุดูดซับแทนการใช้สารดูดซับประเภทสารถ่านกัมมันต์ 

[3] รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ต่าง โดย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาหาระยะเวลา 
และปริมาณวัสดุดูดซับ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุดูด
ซับ และ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการดูดติดสีในน้ าทิ้งประเภท
น้ าสีระหว่างเศษกิ่งไม้และใบไม้ ต่างๆ  

2.  วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
      การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ในการใช้เศษกิ่งไม้และใบไม้ที่แตกต่างกัน  
5 ชนิด คือ เศษใบมะม่วงสด เศษใบมะม่วงแห้ง เศษกิ่ง
มะม่วงสด เศษกิ่งมะม่วงแห้งและเศษใบสักแห้ง มาใช้ในการ
ดูดติดสีจากตัวอย่างน้ าท้ิงสีย้อมบอลหวายผ้าในอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน โดยน าวัสดุไปบด และร่อนตะแกรงเบอร์ 30 ใน
ส่วนของวัสดุตากแห้งจะน าไปอบที่ 105 องศาเซลเซียส เก็บ
ใส่ภาชนะและน าเข้าตู้เก็บความชื้นดังแสดงในรูปที่ 1 และน้ า
ทิ้งสีสังเคราะห์ได้จากการเตรียมน้ าสีสังเคราะห์จากสีย้อมผ้า
ตราส าเภา หาซื้อได้ ง่ายตามท้องตลาด ผลิต โดยบริษัท  
ศิวะสัมพันธ์ จ ากัด [4] โดยใช้ความเข้มข้น 1 กรัมต่อน้ า  
1 ลิตร เพื่อเป็นน้ าสีตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ (เป็นการ
วิจัยต่อเนื่องจากของ [5] และ [6]) โดยท าการศึกษาทดลอง
แบบไม่ต่อเนื่อง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการท าการศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ  
     การทดลองครั้งนี้ได้ออกแบบการทดลองแบ่งออกเป็น  
3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์ 
ขั้นที่ 2 การหาระยะท่ีเหมาะสมและความสามารถในการดูด
ซับสี ข้ันที่ 3 การหาประสิทธิภาพในการดูดซับสีของเศษกิ่ง
ไม้และใบไม้ และมีวิธีการวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานส าหรับ
การวิเคราะห์น้ าสากล คือ Standard method American 
Public Health Association ( APHA , 1992)  [ 7]  โ ด ย
พารามิเตอร์ที่ท าการวิเคราะห์คือ ค่าพีเอชที่วิเคราะห์ โดย
เครื่องวัด ความเป็นกรด – ด่าง ยี่ห้อ EZODO รุ่น 6011  
ค ว า ม เ ข้ ม ข อ ง สี โ ด ย เ ค รื่ อ ง  UV- Visible 
Spectrophotometer (UV 600) ยี่ห้อ Biochrom รุ่น Libra 
S12 ใช้   = 600 µm และคาร์บอน โดยการเผาที่อุณหภูมิ 
950 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นจะท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานอย่างง่ายคือ ค่าเฉลี่ย 
และ การค านวณร้อยละการก าจัดสี ด้วยเศษวัสดุ และ
ท านายค่าประสิทธิภาพการดูดติดสีสูงสุดด้วยแบบจ าลอง
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ของฟรุนดิชไอโซเทอม และแลงเมียร์ไอโซเทอม โดยพิจารณา
จากค่าความสามารถในการดูดติดสีสูงสุดของถ่าน และจาก
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient: R2) ที่
มีค่าเข้าใกล้ 1 
 

 
รูปที่ 1 รูปตัวอย่างเศษวัสดุที่ร่อนผ่านตะแกรง 

3. ผลการศึกษา 
3.1 ลักษณะสมบัติของเศษวัสดุดดูซับ 

จากการเตรียมวัสดุดูดซับ เพื่อท าการหาคุณสมบัติ
เบื้องต้น สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 ส่วนค่าพีเอชของน้ าสี
สังเคราะห์ค่ามีค่าเฉลี่ยประมาณ 7.54  

ตารางที่ 1 ค่าลักษณะทั่วไปของวัสดุดูดซับ 
ลักษณะสมบัติเบ้ืองต้น 

วัสดุดูดซับ 
พี

เอช 
คาร์บอน 

(%) 
เศษใบมะม่วงสด 6.2 48.19 
เศษใบมะม่วงแห้ง 5.7 46.13 
เศษกิ่งมะม่วงสด 6.2 40.94 
เศษกิ่งมะม่วงแห้ง 6.8 50.66 
เศษใบสักแห้ง 5.9 44.34 

3.2 ระยะเวลาที่เหมาะสมและการหาค่าประสิทธิภาพในการ
ดูดซับสีจากน้ าสีสังเคราะหโ์ดยใช้เศษวัสดุดดูซับ 
     3.2.1 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการดูดซับสีจากน้ าสี
สังเคราะห์โดยใช้เศษวัสดุดูดซับ  
 การหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ โดยการหาค่า
ร้อยละของการก าจัดสี เศษวัสดุดูดซับ ที่ช่วงระยะเวลาต่างๆ 
คือ 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90 และ 120 นาที โดยพบว่าการ
ดูดซับของเศษใบมะม่วงสด เศษใบมะม่วงแห้ง เศษกิ่งมะม่วง
สด เศษกิ่งมะม่วงแห้งและเศษใบสักแห้ง ที่ความเข้มข้นสี 
300 มิลลิกรัมต่อลิตร และน้ าหนักของวัสดุดูซับอย่างละ  
5 กรัม มีค่าเท่ากับ  30, 90, 30, 30 และ 120 นาที จากนั้น
จึงน าช่วงเวลาดังกล่าวไปหาค่าประสิทธิภาพในการดูดซับสี
ต่อไป  

 3.2.2 การหาค่าประสิทธิภาพในการดูดซับสีจากน้ าสี
สังเคราะห์โดยใช้วัสดุดดูซับธรรมชาติ 
     การหา ค่าความสามารถในการดูดซับสีจากน้ าสี
สังเคราะห์ คณะผู้วิจัยหาค่าความสามารถในการดูดซับสี 
ด้วยแบบจ าลองคณิตศาสตร์ฟรุนดิชไอโซเทอม (Freundlich 
Isotherm) และ แลงเมียร์ไอโซเทอม (Langmuir Isotherm) 
โดยมีรูปแบบสมการของฟรุนดิชไอโซเทอมดังสมการที่ (1) 
และแลงเมียร์ไอโซเทอม ดังสมการที่ (2)  

      X/M        =      Kf Ce
1/n                               (1) 

      X/M        =      (abCe)/( 1+abCe)                  (2) 

     X/M  คือ ปริมาณของตัวถูกละลายที่ถูกดดูซับตอ่น้ าหนกั
ของตัวดูดซับ 
     Ce  คือ  ปริมาณความเข้มข้นของตัวถูกละลายท่ีเหลอือยู่
ในสารละลาย ณ สภาวะสมดุล [8] 
     การทดลองหาค่า Adsorption Isotherm ของเศษวัสดุ
ต่างๆเป็นการหาประสิทธิภาพโดยท าการทดลองกับเศษ
เปลือกวัสดุต่างๆ ที่ปริมาณ 5 กรัมผสมกับน้ าสีสังเคราะห์ ที่
ความเข้มข้นต่ างๆ คือ  100, 200, 300, 400 และ 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร แล้วน าไปเขย่าที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อ
นาที จากการทดลองพบว่า ค่าร้อยละเฉลี่ยการก าจัดสีและ
ค่าพีเอชเฉลี่ยหลังการเขย่า มีค่าดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ร้อยละเฉลี่ยของการก าจัดสีและค่าพีเอชเฉลี่ย
หลังการเขย่า 

วัสดุดูดซับ ร้อยละเฉลี่ย
ของการก้าจัดส ี

พีเอชเฉลี่ย 

เศษใบมะม่วงสด 51.14 5.67 
เศษใบมะม่วงแห้ง 60.00 5.90 
เศษกิ่งมะม่วงสด 34.81 5.90 
เศษกิ่งมะม่วงแห้ง 46.05 5.96 
เศษใบสักแห้ง 51.13 6.68 

     ซึ่งค่า พีเอช ของน้ าสีในแรกเริ่มมีค่า ประมาณ 7.54  ซึ่ง
มีค่าเป็นกลาง  เมื่อเศษวัสดุดูดซับน ามาเขย่ากับสีพบว่าค่า พี
เอช หลังการเขย่า มีค่าลดลงคืออยู่ในช่วง 5.67 – 6.68 ซึ่ง
ยังคงอยู่ในค่าความเป็นกรดอ่อนๆ จากนั้นน าค่าที่ได้จากการ
ค านวณไปพล็อตตามแบบแลงเมียร์ไอโซเทอม และ ฟรุนดิช
ไอโซเทอมดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4 
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ตารางที่ 3 สมการเส้นตรงของไอโซเทอมการดูดซับแบบแลง

เมียร์ของวัสดุดูดซับประเภทต่างๆ 
Isotherm 
วัสดุดูดซับ 

Langmuir 
Isotherm 

R2 

เศษใบมะม่วงสด Ce/(x/m) = -8.29x 
+ 6083.60Ce 

0.14 

เศษใบมะม่วงแห้ง Ce/(x/m) = 6.26x + 
2608.40Ce 

0.46 

เศษกิ่งมะม่วงสด Ce/(x/m) = 8.00x + 
8048.70Ce 

0.19 

เศษกิ่งมะม่วงแห้ง Ce/(x/m) = 30.23x 
+ 1521.05Ce 

0.87 

เศษใบสักแห้ง Ce/(x/m) = 9.02x + 
3458.60Ce 

0.67 

ตารางที่ 4  สมการเส้นตรงของไอโซเทอมการดูดซับแบบ
ฟรุนดิชของวัสดุดูดซับประเภทต่างๆ 

Isotherm 
วัสดุดูดซับ 

Fruendlich 
Isotherm 

R2 

เศษใบมะม่วงสด Log x/m = log 10-4.30 

- (1/0.76) log C 
0.85 

เศษใบมะม่วงแห้ง Log x/m = log 10-3.20 

- (1/1.17) log C 
0.90 

เศษกิ่งมะม่วงสด Log x/m = log 10-3.78 

+ (1/1.09) log C 
0.86 

เศษกิ่งมะม่วงแห้ง Log x/m = log 10-2.31 

+ (1/3.14) log C 
0.72 

เศษใบสักแห้ง Log x/m = log 10-3.24 

+ (1/1.24) log C 
0.93 

 
4. สรุป 
     จากการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุดูดซับธรรมชาติ พบว่า
ประสิทธิภาพการดูดซับสีของเศษวัดสุดูดซับส่วนใหญ่ ยกเว้น
เศษกิ่งมะม่วงแห้ง โดยพิจารณาจากค่า R2 สามารถอธิบายใน
รูปแบบของความสัมพันธ์แบบ Fruendlich Isotherm ซึง
แสดงถึงการดูดซับบนพื้นผิวของตัวดูดซับจะเป็นแบบ 
Multilayer ซึ่งมีกลไกการดูดซับแบบหลายช้ันซึ่งจากผล
ดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีของการดูดซับสีที่กล่าวว่า 
ค่าพีเอชที่มีค่าค่อนข้างต่ าจะส่งผลให้การดูดซับสีได้ดีขึ้น ซึ่ง
จากการวิจัยครั้งนี่ ควรมีการศึกษาการใช้น้ าเสียที่มาจาก
อุตสาหกรรมจริงมาท าการทดลองในห้องปฏิบัติการและควร
เพิ่มปริมาณวัสดุดูดซับในการทดลองเพราะอาจจะท าให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบ าบัดสีน้ าท้ิง 

 5. กิตติกรรมประกาศ 
     โครงการวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์โดยได้รับ
เงินสนับสนุนจากโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็น
งานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการสู่
ชุมชน งบประมาณผลประโยชน์ปี 2558 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และขอขอบคุณห้องปฏิบัติการ
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อเฟื้อให้ท าการวิเคราะห์
ตัวอย่างตลอดการท าวิจัยครั้งนี้ 
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การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนชนิดเกลียวขด (Helical Coiled Heat 

Pipe Heat Exchanger) ซึ่งท่อความร้อนที่ใช้ศึกษาเป็นทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3.4 mm ระยะพิทธ์ 1 cm 
มุมเอียงประกอบด้วย 0 30 60 และ 90 องศา สารท้างานที่ใช้ ประกอบด้วย น้้า และ  เอทานอล โดยเติมสารท้างาน 50% 
โดยปริมาตรรวม ซ่ึงในส่วนท้าระเหยจะให้ความร้อนด้วยน้้าที่อุณหภูมิ 90 °C และในส่วนควบแน่นจะระบายความร้อนด้วย
อากาศที่อุณหภูมิ 25 °C ผลจากการทดสอบ พบว่า อัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุดเกิดข้ึนที่มุมเอียง 90 องศา เมื่อใช้ 
เอทานอลและน้้าเป็นสารท้างาน จะมีค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนต่อหน่วยพ้ืนที่ 1,986 W/m2 และ 1,839 W/m2 ตามล้าดับ 
ส่วนผลของการถ่ายเทความร้อนของทั้ง 2 สาร พบว่า เมื่อมุมเอียงมีค่าเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนมีค่า
เพ่ิมข้ึน และที่มุมเอียง 0 องศา จะเกิดการแห้งของสารท้างานในส่วนท้าระเหยท้าให้ท่อความร้อนหยุดการท้างาน 

ค าหลัก : การถ่ายเทความร้อน ท่อความร้อนชนิดเกลียวขด 
 
Abstract 

This research aims to study of heat transfer characteristic of the helical coiled heat pipe.  The copper 
tube with the inner diameter of 3.4 mm was used to study the heat transfer. The pitch distance was 1 cm. 
The inclination angle was varied at 0°, 30°, 60° and 90°. Water and Ethanol were used as working fluid with 
the filling ratio of 50%  by volume.  In the evaporator section, the heat pipe was heated by hot water.  Its 
temperature was controlled at 90 °C.  In the condenser section, the air with the temperature of 25 °C was 
used as heat sink. From the results, it was found that the effect of inclination angle on the heat flux, it was 
found that the heat flux increased when the inclination angle was increased.  The maximum heat fluxes 
were occurred at the inclination angle of 90° for the both working fluids. They were 1,986 W/m2 and 1,839 
W/ m2 for ethanol and water respectively.  For the inclination angle of 0°, the heat pipe stopped operating 
because dry-out occurred at the evaporator section. 

Keywords : Heat transfer, helically coiled heat pipe.  
 
1. บทน า 

ท่อความร้อนเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิด
หน่ึงที่มีประสิทธิภาพในการส่งถ่ายความร้อนสูง ท้างานได้
โดยใช้หลักการส่งถ่ายความร้อนจากค่าความร้อนแผงของ
สารท้างานภายในท่อความร้อน โดยปัจจุบันท่อความร้อนถูก

น้ามาใช้ในการลดความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
เช่น คอมพิวเตอร์หรือถูกน้าไปใช้เพ่ือการประหยัดพลังงาน
และแลกเปลี่ยนความร้อนในอุตสาหกรรมทั่วไป [2] ซึ่งท่อ
ความร้อนจะแยกเป็น  3 ส่วนหลัก คือ ส่วนท้าระเหย 
(Evaporator Section)  ส่ วนกั นค วามร้ อน  ( Adiabatic 
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Section) และส่วนควบแน่น (Condenser Section) โดย
หลักการท้างานจะใช้หลักการถ่ายเทความร้อนจากความร้อน
แฝงของสารท้างานภายในท่อ ซึ่งระเหยโดยการรับความร้อน
จากส่วนท้าระเหยที่อยู่ต้าแหน่งด้านบนแล้วถ่ายเทความร้อน
โดยการควบแน่น เน่ืองจากความร้อนแฝงของการกลายเป็น
ไอของสารท้างานมีค่าสูงมาก จึงสามารถถ่ายเทความร้อน
จากปลายด้านหน่ึงไปสู่ปลายอีกด้านหน่ึงโดยมีอุณหภูมิ
แตก ต่ า ง เ พี ย ง เ ล็ ก น้อย  โ ดยท่ อค วามร้ อน แบบ สั่ น 
(Oscillating heat pipe, OHP) จะเป็นท่อความร้อนชนิด
หน่ึงที่ถ่ายเทความร้อนได้สูงมาก ท่อความร้อนแบบสั่นจะมี
ลักษณะเป็นท่อคาพิลลารีที่น้ามาดัดให้โค้งกลับไปกลับมา
ระหว่างส่วนของตัวท้าระเหยกับส่วนควบแน่นภายในท่อ
คาพิลลารี  โดยท่อความร้อนแบบสั่น ณ ปัจจุบันสามารถแบ่ง
ได้เป็น 4 แบบ คือ ท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด (Closed-
end oscillating heat pipe, CEOHP) ท่อความร้อนแบบ
สั่นวงรอบ (Closed-loop oscillating heat pipe, CLOHP) 
ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบท่ีติดต้ังวาล์วกันกลับ (Closed-
loop oscillating heat pipe with check valve, CLOHP/
CV) และท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดเกลียวขด (Helical 
Oscillating Heat Pipe, HOHP)  ดังแสดงดัง ตัวอย่ าง ใน
ภาพประกอบที่ 1  ส้าหรับคุณลักษณะการถ่ายเทความรอ้น
ของท่อความร้อน จะชี้ชัดได้โดยค่าการถ่ายเทความร้อนที่
สภาวะต่าง ๆ กัน ซึ่งจะอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ของค่าการ
ถ่ายเทความร้อนและผลต่างระหว่างอุณหภูมิของแหล่งให้
ความร้อนกับแหล่งรับความร้อน โดยคุณลักษณะการถ่ายเท
ความร้อนของท่อความร้อนน้ันจะข้ึนอยู่กับรูปแบบการไหล
ภายในเป็นอย่างมาก เน่ืองจากรูปแบบการไหลแต่ละรูปแบบ
จะมีความสามารถในการให้ค่าการถ่ายเทความร้อนต่างกัน 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า การศึกษาถึงการน้า
เทคโนโลยีท่อความร้อนไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนยังมีผู้ท้าการท้าการศึกษาไม่มากนัก   
     จากปัญหาดังกล่าว งานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึง
ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนโดยใช้ท่อความร้อน โดยผลที่ได้จากการทดสอบจะ
ใช้เป็นข้อมูลส้าหรับขยายผลการน้าไปใช้งานเพ่ือให้การใช้
พลังงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป  

2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 ท่อความร้อน (Heat Pipe) จัดเป็นท่อความร้อน

แบบหน่ึงที่ถ่ายเทความร้อนได้สูงมาก ซึ่งใช้ในการถ่ายเท
ความร้อนจากแหล่งที่เกิดความร้อนไปยังแหล่งรับความร้อน   

2.2 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อน 
โดยในการหาค่าการถ่ายเทความร้อนไปยังส่วนควบแน่น
ค้านวณจากวิธี Calorimeter การวัดค่าอุณหภูมิทั้งขาเข้า

และขาออกของสารรับความร้อนที่ส่วนควบแน่น จากน้ันน้า
ค่าท่ีได้มาค้านวณโดยใช้สมการ ดังต่อไปน้ี 

  )T(TCmQ cicop              (1) 

โดย Q  คือ ค่าการถ่ายเทความร้อน (W) 
 m   คือ ค่าอัตราการไหลเชิงมวล (kg/s) 
 pC  คือ ค่าความจุความร้อนจ้าเพาะ (J/kg. oC) 
 coT คือ ค่าอุณหภูมิของอากาศขาออกส่วนควบแน่น (oC) 
 ciT  คือ ค่าอุณหภูมิของอากาศขาเข้าส่วนควบแน่น (oC) 
เมื่อ  
  vAm ρ             (2) 

โดย ρ  คือ ค่าความหนาแน่น (kg/m3) 
   v  คือ ค่าความเร็วของสารท้างาน (m/s) 
   A  คือ ค่าพ้ืนที่หน้าตัดที่สารท้างานไหลผ่าน (m2) 
โดย อัตราการถ่ายเทความร้อนต่อหน่วยพ้ืนที่ หาได้จาก 

  
NLD

Q
A
Q

q
coc π

            (3) 

โดย q  คือ ค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนต่อหน่วยพ้ืนที่  
(W/m2) 

  Q  คือ ค่าการถ่ายเทความร้อน (W) 
  oD  คือ ค่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (m) 
  cA  คือ ค่าพ้ืนที่ผิวทั้งหมดในส่วนควบแน่น (m2) 
   cL  คือ ค่าความยาวในส่วนควบแน่น (m) 
   N  คือ ค่าจ้านวนแท่งของท่อความร้อนในส่วนควบแน่น 

2.3 วัสดุ อุปกรณ์และวิธีด้าเนินการวิจัย 
     ท่อความร้อน ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดเกลียวขด
ท้ามาจากท่อทองแดง ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 
3.4 mm น้ามาดัดให้โค้งตามรูปแบบเกลียวขด โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท้าระเหย (Evaporator 
Section) ส่วนกันความร้อน (Adiabatic Section) และส่วน
ควบแน่น (Condenser Section) โดยความยาวในส่วนท้า
ระเหยและส่วนควบแน่นยาว 850 mm ส่วนความยาวรวมใน
ส่วนกันความร้อน 300 mm ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 1 ท่อความร้อนแบบ HOHP 
 

2.4 วิธีด้าเนินการวิจัย 
     จากรูปที่ 4 แสดงส่วนประกอบ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ในการตรวจวัดค่าต่างๆ โดยท่อความร้อนแบบ HOHP ที่ท้า
การทดลองที่มุม 90o จากแนวระดับ โดยใช้สารท้างานคือน้้า 
และ เอทานอล ที่อัตราการเติมสารท้างาน 50 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตรรวมทั้งหมดภายในท่อ และทดลองที่อุณหภูมิส่วนท้า
ระเหย 90 องศาเซลเซียส โดยในส่วนท้าระเหย (Evaporator 
Section) จะรับความร้อนจากน้้าโดยใช้ฮีตเตอร์ (Heater) 
เป็นตัวให้ความร้อน และควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องควบคุม
อุ ณ ห ภู มิ  ( Temperature Control)  ใ น ส่ ว นค วบ แ น่น 
(Condenser Section) ที่เป็นท่อทองแดงจะถูกระบายความ
ร้อนด้วยอากาศโดยใช้ช่องลมระบายอากาศซึ่งควบคุมอัตรา
การไหลของอากาศด้วยตัวควบคุมกระแส (Dimmer) ที่อัตรา
การไหล 0.5 m/s และขนาดของช่องลมในการระบายอากาศ 
10x10 cm ส้าหรับเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Yokogawa DX 
200) ความแม่นย้า ±1 ºC  จะเชื่อมต่อเข้ากับเทอร์โมคัปเปิล
ชนิด k ความแม่นย้า  ±1.5 ºC ซึ่งอุณหภูมิที่ ไ ด้จากการ
ตรวจวัดจะน้าไปใช้ในการวิเคราะห์หาค่าการถ่ายเทความ
ร้อนของท่อความร้อนตามสมการที่ (1) (2) และ (3) โดยใน
การทดสอบจะท้าการทดสอบ จ้านวน 5 ซ้้า เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ และเพ่ือให้ค่าการทดสอบมีความเที่ยงตรงและ
แม่นย้ามากข้ึน 

 

 
รูปที่ 2 ชุดทดสอบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 

ที่ใช้ท่อความร้อนชนิดคอยส์ขด 
 

3. ผลการวิจัย 
จากการทดสอบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ

ความร้อนชนิดเกลี่ยขด เพ่ือวิเคราะห์อัตราการถ่ายเทความ
ร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อนชนิด
เกลียวขด โดยใช้น้้าและเอทานอลเป็นสารท้างาน ผลการ
ทดสอบ แสดงดังรูปที่ 3 – 6 

3.1 ผลการถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนแบบท่อความร้อนชนิดเกลี่ยขดที่ใช้ น้้าเป็นสาร
ท้างาน แสดงดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมทดสอบ 
และอัตราการถ่ายเทความร้อนต่อหน่วยพ้ืนที่ 

ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อน 
ชนิดเกลี่ยขดที่ใช้น้้าเป็นสารท้างาน 

จากรูปที่ 3 พบว่า ค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนจะมีค่า
เพ่ิมข้ึนเมื่อมุมเอียงที่ใช้ในการทดสอบมีค่าเพ่ิมข้ึน โดยจะมี
ค่ าอัตราการถ่ายเทความร้อน เท่ากับ 0, 813 W/m2,  
1,326 W/m2 และ 1,839 W/m2 ที่มุมเอียง 0 30 60 และ 
90 องศา ตามล้าดับ โดยค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุด 
จะเกิดข้ึนที่มุมเอียง 90 องศา  

3.2 ผลการถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนแบบท่อความร้อนชนิดเกลี่ยขดที่ใช้ น้้าเป็นสาร
ท้างาน แสดงดังรูปที่ 4 

จากรูปที่ 4 พบว่า ค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนจะมีค่า
เพ่ิมข้ึนเมื่อมุมเอียงที่ใช้ในการทดสอบมีค่าเพ่ิมข้ึน โดยจะมี
ค่ าอัตราการถ่ายเทความร้อน เท่ากับ 0, 945 W/m2,  
1,506 W/m2 และ 1,986 W/m2 ที่มุมเอียง 0 30 60 และ 
90 องศา ตามล้าดับ โดยค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุด 
จะเกิดข้ึนที่มุมเอียง 90 องศา 
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รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมทดสอบ 
และอัตราการถ่ายเทความร้อนต่อหน่วยพ้ืนที่ 

ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อน 
ชนิดเกลียวขดที่ใช้เอทานอลเป็นสารท้างาน 

3.2 ผลการถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนแบบท่อความร้อนชนิดเกลี่ยขดที่ใช้ น้้าเป็นสาร
ท้างาน แสดงดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมทดสอบ 
และอัตราการถ่ายเทความร้อนต่อหน่วยพ้ืนที่ 

ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อน 
ชนิดเกลี่ยขดที่ใช้น้้า และเอทานอลเป็นสารท้างาน 

จากรูปที่ 5 พบว่า ค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนจะมีค่า
เพ่ิมข้ึนเมื่อมุมเอียงที่ใช้ในการทดสอบมีค่าเพ่ิมข้ึนของทั้ง  
2 สารท้างาน โดยค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุด จะ
เกิดข้ึนที่มุมเอียง 90 องศา ซึ่งจะมีค่าอัตราการถ่ายเท 
ความร้อน เท่ากับ 1,839 W/m2 และ 1,986 W/m2 เมื่อใช้
น้้า และ เอทานอลเป็นสารท้างาน ตามล้าดับ จากผลการ
ทดสอบของทั้ง 2 สารท้างาน เอทานอลจะให้อัตราการถ่ายเท
ความร้อนสูงสุด ที่มุมเอียง 90 องศา โดยอัตราการถ่ายเท
ความร้อนมีค่าเท่ากับ 1,986 W/m2 

4. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงการถ่ายเทความร้อนของ

ท่อความร้อนชนิดเกลียวขด (Helical Coiled Heat Pipe 
Heat Exchanger) ซึ่งท่อความร้อนที่ใช้ศึกษาเป็นทองแดง 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3.4 mm ระยะพิทธ์ 1 cm 
มุมเอียงประกอบด้วย 0 30 60 และ 90 องศา สารท้างานที่
ใช้ ประกอบด้วย น้้า และ  เอทานอล โดยเติมสารท้างาน 
50% โดยปริมาตรรวม ซึ่งในส่วนท้าระเหยจะให้ความร้อน
ด้วยน้้าที่อุณหภูมิ 90 °C และในส่วนควบแน่นจะระบาย
ความร้อนด้วยอากาศท่ีอุณหภูมิ 25 °C ผลจากการทดสอบ 
พบว่า อัตราการถ่ายเทความร้อนเมื่อใช้น้้าเป็นสารท้างาน มี
ค่าเท่ากับ 0, 813 W/m2 1,326 W/m2 และ 1,839 W/m2 
ที่มุมเอียง 30 60 และ 90 องศา ตามล้าดับ และ อัตราการ
ถ่ายเทความร้อนเมื่อใช้เอทานอลเป็นสารท้างาน เท่ากับ 0, 
945 W/m2, 1,506 W/m2 และ 1,986 W/m2 ที่มุมเอียง 0 
30 60 และ 90 องศา ตามล้าดับ อัตราการถ่ายเทความร้อน
สูงสุดเกิดข้ึนที่มุมเอียง 90 องศา เมื่อใช้เอทานอลและน้้าเป็น
สารท้างาน จะมีค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนต่อหน่วยพ้ืนที่ 
1,986 W/m2 และ 1,839 W/m2 ตามล้าดับ ส่วนผลของการ
ถ่ายเทความร้อนของทั้ง 2 สาร พบว่า เมื่อมุมเอียงมีค่า
เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนมีค่าเพ่ิมข้ึน 
และที่มุมเอียง 0 องศา จะเกิดการแห้งของสารท้างานในส่วน
ท้าระเหยท้าให้ท่อความร้อนหยุดการท้างาน 
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บทคัดย่อ  
          การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสวน
ยาหลวง บ้านสันเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ที่ใช้มาเป็นเวลามากกว่า 7 ปี โดยน าผลที่ได้มาเป็นแนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้
จากช้ันเรียน กับการบริการวิชาการสู่ชุมชน การวิจัยครั้งนี้ได้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่จากวัสดุที่ไม่มี
มาตรฐานมาเป็นวัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม เกรดอาหาร เนื่องจากมีความทนทานต่อการใช้งานและท าความสะอาดได้ง่าย  
ผลการวิจัยที่ได้สังเกตและจดบันทึกพบว่าเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ที่ใช้วัสดุจากเหล็กกล้าไร้สนิม เกรดอาหาร สามารถลด
ระยะเวลาในการสี ปริมาณสนิมและของเสียจากกระบวนการสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ ท าให้เมล็ดกาแฟเชอรี่สะอาดและถูกหลัก
อนามัยในการวิจัยต่อไปจะท าการศึกษาปริมาณของสนิมที่ปะปนในกระบวนการสีเมล็ดกาแฟเชอรี่  

ค าหลัก : พัฒนา ปรับปรุง  เครื่องสีเมล็ดเชอรี่  

Abstract 
The objective of the study was to study the problems of enterprise community in Suan Ya Luang 

Coffee, Ban Sun Charoen, Tambon Pha Thong, Amphur Thawangpha, Nan province.  The results will be 
used to develop and improve the sustainability of enterprise community in Suan Ya Luang, to integrate the 
knowledge and participation of Engineering and technology students, and to service the community.  This 
research was developed and improved the cherry coffee milling machine from no standard material to 
stainless steel in food grade. The result have noticedthe and Make note of that showed that machine that 
made from stainless steel can reduce the time, rust and pollution of the milling process and cherry beans 
are clean and hygienic. It is useful to study the quantity of rust that polluted in the process of cherry coffee 
milling. 

Keywords : Development, Improvement, Cherry Coffee Milling Machine 
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1. บทน า 
    กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุมชนแปรรูปกาแฟ  บ้ านสัน เจริญ  
ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เกิดจากการรวมตวั
ของสมาชิกในหมู่บ้านที่มีอาชีพหลักคือ การปลูกกาแฟ  
โดยมีผู้ปลูกกาแฟท้ังหมด 130 ราย มีเนื้อที่ในการปลูกกาแฟ
ทั้ งหมดประมาณ  2 ,000-3 ,000 ไร่มีผลผลิตประมาณ  
700-900 ตัน ต่อปี และยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
ซึ่งในปี พ.ศ 2559 สมาชิกผู้ปลูกกาแฟบ้านสันเจริญขาย
กาแฟได้ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 22 บาท ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
        รูปที่ 1 ราคาเมล็ดกาแฟเชอรี่ 
 
    ขั้นตอนการแปรรูปกาแฟมีหลายขั้นตอน การสีเมล็ด
กาแฟเชอรี่เป็นหนึ่งขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการแปรรูป
โดยในขั้นตอนนี้ต้องใช้เครื่องสีเมล็ดกาแฟซึ่งได้ใช้งานเป็น
ระยะเวลานาน เมื่อเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ช ารุดและเป็น
สนิม มีของเสียได้แก่เปลือกและเมล็ดกาแฟเชอรี่ติดค้างอยู่ใน
เครื่องขณะสีเมล็ดกาแฟ ท าให้ไม่ถูกสุขลักษณะ และยังมี 
เศษเหล็กปะปนมาในกระบวนการสีดังรูปที่ 2 
 
 
  
 
 
 
 
    รูปที่ 2 สนิมที่เกิดจากกระบวนการสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ 
 
    คณะผู้วิจัยได้เห็นปัญหา ในขั้นตอนการแปรรูปดังกล่าวจึง
ได้ท าการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ด้วย
เหล็กกล้าไร้สนิม เกรดอาหาร ท่ีมีคุณสมบัติดังนี้                                                                         
     1) ใช้ในสิ่งแวดล้อมท่ีกัดกร่อน                                                                                                                  
     2) งานอุณหภูมิเย็นจัด ป้องกันการแตกเปราะ                                                                  
     3) ใช้งานอุณหภูมิสูง ป้องกันการเกิดคราบออกไซด์และ
ยังคงความแข็งแรง                                                                                                              
     4) มีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับมวล                                                                                   
     5) งานท่ีต้องการสุขอนามัยต้องการความสะอาดสูง                                                                 
     6) งานด้านอาหาร ไม่เป็นสนิม  

    เพื่อน ามาทดแทนวัสดุที่ไมไ่ดม้าตรฐาน และแกไ้ขปัญหา
ของเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี ่

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
     1. ศึกษาข้อมูล ออกแบบและสร้างเครื่องสีเมล็ดกาแฟ
เชอรี่ 
     2. ทดสอบการท างานของเครือ่งสีเมลด็กาแฟเชอรี ่
     3. เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ของเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ที่ใช้
วัสดุไม่มีมาตรฐานและเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ที่ใช้เหล็กกล้า
ไร้สนิม 
      4. สรุปผลการศึกษาวิจยั 
2.2 สถานท่ีท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
     1. ท าการทดลองเบื้องต้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
     2. ท าการทดลอง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ  
บ้านสันเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
2.3 แนวทางการออกแบบและปรบัปรุงอุปกรณ ์
     2.3.1.ปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

      รูปที่ 3 กรวยทางเข้า             รูปที่ 4 รางทางออก 
 
 
 
 
 
 
 

 
           รูปที ่5 ถาดรับเมล็ดกาแฟเชอรี่ 

     2.3.4 โครงสร้างที่ไดป้รับปรุงเสร็จสมบรูณ ์
     ติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กกล้าไรส้นิม เกรดอาหารและ
เหล็กบางส่วนให้อยู่ในสภาพเหมือนเดิมดังรูปที่ 6 
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          รูปที่ 6 โครงสร้างที่ปรับปรุงเสรจ็สมบูรณ ์

2.4 การทดสอบการใช้งาน 
     2.4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีเมล็ดกาแฟ
เชอรี่ 
     1. ช่ังน้ าหนักเมล็ดกาแฟเชอรี่จ านวน 6 กระสอบๆละ 
150 กิโลกรัม 
     2. น าเมล็ดกาแฟเชอรี่ที่ช่ังน้ าหนักแล้วมาใส่เครื่องสเีมลด็
กาแฟเชอรี่ที่ใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานและเครื่องสีเมล็ดกาแฟ
เชอรี่ที่ใช้เหล็กกล้าไร้สนิม อย่างละ 1 กระสอบ ท าการจับ
เวลาและบันทึกผล โดยทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง 
     3. น าผลเวลาที่ได้จากการบันทึกมาเปรียบเทียบ 
     4. สรุปผลการทดสอบ 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
3.1 ผลการทดสอบใช้เครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ก)                               (ข) 
รูปที่ 7 (ก) เครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ที่ใช้วัสดุไมไ่ด้มาตรฐาน

และ (ข) เครื่องสีเมลด็กาแฟเชอรีท่ี่ใช้เหล็กกล้าไร้สนมิ 

    จากรูปที่ 7 (ก)เครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ที่ใช้วัสดุไม่ได้
มาตรฐาน นั้นยังคงมีเศษเปลือกเมล็ดกาแฟเชอรี่และเมล็ด
กาแฟเชอรี่ติดอยู่กับเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่เล็กน้อย ขณะที่
รูปที่ 7 (ข) เครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ที่ใช้เหล็กกล้าไร้สนิม ไม่
มีเศษเปลือกและเมล็ดกาแฟเชอรี่ติดอยู่ 

 
 

ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการสีเมล็ด
กาแฟเชอรี่ที่ใช้เครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ที่ใช้วัสดุ
ไม่ได้มาตรฐาน และเหล็กกล้าไร้สนิม 

     จากตารางที่ 1 แสดงผลเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการการ
ทดสอบการสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ที่น้ าหนัก 150 กิโลกรัม 
จ านวน 3 ครั้งพบว่าเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ที่ใช้วัสดุไม่ได้
มาตรฐาน ใช้เวลาในการสีโดยมีค่าเฉลี่ย 642 วินาที ส่วน
เครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ที่ใช้เหล็กกล้า ไร้สนิม พบว่าใช้เวลา
ในการสีโดยมีค่าเฉลี่ย 533 วินาที 

 4. บทสรุป 
     ในการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่
พบว่า เครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ที่ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาโดยใช้เหล็กกล้าไร้สนิม เกรดอาหาร  มีส่วนช่วย 
ลดระยะเวลาในกระบวนการสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ลงได้ถึง 
ร้อยละ 16.97 อีกทั้งยังช่วยให้เมล็ดกาแฟเชอรี่สะอาดและ
ถูกหลักอนามัย โดยในการวิจัยครั้งต่อไปจะท าการศึกษา
ปริมาณของสนิมที่ปะปนในกระบวนการสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ 
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เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัย วิสาหกิจ
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การพัฒนาเครื่องอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่นโดยใช้ปัม๊ความร้อน 
Development of Sliced Pineapple Dryer Using Heat Pump 
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บทคัดย่อ  
          โครงการพัฒนาเครื่องอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่นโดยใช้ปั๊มความร้อนมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสร้างปั๊มความร้อนขึ้น 
ส าหรับอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่น และหาสมรรถนะเครื่องอบแห้งดังกล่าว สับปะรดที่ใช้ในการทดลองเป็นพันธุ์ปัตตาเวีย  
ที่ผ่านการปรุงแต่งรสชาติ ลักษณะเป็นวงกลมคล้ายแว่น มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยเฉลี่ย 10 cm ความหนา 1 cm มีน้ าหนักโดย
เฉลี่ยต่อช้ิน 40 g  ใช้ปั้มความร้อนขนาด 1 ตันความเย็น สารท าความเย็นคือ R-22 การทดสอบอบแห้งสับปะรดแว่นท่ีอุณหภมูิ
อบแห้ง 45๐C โดยที่สับปะรดมีความช้ืนเปียกเริ่มต้น 74.6828 %Wet-basis ความช้ืนมาตรฐานแห้งเท่ากับ 294.98 %Dry-
basi ความช้ืนมาตรฐานเปียกหลังการอบแห้งที่ 27.664 %Wet-basis ใช้เวลาอบแห้ง 13 ช่ัวโมง อัตราการอบแห้งเฉลี่ย 
(DRเฉลี่ย) 0.85 kgwater/h อัตราการควบแน่นเฉลี่ย MERเฉลี่ย= 0.05 (kgwater/h) อัตราการระเหยจ าเพาะ SMERเฉลี่ย= 0.22 
(kgwater/kw-h) และสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของปั๊ความร้อน COPเฉลี่ย= 3.32 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เครื่องอบแห้ง
เนื้อสับประรดแว่นโดยปั๊มความร้อน ต้นทุนการอบแห้งเนื้อสับประรดแว่น 321.75 บาท/kg มีระยะเวลาคืนทุน 1.32 ปี โดยได้
อัตราผลตอบแทนการลงทุน 108.04% 

ค าส าคัญ : สับปะรดแว่น, การอบแห้ง, ปั๊มความร้อน  
 
Abstract 
          This research was to study the development of sliced pineapples dryer using heat pump.  The 
objectives were designed, construction the prototype including testing the performance of a heat pump 
dryer.  The pineapple used in this experiment is a species of “ Pattavia pineapple”  which has a natural 
pineapple flavor.  They are sliced into circular shapes, like the frames of eyeglasses, with an approximate 
diameter of 10 cm and a thickness of about 1cm. Each slice weighs approximately 40 g. Using heat pumps 
1 ton of refrigerant is R- 22.  Tests dried pineapples on the drying temperature 45C.  The initial moisture 
content of pineapples was 74. 68% wet basis, final moisture content of products was 27. 66%  wet basis. 
These processes spend 13 hours of drying time.  The average drying rate (DRaverage)  was 0.85 kgwater/h.  The 
average moisture extraction rate (MERaverage) was 0.05 kgwater/h. The average specific moisture extraction rate 
( SMERaverage)  was 0. 022 kgwater/ kW- h and the average performance of heat pump ( COPhp,average)  was 3. 32. 
Analysis economics of using heat pump.  The cost of drying sliced pineapples 321. 75 baht /  kg. , with a 
payback period of 1.32 years, internal rate of return (IRR) 108.04 %  

Keywords : pineapple slices, drying, heat pump  
 
1. บทน า 

สับปะรด เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย 
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยเป็นอย่างมากในแต่ละปี 

สามารถเพาะปลูกได้ดีในบริเวณที่มีสภาพภูมิอากาศแบบ
ความช้ืนสัมพัทธ์สูง พันธุ์ที่ปลูกมากในประเทศไทย ได้แก่ 
พันธุ์ปัตตาเวีย ในจังหวัดล าปางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรด



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 531

 
 

จากต าบลบ้านเสด็จ บ้านแลง บ้านดงและต าบลนิคมพัฒนา 
รวมพื้นท่ีเพาะปลูกสับปะรดประมาณ 20,000-30,000 ไร่ 
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในแต่ละปีที่ออกพร้อมกันมากถึง 
100,000 ตัน ท าให้ไม่สามารถขายผลผลิตสับปะรดได้หมด 
ท าให้ผลผลิตสับปะรดล้นตลาด สร้างความเดือดร้อนแก่
เกษตรกร ทางคณะผู้จัดท าจึงได้ศึกษาข้อมูลและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยน าสับปะรดมาแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร ในรูปของสับปะรดแว่นปรุงแต่ง
รสชาติ ในกระบวนการท าสับปะรดแว่นแช่อ่ิม ต้องอบแห้ง
การใช้พลังงานความร้อนการอบแห้งสามารถท าได้หลายแบบ 
เช่น การตากแดดโดยตรงซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายไม่ซับซ้อนแต่ในทาง
ปฏิบัติมักจะเกิดปัญหาด้านฝุ่นละอองแมลงและเช้ือรา 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่ ได้ คุณภาพ ผู้ วิ จั ยจึ งสนใจ
ท าการศึกษากระบวนการลดความช้ืนสับปะรดแว่นด้วย
ระบบอบแห้งแบบปั๊มความร้อน เนื่องอุณหภูมิอากาศที่ได้
จากปั๊มความร้อนไม่สูงมากนัก พร้อมท้ังความช้ืนสัมพัทธ์ของ
อากาศที่ใช้ในการอบแห้งค่อนข้างต่ า คุณภาพของผลผลิตที่
ได้จึงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก  ดังนั้นกระบวนการอบแห้ง
สับปะรดแว่น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาพัฒนากระบวนการ
ผลิตสับปะรดแว่นอบแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้
คุณภาพ 

 
2. วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องตู้อบแห้งสับปะรดแว่น
ด้วยปั๊มความร้อน 
     2. ทดสอบสมรรถนะเครื่องอบแห้งสับปะรดแว่นด้วยปั๊ม
ความร้อน 
     3. ประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเครื่องอบแห้ง
สับปะรดแว่นด้วยปั๊มความร้อน 
 
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ทฤษฏีการอบแห้ง  

การอบแห้งเป็นกระบวนการที่มีการถ่ายเทความร้อนและ
มวลสารเกิดขึ้นพร้อมกันในทางปฏิบัติมักจะใช้อากาศร้อน
เป็นตัวกลางในการอบแห้งการถ่ายเทความร้อนส่วนใหญ่จะ
เกิดจากการพาความร้อนระหว่างอากาศและความช้ืนที่ผิว
ของวัสดุอบแห้งโดยความร้อนที่สัมผัสส่วนใหญ่ถูกใช้ในการ
ระเหยน้ าออกจากวัสดุอบแห้ง 

3.1.1 การค านวณหาความชื้นผลติภัณฑ์  
     การหาปริมาณความช้ืนในรูปของเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีวิธี
ค านวณอยู่ 2 แบบคือแบบมาตรฐานเปียก (Wet-basis) และ
แบบมาตรฐานแห้ง (Dry-basis) โดยที่มาตรฐานเปียก เขียน
ในรูปสมการได้ดังนี้ 

       
100

W
)dW(Mw 


            (1) 

และแบบมาตรฐานแห้งเขียนในรูปสมการไดด้ังนี้ 
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d
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            (2) 

โดย  Mw คือ ความช้ืนมาตรฐานเปียก,% 
Md  คือ ความช้ืนมาตรฐานแห้ง,% 
W   คือ มวลของวัสดุ,kg 
 d คือ มวลของวัสดุแห้ง,kg 

3.1.2 การค านวณหามวลหลังการอบแห้ง 
     เมื่อสามารถค านวณหาความช้ืนสับปะรดแว่นได้แล้ว
ต้องการลดปริมาณความช้ืนออกจากวัสดุจนเหลือค่าที่
ต้องการท าได้โดย การก าจัดน้ าออกจากวัสดุนั้นปริมาณหนึ่ง 
ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี้ 
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                     (3) 

โดย Wf คือ มวลของวัสดุหลังอบแห้ง,kg 
        Wi คือ มวลของวัสดุก่อนการอบแห้ง,kg 
        Mi คือ ปริมาณความช้ืนวัสดุก่อนอบแห้ง ,%Wet-
basis 
        Mf คือ ปริมาณความช้ืนวัสดหุลังอบแห้ง,%Wet-basis 

3.1.3 การค านวณหามวลน้ าท่ีต้องระเหย 
     ปริมาณน้ าท่ีต้องระเหย คือ ปริมาณน้ าท่ีต้องการเอาออก
จากวัสดุ เพื่อให้ความช้ืนของวัสดุลดลง ซึ่งสามารถค านวณได้
ดังนี ้

fiw WWm              (4) 
โดยที่      wm    คือ มวลของน้ าท่ีต้องระเหย,kg 
   Wf     คือ มวลของวัสดุหลังอบแห้ง,kg 
   Wi     คือ มวลของวัสดุก่อนการอบแห้ง,kg 
3.2 ปั๊มความร้อน  

ระบบท าความเย็นและระบบปั๊มความร้อนเป็นอุปกรณ์ที่
รับความร้อนจากแหล่งอุณหภูมิต่ าถ่ายเทให้กับสารท าความ
เย็นและสารท าความเย็นพาความร้อนที่ได้รับไปถ่ายเทให้กับ
แหล่งอุณหภูมิสูง 
3.3 การอบแห้งด้วยระบบปั๊มความร้อน  
     เครื่ องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนสามารถใช้ได้ทั้ ง 
ความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝง โดยที่อากาศหลังการ
อบแห้งที่หมุนเวียนกลับมาใช้ในระบบจะมีบางส่วนที่ไหลข้าม
เครื่องท าระเหยแล้วไปผสมกับอากาศที่ออกจากเครื่องท า
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รูปที่ 1 การท างานเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน 

 
ระเหยก่อนจะถูกส่งไปเพิ่มอุณหภูมิที่เครื่องควบแน่นเพื่อ
อบแห้งต่อไป ซึ่งระบบนี้มีข้อดีที่อากาศภายนอกไม่มีผลต่อ
สมรรถนะของเครื่องอบแห้งและไม่มีการปนเปื้อนของอากาศ
ภายนอกสามารถแสดงวงจรการท างานของระบบได้ 
ดังรูปที่ 1 

ส่วนแรกจะน าเอาอากาศช้ืนมาท าให้ควบแน่นกลั่นตัว
กลาย เป็นหยดน้ าที่ เ ครื่ อ งท า ระ เหย ซึ่ ง ในระหว่ า ง
กระบวนการกลั่นตัวนั้นความดันคงที่จะมีการดึงเอาความ
ร้อนและความช้ืนออกจากอากาศหลังอบแห้ง จากหลักการ
สมดุลพลังงาน 

 
4. วิธีการวิจัย 
4.1 การหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นของผลิตภัณฑ์  

สับปะรดที่ใช้ทดลองเป็นพันธุ์ปัตตาเวีย น าผลสดมาปอก
เปลือกหันเป็นแว่น แล้วน าเนื้อสับปะรดที่ได้มาช่ังน้ าหนัก 
จ านวน 9 ตัวอย่างแต่ละช้ินมีน้ าหนักเฉลี่ยช้ินละ 34.87 g 
จากนั้นน าไปอบแห้งเพื่อหามวลแห้งของเนื้อสับปะรดโดย
เครื่องอบไฟฟ้ายี่ห้อ MEMMERT รุ่น UM 500 ใช้อุณหภูมิที่ 
110°C อบเป็นเวลา 72 hr. เมื่อถึงเวลาที่ก าหนดสับปะรดมี
น้ าหนักเฉลี่ย 8.63 g เมื่อค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความช้ืน
มาตรฐานเปียกของสับปะรดเท่ากับ  74.68 % อบแห้งจนมี
ความช้ืนมาตรฐานเปียกเท่ากับ  29.661 % เท่ากับค่า
ความช้ืนมาตรฐานเปียกของสับปะรดแว่นท่ีมีค่าในท้องตลาด 
4.2 การออกแบบและสร้างเครื่องเครื่องอบแห้งเนื้อสับปะรด
แว่นโดยใช้ปั๊มความร้อน  

เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมและสามารถใช้งานได้ โดย
ขั้นต้นออกแบบร่างให้มีลักษณะจากสมมุตฐานที่ว่า ขนาด
ของสับปะรดแว่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 cm. หนา 1 
cm. มีน้ าหนักประมาณ 100 g สามารถอบได้ครั้งละ 10 kg 
แบ่งเป็นช้ันๆละ 2 kg จ านวน 20 ช้ินต่อช้ัน รวม 5 ช้ัน ใช้ปั๊ม 

ความร้อนโดยดัดแปลงระบบปรับอากาศที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบัน ขนาด 1 ต้นความเย็น (12,000 BTU/hr) ใช้แผง
เครื่องท าระเหยและเครื่องควบแน่นอยู่ในตู้อบแห้ง เป็นของ
รถโดยสารขนาดเล็กเนื่องจากมีขนาดใหญ่แบบ 3 แถวระบาย
ความร้อน ดังรูปที่ 2 
4.3 วิธีการทดสอบ  

1. น าสับปะรดท่ีท าการแช่อิ่มเสร็จแล้ว น ามาช่ังน้ าหนัก
เพื่อจัดเรียงในตะแกรงวางสับปะรดจ านวน 5 ช้ันซึ่งมีน้ าหนัก
สับปะรดชั้นละ 2 kg 

2. วัดน้ าหนักที่หายไปจุดที่ 1 วัดกระแสไฟฟ้า จุดที่ 2  
วัดอุณหภูมิและความชื้นตู้อบ จุดที่ 3 ดังรูปที่ 3  

3. วัดอุณหภูมิก่อนเข้าเครื่องท าระเหยจุดที่ 4 วัดอุณหภมูิ
ออกเครื่องท าระเหยจุดที่  5 วัดอุณหภูมิก่อนเข้าเครื่อง
ควบแน่นจุดที่ 6 วัดอุณหภูมิก่อนออกเครื่องควบแน่นจุดที่ 7  

4. วัดความดันด้าน Low จุดที่ 8 และวัดความดันด้าน 
High จุดที่ 9 ท่ีเกจวัดความดัน  

5. วัดปริมาณน้ าควบแน่น จุดที่ 10 ใช้เครื่องช่ังน้ าหนัก
ดิจิตอล เพื่อวัดน้ าหนักน้ า  
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รูปที่ 2 เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนท่ีสรา้งขึ้นมา 

 

 
รูปที่ 3 ต าแหน่งท่ีตรวจวัดการทดสอบเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความรอ้น 

 
4.4 การวิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตรเ์ครื่องอบแห้งเนื้อสบั
ประรดแว่นโดยปั๊มความร้อน 

1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าช้ันดีเฉลี่ย  8.87 % ต่อปี 
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 8 เมษายน 
2558)[4] 

2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยส าหรับกิจการขนาดเล็ก 2.76 
บาท/kW-h (ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ มิถุนายน 
2555)[5] 

3. ค่าวัตถุดิบ (ค่าสับปะรดแว่นปรุงแต่งเรียบร้อยพร้อม
อบแห้ง) คิดที่ราคา 20 บาท/kg 

4. ราคาสับปะรดแว่นอบแห้งเมื่อบรรจุขาย 1 กล่องๆละ 
20 บาท จ านวน 20 ช้ิน น้ าหนักรวม 35.4 g คิดเป็น 564.97 
บาท/kg  

5. เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนที่สร้างขึ้นมา ราคา 
69,860 บาท มีอายุการใช้งาน 5 ปี 

6. ก าหนดให้มูลค่าซากของเครื่องอบแห้งเท่ากับ 10 % 
ของราคาเครื่องอบแห้ง 

7. ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษาต่อปี คิดที่ 1% ของ
ราคาเครื่องอบแห้ง 

8. การจ้างงาน คิดที่ค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน ท างาน  
8 ช่ัวโมงต่อวัน (ตามประกาศกระทรวงแรงงานส าหรับอัตรา
ค่าค่าจ้างขั้นต่ า) [6]  

9. การอบแห้งเนื้อสับประรดแว่น ท าในช่วงที่ผลผลิตของ
สับประรดที่มีมาก โดยธรรมชาติของสับปะรดแล้วในรอบปี ให้
ผลผลิตมากใน 2 ระยะ คือ ระยะแรกระหว่างเดือนมีนาคม - 
มิถุนายน และระยะที่สองระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 
ของทุกปี รวมเวลาในท างานของเครื่องอบแห้งเนื้อสับประรด
แว่นโดยปั้มความร้อนในแต่ละปี 185 วัน/ปี 

5. ผลการทดลอง 
การทดลองอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่นเพื่อทดสอบและหา

สมรรถนะของเครื่องอบแห้งเนื้อสับประรดแว่นโดยป้ัมความ
ร้อนโดยก าหนดเง่ือนไขการทดลองคือ ควบคุมอุณหภูมิของ
อากาศก่อนเข้าห้องอบแห้ง 45๐C สัดส่วนอากาศไหลข้าม
เครื่องท าระเหย 60% 
5.1 ผลการทดลองหาสมรรถนะของเครือ่งอบแห้งเนื้อสับประ
รดแว่นโดยปั้มความร้อน 

5.1.1 อัตราความช้ืนของเนื้อสับประรดแว่นของ 
การทดลองหาสมรรถนะปั้มความร้อน แสดงรูปที่ 4 

ในช่วงแรกของการอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่นมีความช้ืนสูง 
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รูปที่ 4 ความชื้นของเนื้อสับปะรดที่เวลาใดๆ อบแห้งโดย เครื่องอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่นโดยใช้ปั้มความร้อน 
 

หลังจากนั้นความช้ืนลดลงอย่างช้าๆ ตามระยะเวลาใน
การอบแห้ง โดยใช้เวลาอบแห้ง 10 ช่ัวโมง 

 5.1.2 อัตราการควบแน่น ของเนื้อสับประรดแว่น 
การทดลองแสดงดังรูปที่  5 ในช่วง 4 ช่ังโมงแรก  

อัตราการควบแน่นค่อนข้างสูง เนื่องจากน้ าที่ออกจากเนื้อ

สับปะรดแว่นที่ถ่ายเทให้อากาศยังไม่คงที่และว่าในช่วง  
4 ช่ัวโมงแรกสภาวะอากาศในการอบแห้งขณะนั้นยังมี
ความช้ืนปะปนอยู่

 
รูปที่ 5 อัตราการควบแน่นท่ีเวลาใดๆ อบแห้งโดยเครื่องอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่นโดยปั้มความร้อน 

 
5.1.3 อุณหภูมิของกระแสอากาศในเครื่องอบแห้งเนื้อ

สับปะรดแว่นโดยใช้ปั้มความร้อน  
การทดลองแสดงดัง รูปที่ 6 หลังจากอบแห้งผ่านไป 5 

ช่ัวโมงแล้วอุณหภูมิ 

อบแห้ง (Tocon) เริ่มคงท่ี ท่ี 45๐C ส าหรับอุณหภูมิหลังอบแห้ง  
(Ticon) มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิ (Tiep) 
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รูปที่ 6 อุณหภูมิของกระแสอากาศในเครื่องอบแห้งเนื้อสับปะรดแวน่โดยใช้ปั้มความร้อน 

 
5.1.4 อัตราการระเหยจ าเพาะในเครื่องอบเน้ือสับปะรด

แว่นโดยใช้ปั้มความร้อน  
โดยแสดงดังรูปที่ 7 ในช่วง 2 ช่ัวโมงแรกอัตราการระเหย

จ าเพาะจะสูงสูง และ 

เริ่มลดลงตามระยะเวลาในการอบแห้ง เพราะเมื่อเวลาผ่านไป
น้ าสับปะรดน้อยลงแต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของมอเตอร์ขับ
เครื่องอัดไอและมอเตอร์พัดลมคงท่ี 
 
 

 
รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงอัตราการระเหยจ าเพาะใน เครื่องอบเนื้อสบัปะรดแว่นโดยใช้ปั้มความร้อน 

 
5.1.5 สัมประสิทธิ์สมรรถนะของป้ัมความร้อน 

(COPhp) ในเครื่องอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่นโดยปั้มความร้อน 
โดยแสดงในรูปที่ 8 ในช่วง 1 ช่ัวโมงแรกค่าสัมประสิทธิ์

สมรรถนะของปั้มความร้อนภายในห้องอบแห้ง ซึ่งได้จากการ
ค านวณวงจรของสารท าความเย็นจะมีค่าสูง  

 
 

 
รูปที่ 8 สัมประสิทธ์ิสมรรถนะของเครื่องอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่นโดยใช้ปั้มความร้อน 
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5.2 คุณภาพเนื้อสับปะรดแว่นที่อบแห้งโดยใช้ปั๊มความ
ร้อน 

ผลิตภัณฑ์ก่อนท าการอบแห้งซึ่ งก่อนอบแห้งได้น า
สับปะรดที่ท าการแช่อิ่มเสร็จแล้ว น ามาช่ังน้ าหนักเพื่อ
จัดเรียงในตะแกรงวางสับปะรดจ านวน 5 ช้ัน มีน้ าหนักก่อน
อบแห้งทั้งหมดต่อครั้ง 10 kg ดังรูปที ่9 เป็นสับปะรดแช่ 

อิ่มก่อนอบแห้งและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเครื่องอบแห้งเนื้อ
สับปะรดแว่นโดยใช้ปั๊มความร้อน อุณหภูมิห้องอบแห้ง 45๐C 
สัดส่วนอากาศไหลข้ามเครื่องท าระเหย 60% เป็นสับปะรด
หลังอบแห้งแล้วที่มีน้ าหนักรวมทั้งหมดต่อครั้งเหลือ 3.5 kg 

 

              
รูปที่ 9 สับปะรดแว่นแช่อิ่มก่อนและหลังการอบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อน 

 
5.3 การวิเคราะหท์างด้านเศรษฐศาสตร์เคร่ืองอบแห้งเนื้อ
สับประรดแว่นโดยปั้มความร้อน 
     การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ เครื่องอบแห้ง
เนื้อสับประรดแว่นโดยปั้มความร้อน เพื่อน ามาประกอบใน
การตัดสินใจการสร้างเครื่องอบแห้งโดยปั้มความร้อนขึ้นมา 
ในการแปรรูปสับปะรด น ามาค านวณทางเศรษฐศาสตร์ โดย
สามารถสรุปเป็นรายการที่ได้ท าการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1  
 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

1. เครื่องอบแห้งสับปะรดแว่นโดยใช้ปั๊มความร้อน ที่
สร้างขึ้นสามารถอบแห้งสับปะรดแว่น โดยใช้หลักการ 
การระเหยของน้ าที่อุณหภูมิต่ าเมื่อความช้ืนสัมพัทธ์ของ
อากาศต่ าในห้องอบแห้ง มากลั่นตัวท่ีเครื่องท าระเหย 

2. ความร้อนที่เกิดจากระบบปั๊มความร้อน ไม่สามารถ
ระบายออกไปพร้อมกับอากาศไหลข้ามเครื่องท าระเหยได้
หมด ต้องมีเครื่องควบแน่นอีกเครื่องหนึ่งเพื่อระบายเมื่อ
ความร้อนสะสมมากเกินก าหนด 

3. สัมประสิทธิ์สมรรถนะของปั้มความร้อน มีค่าใกล้เคียง
กับสัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบปรับอากาศทั่วไป ที่
ค านวณจากสารท าความเย็น 

4. ผลิตภัณฑ์สับปะรดแช่อิ่มที่อบแห้งที่ได้จากเครื่อง
อบแห้งเนื้อสับปะรดแว่นโดยใช้ปั๊มความรอ้น มีรสชาติเหมือน
สับปะรดกวน แต่ยังคงรูปเป็นลักษณะแว่นอยู ่
7. สรุปผล 

1. ได้เครื่องอบแห้งสับปะรดแว่นโดยใช้ปั๊มความร้อนมี
ขนาดของตู้อบสับปะรดขนาด กว้าง 1.2 m ยาว 2.2 m สูง 
1.5 m โดยมีคอมเพรสเซอร์ขนาด 1 ตันความเย็น ใช้ R-22 
เป็นตัวสารท าความเย็น สามารถอบสับปะรดไดค้รั้งละ 10 kg 
ต่อการอบแห้ง 1 ครั้ง ใช้เวลาในการอบแห้ง 12 ช่ัวโมง เมื่อ
อบแห้งแล้วเหลือสับปะรดแว่น 3.5 kg 

2. ในการทดสอบอบสับปะรดแว่นโดยใช้ป๊ัมความร้อน 
ควบคุมอุณหภูมิห้องอบแห้ง 45๐C สัดส่วนอากาศไหลข้าม
เครื่องท าระเหย 60% โดยสับปะรดมคีวามช้ืนมาตรฐานเปยีก 
74 .68% Wet-basis ความ ช้ืนมาตรฐานแห้ ง เท่ ากับ 
294.98% Dry-basis ความช้ืนมาตรฐานเปียกหลังการ
อบแห้งเท่ากับ 27.66% Wet-basis ใช้เวลาอบแห้ง 13 
ช่ัวโมง อัตราการอบแห้งเฉลี่ย (DRเฉลี่ย) 0.85 kgwater/h อัตรา
การควบแน่นเฉลี่ย (MERเฉลี่ย)= 0.05 (kgwater/h) อัตราการ
ระเหยจ าเพาะ(SMERเฉลี่ย) = 0.22 (kgwater/kw-h) และ
สัมประสิทธ์ิสมรรถนะของปั้มความร้อน COPเฉลี่ย = 3.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 537

 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เครื่องอบแห้งเนื้อสับประรดแว่นโดยปั้มความร้อน 
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 

1. ราคาต้นทุนเครื่อง (บาท) 69,860 
2. ค่าใช้จ่ายรายปีต้นทุนเครื่อง (บาท/ปี) 19,050 
3. ค่าค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา (บาท/ปี) 6,986 
4. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและแรงงาน (บาท/ปี) 58,240 
5. ค่าใช้จ่ายรวมต่อปี (บาท/ปี)   102,477 
6. ต้นทุนการอบแห้งเนื้อสับประรดแว่นโดยปัม้ความร้อน 
(บาท/กิโลกรัม) 321.75 

7. ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 1.32 
8. อัตราผลตอบแทนการลงทุน (%) 108.04 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ของเครื่อง
อบแห้งเนื้อสับประรดแว่นโดยปั้มความร้อน มีราคาเครื่องปั้ม
ความร้อน 69,860 บาท ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและแรงงาน 
58,240 บาท/ปี รวมค่าใช้จ่ายรายปี 102,477 บาท/ปี ต้นทุน
การอบแห้งเนื้อสับประรดแว่น 321.75 บาท/kg มีระยะเวลา
คืนทุน 1.32 ปี โดยได้อัตราผลตอบแทนการลงทุน 108.04% 
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บทคัดย่อ  
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ และ วิเครำะห์สมรรถนะเครื่องอบแห้งแบบปั๊มควำมร้อนใช้ 2 คอยล์เย็น

ประกอบด้วยคอยล์เย็นตัวในและคอยล์เย็นตัวนอกที่ติดตั้งกับเครื่องอบแห้ง กับ 1 คอยล์ร้อนโดยประยุกต์อุปกรณ์ของระบบ
ปรับอำกำศในรถยนต์ ขนำด 1 ตันควำมเย็นใช้สำรท ำงำน R-134a เป็นสำรท ำงำน ใช้มอเตอร์ขนำด 3 HP ขับเครื่องอัด  
ส่วนกำรควบคุมอุณหภูมิในห้องอบแห้งโดยกำรท ำงำนคลัทช์แม่เหล็ก ส่วนห้องอบแห้งมีขนำด 0.7×1.2×0.6 m3 ระบบ
หมุนเวียนของอำกำศใช้โบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยงขนำด 0.5 HP ระบบอำกำศมีวำล์วส ำหรับปรับเปอร์เซ็นต์อำกำศไหลข้ำม
คอยล์เย็น กำรทดสอบสมรรถนะใช้อำกำศแบบปิด อุณหภูมิก่อนเข้ำห้องอบแห้ง 60o C และปรับเปลี่ยนควำมเร็ว 2.2,2.6 และ 
3 m/s  ซึ่งวัสดุอบแห้งใช้ผ้ำม้วนจ ำนวน 10 kg มีควำมชื้นเริ่มต้นประมำณ101-109 %dry basis และสัดส่วนอำกำศไหลข้ำม
คอยล์เย็น 60% ท ำกำรอบแห้งผ้ำม้วนโดยใช้โหมดคอยล์เย็นตัวในจนมีควำมช้ืน 44.87±0.93 % dry basis จำกนั้นเปลี่ยนมำ
ใช้โหมดคอยล์เย็นตัวนอกอบแห้งต่อจนถึงควำมช้ืนสุดท้ำยต่ ำกว่ำ 9 % dry basis  พบว่ำ ในช่วงใช้คอยล์เย็นตัวนอกมีควำม
สิ้นเปลืองไฟฟ้ำในหน่วย kW-h น้อยกว่ำใช้คอยล์เย็นตัวใน และเมื่อปรับเปลี่ยนควำมเรว็เพิ่มขึ้นส่งผลให้ควำมสิ้นเปลอืงไฟฟ้ำมี
ค่ำเพิ่มขึ้นทั้งสองช่วงโหมดกำรใช้งำน ช่วงโหมดคอยล์เย็นตัวในเมื่อควำมเร็วเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตรำควำมร้อนของคอยล์ร้อน
เพิ่มขึ้นตำม ส่วนอัตรำควำมร้อนของคอยล์ร้อนของโหมดคอยล์เย็นตัวนอกเมื่อควำมเร็วเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตรำควำมร้อนของ
คอยล์ร้อนมีแนวโน้มลดลง เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรดึงน้ ำออกจ ำเพำะ ในหน่วย kgwater/kW-h ที่ควำมเร็ว 2.2 m/s ให้ค่ำอัตรำ
กำรดึงน้ ำออกจ ำเพำะมำกกว่ำสภำวะอื่นที่ศึกษำ 

ค าหลัก : สมรรถนะกำรอบแห้ง  เครื่องอบแห้งแบบปั๊มควำมร้อน  คอยล์เย็น 2 ตัว   

Abstract 
The purposes of this research were to test and to analyze the performance of heat pump dryer 

using two evaporators (internal evaporator and external evaporator of installing in dryer) and one condenser. 
The automotive air condition equipment with 1 ton of refrigeration and R- 134a were applied in this study. 
A 3 HP motor was used to drive the compressor. Controlling air temperature in drying chamber by working 
electromagnets clutch was selection. A drying chamber had dimension of 0.7×1.2×0.6 m3. The centrifugal 
blower of 0.5 HP was used in an air system. The air system had valve for adjusting percentage of a bypass 
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air at the evaporator. The experiments of performance, closed air system with an air temperature of 60 oC 
and various velocities of 2. 2, 2. 6 and 3 m/ s were used for test.  The rolled clothes of 10 kg with initial 
moisture content about 101-109% dry basis and the evaporator bypass air of 60 % were used. They were 
dried until to moisture content 44.87±0.93 % dry basis by using internal evaporator mode.  Next, external 
evaporator mode was used to dry until final moisture content lower than 9% dry basis.  It was found that 
using mode of external evaporator period had electric energy consumption in kW-h unit lower than mode 
of internal evaporator period. Increasing velocity, the electric energy consumption increased in two modes 
for operation.  Effect of velocity in period of internal evaporator mode found that the heating rate of 
condenser increased with increasing the velocity but effect of velocity in period of external evaporator 
mode found that the heating rate tendency of condenser decreased with increasing the velocity. 
Consideration of specific moisture extraction rate in kgwater/kW-h unit, the velocity of 2.2 m/s gave specific 
moisture extraction rate more than other conditions in this study. 

Keywords : Drying performance, heat pump dryer, two evaporators.  
 
1. บทน า 
    กำรอบแห้งโดยใช้ปั๊มควำมร้อนมีสมรรถนะสูงเมื่อใช้
อุณหภูมิสูง ซึ่ ง  ไพโรจน์   จันทร์แก้วและคณะ (2554) 
สำมำรถควบคุมอุณหภูมิอำกำศร้อนก่อนเข้ำห้องอบแห้งสูง
ถึง 60 oC [1]  ซึ่งกำรอบวัสดุอบแห้งในเครื่องอบแห้งแบบ
ปั๊มควำมร้อนท ำให้คุณภำพของผลผลิตออกมำดี  และใช้ได้
ท้ังควำมร้อนสัมผัสและควำมร้อนแฝง  ซึ่งในส่วนของคอยล์
เย็นที่เมื่อก ำจัดควำมช้ืนออกจำกกระแสอำกำศแล้วจะคำย
ควำมร้อนแฝงออกมำให้กับระบบอีกครั้ง  วิธีกำรควบคุม
อุณหภูมิในห้องอบแห้งแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) กำรใช้
วิธีระบำยควำมร้อนส่วนเกินด้วยกำรท ำบำยพำสสำรท ำควำม
เย็น ไปยั งคอยล์ ร้ อนตั วนอก  [2]  2)  แบบที่ มี กำรน ำ
อินเวอร์เตอร์มำใช้ในกำรปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์ขับเครื่อง
อัดไอของปั๊มควำมร้อนส ำหรับแปรเปลี่ยนอัตรำกำรไหลของ
สำรท ำควำมเย็นให้เหมำะสมกับภำระทำงควำมร้อน และ
พบว่ำเครื่องอบแห้งแบบปั๊มควำมร้อนใช้อินเวอร์เตอร์ควบคมุ 
นั้นให้สมรรถนะกำรอบแห้งที่สูงกว่ำเครื่องอบแห้งแบบปั๊ม
ควำมร้อนประเภทบำยพำสสำรท ำควำมเย็นไปยังคอยล์ร้อน
ตัวนอก [3-4] เครื่องอบแห้งแบบปั๊มควำมร้อน เครื่องอัดไอ
จะเป็นอุปกรณ์ใช้พลังงำนมำกที่สุดในระบบงำนวิจัยทั่วไปใช้
มอเตอร์ในกำรขับเครื่องอัดไอ 
    จำกกำรอบแห้งในปั๊มควำมร้อน [5] ในกำรอบแห้งล ำไย
เฉพำะเนื้อช่วงแรกน้ ำในผลิตภัณฑ์อบแห้งมีมำก ดังนั้น 
ระบบปั๊มควำมร้อนท ำงำนเต็มภำระโหลดแต่เมื่อน้ ำใน
ผลิตภัณฑ์แห้งลง แต่ยังไม่ถึงควำมช้ืนสุดท้ำยระบบปั๊มควำม
ร้อนท ำงำนไม่เต็มภำระโหลดเนื่องจำกน้ ำจำกวัสดุอบแห้ง
ออกมำน้อยส่งผลให้อุณหภูมิออกจำกห้องอบแห้งมีอุณหภูมิ
สูงเนื่องจำกควำมต้องกำรควำมร้อนส ำหรับกำรระเหยตัวของ

น้ ำออกจำกวัสดุอบแห้งมีค่ำน้อย ซึ่งผลจำกน้ ำท่ีอยู่ช้ันในของ
วัสดุอบแห้งซึมผ่ำนมำที่ผิวได้ ในอัตรำที่น้อย ส่งผลให้
อัตรำส่วนควำมช้ืนในอำกำศน้อยกว่ำในช่วงแรกๆ และใช้
เวลำนำนซึ่งในช่วงนี้คอยล์เย็นที่อยู่ในห้องอบแห้งจะลด
อุณหภูมิของอำกำศร้อนที่เข้ำคอยล์เย็นเพียงอย่ำงเดียวท ำให้
ควำมร้อนคืนเข้ำระบบปั๊มควำมร้อนน้อยลง และผลของกำร
ผสมของกระแสอำกำศร้อนที่ไหลข้ำมคอยล์เย็น กับ กระแส
อำกำศร้อนที่ออกมำจำกคอยล์เย็นจึงมีผลท ำให้ระบบปั๊ม
ควำมร้อนต้องท ำงำนตลอดเวลำเพื่อให้เกิดกำรสมดุลของวัฏ
จักร และชดเชยให้กับกำรสูญเสียควำมร้อนให้กับผนัง
เครื่องอบแห้ง จำกจุดนี้จึงมีแนวทำงใหม่ในกำรออกแบบให้
คอยล์เย็นอยู่นอกห้องอบแห้งเพื่อให้สำมำรถน ำควำมร้อน
แฝงและควำมร้อนสัมผัสที่แลกเปลี่ยนให้อำกำศแวดล้อมเข้ำ
สู่วงจรปั๊มควำมร้อนซึ่งจะสำมำรถเพิ่มอุณหภูมิก่อนเข้ำห้อง
อบแห้งได้ไวขึ้นเนื่องจำกเมื่อใช้คอยล์เย็นตัวนอก จะไม่มี
กระแสอำกำศเย็นในวงจรอำกำศในเครื่องอบแห้งเข้ำมำผสม 
ส่งผลให้ระบบควบคุมอุณหภูมิท ำงำนและมอเตอร์ขับเครื่อง
อัดท ำงำนน้อยลง 
    ดังนั้นจึงท ำกำรออกแบบเครื่องอบแห้งแบบปั๊มควำมร้อน 
โดยใช้ 2 คอยล์เย็นกับ 1 คอยล์ร้อนโดยกำรควบคุมกำร
ท ำงำนของเครื่องอัด เพิ่มคอยล์เย็นที่จะดึงควำมร้อนจำก
ภำยนอกเข้ำมำในระบบกำรอบแห้งแบบปั๊มควำมร้อนโดยมี
โหมดกำรท ำงำนในกำรเลือกใช้งำน และท ำกำรออกแบบ
ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบใหม่โดยกำรตัดต่อคลัทซ์แม่เหล็ก
ส ำหรับให้เครื่องอัดท ำงำนหรือหยุดกำรท ำงำนของมอเตอร์
เพื่อลดกำรใช้ไฟฟ้ำ ทั้ งนี้จะท ำให้ทรำบข้อมูลในด้ำน
สมรรถนะของเครื่องอบแห้งแบบปั๊มควำมร้อนและพัฒนำ
ต่อไป 
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2. วัสดุและวิธีการ 
2.1. กำรพัฒนำเครื่องอบแห้งแบบปั๊มควำมร้อนโดยใช้ 2 
คอยล์เย็นกับ 1 คอยล์ร้อน 
    กรอบแนวคิดในกำรออกแบบระบบป๊ัมควำมร้อนส ำหรับ
ใช้ในเครื่องอบแห้งดังแสดงตำมรูปท่ี 1 ประกอบด้วย 3 ส่วน
หลักๆ คือ ส่วนท่ี 1 ระบบปั๊มควำมร้อนซึ่งประกอบด้วย
ห ลั ก ๆ  คื อ  เ ค รื่ อ ง อั ด  ( Compressor) , ค อ ย ล์ ร้ อ น 
( Condenser) , ลิ้ น ล ด ค ว ำ ม ดั น  ( Expansion valve)   
คอยล์เย็นชุดตัวนอก (Evaporator1) และคอยล์เย็นชุดตัวใน 
(Evaporator2) ดังแสดงรูปที่ 1  โดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ของ
ระบบปรับอำกำศในรถยนต์ ขนำด 1 ตันควำมเย็น โดยใช้
สำรท ำงำน R-134a เป็นสำรท ำงำน ใช้มอเตอร์ขนำด 3 HP 
ขับเครื่องอัด ส่วนที่ 2 คือระบบกำรเลือกโหมดกำรท ำงำน
ระหว่ำงคอยล์เย็นชุดตัวนอก และคอยล์เย็นชุดตัวใน และ
ระบบกำรควบคุมอุณหภูมิในห้องอบแห้งโดยใช้ตัวควบคุม
อุณหภูมิ  (Temperature control) สั่ งกำรท ำงำนคลัทช์
แม่เหล็กที่เครื่องอัดซึ่งเมื่อคลัทช์แม่เหล็กท ำงำนส่งผลให้
มอเตอร์ขับเครื่องอัดใช้กระแสไฟฟ้ำมำกกว่ำกรณีคลัทช์
แม่เหล็กไม่ท ำงำน และส่วนที่ 3 ระบบไหลเวียนอำกำศใน
เครื่องอบแห้งโดย ห้องอบแห้งขนำด 0.7×1.2×0.6 m3

สำมำรถบรรจุถำดขนำด 0.6×0.7 m2ในชุดถำด  ระบบ
หมุนเวียนของอำกำศใช้โบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยง(Blower) 
ขนำด 0.5 HPที่สำมำรถปรับควำมเร็วรอบได้ด้วยกำรใช้
อินเวอร์เตอร์ควบคุมกำรท ำงำน ระบบอำกำศมีวำล์วส ำหรับ
ปรับเปอร์เซ็นต์อำกำศไหลข้ำมคอยล์เย็นดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 
รูปที ่1 กำรออกแบบวงจรเครื่องอบแห้งแบบปั๊มควำมร้อน 

ใช้ 2 คอยล์เย็น กับ 1 คอยล์ร้อน 
 

 
 
รูปที ่2 เครื่องอบแห้งแบบปั๊มควำมร้อน ใช้ 2 คอยล์เย็น  

กับ 1 คอยล์ร้อน 
2.2. วัตถุดิบส ำหรบักำรทดสอบ 
      ผ้ำม้วนที่ใช้ในกำรทดลองเป็นชนิดผ้ำดิบ (ซื้อจำกร้ำน
ขำยผ้ำทั่วไป) หลังจำกนั้นน ำมำตัด แล้วม้วนให้มีขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 3 cm ยำว 20 cm มีน้ ำหนักประมำณ 60-65 
กรัมต่อม้วน หลังจำกนั้นจำกนั้นน ำผ้ำม้วนลงไปแช่น้ ำแล้วบิด
ให้จนมีควำมชื้นเริ่มต้นประมำณ 101-109 %dry basis และ
น ำผ้ำม้วนใส่ถำด 3 ถำด ถำดล่ะ 30 ม้วน 
2.3. ตัวแปรที่ศึกษำส ำหรับใช้ทดสอบหำสมรรถนะ 
      กำรทดสอบสมรรถนะโดยใช้อำกำศแบบปิด อุณหภูมิ
ก่อนเข้ำห้องอบแห้ง 60 oC โดยปรับเปลี่ยนควำมเร็ว 2.2,2.6 
และ 3 m/s ซึ่งวัสดุอบแห้งใช้ผ้ำม้วนจ ำนวน 10 kg มี
ควำมช้ืนเริ่มต้นประมำณ101-109%dry basis และปรับ
สัดส่วนอำกำศไหลข้ำมคอยล์เย็น 60% ท ำกำรอบแห้งผ้ำ
ม้ ว น โ ด ย ใ ช้ โ ห ม ด ค อ ย ล์ เ ย็ น ตั ว ใ น จ น มี ค ว ำ ม ช้ื น 
44.87±0.93 % dry basis จำกนั้นเปลี่ยนมำใช้โหมดคอยล์
เย็นตัวนอกอบแห้งต่อจนถึงควำมช้ืนสุดท้ำยต่ ำกว่ำ 9 % dry 
basis ซึ่งควำมเร็วรอบของระบบปั๊มควำมร้อนอยู่ที่ 1,300 
rpm และท ำกำรทดสอบจ ำนวน 2 ซ้ ำ 
2.4. ขั้นตอนกำรทดสอบ 
      ในกำรหำสมรรถนะของเครื่องอบแห้งแบบปั๊มควำมร้อน
ใช้ 2  คอยล์เย็น กับ 1  คอยล์ร้อนโดยวิเครำะห์จำกวงจรสำร
ท ำควำมเย็นและวิเครำะห์จำกวงจรอำกำศในห้องอบแห้ง ซึ่ง
จะทดสอบแบบระบบปิด  โดยน ำผ้ำม้วนจ ำนวน 10 kg 
ควำมช้ืนเริ่มต้นประมำณ 101-109 % dry  basis  ท ำกำร
อบแห้งจนมีควำมช้ืนสุดท้ำย 9 % dry basis โดยที่อุณหภูมิ
ก่อนเข้ำห้องอบแห้ง  60ºC  สัดส่วนของอำกำศไหลข้ำม
คอยล์เย็น (BP) 60% ควำมเร็วลมก่อนเข้ำห้องอบแห้งในช่วง
ที่ศึกษำ 2.2 - 3 m/s  ท ำกำรเก็บข้อมูลในระหว่ำงกำร
อบแห้ง คือ น้ ำหนักของผ้ำม้วน น้ ำหนักของน้ ำที่กลั่นตัวออก
จำกคอยล์เย็น อุณหภูมิในวงจรอำกำศและวงจรสำรท ำควำม
เย็น ควำมดันของระบบปั๊มควำมร้อน ควำมช้ืนสัมพัทธ์ของ
อำกำศก่อนเข้ำโบลเวอร์ ควำมสิ้นเปลืองพลังงำนไฟฟ้ำของ
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มอเตอร์โบลเวอร์ และมอเตอร์ที่ใช้ขับเครื่องอัดไอ โดยท ำ
กำรบันทึกผลทุกๆ  30 นำที  จนน้ ำหนักผ้ำลดลงไป 3 kg 
หลังจำกนั้นบันทึกทุกๆ 1 ช่ัวโมงจนถึงควำมช้ืนสุดท้ำย 
จำกนั้นน ำข้อมูลที่เก็บมำวิเครำะห์หำสมรรถนะของเครื่อง
อบแห้งแบบปั๊มควำมร้อนใช้ 2 คอยล์เย็น กับ 1 คอยล์ร้อน  
2.5. กำรประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะของเครื่องอบแห้งส่วนใหญ่จะใช้ค่ำอัตรำกำร
ดึงน้ ำออกจ ำเพำะ (Specific moisture extraction rate, 
SMER) ในกำรเลือกว่ำสภำวะไหนที่ให้สมรรถนะที่สูงกว่ำ ใน
กำรตรวจสอบพฤติกรรมของระบบอบแห้งแบบปั๊มควำมร้อน
ให้ได้ละเอียดมำกขึ้น จึงได้ท ำกำรวิเครำะห์ผลอื่นๆเช่น 
อัตรำส่วนควำมช้ืน กำรค ำนวณอัตรำควำมร้อนที่คอยล์ร้อน 
และค่ำสัมประสิทธิ์สมรรถนะของปั๊มควำมร้อนที่ใช้จริงใน
ห้องอบแห้งดังต่อไปนี้  
2.5.1. อัตรำส่วนควำมชื้น (Moisture ratio, MR) 
 

inM
MMR   (1) 

เมื่อ M    คือ  ควำมชื้นวัสดุ, % dry-basis 
 inM คือ  ควำมชื้นเริ่มต้นของวัสดุ, % dry-basis 

2.5.2. กำรค ำนวณอัตรำควำมร้อนท่ีคอยล์ร้อน 
 
Q̇ac=(ṁaCa(Tco-Tci)+ṁaWdCv(Tco-Tci)) (2) 
 
เมื่อ    Q̇ac คืออัตรำควำมควำมร้อนของคอยล์ร้อน, kW 
     Tci คือ อุณหภูมเิข้ำคอยลร์้อน, °C 
     Tco คืออุณหภูมิออกคอยล์ร้อน,°C 
     Wd คือ อัตรำส่วนควำมชื้นของอำกำศก่อน

อบแห้ง, kgwater/kgdry air 

     Ca     คือ ค่ำควำมร้อนจ ำเพำะของอำกำศแห้ง, 
kJ/kg °C 

     Cv     คือ ค่ำควำมร้อนจ ำเพำะของอำกำศช้ืน  
kJ/kg °C 

     ṁa    คือ อตัรำกำรไหลเชิงมวลของอำกำศแห้ง 
ผ่ำนคอยลเ์ย็น, kg/s 

2.5.3. ค่ำสัมประสิทธิ์สมรรถนะของปั๊มควำมร้อนที่ใช้จริงใน
ห้องอบแห้ง (Coefficient of performance, COPh) 

  
comp

ac
h W

QCOP


      (3) 

เมื่อ     
compW   คือ อัตรำควำมร้อนเครือ่งอัด, kW  

2.5.4. อัตรำกำรดึงน้ ำออกจ ำเพำะ (Specific moisture 
extraction rate, SMER) 

 

งานท่ีใช้ปริมาณพลงั
วสัดุีีี  ระเหยจากปริมาณน ้าทSMER  ,(

h-kW
kgwater )    (4) 

หมำยเหตุค่ำที่แสดงในผลกำรทดสอบเป็นค่ำเฉลีย่จำกกำร
ทดสอบ 2 ซ้ ำ 

 
3. ผลการทดสอบ 

3.1 ผลกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเครื่องอบแห้งแบบปั๊ม
ควำมร้อนโดยใช้ 2 คอยล์เย็นกับ 1 คอยล์ร้อน 
    จำกำรทดสอบเครื่องอบแห้งแบบป๊ัมควำมร้อนโดยใช้ 2 
คอยล์เย็นกับ 1 คอยล์ร้อน ที่ 0-600 นำที พบว่ำอุณหภูมิแต่
ละจุดจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเดียวกันซึ่งจะแปรผันตำม
เวลำทั้งสำมควำมเร็วสำมำรถท ำอุณหภูมิได้ถึง 60 oC 

 

 
รูปที ่3 ผลกำรควบคุมอณุหภมูิเฉลี่ยก่อนเข้ำห้องอบแห้ง 

60 oC ทีค่วำมเร็ว 2.2, 2.6 และ 3 m/s   
 

3.2. อัตรำส่วนควำมชื้น (Moisture ratio, MR) 
      กำรอบแห้งของเครื่องอบแห้งแบบปั๊มควำมร้อนโดยใช้ 
2 คอยล์เย็นกับ 1 คอยล์ร้อนเมื่ออบแห้งที่อุณหภูมิ 60 oC 
ควำมเร็วลมก่อนเข้ำห้องอบแห้ง 2.2, 2.6 และ3.0 m/s โดย
สัดส่วนอำกำศไหลข้ำมเครื่องท ำระเหย 60% จำกกรำฟจะ
เห็นได้ว่ำอัตรำส่วนควำมช้ืนจะลดลงตำมเวลำ ผลของ
ควำมเร็วพบว่ำ เมื่อควำมเร็วเพิ่มขี้นอัตรำส่วนควำมช้ืนจะ
ลดลงมำกขึ้นตำมซึ่งเห็นได้ชัดในช่วงผ้ำม้วนมีควำมชื้นสูง 
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รูปที ่4 กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำส่วนควำมชื้นผ้ำม้วนกับ
เวลำทีอุ่ณหภูมิเฉลี่ย 60 oC ทีค่วำมเร็ว 2.2, 2.6 และ 3 m/s 

 
3.3  อัตรำควำมร้อนท่ีคอยลร์้อน 
      อัตรำควำมร้อนในช่วงใช้คอยล์เย็นตัวนอกมีอัตรำควำม
ร้อนของคอยล์ร้อนน้อยกว่ำโหมดคอยล์เย็นตัวในเนื่องจำก
ควำมร้อนส่วนมำกสูญเสยีไปกับผนังห้องอบแห้ง ในช่วงโหมด
คอยล์เย็นตัวในเมื่อควำมเร็วเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตรำควำมร้อน
ของคอยล์ร้อนเพิ่มขึ้นตำมเนื่องจำกสมดุลทำงควำมร้อนของ
ระบบปั๊มควำมร้อนในห้องอบแห้งโดยอัตรำควำมร้อนของ
คอยล์ร้อนเท่ำกับอัตรำควำมร้อนของคอยล์เย็นรวมกับก ำลัง
งำนที่ใช้กับเครื่องอัด ส่วนอัตรำควำมร้อนของคอยล์ร้อนของ
โหมดคอยล์เย็นตัวนอกเมื่อควำมเร็วเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตรำ
ควำมร้อนของคอยล์ร้อนมีแนวโน้มลดลงเนื่องจำกกระแส
อำกำศมีกำรถ่ำยเทควำมร้อนออกจำกคอยล์ร้อนเมื่อ
ควำมเร็วเพิ่มขึ้นก็สำมำรถถ่ำยเทควำมร้อนจำกสำร R-134a 
ให้กับอำกำศได้ไวมำกข้ึนดังแสดงในรูปที่ 5 
 

 
รูปที ่5 กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำควำมร้อนที่คอยล์ร้อนกับ
เวลำทีอุ่ณหภูมิเฉลี่ย 60 oC ทีค่วำมเร็ว 2.2, 2.6 และ 3 m/s 

 
3.4. ควำมสิ้นเปลืองไฟฟ้ำทั้งหมด 
      หน่วย kW-h เกิดจำกขนำดก ำลังไฟฟ้ำที่ใช้กับระยะเวลำ
ใช้งำนเมื่อระบบมีกำรตัดและต่อคลัทช์แม่ เหล็กพบว่ำ
ใน ช่ว งคลั ท ช์แม่ เหล็ กต่ อจะใ ช้ก ำ ลั ง ไฟฟ้ ำมำกกว่ ำ

ในช่วงคลัทช์แม่เหล็กตัด จำกรูปที่ 6 กำรใช้คอยล์เย็นตัวนอก
มีควำมสิ้นเปลืองไฟฟ้ำในหน่วย kW-h น้อยกว่ำใช้คอยล์เย็น
ตัวใน และเมื่อปรับเปลี่ยนควำมเร็วเพิ่มขึ้นส่งผลให้ควำม
สิ้นเปลืองไฟฟ้ำมีค่ำเพิ่มขึ้นทั้งสองช่วงโหมดกำรใช้งำน ควำม
สิ้นเปลืองไฟฟ้ำทั้งหมดในช่วงผ้ำม้วนควำมช้ืนสูงมีค่ำมำกกว่ำ
ผ้ำม้วนควำมช้ืนต่ ำอย่ำงเห็นได้ชัด เนื่องจำกในช่วงควำมช้ืน
สูง ตัวควบคุมอุณหภูมิสั่งให้คลัทช์แม่เหล็กตัดกำรท ำงำนได้
น้อยกว่ำช่วงควำมช้ืนต่ ำ และพบว่ำก ำลังไฟฟ้ำของมอเตอร์
เครื่องอัดในช่วงใช้คอยล์เย็นตัวนอกสูงกว่ำกำรใช้คอยล์เย็น
ตัวในเนื่องจำกอุณหภูมิอำกำศสิ่งแวดล้อมก่อนเข้ำคอยล์เย็น
มีค่ำต่ ำกว่ำอำกำศเวียนกลับก่อนเข้ำคอยล์เย็นตัวในใน
ห้องอบห้อง ซึ่งส่งผลควำมแตกต่ำงของควำมดันด้ำนสูงและ
ด้ำนต่ ำของระบบปั๊มควำมร้อนของโหมดกำรใช้คอยล์เย็นตัว
นอกสูง 
 

 
รูปที ่6 กำรเปลี่ยนแปลงควำมสิ้นเปลืองไฟฟ้ำทั้งหมดกับ

เวลำทีอุ่ณหภูมิเฉลี่ย 60 oC ทีค่วำมเร็ว 2.2, 2.6 และ 3 m/s 

3.5. ค่ำสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของปั๊มควำมร้อน (COPh) 
      กำรอบแห้งของเครื่องอบแห้งแบบปั๊มควำมร้อนโดยใช้ 
2 คอยล์เย็นกับ 1 คอยล์ร้อนเมื่ออบแห้งที่อุณหภูมิ 60 oC 
ควำมเร็วลมก่อนเข้ำห้องอบแห้ง 2.2, 2.6 และ3.0m/sโดย
สัดส่วนอำกำศไหลข้ำมเครื่องท ำระเหย 60% จำกรูปที่ 7 
พบว่ำในกำรอบแห้งในช่วงแรกควำมเร็วลมมีผลในกำร
อบแห้งเป็นอย่ำงมำกท ำให้ค่ำสัมประสิทธิ์สมรรถนะของปั๊ม
ควำมร้อนสูงตำมควำมเร็วของลมท่ีสูง แต่หลังจำกเปลี่ยนไป
ใช้คอยล์เย็นตัวนอก ในขณะที่ควำมเร็วลมสูงแต่ควำมเร็ว
รอบของเครื่องอัดเท่ำเดิมท ำให้ค่ำสัมประสิทธิ์สมรรถนะปั๊ม
ควำมร้อนลดลงเนื่องจำกอำกำศก่อนเข้ำห้องอบแห้งมี
อุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่เครื่องควบแน่นจึงท ำให้กำร
ระบำยควำมร้อนที่เครื่องควบแน่นสะสมไว้ในอำกำศ มีผลให้
ค่ำสัมประสิทธ์ิสมรรถนะปั๊มควำมร้อนลดลง  
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รูปที ่7 กำรเปลี่ยนแปลงค่ำสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของปั๊ม
ควำมร้อนกับเวลำทีอุ่ณหภูมิเฉลี่ย 60 oC ทีค่วำมเร็ว 2.2, 

2.6 และ 3 m/s 
 

3.6 อัตรำกำรดึ งน้ ำออกจ ำ เพำะ  (Specific moisture 
extraction rate, SMER) 
       อัตรำกำรดึงน้ ำออกจ ำเพำะในช่วงเวลำ 60-240 min 
(ช่วงกำรใช้คอยล์เย็นตัวใน) พบว่ำลักษณะของกรำฟลง 
เนื่องจำกควำมช้ืนลดลงแต่กำรใช้พลังงำนเกือบเท่ำเดิม และ
ในช่วง 240-600 min (ช่วงกำรใช้คอยล์เย็นตัวนอก) พบว่ำ
อัตรำกำรดึงน้ ำออกจ ำเพำะลดลงตำมเวลำ แต่เมื่อควำมเร็ว
ลมร้อนมำกขึ้นอัตรำกำรดึงน้ ำออกจ ำเพำะลดลง ที่ควำมเร็ว
ลมร้อน 2.2 m/s มีอัตรำกำรดึงน้ ำออกจ ำเพำะสูง จำกรูปที่ 
8 หำกในช่วงโหมดควำมช้ืนสูงควรใช้ควำมเร็วลมร้อน 3.0 
m/s และช่วงโหมดควำมช้ืนต่ ำควรใช้ควำมเร็วลมร้อน 2.2 
m/s ซึ่งจะท ำให้อัตรำกำรดึงน้ ำออกจ ำเพำะมีค่ำสูงสุดจำก
ช่วงควำมเร็วท่ีได้ศึกษำ 
 

 
รูปที ่8 กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรดึงน้ ำออกจ ำเพำะกับเวลำ

ทีอุ่ณหภูมเิฉลี่ย 60oCทีค่วำมเร็ว 2.2, 2.6 และ 3 m/s 
 

4. สรุปและวิจารณ์ 
    เครื่องอบแห้งแบบปั๊มควำมร้อนโดยใช้ 2 คอยล์เย็นกับ 1 
คอยล์ร้อนถูกพัฒนำโดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ของระบบปรับ

อำกำศในรถยนต์ ขนำด 1 ตันควำมเย็น โดยใช้สำรท ำงำน   
R-134a เป็นสำรท ำงำน ใช้มอเตอร์ขนำด 3 HP ขับเครื่องอัด 
ส่วนกำรควบคุมอุณหภูมิในห้องอบแห้งโดยกำรท ำงำน คลัทช์
แม่เหล็กสำมำรถลดควำมสิ้นเปลืองไฟฟ้ำในช่วงวัสดุมี
ควำมช้ืนต่ ำที่ต้องใช้เวลำนำนเมื่อต้องกำรลดให้ถึงควำมช้ืน
สุดท้ำยลงได้ ซึ่งจำกกำรทดสอบสมรรถนะโดยใช้อำกำศแบบ
ปิด อุณหภูมิก่อนเข้ำห้องอบแห้ง 60o C โดยปรับเปลี่ยน
ควำมเร็ว 2.2,2.6 และ 3 m/s  ซึ่งวัสดุอบแห้งใช้ผ้ำ มี
ควำมช้ืนเริ่มต้นประมำณ101-109 %dry basis และสัดส่วน
อำกำศไหลข้ำมคอยล์เย็น 60% ท ำกำรอบแห้งผ้ำม้วนโดยใช้
โหมดคอยล์เย็นตัวในจนมีควำมช้ืน 44.87±0.93 % dry 
basis จำกนั้นเปลี่ยนมำใช้โหมดคอยล์เย็นตัวนอกอบแห้งต่อ
จนถึงควำมช้ืนสุดท้ำยต่ ำกว่ำ 9 % dry basis  พบว่ำ 
 - เมื่อควำมเร็วเพิ่มขึ้น อัตรำส่วนควำมชื้นผ้ำม้วนจะลดลง
มำกขึ้นตำม  
 - อัตรำควำมร้อนในช่วงใช้คอยล์เย็นตัวนอกมีอัตรำควำม
ร้อนของคอยล์ร้อนน้อยกว่ำโหมดคอยล์เย็นตัวใน  กำรใช้
คอยล์เย็นตัวนอกมีควำมสิ้นเปลืองไฟฟ้ำในหน่วย kW-h น้อย
กว่ำใช้คอยล์เย็นตัวใน   
 - ในช่วงใช้โหมดคอยล์เย็นตัวใน ควำมเร็วลมมีผลในกำร
อบเป็นอย่ำงมำกท ำให้ค่ำสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของปั๊มควำม
ร้อนสูงตำมควำมเร็วของลมที่สูง แต่หลังจำกเปลี่ยนไปใช้
คอยล์ เ ย็นตัวนอก  ในขณะที่ควำมเร็ วลมสูงท ำ ให้ค่ำ
สัมประสิทธ์ิสมรรถนะปั๊มควำมร้อนลดลง  
 - อัตรำกำรดึงน้ ำออกจ ำเพำะลดลงตำมเวลำ แต่เมื่อ
ควำมเร็วลมร้อนมำกขึ้นอัตรำกำรดึงน้ ำออกจ ำเพำะมี
แนวโน้มลดลง 
 - ควรใช้สภำวะกำรอบแห้งที่ควำมเร็วลมร้อน 2.2 m/s 
เนื่องจำกให้ค่ำอัตรำกำรดึงน้ ำออกจ ำเพำะมำกกว่ำสภำวะอื่น
ที่ศึกษำ 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านห้วยลอย รวบรวมข้อมูล 

ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในรูปแผนผังการท่องเที่ยว และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเทียวเชิงนิเวศ  
บ้านห้วยลอย โดยใช้แบบส ารวจในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 13 กลุ่ม (กลุ่มเป้าหมายได้จากการท าเวทีชุมชน) 
ผลการวิจัยพบว่า มีทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านห้วยลอย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การท่องเที่ยว
ธรรมชาติ ประด้วย 1.1) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ าตกห้วยปึง ระยะทาง 2,380 เมตร 1.2) เส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์และ
ศึกษาธรรมชาติ “สหายยงค์” ระยะทาง3,200 เมตร กลุ่มที่ 2 การท่องเที่ยววิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน ประกอบด้วย  
2.1) ปราชญ์ด้าน สมุนไพร 2.2) ปราชญ์ด้าน แพทย์แผนจีน 2.3) ปราชญ์ด้าน ดนตรี การแสดง เพลง 2.4) ปราชญ์ด้าน 
หัตถกรรมพื้นบ้าน 2.5) ปราชญ์ด้าน ประวัติศาสตร์ 2.6) ปราชญ์ด้าน พิธีกรรม(หมอสู่ขวัญ) กลุ่มที่ 3 ทรัพยากรเพื่อความ
สะดวกการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3.1) สาธารณูปโภค บ้านห้วยลอย มีถนน ไฟฟ้า ประปาภูเขา สัญญาณเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที ่ร้านค้า ร้านอาหาร ที่จอดรถ ห้องน้ า ลานกางเต้นท์ และที่พักแบบโฮมสเตย์ 3.2) จุดส าคัญ ได้แก่ โรงเรียน
ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สถานีอนามัย และแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินบนที่ราบสูง ทั้งนี้ความร่วมมือของชุมชนและ
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถือเป็นตัวแปรส าคัญที่จะท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผลการวิจัยที่ได้นี้ยังถือเป็น
กรณีศึกษาและสามารถปรับประยุกต์ใช้กับพ้ืนท่ีอื่นๆ ที่มีบริบทของชุมชนใกล้เคียงกับบ้านห้อยลอยต่อไปได้ 

ค าหลัก : การส ารวจ  ทรัพยากรการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  บ้านห้วยลอย 

Abstract 
This research aims to study ecotourism resources at Ban Huay Loy, collect ecotourism resources 

data in a tour map format and produce promotional materials of Ban Huay Loy tourism. The survey is used 
to collect data from 13 target groups (The target audience was the community stage). The result found that 
the ecotourism resources at Ban Huay Loy can be devided into 3 categories as follow, The first group, the 
nature tourism, consists of 1) Nature trails, Huay Pueng waterfall, distance 2380 m. 2) history and nature 
trail "Sahai Yong" Distance 3200 meters. The second group, life wisdom tourism, 1) herb expert 2) Chinese 
medicine expert 3) musical performances expert 4) handicraft expert 5) history expert, 6) ritual expert 
(blessing ceremony doer). The third group, resources to facilitate tourism, includes 1) utilities, there are 
roads, electricity, mountains water, mobile network signal, shops, restaurants, parking lots, toilets, patio tent 
and homestay 2) the key points which are madam Sa-gna Ingkulanon school, public health center and 
demonstration plant plots of highland. By the way, community collaboration and environmental awareness 
was a key variables that will cause ecotourism and this research can adapt the application to another area. 
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1. บทน า 
     บ้านห้วยลอย ตั้ งอยู่หมู่ที่  6 ต าบลบ่อภูฟ้า อ าเภอ 
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีสภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชัน
สลับซับซ้อนความลาดชันส่วนใหญ่มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์  
มีล าน้ าห้วยลอยไหลผ่านเป็นสาขาของล าน้ าว้า มีต้นน้ า 
อยู่บนเทือกเขาสูง ประมาณ  1,000 เมตร  ราษฎรในหมู่บ้าน
เป็นอดีตผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ราษฎรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นผลเนื่องมาจาก
สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง การคมนาคมไม่สะดวก 
ประชากรครัวเรือนมีทั้งสิ้น 100 ครัวเรือน คนในครัวเรือนมี
รายได้โดยเฉลี่ย 5,000 บาทต่อปี  หมู่บ้านห้วยลอยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าวไร่เป็นอาชีพหลัก 
และเป็นเกษตรแบบดั้งเดิมในรูปแบบการท าไร่เลื่อนลอย  
แต่ผลผลิตน้อยท าให้ไม่พอบริโภค จึงเก็บหาของป่าขายเป็น
อาชีพรอง  ท าให้มีฐานะเศรษฐกิจอยู่ในข้ันต่ ามาก สภาพชีวิต
ความเป็นอยู่แร้นแค้นมาก รายได้ไม่พอกับรายจ่ายสร้าง
ความเดือดร้อนทุกข์ยากให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง  
     บ้านห้วยลอย ซึ่งอุดมด้วยทรัพยากรเชิงนิเวศที่สามารถ
พัฒนา เป็ นแหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ วศ  ไ ม่ ว่ า จะ เป็ น 
ด้านธรรมชาติ (เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ น้ าตก  
ทะเลหมอก ฯลฯ) ภูมิปัญญาชาวบ้าน(วิถีชีวิตชนเผ่าลัวะ 
ประเพณี วัฒนธรรม ความรู้ด้านสมุนไพร ด้านการเกษตร 
ฯลฯ)  และในปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ  ซึ่งถือได้ว่าเป็น
โอกาสในการพัฒนาให้บ้านห้วยลอยเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน นอกเหนือจาก 
อาชีพหลัก และปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้เป็นแหลง่
เลี้ยงตนและครอบครัว ลดการตัดไม้ท าลายป่า แต่เนื่องจาก
ยังขาดการสนับสนุน และไม่มีการรวบรวมจัดการข้อมูลแหลง่
ทรั พย ากรกา รท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง นิ เ วศ  เ พื่ อ เ ป็ นข้ อมู ล
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นคณะวิจัยจึงเห็น
ความส าคัญดังกล่าว จึงมีแนวความคิดในการส ารวจ และ
จัดการข้อมูลแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวเ ชิงนิ เวศ  
บ้านห้วยลอย ในรูปของแผนผังการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ
สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสิ่ งพิมพ์ขึ้น ให้ เป็นพื้นฐาน 
การพัฒนาให้บ้านห้วยลอยเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่
ยั่งยืน เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตตอ่ไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเ ชิง นิ เวศ  

บ้านห้วยลอย 

2.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ ในรูปแผนผังการท่องเที่ยวพัฒนาขึ้นมาใหม่  

2.3 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเทียวเชิงนิเวศ 
บ้านห้วยลอย 

3. ทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว คือ  

สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  ตั้งแต่ใน
ระดับท้องถิ่น  จนถึงระดับภูมิภาค และระดับโลก  อาจเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็
ไ ด้  โ ดยสิ่ ง เ หล่ านั้ นจะ ต้องมี ความงดงามแปลกตา  
มีความส าคัญหรือมีคุณค่า รวมทั้งวิถีการด าเนินชีวิตอันดีงาม
ที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมอันทรงคุณค่า  และมีลักษณะ
เด่นเป็นเอกลักษณ์ ก็ถือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว  
ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ได้ เปรียบเชิงภูมิศาสตร์   
ท าเลที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เอื้ออ านวยต่อการท่องเที่ยว โดยทั่วไปแล้วทรัพยากร 
การท่องเที่ยวอาจแบ่งได้ เป็น 2 ประเภทใหญ่  ๆ คือ  
1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ  ได้แก่  
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความ
สวยงามแปลกตาตามสภาพทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา 
เช่น การกระท าของกระแสน้ าและคลื่นบริ เวณชายฝั่ ง  
รวมทั้งพื้นที่ที่มนุษย์เข้าไปปรุงแต่งธรรมชาติจนเกิดความ
สวยงามร่มรื่น ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ได้แก่ ภูเขา ถ้ า 
อุทยานแห่งชาติ  2. ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภท
วัฒนธรรม ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์แต่ละกลุ่ม
หรือชุมชนได้สร้างขึ้น ประดิษฐ์คิดค้น และยึดถือปฏิบัติกัน
เป็นระยะเวลายาวนาน ทรัพยากรประเภทนี้แบ่งออกเป็น 
ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถาน และ
ประเภทศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และกิจกรรมต่าง ๆ  
[1] 
 3.2 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศัพท์บัญญัติที่การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยใช้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2541 โดยให้
มีความหมายตรงกับค าว่า Ecotourism ในศัพท์บัญญัตินี้
ได้รับความเห็นชอบจากราชบัณฑิตยสถานในการใช้ศัพท์
ดั งกล่าวแล้ว ค าว่า  Ecotourism เป็นค าใหม่ ในวงการ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมาจากค าว่า Eco กับค าว่า Tourism 
Eco แปลตามรูปศัพท์ว่า บ้านหรือ ที่อยู่อาศัย Tourism  
แปลตามรูปศัพท์ว่า การท่องเที่ยว Ecotourism แปลว่า  
การท่องเที่ยวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หมายความว่า การ
ท่องเที่ยวที่เน้นในด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่อยู่อาศัยของ
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สิ่ งมี ชีวิตต่างๆทั้ งพืช สัตว์  และมนุษย์  [2]  โดยมีผู้ ให้
ความหมายไว้หลายแบบ ยกตัวอย่าง เช่น 

1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิด
ผลทางเศรษฐกิจโดยการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การท่องเที่ยวมีความมั่นคงยั่งยืนอยู่ 
คู่สังคมมนุษย์และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 
และมุ่งให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่ง
ท่องเที่ยว จากช่วงเวลาที่ผ่านมามีการหาศัพท์ภาษาไทยแทน
ค าว่า Ecotourism มากมายหลายค า เช่น นิ เวศสัญจร  
การท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ การท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น ต่อมา
ได้มีการน าเสนอให้ราชบัณฑิตสถานพิจารณาศัพท์บัญญัติที่
เหมาะสมเป็นภาษาไทย คือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ถูกต้อง
ตามหลักภาษาที่ เกี่ยวข้องกับการเดิ นทางไปยังแหล่ง
ธรรมชาติ โดยวัตถุประสงค์เพื่อช่ืนชมศึกษาเรียนรู้และ
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณและสัตว์ป่า ตลอดจน
ลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติเหล่าน้ัน 
ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เลือกใช้
ค าว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ [3] 

2) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มาจากภาษาอังกฤษ 
Ecotourism ซึ่ ง เป็นค าผสมกันระหว่างค าว่ า  Ecology 
แปลว่า นิเวศวิทยา ซึ่งหมายถึง ศาสตร์ ว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กับค าว่า tourism แปลว่า
การท่องเที่ยว [4] 

3) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศคือ การเดินทางท่องเที่ยว
ในพื้นที่ท่ีเป็นธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น มีขอบเขตซึ่งจ ากดั
โดยรูปแบบและสถานที่ตลอดจนในเรื่องกลุ่มนักท่องเที่ยว 
[5] 

4 )  การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศเป็นการท่องเที่ยว 
แนวใหม่ท่ีมุ่งให้ศึกษาสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและมี
การท า ลายสภาพแวดล้อม ตลอดจนเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 
ประเพณีน้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมา
เยือนอย่างสม่ าเสมอในระยะยาว นอกจากนี้ชุมชนในท้องถิ่น
ควรมีส่ วนร่ วมในการวางแผน ตัดสินใจควบคุมและ
ด า เนิ นการ  ตลอดจนได้ รั บผลประ โยชน์ที่ เ กิ ดจาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยุติธรรม [6]  

 ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ (Ecotourism) 
นั้ น เ ป็ น ศัพท์ เ ทค นิคที่ นั ก วิ ช า ก า ร ในว งกา รพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวคิดขึ้นมา เมื่อปี พ.ศ.2529 เพื่อเป็น
แนวทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
เพราะในช่วงเวลานั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกและ
ของไทยได้มีการขยายตัว และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  
การส่ ง เสริมและการพัฒนาการท่องเที่ ย วจะมุ่ ง เน้น

ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยไม่ได้ค านึงถึง
ผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายลง สภาพแวดล้อมทางการ
ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมเกิดปัญหาสังคม และภาพพจน์ทางการ
ท่องเที่ยวของประเทศตกต่ าลง การจัดการท่องเที่ยว
โดยทั่ ว ไปมักจะประสบปัญหาที่ สวนทางกันระหว่าง 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมกับการพัฒนา
อยู่เสมอ [2]  

3.3 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
     กิจกรรมท่องเที่ ยวในแหล่งธรรมชาติ  และแหล่ง
วัฒนธรรม นับได้ว่ามีความหลากหลายซึ่งกิจกรรมบาง
ประเภทอาจมีลักษณะที่บ่งช้ีว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ในขณะท่ีบางกิจกรรมอาจมีความคาบเกี่ยว ซึ่งต้องพิจารณา
ถึงองค์ประกอบ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ กิจกรรมและการ
ให้บริการว่ามุ่งเน้นอะไร และอย่างไร เช่น เพื่อพักผ่อน 
หย่อนใจ ศึกษาหาความรู้ผจญภัย กีฬาสนุกสนาน เพื่อความ
บันเทิง สัมผัสองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว แลกเปลี่ยน
และถ่ ายทอดประสบการณ์  เป็นต้น  โดยที่ กิ จกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องมีเรื่องของการเรียนรู้ และได้รบั
ประสบการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งมีทั้ง
กิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม ซึ่งจะต้องเป็นกิจกรรมที่
สอดคล้องและไปด้วยกันได้ดีกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ กล่าวคือ เป็นกิจกรรมที่กระท าในพื้นที่ธรรมชาติ  
มีการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวต่อกลุ่มต่อกิจกรรมทั้งนี้เพื่อ
ไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ กิจกรรม 
การท่องเที่ยวโดยทั่วไปอาจจ าแนกเป็นกิจกรรมที่เน้นการ
พักผ่อนหย่อนใจ การแสดงออกและเน้นการศึกษาหาความรู้ 
จากการทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวทั้ งสิ้น 
จ านวน 28 กิจกรรม พบว่าเป็นกิจกรรมที่เน้นการแสดงออก
มากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมในการแสวงหาความรู้ 
กิจกรรมต่างๆ นี้อาจมีความเหลื่อมซ้อนหรือสามารถปฏิบัติ
ร่วมกันได้ แต่การประกอบกิจกรรมอาจมีวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบกิจกรรมที่ต่างกัน [2] 

3.4 การจัดเส้นทางน าเที่ยว 
     การจัดเส้นทางน า เที่ยวผู้จัดเส้นทางต้องค านึงถึง
องค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน ดังนี้ [7, 8] 

1) เส้นทาง หรือการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ควรหา
เส้นทางที่เดินทางได้สะดวก และรวดเร็วที่สุด หรือผ่านแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักหรือมีสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวเป็นเส้นทาง
หลักส่วนเส้นทางรองเผื่อไว้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต้องเปลี่ยน
เส้นทาง รวมทั้งความยากง่ายในการเดินทาง เช่น สภาพถนน
เป็นลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต หรืออาจต้องต่อรถ ต่อเรือ  
ต่อเครื่องบินหลายต่อ เป็นต้นรวมถึงยานพาหนะที่ใช้ 
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ระยะเวลา ความถี่ในการให้บริการ อัตราและการเก็บ
ค่าบริการผ่านทาง การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อราคาค่าเดินทาง 

2) จุดท่องเที่ยว หรือสิ่ งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
(Tourist Attractions) ที่ได้รับการพิจารณาและเลือกสรรว่า
อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยว เช่น สถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทาง
ธรรมชาติ และเหตุการณ์ส าคัญ หรือโอกาสพิเศษ โดยจ าแนก
อย่างละเอียดว่าแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง อยู่ที่ใด มีความ
แปลกแตกต่างอย่างไรบ้าง 

3) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการ ณ แหล่ง
ท่องเที่ยว หรือ จุดหยุดพักจุดพักรับประทานอาหาร  
จุดพักแรม จุดซื้อสินค้าที่ระลึก ได้แก่ ที่พักแรม ภัตตาคาร 
การคมนาคมขนส่งในท้องถิ่น สินค้าอุปโภคต่างๆ เป็นต้น  

4) กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น แวะนมัสการ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าท้องถิ่น แวะชมเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม
ชาวบ้าน แวะซื้อผลไม้ตามฤดูกาลระหว่างเดินทางผ่าน จัดให้
นั่งสาม-ล้อถีบ การน่ังรถม้ารอบเมือง การล่องแพ ล่องแก่ง 
ชมนาฏศิลป์พื้นเมือง รับประทานอาหารพื้นเมืองเป็นต้น
กิจกรรมกีฬา เช่น สกี กอล์ฟ เรือใบ เป็นต้น [7] 

5) การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าท่ี 
บุคลากรที่ให้บริการ ชมรมหรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง  

6)  กลุ่มตลาดเป้าหมายของผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว ตามลักษณะความต้องการบริโภคได้แก่ กลุ่มลูกค้า
นักธุรกิจ (Corporate / Business Clients) กลุ่มลูกค้าจาก
บริษัททัวร์ (Group Tour) กลุ่มลูกค้าที่เดินทางมาเอง (Free 
Individual Travellers)  กลุ่ มลูกค้ าโปรแกรมเหมารวม
ระหว่างและสุดสัปดาห์ของโรงแรม (Weekend / Midweek 
Package Clients)  ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ผู้ ม า ร่ ว ม ง า น ป ร ะ ชุ ม 
(Conference Delegates) กลุ่มลูกค้าสายการบิน (Crew 
Members) กลุ่มลูกค้าที่มากับรางวัลจากบริษัทตนเองให้มา
เที่ยว (Incentive Group) กลุ่มลุกค้าที่มากับคณะรัฐบาล
ต่างๆเพื่อนเจรจาธุรกิจ (Trade Mission) [7] 

7) ราคา ราคาค่าบริการในแหล่งท่องเที่ยวมีหลาย
ระดับ ไม่สามารถก าหนดได้ว่าราคาใดถูกต้องเหมาะสมที่สุด 
เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจพยายามสร้างความแตกต่างในตัว
สินค้าและบริการเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายต่างกลุ่มกัน เช่น 
ในแหล่งท่องเที่ยวเดียวกัน นักท่องเที่ยวจะจ่ายค่าที่พัก
ต่างๆกันเพราะเลือกใช้ที่พักต่างประเภทกัน มีที่พักในโรงแรม 
รีสอร์ท และแคมป์นอกจากนี้ราคายังแตกต่างกันตามฤดูกาล 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ [7] 

8) ช่วงระยะเวลาการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว  
นักทัศนาจร นิยมเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาต่างๆ กัน คือ 

ช่วงสุดสัปดาห์ (Weekend and Minivacation Package) 
วันหยุดพักผ่อน (Holiday Package) ช่วงฤดูกาล (Seasonal 
Package) ช่วงก่อนและหลังการประชุม (Pre and Post 
Convention Package) ระยะเวลาเฉพาะตามที่ ต้องการ 
เ ช่น  1 -2 สั ปดาห์  และ ช่ว งนอก -ฤดู ก าลท่ อ ง เที่ ย ว  
(Off - Peak Specials) 
 3.5 สื่อกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์  

การจัดกิจกรรมต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าและบริการ ดังนั้นสื่อประชาสัมพันธ์
เ ป็ นปั จ จั ยหนึ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อกา รตั ด สิ น ใ จซื้ อ ของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์มีหลากหลาย 
และมีข้อดี ข้อจ ากัดแตกต่างกันไป [9]  ในประเด็นของ
ประเภทสื่อที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปัจัยหลายๆ อย่าง
ของบ้านห้วยลอยนั้น คือ สื่อสิ่งพิมพ์ โดยได้มีนักวิจัยอ้างอิง
งานวิจัยของ นายอนันต์ อนันตโชติ ซึ่งได้สรุปไว้ว่า ประเภท
ของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการสื่อความหมายธรรมชาติ มีดังนี้  
[10] 

1) แผ่นปลิว (Leaflet) เป็นเครื่องหมายง่าย ๆ ที่ใช้
ในการติดต่อกับประชาชนเป็นกระดาษแผ่นเดียว ไม่มี 
รอยพับ พิมพ์หน้าเดียวหรือสองหน้า มีความกว้างไม่แน่นอน 
วัตถุประสงค์ของใบปลิวเพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชน
ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ ทั้งให้ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นได้ และเพื่อเป็นการย้ าข่าวสารหรือบรรเทาบางความรูส้กึ
นึกคิดที่เป็นปฏิปักษ ์

2) แผ่นพับ (Folders) มีลักษณะคล้ายแผ่นปลิว 
พิมพ์แผ่นเดียว หน้าเดียวหรือสองหน้าก็ได้ แต่พับอาจจะสอง
พับ สามพับ หรือสี่พับก็ได้ ความมุ่งหมายก็เพื่อเผยแพร่
กิจการที่ละเอียดกว่าแผ่นปลิว การจัดพิมพ์และการใช้สีสัน  
มีลักษณะเช่นเดียวกับการจัดท าแผ่นปลิว 

3) โปสเตอร์ (Poster) เป็นแผ่นกระดาษธรรมชาติ
หรือกระดาษแข็ง ท่ีมีภาพประกอบและมีข้อความง่าย ๆ อีก
ไม่กี่ค า สามารถให้ผู้พบเห็นสามารถมองเห็นได้แต่ไกล สะดุด
ความสนใจเป็นสิ่งที่ทราบได้ทันที และชวนปฏิบัติตาม 

4) จุลสาร (Bulletin) เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่มี
ขนาดต่าง ๆ กัน มีลักษณะเป็นเล่มปกอ่อนแต่ละเล่มจะมี
เรื่องเดียว เนื้อเรื่องจะเขียนอย่างสรุป เป็นเรื่องที่อยู่ใน 
ความสนใจของคนทั่วไปหนาตั้งแต่ 4-40 หน้า มีภาพตาราง 
แผนที่ แผนภูมิประกอบ 
 3.6 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ได้มีการเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบนพื้นที่สูง [11] พบว่า
โครงสร้างหลักทางวัฒนธรรมของชุมชนด้านระบบคุณค่า
ระบบการผลิต และระบบความสัมพันธ์มิได้เปลี่ยนแปลงไป
มากนัก หากแต่ได้มีการปรับตัวที่ส าคัญหลายประการเพื่อให้
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สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน ในด้าน
แนวคิดของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวนั้นชุมชนได้
กิจกรรมการท่องเทียวเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือในการรักษา
ระบบนิเวศและรักษาทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมทั้ ง เพื่ อการอนุรั กษ์ ในการรักษาระบบนิ เวศและ 
รักษาทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเพื่อการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชุมชนมากกว่า
การด าเนินการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหารายได้เพียงอย่างเดียว 
โดยต่อมาได้มีการท าการศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชน ต าบลแม่ราย  
อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ [12] พบว่า (1) ประชาชนต าบล
แม่รายมีความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศระดับมาก (2) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความ
ต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการเชิงนิเวศไม่แตกต่างกัน 
(3) ประชาชนคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการจัดการ
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ และได้รับประโยชน์จากการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแตกต่างกัน (4) ประชาชนที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแตกต่างกัน ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่
แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังได้มีการท าวิจัยเรื่อง เส้นทาง
ท่องเที่ยวภูมิทัศน์เชิงนิเวศ : กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1096 จังหวัดเชียงใหม่ [13] ผลการวิจัยพบว่า 
แนวคิดและองค์ประกอบหลัก ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
มี 4 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านพื้นที่ การจัดการ กิจกรรม
และกระบวนการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการให้
ข้อมูลท้องถิ่นเตรียมการจัดการการวางแผน การควบคุมดูแล
การใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมในการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ จะต้องไม่เป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นองค์กรชุมชนจึงมีความส าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วม
ในระบบการได้ผลประโยชน์ร่วมทั้ งผลประโยชน์ ด้าน
เศรษฐกิจสังคม ความรู้ ความเข้า ใจและตระหนักใน
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ความภูมิใจ มีความสุขใน 
ความเป็นอยู่ มีความร่วมมือในชุมชน มีความรักและหวงแหน
พร้อมจะอนุรักษ์และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และในเวลา
ต่อมาได้มีท าการวิจัยเรื่อง สถานการณ์และกระบวนการใช้
สื่ อ เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง [14] โดยใช้แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า สื่อที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจมาเยี่ยมเยือนภาคตะวันออก-เฉียงเหนือตอนล่าง คือ 
ค าบอกเล่าแบบปากต่อปากของเพื่อนหรือผู้ที่เคยเดินทาง
มาแล้ว ส่วนสื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อชาวไทยมากกว่า 
ชาวต่างประเทศ ขณะที่ชาวต่างประเทศให้ความสนใจ 
สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีเป็นคู่มือน าเที่ยว และสื่ออินเตอร์เน็ตน ามาใช้ใน
การศึกษาข้อมูล ประวัติความเป็นมา ความส าคัญของสถานที่

นั้นๆ โดยสื่อท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนล่าง คือ สื่อบุคคล เนื่องจาก
ส าม า รถ ให้ ข้ อมู ลที่ ชั ด เ จน  และ เป็ นที่ เ ช่ื อ ถื อ ข อ ง
กลุ่ ม เ ป้ า หม ายและส ามา รถส ร้ า งค ว ามประทั บ ใจ 
แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้  ส่วน 
สื่อโทรทัศน์ควรน าเสนอเอกลักษณ์ที่ชัดเจน เพิ่มเนื้อหาให้
มากขึ้น  แล้วสร้ างความน่าสนใจของสื่อ  โดยเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ใหม่ให้เกิดขึ้น สื่อเฉพาะกิจ เช่น สื่อแผ่นพับ  
คู่มือน าเที่ยว ส านักงานการท่องเที่ยว-แห่งประเทศไทยควร
น าไปเผยแพร่ในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ต  
ควรพัฒนาให้ค้นข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว เนื่องจากการค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
  
4. วิธีการด าเนินงาน 

งานวิจัยเรื่อง การส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
บ้านห้วยลอย จังหวัดน่าน คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจาก
ภาคสนาม ภาคปฐมภูมิ และภาคทุติยภูมิ ซึ่งเป็นการศึกษา
ข้อมูล. เพื่อศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านห้วย
ลอย เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ในรูปแผนผังการท่องเที่ยว และเพื่อประชาสัมพันธ์การ 
ท่องเทียวเชิงนิเวศ บ้านห้วยลอย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 3.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
 โดยศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ต ารา บทความ และ
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการส ารวจและรวบรวมแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 3.2 ติดต่อชุมชน  
 โดยคณะผู้วิจัย ได้จัดท าแบบส ารวจข้อมูลความต้องการ 
การบริการวิชาการ เพื่อให้ทราบถึงความจ าเป็น และ 
ความต้องการ ของชุมชนที่แท้จริง และตอบสนองความ
ต้องการ พร้อมกับแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยการน าความรู้
ทางวิชาการของคณะผู้วิจัย มาเผยแพร่ให้แก่ชุมชนอย่าง
เหมาะสม จากนั้นคณะผู้วิจัยได้จัดท าเอกสารจดหมายอย่าง
เป็นทางการไปยังผู้น าชุมชน ได้แก่ นายกบริหารส่วน 
ต าบลภูฟ้ า  และผู้ ใ หญ่ บ้ านบ้ านห้ วยลอย  เพื่ อแจ้ ง
วัตถุประสงค์โครงการวิจัย และขออนุญาตเข้าใช้สถานที่เพื่อ
ท าการวิจัย 
     3.3 จัดเวทีชุมชน   
      เป็นการจัดประชุมสมาชิกลูกบ้าน หมู่บ้านห้วยลอย 
ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และผู้น าชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะน า
ตนเองแก่ชุมชน ช้ีแจ้งวัตถุประสงค์การวิจัย และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากชุมชน และข้อมูลพื้นฐานด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
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(ก) (ข) 

ภาพที่ 1 (ก,ข) ลงพ้ืนท่ีติดต่อผู้น าชุมชน บ้านห้วยลอย 
 

  
(ก) (ข) 

  ภาพที่ 2 (ก, ข) จัดเวทีชุมชน บ้านห้วยลอย 
 
 3.4 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบส ารวจ เพื่อใช้
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
บ้านห้วยลอย แบบส ารวจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย
หัวข้อ ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ประเภททรัพยากร โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ดังนี ้
 กลุ่มที่ 1 การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประกอบด้วยหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 

(1) น้ าตก 
(2) ประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต ์
(3) พืชหายาก, สมุนไพร, ดอกไม ้
(4) จุดชมวิว หรือสถานท่ีถ่ายรูป 
(5) สัตว์, แหล่งที่อยู่ของสัตว์, เส้นทางการหากิน หรือ

รอยเท้าสัตว์ 
(6) อื่นๆ.................. 

กลุ่มที่ 2 การท่องเที่ยววิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน 
(1) ประเพณี(ปีใหม่, สงกรานต์, เข้าพรรษา, ออก

พรรษา, แต่งงาน, บวช, ขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ 
(2) วัฒนธรรม(ภาษา, การแต่งกาย, อาหาร, วิถีชีวิต

ความเป็นอยู,่ การละเล่น, ดนตรีพื้นบ้าน, อาชีพพ้ืนถ่ิน ฯลฯ) 
(3) ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน( สมุนไพร, แพทย์แผน

ไทย , ศิลปะ -ดนตรี -การแสดง - เพลง , ภาษาท้องถิ่น ,  
หัตถกรรมพื้นบ้าน ฯลฯ) 

(4) อื่นๆ................... 
กลุ่มที ่3 ทรัพยากรเพื่อความสะดวกการท่องเที่ยว 

(1) ที่พัก-โฮมสเตย,์ ลานกางเต้น 
(2) ร้านอาหาร, ร้านค้า 

(3) ที่จอดรถ 
(4) ห้องน้ า 
(5) จุดส าคัญ(บ้านผู้ใหญ่บ้าน-ก านัน-อบต., โรงเรียน, 

วัด-โบสถ,์ สถานท่ีราชการอื่นๆ ฯลฯ) 
(6) อื่นๆ................. 

ส่วนที่ 2  รายละเอียด เป็นส่วนที่ใช้จดบันทึกรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูล ที่ส าคัญ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ บ้านห้วยลอย 

3.5 ลงพื้นที่ส ารวจ เก็บข้อมูล 
      กลุ่มประชากรในการส ารวจ ได้แก่ ประชากรในชุมชน 
บ้านห้วยลอย ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยแบ่ง
เก็บจาก ผู้น าหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
(เช่น กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มร่องเรือยาง กลุ่มเดินป่า กลุ่มอาหาร
และเครื่องดื่ม) และกลุ่มชาวบ้านทั่วไป โดยได้ข้อมูลพื้นฐาน
จากการจัดเวทีชุมชน และการสอบถามจากผู้น าชุมชน เมื่อได้
ข้อมูลเบื้องต้นแล้วคณะวิจัยจึงเข้ าไปส ารวจเชิงลึกแต่ละ
สถานท่ีอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

 

  
(ก)  (ข) 

  
(ค) (ง) 

 ภาพที่ 3 (ก,ข,ค,ง)  ลงพื้นที่ส ารวจ เก็บข้อมูล บ้านห้วยลอย 
 

 3.6 วิเคราะหป์ระมวลผล และจัดท าสือ่สิ่งพิมพ์ 
      น าข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีชุมชน การสัมภาษณ์ และการ
ส า ร ว จ  ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ใ น 
รูปแผนภูมิการท่องเที่ยว และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ประเภท
สื่อสิ่งพิมพ์  

 3.7 จัดท ารายงานการวิจัย 
โดยจดัท าในรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

3.8 เผยแพร่องค์ความรู้  
       คณะผู้วิจัย ได้จัดอบรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ให้แก่
ชุมชน หมู่บ้านห้วยลอย ในหัวข้อเรื่อง การตลาดธุรกิจ
ท่องเที่ยว เทคนิคการประชาสัมพันธ์ โดยวิทยากรรับเชิญที่มี
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ความรู้ความเช่ียวชาญ ได้แก่ ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  
สตางค์รัตน์ วิทยากรผู้ช่วย ได้แก่คณะผู้วิจัย 

 

  
(ก) (ข) 

 

  
(ค) (ง) 

ภาพที่ 4 (ก,ข,ค,ง)  เผยแพร่องค์ความรู ้
 

5. ผลการส ารวจ 
การศึกษาวิจัย เรื่อง การส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ บ้านห้วยลอย จังหวัดน่านโดยใช้แบบส ารวจ ผู้วิจัย
ขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามประเด็นต่อไปนี้ 
1) ส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านห้วยลอย 
2) รวมข้อมูลด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในรูป
แผนผังการท่องเที่ยว 
3) สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเทียวเชิงนิเวศบ้านห้วยลอย 

5.1 ส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านห้วย
ลอย ประเภททรัพยากร โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 การท่องเที่ยวธรรมชาติ 
1.1 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ าตกห้วยปึง (น้ าตกสองพี่

น้อง) ระยะทาง 2,380 เมตร ประกอบด้วยทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ดังนี ้

1) สะพาข้ามล าน้ าว้า(สะพานวังช่าง) โดยห่างจาก
หมู่บ้าน 80 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ก) (ข) 
ภาพที่ 5 (ก,ข)  สะพานข้ามล าน้ าว้า 

2) ฐานที่พักช่ัวคราวกองก าลังคอมมิวนิสต์ ห่าง
จากสะพานข้ามน้ าว้า 400 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
ภาพที่ 6 (ก, ข)  ฐานท่ีพักช่ัวคราวกองก าลัง

คอมมิวนิสต ์
 
 3) วังตาด ห่างจากพ่ีพักคอมมิวนิสต์ 200 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  วังตาด 
 

4) แก่งปราบเซียน ห่างจากวังตาด 300 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8  แก่งปราบเซียน 
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5) กองหินตั้ง ห่างจากแก่งปราบเซียน 1,000 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
ภาพที่ 9 (ก, ข)  กองหินตั้ง 

6) น้ าตก 1 ห่างจากกองหินตั้ง 100 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ก) (ข) 
ภาพที่ 10 (ก, ข)  น้ าตก 1 

 
7) น้ าตก 2 ห่างจากน้ าตก 1  50 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
ภาพที่ 11 (ก, ข)  น้ าตก 2 

 
 
 
 

8) น้ าตก 3 ห่างจากน้ าตก 2   100 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
ภาพที่ 12 (ก, ข)  น้ าตก 3 

 
9) น้ าตกห้วยปึง ห่างจากน้ าตก 3   150 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
ภาพที่ 13 (ก, ข)  น้ าตกห้วยปึง 

 
1.2 เส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์และศึกษาธรรมชาติ 
“สหายยงค์” ระยะทาง 3,200 เมตร ประกอบด้วยทรัพยากร
การท่องเที่ยว ดังนี ้

1) อนุสรณส์ถานวีรชนสหายยงค์ ห่างจากจุดเริม่ต้น 
กม. ท่ี 8-9 จากบ้านห้วยลอย  

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14  อนุสรณ์สถานวีรชนสหายยงค ์
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2) จุดเช่ือมต่อเส้นทางปราบคอมมิวนิสต์ ห่างจาก 
อนุสรณส์ถานวีรชนสหายยงค์ 200 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 15  จุดเช่ือมต่อเส้นทางปราบคอมมิวนสิต ์

3) จุดติดตั้งปืนต่อต้านอากาศยานกองทัพไทย ห่าง
จาก จุดเชื่อมต่อเส้นทางปราบคอมมิวนิสต์ 1,200 เมตร 
 

 
 

ภาพที่ 17  จุดติดตั้งปืนต่อต้านอากาศยานกองทัพไทย 
 

4) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าเบญจพรรณ ห่างจาก 
จุดติดตั้งปืนต่อต้านอากาศยานกองทัพไทย 1,200 เมตร 
 

  
(ก) (ข) 

ภาพที่ 18 (ก, ข)  เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าเบญจพรรณ 
 

5) ทางลาดชันลงเขา ห่างจาก เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ป่าเบญจพรรณ 500 เมตร   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19  ทางลาดชันลงเขา 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 20  ทะเลหมอก 
 
กลุ่มที่ 2 การท่องเที่ยววิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 2.1 ประเพณี วัฒนธรรม ของชุมชน บ้านห้วยลอย 
 1) ประเพณี มีลักษณะทั่วไป คล้ายกับประเพณี
ของคนภาคเหนือ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์, เข้าพรรษา, ออก
พรรษา, แต่งงาน, บวช, ขึ้นบ้านใหม่ 
  2) ภาษาที่ใช้ มี 3 ภาษา เนื่องจากเป็นชุมชนที่เกิด
จากการอพยพสมัยที่เป็นคอมมิวนิสต์ เช่น ภาษาลั้ว ภาษา
เหนือ ภาษาอีสาน 
 3) อาหารและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบ
อาหาร ส่วนใหญ่จะประกอบอาหารแบบง่ายๆ ท่ีสามารถหา
ได้ตามพื้นถิ่น เช่นผักพื้นถิ่น สัตว์ป่าที่ล่ามาได้ เครื่องปรุงจะ
ให้เกลือเป็นส่วนประกอบหลัก  
 4) อาชีพหลัก คือเกษตรกรรม ปลูกข้าว ข้าวโพด 
ท าสวน เลี้ยงสัตว์ และหาของป่า 
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

ภาพที่ 21 (ก,ข,ค,ง)  วิถีชีวิตความเป็นอยู ่
 
 2.2 ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน 
  1) ปราชญ์ด้าน สมุนไพร ได้แก่ นางลัดดา  บุญอิน 
เป็นหมอสมุนไพรที่มีประสบการณ์มานาน ปรุงยาสมุนไพร
หลายชนิด เช่นยาแก้ไอ แก้อักเสบ ลดความดัน ลดไข้ ฯลฯ 
นอกจากนี้ นางลัดดา  บุญอิน ยังมีความสามารถด้านแพทย์
แผนจีน(ฝังเข็ม) อีกด้วย 

 

ภาพที่ 22 (ก,ข) ปราชญ์ด้าน สมุนไพร 
 

2) ปราชญ์ด้าน แพทย์แผนจีนได้แก่ นางดาว บุญอิน 
นางนอม  บุญอิน นายเคลื่อน  บุญอิน เป็นหมอฝังเข็ม 
แผนจีน เริ่มฝังเข็มตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 สมัยคอมมิวนิสต์  
โดยได้ รับความรู้ จ ากหมอชาวจีนที่ ให้ การสนับสนุน
คอมมิวนิสต์ เพื่อรักษาผู้บาดเจ็บจากการต่อสู้สมัยยังมี
คอมมิวนิสต์  ซึ่ ง รักษาได้หลายโรค เ ช่น ไข่  ปวดท้อง  
กระดูกทับเส้น ปวดประจ าเดือน ผ่าตัด ท าคลอด ฯลฯ 
 
 

 
(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

ภาพที่ 23 (ก,ข,ค,ง)  การฝังเข็ม แพทย์แผนจีน 
 

3) ปราชญ์ด้าน ดนตรี การแสดง เพลง ได้แก่ นายเทียบ  
อินท า ปราชญ์ด้านดนตรีพื้นบ้าน สามารถเล่นดนตรีพื้นบ้าน 
เช่น ดีดพิณ เป่าแคน นางบ าเพ็ญ  บุญอิน นางธันวา  บุญอิน 
นางดาว  บุญอิน ปราชญ์ด้านการขับร้อง โดยเล่นดนตรี
พื้นบ้าน คือ ตีพิ และขับร้องพร้อมกับประกอบท่าร า 
 

  
(ก) (ข) 

ภาพที่ 24 (ก,ข)  การเล่นดนตรีพืน้บ้าน 
 

4) ปราชญ์ด้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ นายเคี่ยน  บุญ
อิน นางขัน  บุญอิน นายแต  บุญอิน มีความสามารถทางดา้น
หัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น จักรสาน ปง พัดข้าว ค้อง ตะกร้า 
ฯลฯ 
 

  
(ก) (ข) 

ภาพที่ 25 (ก,ข)  หัตถกรรมพื้นบา้น 
 

5) ปราชญ์ด้าน ประวัติศาสตร์ ได้แก่ นายสวย พันณรงค์
( สหายส ง่ า )  นาย วัฒ น์   แปงอุ ด  มี ค วามรู้ ท า ง ด้ าน

  
(ก) (ข) 
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ประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์ และมีความช านาญในการเดินป่า 
เพราะเป็นคอมมิวนิสต์ ต้องอยู่ ในป่าเพื่อต่อสู่เป็นเวลา 
หลายปี 
 

  
(ก) (ข) 

ภาพที่ 26 (ก,ข)  ปราชญ์ด้าน ประวัติศาสตร ์
 
กลุ่มที่ 3 ทรัพยากรเพื่อความสะดวกการท่องเที่ยว 
 3.1 สาธารณูปโภค 
 บ้านห้วยลอย มีถนนลาดยางเส้นเล็กจากถนนเส้น
หลัก น่าน-บ่อเกลือ จนถึงหมู่บ้าน มีไฟฟ้า ประปาภูเขา 
สัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รับได้บางเครือข่าย และ
บางจุดของหมู่บ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร มีจ านวนน้อยและ
เปิดปิดไม่สม่ าเสมอ ไม่เป็นเวลา ที่จอดรถ ห้องน้ า และลาน
กางเต้นท์ สามารถใช้บริการได้ที่ โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า  
อิงคุลานนท์ และมีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ 
 

 
ภาพที่ 27  ที่พักแบบโฮมสเตย ์

 
 3.2 สถานท่ีส าคญั 
  1) โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 
 

 
ภาพที่ 28  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 

 
 3.3 สถานีอนามัย 

 
ภาพที่ 29  สถานีอนามัย 

3.4 แปลงสาธิตการใช้ประโยชน์ท่ีดินบนท่ีราบสูง  
 

  
(ก) (ข) 

ภาพที่ 30  แปลงสาธิตการใช้ประโยชน์ท่ีดินบนท่ีราบสูง 
 
5.2 รวมข้อมูลด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ใน
รูปแผนผังการท่องเท่ียว 
 1) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ าตกห้วยปึง 
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ภาพที่ 31  เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ าตกห้วยปึง 

 
 2) เส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ และชมธรรมชาติ 
สหายยงค์ 
 

 
ภาพที่ 32  เส้นทางศึกษาประวัตศิาสตร์ และชมธรรมชาติ 

“สหายยงค์” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) แผนที่ปราชญ์ชุมชน บ้านห้วยลอย 
 

 
ภาพที่ 33  แผนที่ปราชญ์ชุมชน บ้านห้วยลอย 

 
5.3 สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร ท่ อ ง เ ที ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ  
บ้านห้วยลอย 
 1) แผ่นพับหน้าท่ี 1 

 
ภาพที่ 34  แผ่นพับหน้าท่ี 1 
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 2) แผ่นพับหน้าท่ี 2  
 

 
 

ภาพที่ 35  แผ่นพับหน้าท่ี 2 
 
6. สรุปผลและอภปิราย 
 ได้ผลการส ารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้าน
ห้วยลอย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
 กลุ่มที ่1  การท่องเที่ยวธรรมชาติ 
 1) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ าตกห้วยปึง(น้ าตกสองพี่
น้อง) ระยะทาง 2,380 เมตร  
 2) เส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์และศึกษาธรรมชาติ  
“สหายยงค์” ระยะทาง 3,200 เมตร  
 กลุ่มที ่2  การท่องเที่ยววิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 1) ประเพณี วัฒนธรรม ของชุมชน บ้านห้วยลอย สรุปได้
ดังนี้ ประเพณี มีลักษณะทั่วไป คล้ายกับประเพณีของคน
ภาคเหนือ ภาษาที่ใช้ มี 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาลั้ว ภาษาเหนือ 
ภาษาอีสานการประกอบอาหาร ส่วนใหญ่จะประกอบอาหาร
แบบง่ายๆ ที่สามารถหาได้ตามพื้นถิ่น  อาชีพหลัก คือ
เกษตรกรรม ปลูกข้าว ข้าวโพด ท าสวน เลี้ยงสัตว์ และหา
ของป่า 
 2) ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน ประกอบด้วย 1) ปราชญ์
ด้าน สมุนไพร ได้แก่ นางลัดดา  บุญอิน 2) ปราชญ์ด้าน 
แพทย์แผนจีน ได้แก่ นางดาว  บุญอิน นางนอม  บุญอิน  
นายเคลื่อน  บุญอิน 3) ปราชญ์ด้าน ดนตรี การแสดง เพลง 
ได้แก่ นายเทียบ อินท า นางบ าเพ็ญ บุญอิน นางธันวา  
บุญอิน นางดาว  บุญอิน 4) ปราชญ์ด้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน 
ได้แก่ นายเคี่ยน  บุญอิน นางขัน  บุญอิน นายแต  บุญอิน  
5) ปราชญ์ด้าน ประวัติศาสตร์ ได้แก่ นายสวย  พันณรงค์
(สหายสง่า) นายวัฒน ์ แปงอุด 6) ปราชญ์ด้าน พิธีกรรม(หมอ
สู่ขวัญ) ได้แก่ นายอ่อน  บุญอิน  
 กลุ่มที ่3  ทรัพยากรเพื่อความสะดวกการท่องเที่ยว 
 1) สาธารณูปโภค บ้านห้วยลอย มีถนนลาดยางเส้นเล็ก
จากถนนเส้นหลัก น่าน -บ่อเกลือ จนถึงหมู่บ้าน มีไฟฟ้า 

ประปาภูเขา สัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  รับได ้
บางเครือข่าย และบางจุดของหมู่บ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร  
มีจ านวนน้อยและเปิดปิดไม่สม่ าเสมอ ไม่เป็นเวลา ที่จอดรถ 
ห้องน้ า และลานกางเต้นท์ สามารถใช้บริการได้ที่ โรงเรียน
ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ และมีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ 
 2) สถานที่ส าคัญ ได้แก่ 1) โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า  
อิงคุลานนท์ 2) สถานีอนามัย 3) แปลงสาธิตการใช้ประโยชน์
ที่ดินบนที่ราบสูง 
 จากผลการวิจัย พบว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กลุ่มที ่1 การท่องเที่ยวธรรมชาติ และ กลุ่มที ่2 การท่องเที่ยว
วิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความสงบ ท้าทาย รักใน
ธรรมชาติ และพอเพียงกับการสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
ม า เ ที่ ย ว ที่ บ้ า น ห้ ว ย ล อ ย  ห า ก มี กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม 
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อผลักดันให้บ้านห้วยลอย
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ บ้านห้วยลอยอาจไม่
สามารถรองรับนักท่องเที่ ยวได้  เนื่ องจากทรัพยากร 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มที่ 3 ทรัพยากรเพื่อความสะดวก
การท่องเที่ยว มีไม่เพียงพอ เช่น ห้องน้ าสาธารณะ ที่จอดรถ 
ร้านอาหาร ร้านขายของ ระบบรักษาความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ ยว  ระบบการจัดการขยะในหมู่บ้ าน  หาก
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอาจเกิดความไม่พึงพอใจและ ไม่
ประทับใจได้ ซึ่งจาก ค านิยามความหมายของการท่องเที่ยว
เ ชิงนิ เวศ  ของ ราฟ บุค เลย์  (อ้าง ถึงใน สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) [15] นิยามว่า 
คือการท่องเที่ยวที่ถูกจัดการดูแลอย่างยั่งยืน อยู่บนพื้นฐาน
ของธรรมชาติ มีการศึกษาด้านการเรียนรู้วัฒนธรรม และ/
หรือ สิ่งแวดล้อมเอื้อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ และสร้างความ
พึ งพอใจแก่นั กท่ อง เที่ ย ว  จะ เห็นความพึ งพอใจแก่
นักท่องเที่ยว เป็นสิ่งส าคัญในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ดังนั้น
ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความ 
พึงพอใจ และประทับใจมากท่ีสุด 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรผู้ประสานงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้ านนา ที่ สนับสนุนงบประมาณในการท าวิ จั ย  และ
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  สตางค์รัตน์ ที่ท่าน
ได้มาช่วยเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนมา  
ณ โอกาสนี้  
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บทคัดย่อ  
          บทความนี้ได้น าเสนอการวิเคราะห์โซ่อุปทานเชอรี่บ้านสันเจริญ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อหาความสัมพันธ์ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มของการแปรรูปเชอรี่ กาแฟกะลา สารกาแฟ กาแฟคั่ว ตามล าดับ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติด้วย
เทคนิคการพยากรณ์และวิเคราะห์ปริมาณเชอรี่ที่ใช้ผลิตกาแฟแต่ละชนิดที่ได้ตลอดสายโซ่อุปทาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ตั้งเป้าหมาย ก าหนดทิศทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มของโซ่อุปทานเชอรี่ ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายการแปรรูปเชอรี่ เป้าหมาย
การใช้สารกาแฟในการผลิตกาแฟคั่ว เพื่อแสดงความเช่ือมโยงเป้าหมาย ได้สมมุติการทดลองสภาวะโซ่คุณค่าเชอรี่ ในปี 2563 
โดยสมมุติให้ใช้ สารกาแฟเพื่อแปรรูปเป็นกาแฟคั่วเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 (As-is คาดหมาย) เป็นร้อยละ 15 (To-be เป้าหมาย) 
คิดเป็นปริมาณกาแฟคั่วที่เพิ่มขึ้นจาก7.9 ตัน เป็น 11.9 ตัน จากเป้าหมายดังกล่าว พบว่าต้องส่งเสริมการผลิตกาแฟคั่วให้
เติบโตขึ้นร้อยละ 63 ของการคาดหมาย โดยมีมูลค่าโดยรวมของโซ่คุณค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ผลการวิเคราะพบว่า การ
ตั้งเป้าหมายขึ้นที่ส่วนใดจะส่งผลต่อเป้าหมายที่ส่วนอื่นของโซ่อุปทานเชอรี่ ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นเป้าหมายในการในการ
พัฒนาอุตสากรรมการผลิตกาแฟคั่วบ้านสันเจริญ ได้ต่อไป 

ค าหลัก: โซ่อุปทานเชอรี่, โซ่คุณคา่, เชอรี่   
 
Abstract 

This article has done chain value Coffee Cherry analysis of building value added at Sunjarean village 
to find a relationship, by analyses way statistics relation with forecasting technique and analyses Coffee 
Cherry quantity that use produce rubber each kind products has that. Through value chain, for guideline 
for setting expected results. Set the direction in building value added of value Coffee Cherry type integration 
chain, cause the accordance and effect of location aim in each the part of value chain. Which include 
Cherry processing expected results, the expected results of using green coffee bean to produce roasted 
coffee for show target link. Suppose Coffee Cherry value chain situation in 2021, the processed green coffee 
bean are roasted coffee an increase of 10 percent (Expected results) to 15 percent (target), amount of 
roasted coffee increased from37.1 tons to 55.6 tons. From the target, it was found that the production of 
roasted coffee should be increased to 50 percentage of expected results. The overall value chain value 
increased by 3.3 percent. Targeting in each part of the Coffee Cherry supply chain will affect other 
components of the Coffee Cherry supply chain, which the results can be used as a target for Coffee Industry 
Development at Sunjarean village.  

Keywords: Coffee Cherry Supply Chain, Value Chain, Coffee Cherry 
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1. บทน า 
     กาแฟเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่คนไทยให้ความนิยม 
ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าในปี 2555 คนไทยบริโภค
กาแฟคนละ 233 แก้ว/คน/ปี และจากข้อมูลของเนสท์เล่
(ไทย) จ ากัด ในปี 2559 บริษัท คนไทยบริโภคกาแฟ เพิ่มเปน็ 
300 แก้ว/คน/ปี เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 มูลค่าตลาดของ
กาแฟคั่วบดและกาแฟส าเร็จรูป จากข้อมูลกรมธุรกิจการค้า
ยังพบว่า ในปี 2559 มีธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ ด าเนินการ
อยู่ทั่วประเทศ 491 ราย ประกอบด้วยภาคเหนือ 84 รายคิด
เป็นมูลค่า 152 ล้านบาท โดยกรมธุรกิจการค้าคาดการณ์ว่า 
ธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ จะมีการเจริญเติบโตและ
ขยายตัวสูง ซึ่งจะเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจการขายส่งกาแฟเติบโต
ขึ้นเพือ่ตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ         
     จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่เหมาะสมต่อการ
ปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้า(Arabica) โดยในปี 2558 จังหวัด
น่านมีพื้นที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 8 ,809 ไร่ (ตารางที่ 1) ให้
ผลผลิตทั้งหมด 634,915 กิโลกรัม โดยพื้นที่ในอ าเภอท่าวัง
ผาเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดถึง 5 ,904 ไร่ คิดเป็น         

ร้อยละ 67.8 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด มีพื้นที่ให้ ให้ผลผลิต 
550,000 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 87 ของผลผลิตทั้งหมด 
ดังนั้นบทความนี้จึ งได้ศึกษาโซ่อุปทานของการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มเชอรี่ บ้านสันเจริญ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
เพื่อน าไปใช้เป็นเป้าหมายในการในการพัฒนาอุตสากรรมการ
ผลิตกาแฟคั่ว บ้านสันเจริญ ได้ต่อไป 
 

 
รูปที่ 1 เมล็ดเชอรี ่

 

 
ตารางท่ี 1 พ้ืนที่ปลูกกาแฟ และผลผลิตกาแฟของจังหวัดน่าน ปี 2558 
   เนื้อท่ีปลูกใหม่   เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต   รวมพื้นท่ีปลูก   ผลผลิต  
   (ไร่)   ร้อยละ   (ไร่)   ร้อยละ   (ไร่)   ร้อยละ   ก.ก.  ร้อยละ 

นาหมื่น      14  0.22% - 0.00%      14  0.16%          -    0.00% 

ปัว     105  1.61% - 0.00%     105  1.19%          -    0.00% 

เวียงสา     318  4.88% - 0.00%     318  3.61%          -    0.00% 

เฉลิมพระเกียรต ิ      99  1.52% 79 3.44%     178  2.02%    14,220  2.24% 

ทุ่งช้าง     610  9.37% 60 2.61%     670  7.61%    26,970  4.25% 

บ่อเกลือ     276  4.24% 91 3.96%     367  4.17%    35,550  5.60% 

สองแคว     836  12.84% 418 18.19%  1,254  14.24%    63,175  9.95% 

ท่าวังผา  4,253  65.32% 1650 71.80%  5,903  67.01%  495,000  77.96% 

รวม 6,511 100% 2,298 100% 8,809 100% 634,915 100% 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
 
2.ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 โซ่อุปทานเชอรี่ บ้านสันเจริญ 
     การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
การร่วมมือกันบริหารจัดการในทุกหน่วยงานที่มีความ

เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ  ตั้งแต่กิจกรรมการ
วางแผน  กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา  กิจกรรมการผลิตและ
กิจกรรมโลจิสติกส์ทุกกิจกรรม  ในทุกภาคส่วนของโซ่อุปทาน
ของผู้ผลิตต้นน้ า  ผู้ผลิตกลางน้ าและปลายน้ า  จนกระทั่งถึง
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ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์  โดยการจัดการโซ่อุปทานจะเป็นการ 
บูรณาการระหว่างการจัดการอุปสงค์และการจัดการอุปทาน
ภายในและระหว่างบริษัทให้สามารถด าเนินการร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยองค์ประกอบของโซ่อุปทานเชอรี่
ประกอบด้วย ชาวสวน ผู้รวบรวมเชอรี่ วิสาหกิจชุมขนบ้าน
สันเจริญโรงงานแปรรูป ผู้ขนส่ง โดยชาวสวนท าหน้าท่ีในการ
ผลิตเชอรี่ วิสาหกิจชุมขนบ้านสันเจริญ ท าหน้าที่ในการ
รวบรวมเชอรี่ เพื่อน าไปแปรรูปเป็นกาแฟกะลา แปรรูปกาแฟ
กะลาเป็นสารกาแฟ แปรรูปสารกาแฟเป็นกาแฟคั่ว ส่งสาร
กาแฟสู่ตลาดภายนอก 
2.2 การพยากรณ ์
     การพยากรณ์เป็นกระบวนการคาดคะเนความต้องการ
ของสินค้าและบริการในอนาคตในช่วงเวลาหนึ่ง โดยอาศัย
ข้อมูลในอดีตเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ การพยากรณ์ 
เชิงปริมาณด้วยการประยุกต์วิธี Trend Analysis และวัดผล
การพยากรณ์ด้วย MAPE (Mean Absolute Percentage 
Error) เพื่อหาปริมาณผลผลิตเชอรี่และสร้างสมการมูลค่าการ
จ าหน่ายกับปริมาณเทียบกับเวลา ด้วยการประยุกต์สมการ 
Regression เพื่อหามูลค่าโซ่อุทานเชอรี่ 
2.2. งานวิจัยทีเกี่ยงข้อง 
      จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกกับโซ่คุณค่าที่
ผ่านมาพบว่า(กฤษฎา และคณะ, 2545) ได้ศึกษาโครงสร้าง
อุตสาหกรรมยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ยาง ใน
อุตสาหกรรมยาง ต่อมา เพียรพรรคและคณะ (2549) ได้
ศึกษาแนวทางและโครงสร้างการผลิต การตลาดและ
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ใน
การผลิต การตลาดในอนาคต และ ต่อมาดวงพรรณ และ
เตือนใจ (2552) ได้ศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ยางพาราไทย ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างโซ่อุปทานยางพาราจาก 
เกษตกร พ่อค้าคนกลาง ตลาดกลางยางพารา และโรงงาน
แปรรูปยางพาราไปสู่ผลิตภัณฑ์ยาง พิศป์ชนกฐ์ จามิกรานนท์ 
(2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะห่วงโซ่อุปทาน 
เชิงสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่กาแฟอราบิก้า ท าให้ทราบถึงปัจจัย

ที่มีผลต่อสมรรถนะห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่
กาแฟอราบิก้า รวมทั้งค่าน้ าหนักและล าดับความสาคัญของ
แต่ละปัจจัย ซึ่งสามารถนาไปพัฒนาตัวช้ีวัดหรือแบบประเมิน
สมรรถนะห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่กาแฟ 
อราบิก้าได้  ดังนั้นบทความนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาโซ่อุปทานของ
การสร้างมูลค่าเพิ่มเชอรี่  บ้านสันเจริญ อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน เพื่อเพื่อหาความสัมพันธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของการแปรรูปเชอรี่  ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นเป้าหมายใน
การในการพัฒนาอุตสากรรมการผลิตกาแฟคั่ว บ้านสันเจริญ 
ต่อไป 

3.สภาวะปัญหาโซ่อุปทานเชอร่ี บ้านสันเจริญ 
     โซ่อุปทานเชอรี่บ้านสันเจริญ เริ่มจากส่วนของต้นน้ าคือ
เกษตรกรน าผลเชอรี่จากต้นกาแฟรวมรวมน าส่งที่วิสาหกิจ
ชุมชนบ้านสันเจริญ  เพื่อเข้าสู่โรงงานแปรรูปขั้นต้น ขั้นกลาง
และสุดท้าย ในส่วนกลางน้ าและปลายน้ า โดยโรงงานแปรรูป
ขั้นต้นจะแปรรูปเชอรี่จากเกษตรกรไปเป็นกาแฟกะลา 
ส าหรับโรงงานแปรรูปขั้นกลางท าการแปรรูปจากกาแฟกะลา
ไปเป็นสารกาแฟ และในส่วนของปลายน้ าจะแปรรูปสาร
กาแฟเป็นกาแฟคั่ว ดังรูปที่ 2 ดังนั้นจึงต้องหาความสัมพันธ์
ของการเติบโตของอุตสาหกรรมและประเภทและปริมาณการ
ใช้เชอรี่และสารกาแฟกลางน้ าและต้นน้ าให้เช่ือมโยงกัน ซึ่ง
วิสาหกิจชุมชนส่งผลิตถัณฑ์จ าหน่ายสู่ตลาดภายนอกแยกเปน็
สารกาแฟ ร้อยละ 90 และกาแฟคั่วร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามการที่ผลผลิตเชอรี่ที่ เพิ่มขึ้น ดัง 
ตารางที่ 2 ยังขาดเป้าหมายการใช้เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ขั้นกลางน้ าและขั้นปลายน้ าและขาดทิศทางในการด าเนินงาน
ส าหรับการสร้างมูลค่า เพิ่ มในโซ่อุปทานเชอรี่ ให้ เกิด
ความสัมพันธ์กับดังนั้นบทความนี้จึงได้หาความสัมพันธ์
เป้าหมายของการปริมาณการใช้สารกาแฟเพื่อแปรูปเป็น
กาแฟค่ัว เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นเป้าหมายในการในการ
พัฒนาโช่คุณค่าอุตสากรรมการผลิตกาแฟคั่ว บ้านสันเจริญ 
ได้ต่อไป 
 

 
รูปที่ 2 โซ่อุทานเชอรี่บ้านสันเจรญิ
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ตารางที่ 2 ผลผลติเชอรี่บ้านสันเจริญ หน่วย : กิโลกรัม 
ปี ผลผลิตเชอร่ี 

2554   473,890  

2555   501,000  

2556   501,000  

2557   590,000  

2558   550,000  
 
4. วิธีด าเนินงานวิจัย 
     วิธีการด าเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษาโครงสร้าง 
โซ่อุปทานเชอรี่ตั้งแต่ต้นน้ าที่เกษตรกรจนถึงปลายน้ าที่การ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว การพยากรณ์ผลผลิตเชอรี่  
ปี 2559-2563 และการคาดหมายปริมาณและมูลค่าการแปร
รูปรวมถึ งมูลค่ ารวมของผลผลิตรวม และวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ทางสถิติของปริมาณเชอรี่ที่ใช้ ( Input) และ
ปริมาณผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วที่ ได้  (Output) โดยน าเสนอ
ตัวอย่างสภาวะโซ่คุณค่าเชอรี่คาดหมายปี 2563 ดังนี ้
4.1 การพยากรณผ์ลผลติเชอรี่ในอนาคต 
     4.1.1 การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตเชอรี่คาดหมาย       
ในการวิเคราะห์โซ่คุณค่าส าหรับอนาคตได้ท าการพยากรณ์ 
ปริมาณผลผลิตใน 5 ปีข้างหน้าช่วงปี 2559 – 2563 โดย
ประยุกต์หลักการพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบ Trend 
Analysis โดยใช้ข้อมูลในอดีตปี 2554-2558 ตัวแบบของ
สมการพยากรณ์ ดังสมการที่ 1 ค่า MAPE (Mean Absolute 

Percentage Error) เท่ากับ 3.2 % ผลผลิตเชอรี่คาดหมาย 
ปี 2559-2563 ดังตารางที่ 3 

Yt = 24,122x + 450,812                       (1) 
 
     จากสมการที่ 1  x =1 ปี 2554 X มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 11
เนื่องจากในการคิดการณ์ภายในปี 2561(x=8) จะปลูกกาแฟ
เต็มพื้นที่ปลูก 7,000 ไร่ และกาแฟจะให้ผลผลิตเต็มพื้นที่ใน
ปี 2564 (x= 11)  

ตารางที่ 3 ค่าการพยากรณ์ผลผลิเชอรี่ปี 2559 - 2563 
ปี ผลผลิตเชอร่ี 

2559      595,544  

2560      619,666  

2561      643,788  

2562      667,910  

2563      692,032  
 
4.1.2 การคาดหมายมูลคา่เชอรี่ สารกาแฟ กาแฟคั่ว 
     การแปรรูปเชอรี่เป็นสารกาแฟและการแปรรูปสารกาแฟ
เป็นการคั่วของบ้านสันเจริญพบว่ามีอัตราส่วน เชอรี่ต่อสาร
กาแฟต่อกาแฟคั่ว คือ 5:1:0.72 ผลผลิตเชอรี่ทั้งหมด แปรรูป
เป็นสารกาแฟ สารกาแฟร้อยละ 90 น าผลผลิตสู่ตลาด
ภายนอกที่เหลือร้อยละ 10 แปรรูปเป็นกาแฟคั่ว พยากรณ์
มูลค่าผลิตภัณฑ์เชอรี่ต่อหน่วย ปี 2559 – 2563 และสร้าง
สมการมูลค่าการส่งออกกับปริมาณเทียบกับเวลา ด้วยการ
ประยุกต์สมการ Regression ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 สรุปสมการมูลคา่เชอรี ่สารกาแฟ และกาแฟคั่วต่อกิโลกรัม 
ผลิตภัณฑ ์ มูลค่าผลิตภัณฑช์นิด i มูลค่าผลิตภัณฑ์ ชนิด i ต่อกิโลกรัม 

เชอรี่ V1t = Y1t * R1 R1t =  0.7t + 17.5  MAPE= 0.9 
สารกาแฟ V2t = Y2t * R2 R2t = 2.5t + 165.5 MAPE= 0.2 
กาแฟคั่ว V3t = Y3t * R3 R3t =  7t + 4004  MAPE= 0.2 

รวม Vรวม =(V2t+V3t) -V1t 
 
       Vit = มูลค่าผลิตภัณฑ์คาดหมาย ชนิด i ในปี t  
       Yit = ปริมาณคาดหมายผลิตภัณฑ์ ชนิด i ในปีท่ี t 
       Rit = มูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อกิโลกรัม ชนิด i ในปีท่ี  
        t   = ปีท่ี t (t = 1 ในปี 2554) 
 

จากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตแต่ละชนิดและ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อกิโลกรัมสามารถน ามาหาสภาวะโซ่
อุปทานเชอรี่รายปีในอนาคตตั้งปี 2559-2563 ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 สภาวะโซ่อุปทานเชอรี่รายปีในอนาคตตั้งปี 2559-2563 
 ปริมาณ (ก.ก.) มูลค่า (บาท) 

มูลค่ารวมในโซ่คุณค่า 
ปี เชอรี่ สารกาแฟทีจ่ าหนา่ย กาแฟค่ัว เชอรี่ สารกาแฟทีจ่ าหนา่ย กาแฟค่ัว 

2559 595,544               85,758    6,861       12,923,305          15,479,380   3,032,415             5,588,490  
2560 619,666               89,232    7,139       13,880,518          16,329,438   3,205,210             5,654,130  
2561 643,788               92,705    7,416       14,871,503          17,196,865   3,381,896             5,707,258  
2562 667,910               96,179    7,694       15,896,258          18,081,660   3,562,472             5,747,873  
2563 692,032               99,653    7,972       16,954,784          18,983,822   3,746,938             5,775,976  

รวม 3,218,940 463,527 37,082 74,526,368 86,071,164 16,928,930 28,473,727 

4.2 การวิเคราะหโ์ซ่อุปทานเชอรี ่
     จากการคาดหมายปริมาณและมูลค่าเชอรี่ สารกาแฟ 
กาแฟคั่วสามารถเช่ือมโยงเป้าหมายสภาวะโซ่คุณค่าเชอรี่
คาดหมายได้ตัวอย่างกรณีปี 2563 จากเชอรี่หมด 692,032 
กิโลกรัม  (100%) แปรรูปเป็นสารกาแฟ 553,626 กิโลกรัม 
(80%) เสียหายระหว่างกระบวนการผลิต 138,406 กิโลกรัม  
(20%) คิดเป็นสรกาแฟ 110,725 กิโลกรัม ใช้แปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ ว  11 ,073 กิ โลกรัม (10%) คิดเป็น 
กาแฟคั่ว 7,972 กิโลกรัม ที่เหลือ 99,653 กิโลกรัม (90%) 

จ าหน่ายประเทศ ดังนั้นเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธืที่
เช่ือมโยงกันของปริมาณผลผลิตและมูลค่าของเชอรี่ตั้งแต่ต้น
น้ าถึงปลายน้ า การคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นหมายถึงรูปแบบ
การเติบโตเหมือนในอดีต (As-is) ส าหรับการตั้งเป้าหมายคือ 
ต้องการให้เป็น (To-be) โดยสมมุติให้มีการใช้สารกาแฟเพื่อ
แปรรูปเป็นกาแฟคั่วเพิ่มจาก (As-is คาดหมาย) 11,073 
กิโลกรัม (10%) เป็น (To-be เป้าหมาย) 16,609 ตัน (15%)  
คิดเป็นปริมาณเชอรี่ที่ต้องเพิ่ม  27,681 กิโลกรัม จากค่า
คาดหมาย (รูปท่ี3) 

 
รูปที่ 3 แสดงสภาวะโซ่อุทานเชอรีจ่าก As-is คาดหมายไปสู่ To-be เป้าหมาย ปี 2563 

 
5. ผลการด าเนินการวิจัย 
     จากการวิเคราะห์โซ่อุปทานเชอรี่ โดยแสดงความสัมพันธ์
ของมูลค่าและปริมาณของการสร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟคั่วที่
ปลายน้ ากับมูลค่าและปริมาณของเชอรี่ที่ใช้เพื่อแสดงการ

เช่ือมโยงของเป้าหมายการใช้เชอรี่และเป้าหมายอัตราการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมกาแฟค่ัว ด้วยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางสถิติของปริมาณเชอรี่ที่ใช้ ( Input) และ
ปริมาณกาแฟคั่วท่ีได้ (Output) และน าเสนอตัวอย่างสภาวะ
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โซ่คุณค่าเชอรี่คาดหมายปี 2563 โดยน าเสนอตัวอย่างสภาวะ
โซ่คุณค่าเชอรี่คาดหมายปี 2563 โดยการคาดการณ์รูปแบบ
การเติบโตเหมือนในอดีต (As-is) ส าหรับการตั้งเป้าหมายคือ
ที่ต้องการให้เป็น(To-be) โดยสมมุติให้มีการใช้สารกาแฟเพื่อ
แปรรูปเป็นกาแฟคั่วเพิ่มจาก  10% เป็น 15 % คิดเป็น
ปริมาณเชอรี่ที่ต้องเพิ่ม 27,681 กิโลกรัม จากค่าคาดหมาย 
ดังนั้นอุตสาหกรรมกาแฟคั่ว จะต้องเพิ่มก าลังการผลิตขึ้น 
63 % ซึ่งเพิ่มจากการซึ่งเพิ่มจากการคาดการณ์การเติบโต
ปกติ 26 % มูลค่ารวมของโช่อุปทานเชอรี่ของบ้านสันเจริญ 
เพิ่มขึ้นเป็น 6,594,788 บาท (เพิ่มขึ้น14%) โดยมูลค่าการ
จ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ ร วมของวิ ส าหกิ จ ชุมชน เ ท่ า กั บ 
23,549,572 บาท 

6. สรุป 
   จากการศึกษาโซ่คุรค่าเชอรี่ ได้แสดงความสัมพันธ์ของ
ปริมาณและมูลค่าที่เกิดขึ้นในส่วนผลผลิตต้นน้ าการผลิตเชอรี่ 
การแปรรูปเชอร่ีเป็นสารการรแฟ และการแปรรูปสารกาแฟ
เป็นกาแฟคั่ว ผลที่ได้นี้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
ตั้งเป้าหมาย ก าหนดทิศทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มของ 
โซ่อุปทานเชอรี่ ท าให้เกิดความสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน
ของเป้าหมายที่อยู่ในแต่ละส่วนของโซ่อุปทานเชอรี่บ้านสัน
เจริญ ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายผลผลิต เป้าหมายการแปร
รูปสารกาแฟเป็นกาแฟคั่ว ดังนั้นหากมีการตั้งเป้าหมายขึ้นที่
ส่วนใดส่วนหนึ่งในโซ่อุปทานเชอรี่บ้านสันเจริญจะส่งผลต่อ
เป้าหมายที่ส่วนอื่นในโซ่อุปทานเชอรี่ โดยจากการวิเคราะห์นี้
จะช่วยให้การวางนโยบายและแผนงานแต่ละส่วนใน 
โซ่อุปทานเชอรี่มีความชัดเจนโดยส าหรับทิศทางการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในโซ่อุปทานเชอรี่อีก 5 ปีข้างหน้า (2559-2563) 
จะเป็นการเช่ือมโยงกับผลผลิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แล้วน าไป
ก าหนดเป็นทิศทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มของโซ่อุปทานเชอรี่
บ้านสันเจริญมีความชัดเจนมากขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการพัฒนาทักษะการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านการสร้าง
ชุดฝึกส าหรับนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาช้ันปีที่  2 สาขาไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8 คนท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2/2559 โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้คือประเมินทักษะก่อนการเรียนรู้
ของนักศึกษาด้วยแบบทดสอบเสร็จแล้วให้นักศึกษาฝึกประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบเป็นชุดฝึกการต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นท าการประเมินทักษะด้วยแบบประเมินอีกครั้งหนึ่งแล้วน าคะแนนทั้ง 2 ส่วนมาค านวณหา
เปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า การประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกท าได้โดยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทดลองต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ตามใบงานที่ก าหนดและท าแบบทดสอบท้ายใบงานเมื่อเสร็จแล้วท าการทดสอบด้วยแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิแล้วน าคะแนน 2 ส่วนมาค านวณหาค่าประสิทธิภาพต่อไป  

ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบแบบทดสอบวัดทักษะและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยให้ผู้ เช่ียวชาญท าการ
ตรวจสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ (IOC) ทั้ง 2 ฉบับ พบว่าฉบับแรกมีค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.714 ถือ
ว่าใช้ได้ ฉบับที่สองมีค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.814 ถือว่าใช้ได้ ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาทักษะการประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษามีทักษะเพิ่มขึ้นจากเดิม 25.63% ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกมีค่าเท่ากับ 81.15/85.32 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานชุดฝึกอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
( X =3.862, S.D=0.798)  

ค าหลัก: การพัฒนาทักษะ, ชุดฝึก, วงจรอิเล็กทรอนิกส์   

Abstract 
This article aims to present the result of electric circuit assembly skills development by 

building practice toolkit by Pre Engineering students. The sample group used in this research are eight 
students of Pre Electrical and Electronic Engineering Year 2 of the academic year 2/2559. Students 
were given a skill evaluation test to assess their background knowledge and skills on electronic 
circuits before started building the electronics circuits. The circuits built by sample group students 
were then assembled to make practice toolkit. After completing the circuits’ assembly, students took 
the skill evaluation test again. The scores from both tests were calculated to find development 
percentages. The efficiency of practice toolkit was evaluated by calculating the results of student’s 
performance according to the provided worksheets and of achievement test. 

The researcher had designed Skill Evaluation Test and achievement test. The tests were 
assessed for their content validity or Index of item objective congruence (IOC). From the research, it 
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was found that the Skill Evaluation Test and achievement test were both satisfactory with the IOC 
mean scores of 0.714 and 0.814 , respectively. From the results, it shows that students have 
developed their electronics circuit assembly skills by 25.63% percent. The efficiency score of the 
practice toolkit is 81.15/85.32  which is higher than the set standard of 80/80. The student’s 
satisfaction in the practice toolkit is very satisfied ( X =3.862, S.D=0.798) 

Keywords: Skill development, Practice toolkit, Electronics circuits 

 
1. บทน า 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการเรียนการสอนในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญา ในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียม
บริหารธุรกิจ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และหลักสูตร
เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะ ความรู้  ความสามารถของผู้ เรียนเพื่อให้
สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และสอดคล้องกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสามารถ 
ทักษะวิชาชีพและที่ส าคัญคือทักษะการเรียนรู้[1] อีกทั้งยังมี
เป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
ได้อย่างมีคุณภาพ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เช่น กระบวนการปฏิบัติลงมือท าจริงจะสามารถช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร[2] 
     การเรียนการสอนในหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นั้น ทักษะปฏิบัติถือว่ามี
ความส าคัญมากเพราะท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชานั้นได้อย่างแท้จริง และสามารถน าไปใช้งานได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความปลอดภยัตามมาตรฐานที่
ก าหนด ในภาคเรียนที่ 2/2559 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาชีพ
เฉพาะสาขา 2 วิชาคือวิชาวงจรดิจิตอลและวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ จากท่ีได้สังเกตการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษา
ห้องนี้พบว่านักศึกษาบางคนต่อวงจรและประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ได้เท่าที่ควร หรือต่อวงจรแล้วไม่ท างาน 
ใช้เวลาในการต่อมากเกินไป ไม่เข้าใจการท างานของวงจร
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อีกท้ังยังไม่ค่อยเข้าใจหลักการใช้
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ท าให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองส่งผล
กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเกิดจากความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและความสนใจเรียน และพบว่าวิชาชีพเฉพาะ
สาขานักศึกษาจะเริ่มเรียนในตอนปี 2 เทอม 1 ซึ่งท าให้ยังไม่
มีความรู้และทักษะมากพอที่ จะท าการประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อน าไปใช้งานหรือน าไปศึกษาต่อใน 
ระดับสูงได้ 

     จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ วิเคราะห์และหาแนว
ทางแก้ไขโดยจัดให้นักศึกษาได้ฝึกต่อและประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเองซึ่งประกอบด้วยวงจรภาคจ่ายไฟ 
วงจรควบคุมแรงดันไฟตรงแบบคงที่ วงจรควบคุมแรงดันไฟ
ตรงแบบปรับค่าได้ วงจรแสดงผลแรงดันไฟตรงแบบตัวเลข
และวงจรลอจิกสวิตซ์ โดยเมื่อท าวงจรทั้งหมดแล้วสามารถ
น ามารวมกัน ในกล่องเพื่ อท าเป็ น ชุดฝึกการต่ อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อน าไปใช้งานในการเรียนการสอนต่อไป 
และผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถ
ช้ีวัดได้ถึงประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะและชุดฝึกได้
อย่างแท้จริง 

2. ขั้นตอนการออกแบบและสร้างวงจร 
2.1 ออกแบบภาคจ่ายไฟตรง  
  

+25VDC

CT
18V

18V

-25VDC

7805IN

GND

OUT

C1   
1000uF/50V

C2   
1000uF/50V

C3   
220uF/50V

+5V

0V

-5V

C4   
220uF/50V

7905IN

GND

OUT

1N4002    
x 4

220VAC

 
รูปที่ 1 วงจรภาคจ่ายไฟตรง 25 โวลต์ และ 5 โวลต ์

     จากรูปที่ 1 เป็นวงจรภาคจ่ายไฟตรง 25 โวลต์ และ 
5 โวลต์โดยอินพุตเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220VAC ผ่านหม้อ

แปลงเพื่อลดแรงดันลงมาเหลือ 18 โวลต์เอซี ส่งผ่านไดโอด
บริดจ์และตัวเก็บประจุเพื่อเรียงกระแสและกรองกระแสให้ได้
ไฟตรง 5 โวลต์ แบบคงที่ สามารถสร้างประกอบวงจรได้ดัง
รูปที่ 2 
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รูปที่ 2 วงจรเรียงกระแสและกรองกระแสที ่
ประกอบเสร็จสมบรูณ ์

 
+25VDC

-25VDC

7809IN

GND

OUT

C5   
1000uF/50V

C6   
1000uF/50V

C7   
220uF/50V

+9V

0V

-9V

C8   
220uF/50V

7909IN

GND

OUT

C9   
0.1uF/25V

C10   
0.1uF/25V

 
รูปที่ 3 วงจรภาคจ่ายไฟตรง 9 โวลต์ 

 
+25VDC

-25VDC

7812IN

GND

OUT

C11   
1000uF/50V

C12   
1000uF/50V

C13   
220uF/50V

+12V

0V

-12V

C14   
220uF/50V

7912IN

GND

OUT

C15  
0.1uF/25V

C16   
0.1uF/25V

 
 

รูปที่ 4 วงจรภาคจ่ายไฟตรง 12 โวลต์ 
 

+25VDC

-25VDC

7815IN

GND

OUT

C17   
1000uF/50V

C18  
1000uF/50V

C19   
220uF/50V

+15V

0V

-15V

C20   
220uF/50V

7915IN

GND

OUT

C21   
0.1uF/25V

C22   
0.1uF/25V

 
 

รูปที่ 5 วงจรภาคจ่ายไฟตรง 15 โวลต์ 

     ไอซีตระกูล 78xx ท าหน้าที่รักษาแรงดันไฟบวกให้คงที่
ประกอบด้วย 3 ขาคือ ขา 1 Input ขา 2 Ground และขา  
3 Output ส่วน xx จะบอกถึงค่าแรงดันเอาต์พุต เอาต์พุต
ของไอซีรักษาแรงดันจะมีความผิดพลาด 4% ของแรงดัน
เอาต์พุตปกติ เช่น ไอซี 7805 จะมีแรงดันเอาต์พุตตั้งแต่  
4.8 โวล ต์ ถึ ง  5.2 โวล ต์  ไอซี ส าม ารถ จ่ ายก ระแส ได้     
1 แอมแปร์แรงดันอินพุตจะต้องมากกว่าแรงดันเอาต์พุต
ประมาณ 2.5 โวลต์ การใช้งานจริงจะต้องติดแผ่นระบาย
ความร้อน[3] 
  

LM317

C23    
0.1uF

C24         
1uF

R1

VR1

+25VDC

0V

1.25-20V

0V

1

3 2

IAdj

 
 

รูปที่ 6 วงจรภาคจ่ายไฟตรงปรับค่าได้ 1.25 โวลต ์
ถึง 20 โวลต์ 

 
LM317 เป็นไอซี Regulator ส าหรับควบคุมแรงดันให้

คงที่สามารถปรับค่าแรงดันเอาต์พุตได้ตั้งแต่ 1.25 โวลต์ถึง 
35 โวลต์ โดยใช้ตัวต้านทาน 2 ตัวและทนกระแสได้สูงสุด 
1.5 แอมแปร์ สามารถรับแรงดันอินพุตได้สูงสุด 40 โวลต์ มี
กระแสไหลขา Adjust สูงสุด 100 ไมโครแอมแปร์ ตัวถังเป็น
แบบ TO-220 มีขาต่อใช้งาน 3 ขาได้แก่ ขา 1 Adjust ขา  
2 Output และขา 3 Input สูตรการค านวณหาค่าแรงดัน
เอาต์พุตมีดังนี[้3] 
 

2
2

1

1.25(1 ) Adj
RVo I R
R

               (1) 

 

red

white

black Input

+V

 
 

รูปที่ 7 การต่อ Digital DC Voltmeter  
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+5V R 10k

SW

O/P

 
รูปที่ 8 วงจรลอจิกสวิตซ์  

     จากรูปที่ 7 เป็นโวลต์มิเตอร์แบบดิจิตอล มีขนาด  48 x 
29 x 22 mm ใช้ไฟเลี้ยงได้ถึง 30 โวลต์ ในวงจรนี้ใช้ไฟเลี้ยง 
12 โวลต์  มีสายวัดแรงดันไฟอินพุต สามารถแสดงผล
แรงดันไฟตรงได้ตั้งแต่ 00 ถึง 99 โวลต์ จากรูปที่ 8 เป็น
วงจรลอจิกสวิตช์ท าหน้าที่จ่ายลอจิก 0 หรือ 1 ให้กับวงจรที่
ต้องการซึ่งก าหนดไว้ดังนี้คือลอจิก 0 คือ 0 โวลต์ ส่วนลอจิก 
1 คือ 5 โวลต์  โดยมีตั วต้านทาน 10k ท าหน้าที่ เป็น  
R pull up 
 

 
 

รูปที่ 9 การบัดกรีวงจรภาคจา่ยไฟตรง  
 

 
 

รูปที ่10 การประกอบวงจรภาคจา่ยไฟตรง  
 

 
 
รูปที่ 11 การต่อสวิตซ์ไฟ ดีซโีวลตม์ิเตอร์และจดุต่อเอาต์พุต  

 

 
 

รูปที่ 12 การประกอบวงจรลอจิกสวิตซ ์
 

 
 

รูปที่ 13 ชุดฝึกการต่อวงจรอเิล็กทรอนิกส ์
ที่สร้างเสร็จสมบูรณ ์
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รูปที่ 14 นักศึกษาท าการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ 
ของชุดฝึกการต่อวงจรอิเล็กทรอนกิส ์

3. การทดสอบและเก็บผลการวิจัย 
3.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเฉลี่ยของแบบวัดทักษะการ

ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (IOC) 
ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบแบบทดสอบวัดทักษะการ

ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่
ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึก เสร็จแล้วด าเนินการให้
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านประเมินหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบหรือที่เรียกว่า IOC 
(Index of Item-objective Congruence)  โดยค าถามแต่
ละข้อผู้ เช่ียวชาญจะประเมินว่า เห็นด้วย แทนด้วย +1  
ไม่แน่ใจ แทนด้วย 0 ไม่เห็นด้วย แทนด้วย -1 จากนั้นเอา
คะแนนของผู้ประเมินทุกคนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวน 
ผู้ประเมินคือ 5 ถ้าคะแนนได้ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปถือว่าหัวข้อ
ประเมินนั้นใช้ได้ แต่ถ้าคะแนนต่ ากว่า 0.5 ลงมาถือว่าหัวข้อ
นั้นใช้ไม่ได้[4] จากนั้นเอาคะแนนทุกข้อมารวมกันเพื่อหาค่า 
IOC เฉลี่ย ดังตารางที่ 1 และ 2 ส าหรับสูตรการหาค่า IOC 
ดังสมการที่ 2 

 
RIOC
N


            (2) 

 
IOC =  ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 
R =  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาจากผู้เชีย่วชาญ 

   N = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบ
ประเมินทักษะการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ หัวข้อประเมิน ค่า IOC 
1 ตัวต้านทานมีสี น้ าตาล ด า แดง ทอง จะมีค่า

ความต้านทานกี่โอห์ม 
0.6 

2 การวัดค่าความต้านทานโดยใช้มิเตอร์แบบเข็มมี
ขั้นตอนอยา่งไร 

0.8 

3 การวัดหาขาของไดโอดโดยใช้มิเตอร์แบบเข็มมี
ขั้นตอนอยา่งไร 

0.6 

4 ถ้าไดโอดช๊อตเมื่อท าการวัดโดยใช้มิเตอร์แบบเข็ม
จะเป็นอยา่งไร 

0.8 

5 การวัดหาขาของ LED โดยใช้มิเตอร์แบบเข็มมี
ขั้นตอนอยา่งไร 

0.6 

6 ต้องการต่อ LED กับแหล่งจ่ายไฟตรง 5V ควรใช้
ตัวต้านทานกีโ่อห์มมาต่ออนกุรม 

0.8 

7 การบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่น PCB 
ควรบัดกรีอุปกรณ์ตัวสูงหรือตัวต่ าก่อน  

0.6 

8 การต่อสายไฟเข้ากับขาอุปกรณ์ควรท าอย่างไร
ก่อน 

0.8 

9 ไอซี 7805 มีขาอะไรบ้าง 0.6 
10 ตัวเก็บประจกุรองกระแสในภาคจ่ายไฟควรทน

แรงดันได้กี่เท่าของแรงดันอินพุต 
0.6 

11 จงอธิบายการต่อฮีทซิงค์เข้ากับไอซีควบคุมแรงดัน 0.8 
12 จงอธิบายการต่อสายไฟของดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ 0.6 
13 จงอธิบายการใช้งานท่อหด 0.6 
14 สวิตซ์โยก 3 ขาเมื่อมกีารโยกสวิตซ์ขึ้นลงทั้ง 3 ขา

มีการเชื่อมต่อกันอย่างไร 
0.8 

15 ไดโอดบริดจ์มีไฟเอซีเข้าแต่ไม่มีไฟดีซีออกแสดงว่า
อย่างไร 

0.8 

16 สายไฟสีอะไรที่ใช้ต่อกับไฟตรง +12V กบั 0V 0.8 
17 การบัดกรีถ้าใช้ตะกั่วมากเกินไปจะเป็นอย่างไร 0.8 
18 โปรโตบอร์ดมีลักษณะการเชื่อมต่อกันอย่างไร 0.6 
19 จงเขียนวงจรการต่อสายไฟเอซี 220V มาเข้าฟิวส์

และสวิตช์ 3 ขาแบบมีไฟแสดง ก่อนที่จะเข้าหม้อ
แปลงไฟฟ้า 

0.8 

20 ถ้าบัดกรีผิดเกิดการชอ๊ตของตะกัว่จะต้องท า
อย่างไร 

0.8 

ตารางที่ 2 ค่าความเที่ยงตรงเฉลี่ยของแบบวัดทักษะการ
ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าความเที่ยงตรงของแบบวัดทักษะ 0.714 
 
     3.2 ผลการประเมินทักษะนักศึกษาการประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
     ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความรู้ทางด้านทักษะของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนที่
จะท าการฝึกประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างเป็นชุดฝึก 
จากนั้ นให้นักศึกษากลุ่ มดั งกล่ าวท าการทดสอบด้วย
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แบบทดสอบความรู้ทางด้านทักษะฉบับเดิมแล้วน าคะแนนทั้ง 
2 ครั้งมาเปรียบเทียบ แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 3 คะแนนทักษะการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน 

คนที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
1 13 18 
2 10 15 
3 9 15 
4 8 14 
5 11 16 
6 8 13 
7 7 12 
8 5 9 

เฉลี่ย 44.37% 70.00% 
 
ตารางที่ 4 เปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าทางทักษะเฉลี่ยของ

นักศึกษา 
เปอร์เซ็นต์ทักษะ
เฉลี่ยก่อนเรียน 

เปอร์เซ็นต์ทักษะ
เฉลี่ยหลังเรียน 

เป อ ร์ เ ซ็ น ต์
ความก้าวหน้า 

44.37% 70.00% 25.63% 
 

 

รูปที่ 15 คะแนนทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

3.3 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึก 
3.3.1 การหาค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (IOC) 

ตารางที่ 5 ค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ที่ หัวข้อประเมิน ค่า IOC 
1 การวัดค่าความต้านทานโดยใช้โอห์มมิเตอร์ต้อง

ตั้งย่านการวัดใด 
1.0 

2 ตัวต้านทาน 100  1/2W 3 ตัวต่อแบบอนุกรม 0.8 

เมือ่ใช้มิเตอร์วัดจะมีค่าความต้านทานรวมกี่โอห์ม 
3 ตัวต้านทาน 100 1W 3 ตัวต่อแบบอนกุรมจะมี

ค่าทนก าลังไฟฟ้ารวมกี่วัตต ์
1.0 

4 ตัวต้ านทาน 100   3 ตัวต่อแบบอนุ กรมมี
แห ล่ งจ่ า ย ไฟ ตรง  15V เมื่ อ ใช้ มิ เต อ ร์ จ ะ มี
กระแสไฟฟ้าไหลเท่าใด 

0.8 

5 ตัวต้านทาน 1k   1/2W 4 ตัวต่อแบบอนุกรมมี
แหล่งจ่ายไฟตรง 9V เมื่อใช้มิเตอร์วัดจะมีแรงดัน
ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวเท่าใด 

0.8 

6 ตัวต้านทาน 100   1/2W 2 ตัวตอ่แบบขนาน
เมื่อใช้มิเตอร์วัดจะมีค่าความต้านทานรวมกี่โอห์ม 

0.8 

7 ตัวต้านทาน 1k   1/2W 2 ตัวต่อแบบขนานมี
แหล่งจ่ายไฟตรง 5V เมื่อใช้มิเตอร์วัดจะมีแรงดัน
ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวเท่าใด 

0.6 

8 ตัวต้านทาน 1k   1/2W 2 ตัวต่อแบบขนานมี
แหล่งจ่ ายไฟตรง 12V เมื่ อ ใช้มิ เตอร์วัดจะมี
กระแสไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวเท่าใด 

0.8 

9 การวัดขาLED โดยใช้มิเตอร์เข็มท าอย่างไร 1.0 
10 ปกติถ้า LED ท างานจะกินกระแสประมาณกี่

แอมแปร์ 
0.6 

11 ปกติ ถ้ า  LED ท างาน จะมี แ รงดั นตกคร่อม
ประมาณกี่โวลต ์

0.8 

12 ตัวต้านทานที่ต่ออนุกรมกับ LED ท าหนา้ที่อะไร 0.6 
13 แหล่งจ่าย 5V ต่อกบั LED จะต้องใช้ R กี่โอห์ม 0.6 
14 แหล่งจ่าย 5V ต่อกับ LED  2 ตัวแบบอนุกรม

จะต้องใช้ R กีโ่อห์มและกีว่ัตต ์
1.0 

15 ลอจิกสวิตช์บนชุดฝกึจ่ายแรงดันออกมาเท่าใด 1.0 
16 ไอซี 74LS90 จ่ายลอจิก 1 ออกมากีโ่วลต์ 0.8 
17 ขา Ro(0), Ro(1) ของไอซี 74LS90 ถ้าลอจิก 0 

วงจรจะท างานอย่างไร 
0.8 

18 ขา Ro(0), Ro(1) ของไอซี 74LS90 ถ้าลอจิก 1 
วงจรจะท างานอย่างไร 

0.8 

19 ขา Rg(0), Rg(1) ของไอซี 74LS90 ถ้าลอจิก 1 
วงจรจะท างานอย่างไร 

0.8 

20 จากการต่อวงจรนับโดยใช้ไอซี 74LS90 วงจร
ท างานอยา่งไร 

0.8 

19 ขา Rg(0), Rg(1) ของไอซี 74LS90 ถ้าลอจิก 1 
วงจรจะท างานอย่างไร 

0.8 

20 จากการต่อวงจรนับโดยใช้ไอซี 74LS90 วงจร
ท างานอยา่งไร 

0.8 

3.3.2 ผลการหาค่าความเที่ยงตรงเฉลี่ยของแบบวัดผล
สัมฤทธ์ิ (IOC) 
ตารางที่ 6 ค่าความเที่ยงตรงเฉลี่ยของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ค่าความเที่ยงตรงของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ 0.814 

 
     ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหาประสิทธิภาพองชุดฝึกการ 
ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้สร้างขึ้นโดยให้นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างท าการทดลองตามใบงานที่ก าหนดเสร็จแล้วท า



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 571

 

แบบทดสอบหลังเรียน เมื่อทดลองเสร็จแล้วให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แล้วน าคะแนนที่ได้ทั้ง 2 ส่วนมา
หาค่าประสิทธิภาพ โดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ที่ 
80/80 แสดงได้ดังตารางที่ 7 
โดยที่ E1 คือ การหาประสิทธิภาพของกระบวนการจากการ
ทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามใบงานแล้วท าค าถามท้าย
ใบงาน 
        E2 คือ การหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์โดยการน า
ค าถามท้ายใบงานท่ีทดลองทั้งหมดให้นักศึกษาท าอีกครั้งหนึ่ง
[5] 
3.3.3 การค านวณหาประสิทธิภาพชุดฝึก 
การค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

 
11 100XE x

NxA


             (3) 

การค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) 
 

22 100XE x
NxA


             (4) 

 
เมื่อ   E1 = การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  E2 = การหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
1X = ผลรวมของคะแนนแบบทดสอบระหว่าง

เรียน 
2X = ผลรวมของคะแนนแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิ 
    A = คะแนนเต็ม 
    N = จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

 
ตารางที่ 7 ตัวเลขแสดงประสิทธิภาพชุดฝึก 
ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ
ชุดฝึก 

E1 
81.15 

E2 
85.32 

 
จากตารางที่ 7 พบว่าชุดฝึกการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มี

ประสิทธิภาพ 81.15/85.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 
ที่ 80/80  
3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของชุดฝึก 

ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยเมื่ อ
นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แล้วให้นักศึกษากรอก
แบบประเมิน แสดงผลการประเมินดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
ขอ้ ค าถาม x  SD 

1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียน 4.25 0.88 
2 ความประณีต สวยงามของชุดฝึก 3.87 0.83 
3 ขนาด น้ าหนักและการเคลื่อนย้าย 4.12 0.83 
4 ความถูกต้องและมีคุณคา่ทางวิชาการ 3.50 1.06 
5 จัดวางอุปกรณ์และขนาดตัวอักษร 4.62 0.74 
6 ความสะดวกในการต่อวงจรทดลอง 4.87 0.35 
7 อุปกรณ์บนชุดฝึกมีหลากหลายและ

จ านวนชุดฝึกมีเพยีงพอต่อการใช้งาน 
2.50 0.75 

8 วัสดุ อุปกรณ์ หาได้ง่าย 3.87 0.83 
9 ความแข็งแรงของจุดต่อวงจรและ

โปรโตบอร์ด 
3.87 0.83 

10 ความปลอดภัยในการใช้งาน 3.12 0.83 
ค่าเฉลี่ย 3.86 0.79 

4.25 3.87 4.12
3.5

4.87 4.62

2.5

3.87 3.87
3.12

3.86

0
1
2
3
4
5
6

ขอ้1 ขอ้3 ขอ้5 ขอ้ 
7

ขอ้ 
9

ภาพ
รวม

หัวขอ้การประเมนิ

ระ
ดบั

คา่
เฉ
ลีย่

คว
าม
พงึ

พอ
ใจ

รูปที่ 16 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจในแต่ละข้อ
ของนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานชุดฝึก 

     จากตารางท่ี 8 สรุปได้ว่า หัวข้อที่นักศึกษาพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ความสะดวกในการต่อวงจรทดลองมีค่าเฉลี่ย 4.87 
หั ว ข้ อ ที่ นั ก ศึ ก ษ าพึ งพ อ ใจ น้ อ ย ที่ สุ ด คื อ  อุ ป ก ร ณ์ 
บนชุดฝึกมีหลากหลายและจ านวนชุดฝึกมีเพียงพอต่อการใช้
งาน มีค่าเฉลี่ย 2.50 ความพึงพอใจรวมเฉลี่ย x =3.86 อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก S.D=0.79 อยู่ในระดับดี 
 
4. สรุป 

การวิจัยเรื่ องการพัฒนาทักษะการประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านการสร้างชุดฝึกส าหรับนักศึกษาเตรยีม
วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาช้ัน
ปีที่ 2 สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8 คนที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่  2/2559 ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ
แบบทดสอบวัดทักษะและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แล้วให้
ผู้เช่ียวชาญท าการตรวจสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของ
แบบทดสอบ (IOC) ทั้ง 2 ฉบับ พบว่าฉบับแรกมีค่า IOC 
เฉลี่ยเท่ากับ 0.714 ถือว่าใช้ได้ ฉบับที่สองมีค่า IOC เฉลี่ย
เท่ากับ 0.814 ถือว่าใช้ได้ ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาทักษะ
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การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษามีทักษะเพิ่มขึ้น
จากเดิม 25.63% ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกมีค่า
เท่ากับ 81.15/85.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานชุดฝึกอยู่ใน
ระดับพึ งพอใจมาก ( x =3.86, S.D=0.79) ซึ่ งแนวทางนี้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยท าการเปรียบเทียบผลของสภาวะการแปรรูปด้วยความร้อนต่อคุณภาพของสเปรดฟักทองบรรจุขวดแก้ว              

และผลที่ได้จากงานวิจัยน้ีจะน าไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้กับกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ                       
การวิจัยน้ีใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  (Completely Randomized Design ; CRD) ประกอบด้วย 3 สภาวะ
การฆ่าเชื้อ ได้แก่ (1) การพาสเจอไรส์และบรรจุร้อน (2) การพาสเจอไรซ์ในภาชนะปิดผนึกสนิท ที่ 95 องศาเซลเซียส โดย
แบ่งเป็นเวลาในการฆ่าเชื้อที่ 30 นาที และ (3) เวลาในการฆ่าเชื้อที่ 1 ชั่วโมง ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่า การใช้วิธีบรรจุ
ร้อนตรวจพบจุลินทรีย์รวมที่หลงเหลือ เท่ากับ 5.7 x 10 1 CFU/g และไม่พบจุลินทรีย์รวมหลงเหลือเมื่อใช้วิธีพาสเจอไรซ์ใน
ภาชนะปิดผนึกสนิท ด้านการตรวจวัดค่าสี พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธีการบรรจุร้อนและการพาสเจอไรซ์ในภาชนะปิดผนึก  
มีค่าความสว่าง (L*) และค่าความเป็นสีเขียว-แดง (a*) ของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) แต่ 
ค่าความเป็นสีเหลืองของผลิตภัณฑ์ (b*) ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ค่าปริมาณน้ าอิสระ 
(Water Activity) ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธีการฆ่าเชื้อทั้งสามสภาวะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  0.95 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์เสปรดฟักทองที่ผ่านการฆ่าเชื้อทั้งสามสภาวะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์สเปรดฟักทองที่ผ่านการฆ่าเชื้อแบบบรรจุร้อนและการพาสเจอไรซ์ในภาชนะปิดผนึกสนิท สามารถเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิแช่เย็นได้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ตามล าดับ                

ค าส าคัญ : การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน  สเปรดฟักทอง อุตสาหกรรมระดับ  ครัวเรือน 

Abstract  
The objective of this study was to compare the effect of heat sterilization conditions on the quality 

of   pumpkin spread containing in glass jar. The result from this research will be further transferred and 
applied to the villagers in the area of Montngo Royal Project Foundation. A Completely Randomized Design 
(CRD), consisting of (1) pasteurization - hot filling, (2) 95 °C-30 minutes in closed container pasteurization 
and (3) 95 °C-1 hour in closed container pasteurization, was implemented. The total remaining 
microorganisms of 5.7 x 10 1 CFU/g were found in pasteurization - hot filling condition. The microbiological 
analysis revealed that no total microbial was detected in both closed-container pasteurization conditions. 
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The results showed significant difference in the brightness (L *) and the greenness (a *) (p ≤ 0.05), but no 
significant difference in yellowness (b*) value for all conditions (p> 0.05). The average water activity of 
pumpkin spread was 0.95. The sensory evaluation showed no significantly difference for all heat sterilization 
conditions (p> 0.05). The shelf life of pumpkin spread with pasteurization - hot filling and in closed-container 
pasteurization conditions can be kept for 1 week and 1 month, respectively at refrigerator temperature 
between 0 - 4 °C.       

Keyword : Thermal Processing, Pumpkin Spread, Household Enterprise 
 
1. บทน า 

ในกระบวนการตัดแต่งฟักทองของศูนย์พัฒนาโครงการ 
หลวงม่อนเงาะ ต าบลเมืองก๋าย อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่ามีชิ้นส่วนของเน้ือฟักทองที่ เป็นเศษทิ้ง 
ปริมาณมาก โดยปัจจุบันทางศูนย์ฯ จัดการโดยแจกจ่ายคืน
ให้กับเกษตรกร หรือจัดการทิ้งในพ้ืนที่เกษตรของศูนย์ฯ             
ในงานวิจัยน้ีได้น าเน้ือฟักทองจากกระบวนการตัดแต่งมา              
แปรรูป เป็น  ฟักทองส เปรด  (Pumpkin Spread)  เ พ่ือ 
เ พ่ิมมูลค่า และสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับ
ผู้ บริ โภคที่ นิยมรับประทานเนยหรื อแยมกับขนมปัง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้บริโภคแพ้ถ่ัวและผลิตภัณฑ์จากถ่ัวที่ไม่
สามารถรับประทานเนยถ่ัวได้ นอกจากน้ีเน้ือฟักทองยังเป็น
แหล่งที่มีคุณค่าทาง อาหารสูง ดังเช่น มีโปรตีนร้อยละ 25 
ไขมันร้อยละ 7 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 68 ของน้ าหนัก
แห้ง [1] และเป็นแหล่งของสารแคโรทีนอยด์ (carotenoids 
7,260  µg/100 g) โดยเฉพาะเบต้า-แคโรทีน (β-carotene) 
ที่เป็นสารต้ังต้นของวิตามินเอ [2]          

กระบวนการผลิตฟักทองสเปรดในอุตสาหกรรม
ครัวเรือนรูปแบบเดิม เริ่มจากการเตรียมเน้ือฟักทองสเปรด                   
ที่มีส่วนผสมหลักคือ เน้ือฟักทองน่ึงร้อยละ 60 น้ าตาลหรือ
น้ าผึ้งร้อยละ 15 เกลือร้อยละ 5 มาเคี่ยวให้เป็นเน้ือเดียวกัน
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จากน้ันจึงน ามา
บรรจุในขวดแก้วที่ผ่านการน่ึง และปิดฝาให้สนิท ซึ่งจาก
ข้ันตอนดังกล่าว พบว่าฟักทองสเปรดมีอายุการเก็บรักษา                  
ต่ ากว่า 1 อาทิตย์เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิตู้เย็น ซึ่งอายุการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ัน ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง สถานที่ผลิต สุขลักษณะในการผลิต และ
รูปแบบการฆ่าเชื้อ  

ฟักทอง สเปรดจัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีค่าความ
เป็นกรดต่ า  (Low Acid Food) คือ อาหารที่มีค่าความเป็น
กรด - ด่าง (pH)  มากกว่า 4.6 และค่าวอเตอร์แอคติวิต้ี (Aw) 
มากกว่า 0.85 [3] ซึ่งอาหารประเภทน้ีจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้อง
ให้ความร้อนในการฆ่า เชื้ อ ให้ เ พียงพอต่อการท าลาย 
ฆ่าเชื้อและท าลายสปอร์ของเชื้อคลอสตริเดียมโบทูลิน่ัม 
(clostridium botulinum) ที่ติดมากับวัตถุดิบหรือปนเปื้อน

ข้ามจากสิ่งแวดล้อม โดยทาง ส านักอาหาร ส านักงานอาหาร
และยา ได้มีน าเสนอวิธีการลดและขจัดความเสี่ยงของอาหาร
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่
ปรับกรด ซ่ึงมีการควบคุมการผลิตด้วย 2 วิธีหลัก ได้แก่                
(1) การใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์อยู่ใน
สภาวะปลอดเชื้อเชิงการค้า (Commercial Sterilization) ที่
อุณหภูมิและเวลาที่ก าหนด โดยใช้เครื่องฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อนภายใต้แรงดัน (Retort) และ (2) การใช้กระบวนการ
ผสมผสาน  (Hurdle Technology)  โดยการผสมผสม  
3 วิธีการได้แก่ (2.1) การยับย้ังการงอกของสปอร์ โดยการ
เติมกรดให้มีค่า pH ไม่เกิน 4.6 เพ่ือเป็นการปรับสภาพ
อาหารให้เป็นกรด (2.2) การท าลายเซลล์ของเชื้อที่อาจมีอยู่
ก่อนแล้ว หรืองอกออกมาจากสปอร์ โดยการต้มฆ่าเชื้อให้ได้
อุณหภูมิและเวลาเพียงพอ ซึ่งมีการแนะน าให้ใช้อุณหภูมิ
อย่างน้อย 75 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 5 นาที (2.3)  
การท าลายสารพิษ โดยการต้มเดือดเป็นเวลา 15 – 30 นาที 
ก่อนการบริโภค [4]  
     อย่างไรก็ตามในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนมีข้อจ ากัด 
ในด้านของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ ใช้ในการผลิตและความ
เชี่ยวชาญในการใช้หม้อน่ึงแรงดัน ดังน้ันการฆ่าเชื้อโดย                   
ใช้กระบวนการผสมผสานจึงมีความเหมาะสมในการผลิต                
ในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน เพราะอุปกรณ์และเครื่องมือ
สามารถใช้และบ ารุงรักษาง่าย และมีต้นทุนในการผลิตต่ า  
     ประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อในกระบวนการอาหารข้ึนอยู่
กับระดับของความร้อนและเวลาท่ีใช้ในการฆ่าเชื้อให้เพียงต่อ
การท าลายเชื้อจุลินทรีย์ตามที่ต้องการ ซึ่งประสิทธิภาพ ใน
การฆ่าเชื้อน้ันตรวจสอบได้จากปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ที่ 
หลงเหลือหลังการฆ่าเชื้อ และอายุการเก็บรักษา โดยใน
งานวิจัยน้ีได้ศึกษาและเปรียบเทียบผลของรูปแบบการฆ่าเชื้อ
ต่อประสิทธิภาพของการฆ่า เชื้ อโดยท า การตรวจ วัด
เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดที่หลงเหลือ อายุการเก็บรักษา และ
เปรียบเทียบผลของรูปแบบการฆ่าเชื้อต่อคุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมี ด้านสีและปริมาณน้ าอิสระในผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลของรูปแบบการฆ่าเชื้อต่อ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟักทองสเปรด และการยอมรับของ
ผู้บริโภค 

2.2 เ พ่ือศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟักทอง 
สเปรดระหว่างอายุการเก็บรักษา 

2.3 เพ่ือน าข้ันตอนการผลิตและรูปแบบการฆ่าเชื้อ
ฟักทองเสปรดเผยแพร่ให้กับอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน 
 
3. วิธีการศึกษา 
     ข้ันตอนของการผลิตต้ังแต่การเตรียมเน้ือฟักทองเสปรด 
กระบวนการฆ่า เชื้ อ  และการบรรจุ  ในงานวิจั ย น้ี ไ ด้              
ท าการควบคุมสภาวะของการฆ่าเชื้อในสถานที่ผลิตอาหารให้
ถูกต้องตามหลักมาตรฐานและภายใต้สุขลักษณะการผลิตที่ดี
เพ่ือเป็นการควบคุมปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนใน
ผลิตภัณฑ์ 
3.1 การเตรียมเน้ือฟักทองเสปรดก่อนฆ่าเชื้อ (Preparation) 
     งานวิจัยครั้งน้ีใช้เน้ือฟักทองที่ได้จากกระบวนการตัดแต่ง
ฟักทองพันธ์ุญ่ีปุ่น (Cucurbita moschata) มาล้างโดยผ่าน
น้ าไหลประมาณ 3 นาที เพ่ือก าจัดสิ่งสกปรกที่ปนเป้ือน
ระหว่างการผลิต  ผึ่งให้สะเด็ดน้ า   และหั่นเป็นชิ้นเล็ก
ประมาณ 3 x 3  x 3 ลูกบาศก์เซนติเมตร น ามาต้มทีอุ่ณหภูมิ
ประมาณ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แบ่งฟักทอง  
ที่ผ่านการต้มเป็นสองส่วนในปริมาณที่เท่ากัน เน้ือฟักทองต้ม
ส่วนที่หน่ึง น ามาป่ันรวมกับน้ าสะอาดในอัตราส่วน  น้ า
สะอาด 4 ส่วน ต่อเน้ือฟักทองต้ม 1 ส่วน และเน้ือฟักทองต้ม
ส่วนที่สองปั่นรวมกับแอปเปิลไซเดอร์ เน้ือแอปเปิ้ลเขียว 
น้ าตาล และเกลือร้อยละ 5, 30, 25 และ 0.05 โดยน้ าหนัก
ของเน้ือฟักทองต้มส่วนที่ 2 ตามล าดับ จากน้ันผสมทั้งสอง
ส่วนเข้าด้วยกันท าฟักทองเสปรดจะถูกปรับให้ค่าความเป็น
กรด-ด่าง หรือ ค่า pH ให้ต่ ากว่า 4.6 โดยใช้แอปเปิลไซเดอร์ 
และหลังจากท าการปรับกรดผลิตภัณฑ์แล้วจึงท าการกวนเน้ือ
ฟักทองสเปรดที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  30 นาที                   
เพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นและความหนืด 
3.2 กระบวนการฆ่าเชื้อ (Thermal Processing) 
     วิธีการพาสเจอไรซ์และบรรจุร้อน (pasteurization - 
hot filling) โดยการน าฟักทอง สเปรดที่ ได้จากข้ันตอน
ข้างต้นน าพาสเจอไรซ์ด้วยการกวนและเพ่ิมอุณหภูมิเป็น  
72 องศาเซลเซียส ท าการกวนต่อเน่ืองเป็นเวลา 15 นาที 
และเทลงไปในขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างรวดเร็ว ปิดฝา
ให้สนิท โดบบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วที่ใช้ผ่านการฆ่าเชื้อโดยการ
ล้างด้วยน้ าสะอาด และลวกฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 95 - 98 องศา
เซลเซียส แล้วเช็ดฝาด้วยคลอรีนความเข้มข้น  50 ppm 
หลังจากบรรจุแล้วจึงท าการล้างท าความสะอาดด้านนอกของ

บรรจุภัณฑ์ ด้วยน้ าร้อน ต้ังไว้ให้อุณหภูมิลดลงแล้วเช็ดให้
แห้ง แล้วน าผลิตภัณฑ์ไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิตู้เย็น 
     วิธีการพาสเจอไรซ์ในภาชนะปิดผนึกสนิท (in-container 
pasteurization)  ท า ก า ร เ ต รี ย ม ฟั ก ท อ ง ส เ ป ร ด  
ที่ผ่านการกวนด้วยอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  
30 นาที ดังหัวข้อที่ 3.1 มาบรรจุลงในขวดแก้วที่ผ่านการฆ่า
เชื้อจากน้ันน ามาน่ึงในหม้อน่ึงที่อุณหภูมิ  95 - 98 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และ 1 ชั่วโมง  ตามล าดับ 
จากน้ันล้างท าความสะอาดด้านนอกบรรจุภัณฑ์ด้วยน้ าร้อน
อีกครั้ง และต้ังไว้ให้อุณหภูมิลดลงแล้วเช็ดให้แห้ง แล้วน า
ผลิตภัณฑ์ไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิตู้เย็น ล าดับข้ันตอนของ
วิธีการพาสเจอไรซ์-บรรจุร้อน และการพาสเจอไรซ์ในภาชนะ
ปิดผนึกสนิท แสดงได้ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            (1ก)                                     (2ข) 

รูปที่ 1 รูปแบบการฆ่าเชื้อ (1ก) วิธีการพาสเจอไรซ์-บรรจุ
ร้อน และ (2ข) การพาสเจอไรซ์ในภาชนะปิดผนึกสนิท  

3.3 การวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟักทองสเปรด 
3.3.1 การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 
     การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์รวมที่หลงเหลือหลังการฆ่า
เชื้อ คือปริมาณการปนเปื้อนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Plate 
Count:  TPC)  โ ดยการน า ฟั กทองส เปรดมา เจื อจาง                    
ที่ระดับ 10 1 - 103 จากน้ัน ปิเปตตัวอย่างที่ได้ในแต่ละระดับ
ความเจือจาง  100 ไมโครลิตร ใส่ ในอาหารเลี้ ยงแข็ง                   
Plate Count Agar (PCA) แล้วเกลี่ยตัวอย่างบนผิวหน้า
อาหารให้ทั่วโดยใช้แท่งแก้วสามเหลี่ยมที่ปลอดเชื้อโดย
วิธีAseptic Technique หลังจากน้ัน น าจานอาหารไปบ่มท่ี

เตรียมเน้ือฟักทอง เตรียมเน้ือฟักทอง 
 

กวนเน้ือฟักทอง 
50 ° C 30 min. 

กวนเน้ือฟักทอง 
50 ° C 30 min. 

 
พาสเจอไรส์  

72 ° C 15 min. 
บรรจุขวดแก้ว  

ปิดให้สนิท 

บรรจรุ้อน 
ปิดให้สนิท 

  
 ล้างน้ าร้อน  

พักให้เย็น 
  

 แช่เย็น 

พาสเจอไรส์/น่ึง 
98 °C 30 min. /1h. 

 
ล้างน้ าร้อน  
พักให้เย็น 

  
 แช่เย็น 
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อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง [5] และนับ
จ านวนโคโลนีของจุลินทรีย์ทั้งหมดรายงานผลเป็นจ านวน
โคโลนีต่อกรัมของตัวอย่าง  (Colony-forming unit per 
gram ; CFU/g) 
3.3.2 การวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี 
     การตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านสีของผลิตภัณฑ์ โดยวัด
ค่าสีของผลิตภัณฑ์ด้วยระบบการวัดสีแบบ L* a* และ b*  
ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง  Color Quest XE, HunterLab lluminant : 
D65 Observer : 10  
     ค่าแอคติวิตีของน้ า (Water activity: Aw) ในผลิตภัณฑ์
ด้ วย เค รื่ อ ง วั ดค่ า วอ เตอร์ แอค ติ วิ ตี  ย่ี ห้ อ  novasina  
รุ่น Rs 232 
3.3.3 การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผสั 
     การวิเคราะห์ทางประสารทสัมผัส ใช้วิธีการทดสอบการ
ยอมรับของผู้บริ โภค  (Sensory Test)  โดยประเมินผล
ค ว า ม ช อ บ แบบ  9- point hedonic scale ใ ห้ ค ะ แนน
ความชอบของเน้ือฟักทองสเปรดในด้านสี  กลิ่น รสชาติ            
การทาลงบนขนมปัง (การสปรด) เน้ือสัมผัส และความชอบ
โดยรวมของฟักทองสเปรด ซึ่งมีระดับการให้คะแนน คือ            
1 = ไม่ชอบมากท่ีสุด 2 = ไม่ชอบมาก 3 = ไม่ชอบปานกลาง 
4 = ไม่ชอบเล็กน้อย 5 = เฉยๆ 6 = ชอบเล็กน้อย 7 = ชอบ
ปานกลาง 8 = ชอบมาก 9 = ชอบมากท่ีสุด (พฤกษา, 2559)  
ใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝน จ านวน 30 คน  
3.4 การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟักทองสเปรดระหว่าง
อายุการเก็บรักษา   
     น าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฟักทองสเปรดท่ีบรรจุในขวดแก้ว
ปิดสนิทเก็บรักษาไว้ในสภาวะอุณหภูมิ แช่เย็น 4 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 4  สัปดาห์  และท าการสุ่มตัวอย่าง
ออกมาทุกสัปดาห์ เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ทางด้านสี ปริมาณน้ าอิสระ ค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัส  
และทางจุลชีววิทยา 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
     การวิเคราะห์ทางสถิติ ท าการทดลอง 3 ซ้ า  วางแผนการ
ท ดล อ ง แบ บ สุ่ ม ส ม บู ร ณ์ ( Completely Randomized 
Design) น าผลที่ ไ ด้มา ค านวณทางสถิติโดยหาค่าความ
แปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างตัวอย่าง โดยวิธี Duncan’s New Multiple 
Range Test ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

4. ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
4.1 ผลของรูปแบบการฆ่าเชื้อต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ฟักทองสเปรด 
     จากการใช้รูปแบบของฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ฟักทองสเปรดที่
ต่างกัน พบว่า การใช้วิธีพาสเจอไรซ์- บรรจุร้อน ตรวจพบ

จุลินทรีย์รวมทั้งหมดที่หลงเหลือในผลิตภัณฑ์หลังการฆ่าเชื้อ 
เท่ากับ 5.7x101 CFU/กรัม และการใช้วิธีพาสเจอไรซ์ใน
ภาชนะปิดผนึกสนิทที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
30 นาที  และ 1 ชั่วโมง ไม่พบจุลินทรีย์รวมทั้งหมด จะเห็น
ได้การฆ่าเชื้อฟักทองเสปรดที่มีการปรับค่าความเป็นกรดแล้ว 
สามารถใช้วิธีการพาสเจอไรซ์ในภาชนะปิดสนิทได้ โดยไม่พบ
ปริมาณจุลินทรีย์ลงเหลือหลังจากการฆ่าเชื้อ อย่างไรก็ตาม 
ปริมาณจุลินทรีย์รวมทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อทั้ง 
3 รูปแบบ ผ่านเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร
ประเภทอาหารพร้อมบริโภค คือจุลินทรีย์รวมที่พบต้องน้อย
กว่า 1×106 CFU/กรัม หรือ 6 Log CFU/กรัม [6] 
     ผลการเปรียบเทียบคุณภาพด้านค่าสี และปริมาณน้ า
อิสระของผลิตภัณฑ์ฟักทองเสปรดที่ผ่านรูปแบบการฆ่าเชื้อ   
ที่แตกต่างกันแสดงดังตารางที่ 1 จากตาราง พบว่า วิธีการ
พาสเจอไรซ์-บรรจุร้อน และวิธีการพาสเจอไรซ์ในภาชนะปิด
ผนึกสนิทส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีค่าความสว่าง (L*) และค่า
ความเป็นสีเขียว-แดง (a*) ของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยที่การใช้ระดับความร้อน
ฆ่าเชื้อที่สูงและเวลานานข้ึนมีผลท าให้ค่าความสว่าง (L*) 
ของผลิตภัณฑ์ลดลง และค่าความเป็นสีเขียว-แดง (a*) 
เ พ่ิมข้ึนเน่ืองจากผลของระดับความร้อนที่สูง ข้ึนท าให้
เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาล (browning reaction) และ
การสลายตัวของรงควัตถุ (pigment destruction) และค่า
ความเขียวของผลิตภัณฑ์ลดลง (a* เพ่ิมข้ึน) เน่ืองจาก 
เกิดการสลายตัวของสารคลอโรฟิลล์ (chlorophyll) และ
ปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) ที่เกิดข้ึนเน่ืองจาก
ปัจจัยของอุณหภูมิสูงข้ึน [7] ผลของอุณหภูมิต่อค่าความเป็น
สีเหลืองของผลิตภัณฑ์ (b*) พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งการใช้อุณหภูมิใน 
ช่ ว ง วิ ธี ก า ร  Pasteurization -  Hot Filling และ วิ ธี ก า ร  
In- container Pasteurization ( 75- 95 ° C)  ส า ห รั บก าร 
ฆ่าเชื้อไม่ท าให้สีเหลืองของฟักทองเปลี่ยนแปลงไปจาก 
สีเน้ือฟักทองเดิมที่มีค่าเฉลี่ยของค่า b* อยู่ในช่วง 28.1-71.6 
[8]  นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่า เชื้อ ด้วยวิธีการ  
In- container Pasteurization ใ น เ ว ล า  30 นา ที  แล ะ  
1 ชั่วโมง ไม่มีความแตกต่างในด้านค่าสี (p>0.05) ส าหรับ 
ค่าปริมาณน้ าอิสระ (Water Activity) พบว่า การใช้วิธีการ
ฆ่าเชื้อทั้งสามรูปแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.95±0.01 ซึ่งมีค่าสูง
เม่ือเทียบกับค่า Water Activity ที่เชื้อจุลินทรีย์สามารถ
เจริญเติมโตได้ กล่าวคือ แบคทีเรียเกือบทุกชนิดไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ที่ค่า Water Activity ต่ ากว่า 0.9 และราส่วน
ใหญ่จะไม่เจริญเติบโตที่ค่า Water Activity ต่ ากว่า 0.7 
ดังน้ันการเก็บรักษาฟักทองสเปรดที่ผ่านการฆ่าเชื้อรูปแบบใน
งานวิจัยน้ีมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้
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ที่อุณหภูมิต่ าเพ่ือสามารถเพ่ิมอายุการเก็บรักษาได้ นอกจากน้ี
การฆ่าเชื้อเสปรดฟักทองที่เป็นอาหารปรับกรดสามารถเพ่ิม
เวลาในการเก็บรักษาได้โดยวิธีการฆ่าเชื้อระดับสเตอริไรซ์ 
(In-container Sterilization) คือการน าเสปรดที่กวนเสร็จ
แล้วมาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกสนิท แล้วน าไปฆ่าเชื้อใน

หม้อฆ่าเชื้ออุณหภูมิมากกว่า 100 องศาเซลเซียส ซึ่งในระดับ
อุตสาหกรรมครัวเรือนต้องมีการสร้างความเข้าใจในการใช้
ความร้อนฆ่าเชื้อระดับระดับสเตอริไรซ์ เพ่ือสามารถน าหม้อ
น่ึงแรงดันมาใช้เพ่ือฆ่าเชื้อในระดับสูงข้ึน 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบคุณภาพด้านสีและปริมาณน้ าอิสระของผลิตภัณฑ์ฟักทองสเปรดที่ผ่านรูปแบบการฆ่าเชื้อที่ต่างกัน

หมายเหตุ : ns ค่าตัวเลขในแถวแนวนอนเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
อย่างไรก็ตาม การใช้หม้อน่ึงแรงดันอาจมีต้นทุนในการผลิตที่
สู ง ข้ึนมากกว่าการใช้ วิ ธีการฆ่ า เชื้ อแบบผสมผสาน ที่
ประกอบด้วย ข้ันตอนการปรับกรดอาหารก่อนฆ่าเชื้อให้มีค่า 
pH ไม่เกิน 4.6 จากน้ันท าการฆ่าเชื้อตามอุณหภูมิและเวลาที่
เหมาะสม และให้ความร้อนอาหารก่อนการบริโภค 
     ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสจากผู้ทดสอบชิม
จ านวน 30 คน ในการทดสอบงผลิตภัณฑ์ฟักทองเสปรดที่
ผ่านรูปแบบการฆ่าเชื้อท่ีต่างกัน แสดงดังตารางที่ 2 พบว่า 
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ฟักทองเสปรดที่
ผ่านการฆ่าเชื้อแบบวิธีการ Pasteurization - Hot Filling 
72 °C และ In-container Pasteurization 95 °C เป็นเวลา 

30 นาที และ 1 ชั่วโมง ในด้านสี กลิ่น เน้ือสัมผัส รสชาติ การ
ทาลงบนขนมปัง และความชอบโดยรวมไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งความชอบของ
ผู้บริโภคในด้านสีผลิตภัณฑ์ฟักทองสเปรดมากกว่าความชอบ
ด้านอื่นๆ โดยอยู่ในระดับความชอบปานกลาง (ระดับ 7 = 
ชอบปานกลาง) ในด้านลักษณะของความสามารถในการปาด
ลงบนขนมปังที่เป็นลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์ประเภท
บริโภคโดยการสเปรดลงบนขนมปัง พบว่า ผู้ทดสอบให้
คะแนนผลิตภัณฑ์ฟักทองสเปรดที่ผ่านการฆ่าเชื้อท้ังสาม
วิธีการอยู่ในช่วง 6.75 ถึง 6.95 หรืออยู่ในช่วงความชอบ
เล็กน้อย 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ฟักทองเสปรดที่ผ่านรูปแบบการฆ่าเชื้อที่ต่างกัน 

คุณภาพ 
ทางประสาทสัมผัส 

รูปแบบการฆ่าเชื้อ 
Pasteurization – Hot Filling 
72 °C 

In-container Pasteurization 
95 °C 30 min. 95 °C 1 hr. 

สี ns 7.35±0.93 7.10±1.11 7.30±0.97 
กลิ่น ns 6.30±1.62 6.10±1.58 6.00±1.34 
เน้ือสัมผัส ns 6.60±1.53 6.80±1.00 6.75±1.02 
รสชาติ  ns 6.25±1.86 6.55±1.48 6.20±1.19 
การทาลงบนขนมปัง ns 6.75±1.11 6.75±0.85 6.95±0.82 
ความชอบโดยรวม ns 6.80±1.47 7.05±1.14 6.80±1.00 

หมายเหตุ : ns ค่าตัวเลขในแถวแนวนอนเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
     
 

 
 

ลักษณะคุณภาพ 
รูปแบบการฆ่าเชื้อ 
Pasteurization – Hot Filling 
72 °C 

In-container Pasteurization 
95 °C 30 min. 95 °C 1 hr. 

ค่าสี 
    ความสว่าง (L*) 
    เขียว-แดง (a*) 
    เหลือง-น้ าเงิน (b*) ns 

 
45.89±0.78a 
15.38±0.18a 
63.50±0.96 

 
44.43±0.31b 
16.31±0.69b 
63.56±0.69 

 
44.76±0.28b 
16.57±0.23b 
63.95±0.44 

ปริมาณน้ าอิสระ(Aw)ns   0.95±0.01   0.95±0.01   0.95±0.01 
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     อย่างไรก็ตามความสามารถในการปาดลงบนขนมปัง 
หรือการแผ่กระจายตัวลงบนขนมปังของผลิตภัณฑ์ฟักทอง 
สเปรด มีความสัมพันธ์กับความหนืดและความคงตัวของผลิต
ภัณพ์ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยของ โสรยา และคณะ (2554) 
พบว่า การใช้อิมัลซิไฟเออร์สามารถเพ่ิมความคงตัวความ
หนืดของผลิตภัณฑ์ฟักทองสเปรดได้ และความสามารถใน
การปาดลงบนขนมปัง ซึ่ งคุณสมบัติเหล่าน้ีจะส่งผลต่อ
ความชอบโดยรวมของผู้ทดสอบชิม [9] 
4.2 ผลการศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟักทองสเปรด
ระหว่างอายุการเก็บรักษา 
     จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในด้านสีของผลิตภัณฑ์ที่
เก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิแช่เย็น พบว่าเมื่อระยะเวลาในการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์นานข้ึน ค่าความสว่างของสีผลิตภัณฑ์ 
(L*) จะลดลงทุกสัปดาห์ ดังรูปที่ 2 โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ
ฆ่าเชื้อ Pasteurization – Hot Filling มีแนวโน้มค่าความ
สว่างลดลงอย่างชัดเจนต้ังแต่ อายุการเก็บรักษา 1 สัปดาห์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฎวลิณคล และคณะ [10] ที่
ศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนที่พบว่า  
สีผลิตภัณฑ์มีค่าความสว่างลดลงเมื่อเวลาในการเก็บรักษา
นานข้ึน และ ดัชนีคุณภาพท่ีสิ้นสุดการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
สับปะรดกวนเมื่อเก็บระยะเวลา 6 วัน ภายใต้อุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส คือ ค่าความสว่าง (L*) เท่ากับ 17.42 และ 
การยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านสี เท่ากับ 6.64 – 7.00  
 

 
รูปที่ 2 ค่าความสว่าง (L*) ของผลิตภัณฑ์ 
ฟักทองสเปรดในระหว่างการเก็บรักษา 

     ในด้านคุณภาพกายภาพทางด้านค่าความเป็นสีเขียว-แดง 
(a*) และค่าความเป็นสีเหลือง-น้ าเงิน (b*) ของผลิตภัณฑ์
ฟักทองสเปรดแสดงดังรูปที่ 3 และ 4 ตามล าดับ 
 
 
 

 
รูปที่ 3 ค่าความเป็นสีเขียว-แดง (a*) ของผลิตภัณฑ์ฟักทอง 

สเปรดในระหว่างการเก็บรักษา 

     จากรูปที่ 3 พบว่า ค่า a* ของผลิตภัณฑ์ลดลงเมื่ออายุ
การเก็บรักษานานข้ึน หรือผลิตภัณฑ์มีสีเขียวคล้ ามากข้ึนและ
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธี Pasteurization – Hot 
Filling มีค่า a* ลดลงในลักษณะเชิงเส้นต้ังแต่อายุการเก็บ
รักษา 1 สัปดาห์ โดยอาจเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของ
เชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ท าให้เกิดลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพทางด้านสี ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
ด้วยวิธี In-container Pasteurization มีค่า a* ลดลงอยู่
ในช่วงที่ไม่เกิน 13 เมื่อเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

 
รูปที่ 4 ค่าความเป็นสีเหลือง-น้ าเงิน (b*) ของผลิตภัณฑ์

ฟักทองสเปรดในระหว่างการเก็บรักษา 

     จากรูปที่ 4 พบว่าค่าความเป็นสีเหลือง-น้ าเงินมีแนวโน้ม
ลดลงเช่นเดียวกับค่า L* และ a* ซึ่งค่า b* ที่ลดลงแสดงถึง
ค่าความเป็นสีเหลืองลดลงหรือมีสีผลิตภัณฑ์ที่คล้ าลงตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษา 
     คุณภาพทางเคมี ด้านปริมาณน้ าอิสระ (Aw) พบว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธี Pasteurization – Hot 
Filling เมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้นานกว่า 1 สัปดาห์ ค่า Aw 
ของผลิตภัณฑ์มีค่ามากกว่า 0.95 ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ฆ่าเชื้อ
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ด้วยวิธี In-container Pasteurization ที่เก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ไว้นาน 4 สัปดาห์ ค่า Aw ของผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วง 0.95  
     คุณภาพทางจุลชีววิทยา ด้านเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งหมดที่
ตรวจพบในผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านวิธี การฆ่าเชื้อ
ด้วยวิธี Pasteurization – Hot Filling ตรวจพบจุลินทรีย์
รวมทั้งหมดมากกว่า 106 CFU/กรัม เมื่อเก็บรักษาไว้เป็น
เวลา 1 สัปดาห์ และส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ฆ่าเชื้อด้วยวิธี   
In- container Pasteurization ต ร ว จ พ บ จุ ลิ น ท รี ย์ ร วม
ทั้งหมดไม่เกิน 106 CFU/กรัม เมื่อเก็บรักษาไว้เป็นเวลา  
4 สัปดาห์ 
     คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส พบว่ามีเมื่ออายุการเก็บ
รักษานานข้ึนมีผลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสทั้งในด้านใน
ด้านสี กลิ่น เน้ือสัมผัส รสชาติ การทาลงบนขนมปัง และ
ความชอบโดยรวม มีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) โดยท าการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านวิธีการฆ่าเชื้อ
ด้วยวิธี Pasteurization – Hot Filling ในช่วงระยะเวลาการ
เก็บรักษา 1 สัปดาห์เน่ืองจากพบลักษณะอันไม่พึงประสงค์
ของผลิตภัณฑ์ในช่วงการเก็บรักษาหลังสัปดาห์ที่ 1 และ
ผลิตภัณฑ์ที่ฆ่าเชื้อด้วยวิธี  In-container Pasteurization 
สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ในช่วงอายุการเก็บรักษานาน  
4 สัปดาห์  
     จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางด้านค่าสี ค่าปริมาณน้ าอิสระ ค่าปริมาณ
เชื้อจุลินทรี ย์ทั้ งหมดที่พบในผลิตภัณฑ์ และคุณภาพ 
ทางประสาทสัมผัสด้านความชอบของผู้ทดสอบชิม มีความ
สอดคล้องกันเมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ในอุณหภูมิแช่เย็น 
กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาใน
งานวิจัยน้ีสามารถบ่งบอกอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ฟักทองสเปรดได้ โดยอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
วิธีการฆ่าเชื้อด้วยวิธี Pasteurization – Hot Filling และ  
วิธี In-container Pasteurization มีอายุการเก็บรักษานาน 
1 และ 4 สัปดาห์ ตามล าดับ 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
     การผลิตฟักทองสเปรดบรรจุขวดในระดับอุตสาหกรรม
ครัวเรือนสามารถใช้วิธีการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการ พาสเจอไรซ์ - 
บรรจุ ร้ อน (72 °C)  และการพาส เจอไรซ์ ในภ าช นะ 
ปิดผนึกสนิท (95° C เป็นเวลา 30 นาที และ 1 ชั่วโมง) ได้ 
เพราะปริมาณจุลินทรีย์รวมท้ังหมดในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ 
ฆ่าเชื้อทั้ง 3 รูปแบบ ผ่านเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของ
อาหารประเภทอาหารพร้อมบริโภค โดยต้องมีการระบุอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้วยวิธีการพาสเจอไรซ์ - บรรจุ
ร้อน และการพาสเจอไรซ์ในภาชนะปิดผนึกสนิท คือ  
1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ตามล าดับ ในด้านความชอบของ

บริโภคพบว่าผู้บริโภคความพึงใจต่อคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ในช่วงชอบถึงชอบปานกลาง และถ้าสามารถพัฒนาเป็นการ
ฆ่าเชื้อแบบสเตอริไรส์จะสามารถขยายเวลาการเก็บรักษา
มากกว่า 1 เดือน  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
     ขอขอบคุณส่ วนส นับส นุนการด า เ นินง านมู ล นิ ธิ 
โครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่
ส นับสนุนงบประมาณในการด า เ นินงาน ขอขอบคุณ 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะที่เอื้อเฟ้ือวัตถุดิบและ
ข้อมูลต่างๆ และขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ที่เอื้อเฟ้ือสถานที่ สนับสนุนเครื่องมือในวิจัย วิเคราะห์ในการ
วิจัยครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและออกแบบรูปแบบรายการที่
เหมาะสมส าหรับผู้บริโภคยุคใหม่ผ่านช่องทางไอพีทีวี  โดยมี 2 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ข้ันการวางแผน รวบรวมความรู้ 
ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค้นคว้ารวบรวมและวิเคราะห์รูปแบบรายการเอ็ดดูเทนเมนท์ส่งเสริม
ทักษะเชิงช่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคาดหวังของผู้ชมรายการต่อรายการ  
เอ็นดูเทนเมนท์เชิงช่าง จากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 50 คน จากนั้นท าการออกแบบแนวทางและรูปแบบในการน าเสนอรายการ 
2) ขั้นปฏิบัติการ ท าการผลิตรายการเอ็ดดูเทนเมนท์เชิงช่างต้นแบบ เพื่อผลิตเป็นแพลตฟอร์มน าร่องส าหรับออกอากาศผ่าน
สื่อไอพีทีวีของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปผลรูปแบบรายการเอ็นดูเทนเมนท์เชิงช่าง ควรมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 1) แนวคิดหลักของรายการควรเป็นรายการที่กระตุ้นให้เกิดไอเดียใหม่และสร้างแรงบันดาลในในการประกอบอาชีพ 
2) รูปแบบรายการที่นิยมคือการน าเสนอคนดังในสายงานมาบอกเล่าประสบการณ์ 3) ส่วนน าเรื่องควรกระตุ้นความสนใจโดย
น าเสนอไฮไลท์ในรายการ 4) เนื้อหาต้องมีความแปลกใหม่ ทันสมัย และน าเสนอทัศนะมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย 
 5) ส่วนท้ายรายการควรมีการเสริมเกร็ดความรู้เฉพาะทาง 6) บุคลิกพิธีกรควรมีลักษณะการพูดท่ีฉะฉาน อักขระชัดเจน และมี
ความเป็นตัวของตัวเองสูง 7) ความยาวของรายการไม่ควรเกิน 15 นาที  

ค าหลัก : รายการทักษะเชิงช่าง  รายการเอ็ดดเูทนเมนท์  ไอพีทีวี  

Abstract 
This research is using quantitative research methodology. The purposes of the research is to study 

and design the Tv Program for new age consumers through IPTV. The process divided into two step :  
1) Planning Stage: Gathering the knowledge and researching about edutainment programs in Thailand and 
abroad. Then collecting and analyzing edutainment programs especially for developing technician skills for 
creating a questionnaire to explore audience expectations. The sample is 50 students from Curriculum of 
Communication Design, Faculty of Arts and Architecture, University of Technology Lanna. The designed the 
new platform of the TV program, and 2) Action Stage: Produce the protocol of Hands-on Edutainer program 
for using as a pilot platform in IPTV by the Faculty of Arts and Architecture. The result shows as the following: 
1) Theme should be stimulus the new ideas and give inspiration in the career. 2) The most popular show 
format is Celebrity Talk Show. 3) The Introduction should show High-light for arousing the audience to 
follow the program. 4) The content should be fresh, in trend and shows the difference angle of ideas. 5) 
The end of the program should give a career tips. 6) The Personality of MC should have a clear speech and 
have an interesting character. 7) The program length should not exceed 15 minutes.  
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1. บทน า 
     โครงการนี้ เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลไทย  ที่
พยายามพลักดันเมืองเชียงใหม่ให้ เป็นสมาร์ทซิตี้  เพื่อ
ขับเคลื่อนเมืองไทยให้เป็น 4.0 ท าให้มีการสนับสนุนงานด้าน
ดิจิตอลคอนเทนท์อย่างเข้มข้น ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาทาง
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนที่จะสร้างรายการโทรทัศน์ของคณะผ่านช่องทาง
ไอพีทีวี เพื่อเผยแพร่การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพให้แก่
นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนาฝีมือเชิงช่างให้ได้มาตรฐาน
เทียบเทียมสากล โดยผลิตเป็นรายการโทรทัศน์ และเผยแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์ ให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ตโดยใช้ช่องทางไอพีทีวี 
     สื่อที่ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลอย่างสูงโดยเฉพาะใน
กลุ่มนักศึกษาในปัจจุบันคือ  อินเทอร์ เน็ต  ซึ่ ง ช่องทาง 
ไ อ พี ที วี  ( Internet Protocol Television :  IPTV)  มี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย โดย
การรับชมไอพีทีวีมี 2 ลักษณะคือ การออกอากาศผ่านทาง
ช่องสัญญาณโทรทัศน์ทั่วไปที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ และการ
รับชมรายการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ทางเลือกใหม่ ท าให้การรับชมรายการโทรทัศน์ไม่จ าเป็นต้อง
รับชมที่บ้านเท่านั้น แต่สามารถรับชมที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ผ่าน
ทางโมบายโฟน หรือช่องทางอินเตอร์เน็ต อีกทั้งต้นทุนในการ
เผยแพร่ สัญญาณก็ น้ อยกว่ า ระบบออกอากาศผ่ าน
สถานีโทรทัศน์ ท าให้เราสามารถลดข้อจ ากัดของการสร้าง
รูปแบบรายการโทรทัศน์ที่จะตอบสนองความต้องการที่
หลากหลาย และแนวโน้มของลักษณะการรับสื่อของผู้บริโภค
ที่ต่างออกไปของคนในศตวรรษน้ี  
     รายการเอ็นดูเทนเมนท์ที่ส่งเสริมวิชาชีพในปัจจุบันใน
ประเทศไทย ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นไปในเชิงสารคดี ซึ่งตาม
ธรรมชาติของวัยรุ่นแล้ว ถือเป็นรูปแบบรายการที่ได้รับความ
นิยมถัดลงมาจากรายการประเภทบันเทิงอื่นๆ ท าให้การผลิต
สื่อที่มุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ ไม่สามารถเข้าถึง
นักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน คณะวิจัย
จึงศึกษารูปแบบรายการโทรทัศน์ที่ผู้เสพสื่อยุคใหม่ให้ความ
สนใจลักษณะรายการที่พึงประสงค์ และปัจจัยองค์ประกอบ
อื่นๆ ในการผลิตรายการ ที่สามารถดึงดูดใจ ให้นักศึกษา
สนใจ ใคร่รู้ ที่ท าให้เกิดการติดตามรายการอย่างต่อเนื่องและ
สามารถน าไปพัฒนาทักษะเชิงช่างได้จริง  

 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาและส ารวจรูปแบบรายการเอ็ดดเูทนเมนท์

เชิงช่าง ส าหรับออกอากาศทางไอพีทีวี 
2.2 เพื่อออกแบบรูปแบบรายการทีพ่ึงประสงค์ ส าหรับ

ออกอากาศผ่านช่องทางไอพีทีวี 
 

3. วรรณกรรมหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับเอ็ดดเูทนเมนท์ 
     เ อ็ ด ดู เ ท น เ ม น ท์ ห รื อ ค า ว่ า  เ อ็ ด ดู เ ค ชั น น อ ล
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (educational entertainment) เป็น
แนวคิดที่ออกแบบมา  เพื่อให้ความรู้ผ่านความบันเทิง        
ส่วนใหญ่มักมีเนื้อหาที่มุ่งการสอนที่ให้คุณค่าด้านความ
บันเทิงควบคู่กันไปด้วย ซึ่งมีการใช้รูปแบบนี้อย่างแพร่หลาย
ทั้งสถาบันการศึกษา, บริษัท, รัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ใน
หลายประเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในห้องเรียน หรือผ่านทาง
โทรทัศน,์ วิทยุ และสื่ออ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น และ
พฤติกรรมของผู้ชม[1] 
     ค าว่ า  เอ็ ดดู เทนเมนท์  บัญญัติ ศัพท์ โดยโร เบิ ร์ ต  
เฮย์แมน ในปี ค.ศ. 1973 ได้ผลิตภาพยนตร์สารคดีส าหรับ
สมาคมเนช่ันแนล จีโอกราฟิก และค าว่าเอ็ดดูเทนเมนท์
สามารถใช้อธิบายถึงเกณฑ์การเรียนรู้ต่างๆได้  มีรูปแบบ
สมัยใหม่ประกอบด้วยการผลิตสื่อทางโทรทัศน์ , ภาพยนตร์, 
งานแสดงพิพิธภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ซึ่งใช้ความ
บันเทิงส าหรับการดึงดูดใจ และรักษาผู้ชมเอาไว้ ในขณะที่มี
เจตนารวมเนื้อหาหรือข้อความทางการศึกษาเข้าไว้ดว้ยกัน[2] 
     Thomas Malone และ  Mark Lepper (1987)  เ ป็ น
นักวิจัยที่น าเสนอว่า มี 5 องค์ประกอบส าคัญในการผลิตสื่อ
เกมเอ็นดูเทนเมนท์ ที่ได้ผล คือ 1) ต้องมีความท้าทาย  
2) สร้างความสงสัย  3) ต้องควบคุมได้  4) มีความเพ้อฝัน   
5) ให้แรงบันดาลใจในเชิงรายบุคคล[3] 
      Simon Egeneldt-Nielsen (2005)  อธิบายลักษณะ
ภาพรวมของเอ็ดดูเทนเมนท์โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ที่
เหมาะสม เช่น การสร้างความคลุมเคลือต่อประสบการณ์การ
เล่นเกม, และควรมีลักษณะที่เป็นเกมที่เล่นได้ง่ายและควรให้ 
ผลลัพธ์ที่ใกที่สุดในการท าตามหลักสูตรการเรียนรู้ที่ได้วางไว้
อย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีเขายังได้จ าแนกลักษณะการวิจัยใน
สื่อซอฟท์แวร์รูปแบบเอ็ดดูเทนเมนท์ ไว้ 3 ยุคสมัย คือ ยุค
แรก จะเป็นการให้ความส าคัญกับการประสบความส าเร็จใน
ก า ร บ อ ก เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  ยุ ค ที่ ส อ ง  
มุ่งไปที่ตรรกกะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นและเกม
คอมพิว เตอร์  และยุคที่ สาม  มองว่ า  ซอฟท์แวร์ เป็น
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องค์ประกอบหนึ่งในกลุ่มของการศึกษาเรียนรู้ ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของนักเรียน, ครูหรือผู้ให้การศึกษา,เนื้อหาเรื่องราว, และ
ซอฟท์แวร์[4] 
     Singhal and Rogers (2004) กล่าวว่า ในการศึกษา 
เชิงทฤษฎีรูปแบบเอ็ดดูเทนเมนท์ ถูกพบว่า มีหลากหลาย
ทฤษฎีที่มักจะต้องมีความข้องเกี่ยวกับผู้ชม, เกี่ยวกับทฤษฎี
การเล่าเรื่อง, การน าไปใช้และความพึงพอใจและการวาง
รูปแบบระเบียบวิธีการ, และรวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการสื่อสาร[5] 
     ก า ร ศึ ก ษ า รู ปแ บบ ขอ งศู น ย์ ศึ ก ษา บั น เ ทิ ง  โ ด ย  
ดร.เทียมยศ (2553) สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ
จนได้รูปแบบโมเดล “KEEL”  ที่มาจากองค์ประกอบต่างๆ
ดังนี ้[6] 

1) Knowledge ความรู้ ที่ ได้ควรเป็นความรู้นอก
ห้องเรียนที่ช่วยท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความคิด 
ความสามารถ ความดี และมีความสุขในการเรียน 

2) Enjoy with Environment ก า ร อ อ ก แ บ บ
สภาพแวดล้อมในการเรียนให้เกิดความหลากหลาย
ไม่ซ้ าซากจ าเจ ไม่ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย 

3) Entertainment การน าเอาความบันเทิงมาผสม
กับการเรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น สร้างกิจกรรม
ที่ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ ด้วยอารมณ์สุนทรีย์ โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้วิธีการ
เช่น การน าเทคโนโลยีที่หลายหลายรูปแบบมา
ประยุกต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ซอฟท์แวร์ 
อาร์ดแวร์ ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต มัลติมีเดีย 
เพื่อตอบสนองความชอบที่แตกต่างกัน 

4) Learner ยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยค านึงความ
แตกต่างของสติปัญญา บุคคลิกภาพ ความชอบ 
พื้นฐานความรู้ ความสนใจ โดยนักศึกษามีอิสระใน
การควบคุมการเรียนและเล่นของตนเอง 

 
3.2 ประเภทรายการสาระและบันเทิง  แบ่งตามเนื้อหา
รายการ 
3.2.1 การจัดประเภทรายการ โทรทัศน์  ตามแนวคิด 
"ความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้าม" ( binary opposition) ของ 
เฟอร์ดินานด์ เดอ โซซูร์ ( Ferdinand de Saussure) (อ้าง
ถึงในกาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2545: 9,14) การจัดแบ่ง
รายการโทรทัศน์ได้สองกลุ่มดังนี้ [7] 

3.2.1.1 รายการบันเทิง คือ รายการที่เน้นน าเสนอ
เร่ืองราวเบา ๆสนุกสนาน เนื้อหาในรายการบันเทิงส่วนใหญ่
จะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น (fiction) อาจมี จินตนาการ เหนือเรื่อง
จริง การผูกเรื่อง ฯลฯรายการบันเทิงมีหน้าที่เพื่อผ่อนคลาย
ความตึงเครียดและสร้างความบันเทิงใจให้กับผู้ฟังหรือผู้ชม 

ตัวอย่างประเภทรายการบันเทิงซิทคอม  ละคร เกมโชว์ 
ทอล์กโชว์ ฯลฯ 

3.2.1.2 รายการสาระ เป็นรายการที่มีเนื้อหามา
จากเรื่องจริง หรือเหตุการณ์จริง มีวัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้แก่ผู้ชม ผู้ฟัง รายการประเภทสาระ
โดยทั่วไปจะต้องมีเนื้อหารายการที่เข้มข้นจริงจังและสิ่ง
ส าคัญคือต้องเป็นเรื่องจริง(factualness) บางรายการอาจ
น า เสนอด้วยความจริ งจั ง  (seriousness )  และความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล  เช่น รายการข่าว รายการสารคดี 
รายการเพื่อการศึกษา เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงขนบหรือวิธีการน าเสนอใน
รายการประเภทต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเปิด
โอกาสให้ผู้ผลิตได้ใช้ความคิดสรา้งสรรค์ และทดลองสิ่งแปลก
ใหม่โดยเฉพาะเมื่อวิธีการเดิมๆซึ่งเคยประสบความส าเร็จ
กลับเสื่อมความนิยมและผู้ชมลดน้อยลง ซึ่งผู้ผลิตอาจต้อง
ปรับเปลี่ยน โดยเพิ่มเติมตัดทอนสูตรเดิมๆหรือคิดค้นสิ่งใหม่
ใหม่เพื่อน าเสนอและเป็นทางเลือกให้กับผู้รับสาร ดังท่ี จอห์น 
ฟีสก์ (John Fiske) (1987 อ้างอิงใน McQueen,1998: 29) 
กล่าวว่า" การจ าแนกประเภทรายการมีไว้เพื่อเหตุผลสอง
ประการ ด้านหนึ่งคือเพื่อก าหนดมาตรฐานและความคุ้นเคย 
(standardization and familiarity) กับอีกด้านหนึ่งคือการ
ส ร้ า ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ใ ห้ กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ( product 
differentiation) "   
3.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมที่ปรากฎในรายการ
โทรทัศน์ที่ เน้นความบันเทิงและรายการโทรทัศน์ เพื่อ
การศึกษา มีความแตกต่างกันดังน้ี [8] 

ตารางที่1 เปรียบเทียบความแตกต่างขององค์ประกอบ
รายการเพื่อการศึกษาและรายการบันเทิง 
คุณลักษณะ
รายการ 

รายการเพ่ือ
การศึกษา 

รายการบันเทิง 

ประเภท ร า ย ก า ร เ พื่ อ
การศึกษาต่อเนื่อง
ทางไกล, สารคดี, 
ชีวิตสัตว์, ธรรมะ,
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
, ศิ ลปวัฒนธรรม 
แ ล ะ ภ า ษ า 
ตามล าดับ 

นิยมที่สุด คือ ละคร
,เกมโชว์, วาไรตี้โชว์, 
ทอล์คโชว์, 
คอนเสิรต์ 
ตามล าดับ 

รูปแบบ รายการอธิบาย 
(Lecture), 
รายการพดูคน
เดียว, รายการ
อภิปราย, รายการ

มีความหลากหลาย
สูง เช่น รายการ
สนทนา, สัมภาษณ์, 
แข่งขัน, แสดง
บทบาท บาง
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สัมภาษณ์, รูปแบบ
การเลา่เรื่องหรือ
บรรยายแบบ off-
screen, แสดง
บทบาท (role 
play) ตามล าดับ 

รายการมีลักษณะที่
ผสมผสานกัน 

ออกอากาศ ช่วงเช้าตรู่ กระจายตลอดทั้งวัน 
และช่วงเวลา 
primetime ของแต่
ละสถาน ี

ระยะเวลา ส่วนใหญ่ 30 นาที 
ถึง 1 ช่ัวโมง 

ส่วนใหญ่ 1-2 
ช่ัวโมง 

ผู้ร่วม
รายการ 

เจ้าหน้าท่ีรัฐ, พระ, 
นักวิชาการ, นัก
ปฎิบัติการ, 
ประชาชนท่ัวไป 

นักแสดง, นักร้อง,
นักแสดงตลก, 
บุคคลที่มีช่ือเสยีงใน
สังคม 

 
     Albert Bandura นักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม อธิบาย
ว่าบุคคลเกิดการเรียนรู้ที่จะกระท า เพราะเห็นว่าการกระท า
ดังกล่าวส่งผลทางบวก กล่าวคือบุคคลเรียนรู้ จากการ
วิเคราะห์ตีความสัญญลักษณ์ความหมายที่เกิดการโต้ตอบซึ่ง
กันและกันระหว่างบุคคล[9]  ซึ่งค่านิยมที่สื่อน าเสนอจะถูก
ผลิตซ้ าโดยสมาชิกในสังคม ดังนั้นการผลิตรายการเอ็นดู 
เทนเมนท์ที่น าเสนอภาพผ่านแม่แบบของคนที่ประสบ
ความส าเร็จในการงาน ผ่านช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายเสพอยู่
เป็นประจ า จึงมีความเป็นไปได้ที่จะท าให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถเกิดการพัฒนาทักษะเชิงช่างที่พึงประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับไอพีทีวี 
3.3.1 นิยามความหมาย 
     ไอพีทีวี (IPTV: Internet Protocol Television) คือ การ
น าเสนอรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์บน
พื้นฐานของอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ( IP) ซึ่งสามารถส่ง
สัญญาณได้หลาหลายรูปแบบทั้งภาคพื้นดิน ดาวเทียม และ
เคเบิลทีวี  นอกจากนี้ไอพีทีวี ยังสามารถท าการสตรีมสื่อ ได้
อย่างต่อเนื่อง และจุดเด่นของ ไอพีทีวีอีกรูปแบบหนึ่ง คือ 
สามารถแพร่ภาพสัญญาณแบบโต้ตอบได้ (Interactive) คือ 
ผู้ชมสามารถโต้ตอบกลับไปยังสถานีท่ีส่งสัญญาณได้ทันท่วงที 
ซึ่งจะแตกต่างจากระบบโทรทัศน์แบบเก่าท่ีไม่สามารถโต้ตอบ
กลับไปยังสถานีได้ แต่หากเป็นระบบไอพีทีวี ผู้ชมสามารถ
คลิกเมาส์ พิมพ์ข้อความผ่านทางแป้นพิมพ์ หรือจะใช้ระบบ 
                                                 
1ต าแหน่ง Academic Program Manager บริษัทไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  

VoIP (Voice Over IP) ในการติดต่อเพื่อร่วมสนุกในรายการ
เกมโชว์ได้ทันที และผู้ชมยังสามารถเลือกชมรายการย้อนหลงั
เมื่อไหร่ก็ได้ตามความต้องการ 

สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี ้[10] 
   3.3.1.1 ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และสื่อ(Live 

television and Live Media) โดยอาจจะมีหรือไม่มีการ
โต้ตอบระหว่างการถ่ายทอดสดของสื่อก็ได้ 

   3.3.1.2 สื่อที่เปลี่ยนตามเวลา (Time-Shifted) : 
เช่น ดูรายการทีวีที่ออกอากาศเป็นเวลาหลายช่ัวโมงหรือ
หลายวันก่อน หรือ การดูทีวีย้อนหลัง คือ การรีเพลย์ดูตั้งแต่
เริ่มต้นรายการ  

   3.3.1.3 วิดีโอตามต้องการ (VOD : Video On 
Demand ) : การเรียกดูรายการตามก าหนดการในแคตตาล็
อกที่ได้บันทึกไว้ 
3.3.2 ประโยชน์ของ IPTV  

3.3.2.1 ใช้เทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ผ่านดาวเทียม (แบบทางเดียว) ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถรับ
ข้อมูลขนาดใหญ่ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เร็วกว่า
การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโมเด็ม ธรรมดาถึง 8 เท่า  

3.3.2.2 รองรับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่เป็น
มาตรฐาน - Http, FTP, SMTP (POP3), IRC, ICQ และอื่น ๆ  

3.3.2.3 รองรับการเ ช่ือมต่อแบบองค์กร  โดย
สามารถประยุกต์การใช้งานเป็น  Proxy Server ซึ่ งจะ
สามารถรองรับการเช่ือมต่อ และใช้งานแบบพร้อมๆ กันใน
องค์กรได้ 5-8 เครื่อง  

3.3.2.4 สามารถให้บริการได้ทั่วประเทศครอบคลุม 
76 จังหวัด (ในพื้นที่ที่มีสายโทรศัพท์ให้บริการเพื่อเช่ือมต่อ
เข้าศูนย์ของ CS Internet)  

3.3.2.5 สนับสนุนด้วยระบบบริหารเครือข่าย และ
ช่องสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ใช้บริการ สามารถใช้
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้เต็มประสิทธิภาพ  

3.3.2.6 รองรับการใช้บริการในลักษณะการแพร่
สัญญาณภาพหรือข้อมูลทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Data 
Broadcasting) ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับสัญญาณใน
รูปแบบของข้อมูล ภาพ และเสียง ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
[11] 
     สุพจน์ ศรีนุตพงษ์1 ได้ให้สัมภาษณ์ ความรู้และมุมมอง
เกี่ยวกับไอพีทีวีเพื่อการศึกษาว่า เป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียน จะ
ได้รับเนื้อหาการเรียนการสอนที่ใกล้เคียงหรือในระดับ
เดียวกัน จากผู้สอนที่มีความช านาญที่ใดในโลกก็ได้ เป็น
เหมือนการเปิดโลกไร้พรมแดนในการเรียนรู้ และแนะน าว่า
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รายการที่น าเสนอผ่านไอพีทีวี  ในหนึ่งตอนไม่ควรเกิน  
15-20 นาที เพราะคนเราไม่สามารถน่ังดูหน้าจอคอมพิวเตอร์
นานๆเหมือนทีวี ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี เริ่มใช้การดู
ทีวีผ่านมือถือหรือเวปซึ่งใช้เวลาในการออกอากาศเท่ากันคือ   
15 นาที และเบรคหนึ่งหากมีการโฆษณาสินค้าจากเดิม 5 แต่
หายในมือถือหรือเวปไม่ควรเกิน 2 สินค้า [12] 

4. กรอบแนวคิดในการออกแบบ 
การก าหนดแนวคิดในการออกแบบรายการเอ็ดดูเท

นเมนท์เชิงช่างส าหรับไอพีทีวี ได้มาจากการคัดสรรค์รวบรวม
และสั ง เคราะห์ลักษณะองค์ประกอบและรูปแบบที่ 
พึงประสงค์ของรายการเอ็นดูเทนเมนท์ น ามาออกแบบ
แบบสอบถาม จากนั้นจึงน าผลการสรุปแบบสอบถามความ
คาดหวังต่อรายการเอ็นดูเทนเมนท์เชิงช่างของกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง เพื่อน ามาออกแบบภาพรวมของรายการ  

Mood & Tone จะมีลักษณะการใช้สีโทน Dynamic 
และChic เพื่อกระตุ้นให้คนสนใจ ตื่นตัว อยากรู้อยากเห็น
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และมีความทันสมัย
และเป็นตัวของตัวเอง 

รูปแบบตัวอักษร จะมีการเปลี่ยนไปตามธีมในแต่ละตอน
ที่อยู่ ใน ลักษณะการเน้นและโทนของรายการ (Mood 
&Tone) เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซากจ าเจ 

 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ นักศึกษาสาขา
ออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไม่จ ากัดช้ันปี 
จ านวน 50 คน เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจ และมีความ
สนใจเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ ท าให้การตอบค าถาม
เป็นไปในเชิงวิวัฒน์มากขึ้น 
5.2 เครื่องมือในการวิจัย 
 แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-end question) 
โดยใช้ช่องทางอินเทอร์ เน็ต ผ่านเฟสบุ๊คของหลักสูตร
ออกแบบสื่อสาร 
5.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ งพร ร ณ น า 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. ) น าเสนอผลการวิ เคราะห์ไว้  3 ตอน 
ดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมรายการประเภทเอ็ด

ดูเทนเมนท์เชิงช่าง 

ตอนท่ี 3 ความคาดหวังต่อรายการเอ็ดดูเทนเมนท์ 
 
6. ผลการวิจัย  
 ผลการออกแบบรายการเอ็ดดูเทนเมนท์เชิงช่างส าหรับ
ไอพีทีวี  มีรายละเอียดต่อไปนี ้
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.00 
รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.00 และเป็นกลุ่ม 
LGBT คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดับ มีอายุเฉลี่ย 21.06 ปี 
โดยมีอายุต่ าสุดคือ 19 ปี และอายุสูงสุดคือ 26 ปี  
ตอนที่  2 พฤติกรรมการรับชมรายการประเภทเอ็ดดู 
เทนเมนทเ์ชิงช่าง 

1) ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมให้มีพิธีกรด าเนินรายการมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 94.00 และรู้สึกไม่ชอบให้มีพิธีกรด าเนิน
รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดับมีลักษณะการรับชม
รายการประเภทเอ็ดดูเทนเมนท์ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 
ดู เพื่ อศึ กษา เฉพาะตอนที่ น่ าสนใจ มากที่ สุด  คิ ด เป็น 
ร้อยละ 76.00 รองลงมาคือ บังเอิญเปิดผ่านมาเจอ คิดเป็น
ร้อยละ 16.00 และติดตามดูรายการเป็นประจ าทุกตอน  
คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดับ 
3) ส่วนใหญ่รับชมรายการที่น าเสนอ 1 ตอนจบ ความยาวไม่
เกิน 15 นาที คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมาคือ รายการที่
น าเสนอเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ช่วง ความยาวไม่เกิน 30 นาที  
คิดเป็นร้อยละ 30.00 รายการที่มีเนื้อหาต่อเนื่องได้หลาย
ตอน แต่ความยาวไม่เกิน 1 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 22.00 
ตามล าดับ 
4) มีการรับชมรายการผ่านคอมพิวเตอร์มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 58.00  รองลงมาคือ การรับชมรายการผ่านสมาร์ทโฟน 
คิดเป็นร้อยละ 24.00 รับชมรายการผ่านโทรทัศน์ คิดเป็น
ร้อยละ 12.00 และรับชมรายการผ่านแท็บเล็ต คิดเป็น 
ร้อยละ 6.00 ตามล าดับ 
5) มีพฤติกรรมการรับชมรายการย้อนหลังมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 92.00 รองลงมาคือ รับชมรายการที่ออกอากาศจริง
ผ่านแพล็ตฟอร์มต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดับ 
6) ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการรับชมรายการ
ย้อนหลัง โดยดูผ่านเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ตมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 รองลงมาคือ การดูผ่านแอปพลิเคช่ันที่รวม
หลายๆช่องสถานีไว้ด้วยกัน ซึ่งมีจ านวนเท่ากันกับ การดู
เฉพาะรายการที่มีรีรันผ่านสื่อโทรทัศน์ ในช่วงเวลาอื่น คิด
เป็นร้อยละ 4.00 และดูผ่านแอปพลิเคช่ันของช่องสถานีน้ันๆ 
คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ  
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7)  มีพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ 1-2 ช่ัวโมงต่อวัน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาคือ 3-4 ช่ัวโมงต่อ
วัน คิดเป็นร้อยละ 34.00 น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 8.00 รับชมรายการโทรทัศน์ 5-6 ช่ัวโมงต่อวัน คิด
เป็นร้อยละ 6.00 และรับชมรายการโทรทัศน์  7-8 ช่ัวโมงต่อ
วัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับ การรับชมมากกว่า 10 ช่ัวโมงต่อ
วัน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ 
8) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่รู้จัก IPTV คิดเป็นร้อยละ 
56.00 รองลงมาคือ  รู้ จั ก  IPTV คิด เป็นร้อยละ  44.00 
ตามล าดับ 
ตอนท่ี 3 ความคาดหวังต่อรายการเอ็ดดเูทนเมนท์เชิงช่าง 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความคาดหวังต่อแนวคิดหลักรายการ 

 
     จากตารางที่  2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คาดหวังต่อแนวคิดหลักรายการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.20) ในรายละเอียดพบว่า 
     หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคือ 
กระตุ้นให้เกิดความคิดไอเดียใหม่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับ 
สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
รองลงมาคือสร้างความบันเทิง สนุกสนานผ่อนคลาย 
(ค่าเฉลี่ย 4.36) ให้แง่คิดในการด ารงชีวิต (ค่าเฉลี่ย 4.10) 
การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.00) และเสริมสร้าง
ความคิดเชิงบวกในงานช่าง (ค่าเฉลี่ย 3.94) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความคาดหวังต่อรูปแบบรายการ 

 
     จากตารางที่  3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คาดหวังต่อรูปแบบรายการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.78) ในรายละเอียดพบว่า 
      หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคือ 
รายการที่เน้นน าเสนอคนดังในสายงานมาเล่าประสบการณ์ 
(ค่าเฉลี่ย 4.06) รองลงมาคือ รายการ How To (เน้นสอน
วิ ธี ก า ร ท า )  ( ค่ า เ ฉ ลี่ ย  3. 98)  ร า ย ก า ร 
เรียลิตี้ ตามติดชีวิต เน้นเห็นความเปลี่ยนแปลง (ค่าเฉลี่ย 
3.94) รายการสารคดี เน้นน าเสนอข้อมูลความรู้สรุปสั้นๆ ได้
ใจความ มีค่า เฉลี่ยเท่ากันกับ  รายการประเภท  Do it 
Yourself (DIY) (ค่าเฉลี่ย 3.78) รายการเกมโชว์ มีเงินรางวัล
ให้ผู้ชมเมื่อร่วมเล่นเกม (ค่าเฉลี่ย 3.66) รายการสัมภาษณ์, 
สนทนา, ถกประเด็น (ค่าเฉลี่ย 3.54) และรายการละครสั้น 
สมมุติสถานการณ์จ าลอง (ค่าเฉลี่ย 3.52) ตามล าดับ 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ความคาดหวังต่อโครงเรื่อง (ส่วนน า) 

 

ความคาดหวังต่อแนวคิดหลัก  
ของรายการ  

ระดับความคาดหวัง 
ค่าเ ลี่ย 
(แปลผล) 

 
S.D มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. เสริมสร้างความคิดเชิงบวกในงาน
ช่าง 

9 
(18.00) 

29 
(58.00) 

12 
(24.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.94 
(มาก) 

0.652 

2. การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ 9 
(18.00) 

32 
(64.00) 

9 
(18.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 
(มาก) 

0.606 

3. ให้แง่คิดในการด ารงชีวิต 15 
(30.00) 

26 
 (52.00) 

8 
(16.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.10 
(มาก) 

0.735 

4. สร้างความบันเทิง สนุกสนานผ่อน
คลาย 

21 
(42.00) 

26 
 (52.00) 

3 
(6.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 
(มาก) 

0.598 

5. กระตุ้นให้เกิดความคิดไอเดียใหม่ 26 
(52.00) 

18 
(36.00) 

6 
(12.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.40 
(มาก) 

0.700 

6. สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบ
อาชีพ 

23 
(46.00) 

24 
(48.00) 

3 
(6.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.40 
(มาก) 

0.606 

รวม 
4.20 
(มาก) 

0.650 

 

ความคาดหวังต่อรูปแบบรายการ 

ระดับความคาดหวัง ค่าเ ลี่ย 
(แปล
ผล) 

 
S.D มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. รายการละครสั้น สมมุติ
สถานการณ์จ าลอง 

4 
(8.00) 

25 
(50.00) 

16 
(32.00) 

3 
(6.00) 

2 
(4.00) 

3.52 
(มาก) 

0.886 

2. รายการสารคดี เน้นน าเสนอข้อมูล
ความรู้สรุปสั้นๆ ได้ใจความ  คล้าย
รายการกระจกหกด้าน 

8 
(16.00) 

25 
(50.00) 

15 
(30.00) 

2 
(4.00) 

0 
(0.00) 

3.78 
(มาก) 

0.764 

3. รายการสัมภาษณ์, สนทนา, ถก
ประเด็น 

6 
(12.00) 

20 
(40.00) 

19 
(38.00) 

5 
(10.00) 

0 
(0.00) 

3.54 
(มาก) 

0.838 

4. รายการ Do it Yourself (DIY) 7 
(14.00) 

26 
 (52.00) 

16 
(32.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

3.78 
(มาก) 

0.708 

5. รายการ How To (เน้นสอนวิธีการ
ท า) 

12 
(24.00) 

25 
(50.00) 

13 
(26.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.98 
(มาก) 

0.714 

6. รายการเรียลิตี้ ตามติดชีวิต เห็น
ความเปลี่ยนแปลง 

14 
(28.00) 

21 
(42.00) 

13 
(26.00) 

2 
(4.00) 

0 
(0.00) 

3.94 
(มาก) 

0.843 

7. รายการเกมโชว์ มีเงินรางวัลให้ผู้ชม
เมื่อร่วมเล่นเกม 

7 
(14.00) 

20 
(40.00) 

22 
(44.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

3.66 
(มาก) 

0.745 

8. รายการที่เน้นน าเสนอคนดังในสาย
งานมาเล่าประสบการณ์ 

18 
(36.00 

23 
(46.00) 

6 
(12.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.06 
(มาก) 

1.018 

รวม 
3.78 
(มาก) 

0.815 

 

ความคาดหวังต่อโครงเรื่อง 
(ส่วนน า) 

ระดับความคาดหวัง ค่าเ ลี่ย 
(แปล
ผล) 

 
S.D มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. แนะน าเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 6 
(12.00) 

28 
(56.00) 

16 
(32.00) 

3 
(6.00) 

2 
(4.00) 

3.80 
(มาก) 

0.639 

2. กระตุ้นความสนใจ น าเสนอ Hi-
light 

12 
(24.00) 

31 
(62.00) 

7 
(14.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 
(มาก) 

0.614 

3. สร้างความสัมพันธ์กับผู้ชม 7 
(14.00) 

25 
(50.00) 

17 
(34.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

3.76 
(มาก) 

0.716 

4. ระบุหัวข้อหลักหรือประเด็น
ส าคัญ 

11 
(22.00) 

29 
 (58.00) 

10 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.02 
(มาก) 

0.654 

5. น าเสนอเคล็ดลับหรือเกร็ดความรู้
เชิงช่าง 

6 
(12.00) 

34 
(68.00) 

9 
(18.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.94 
(มาก) 

0.556 

รวม 3.92 
(มาก) 

0.636 

 



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 587

 

     จากตารางที่  4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คาดหวังต่อโครงเรื่อง (ส่วนน า) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.92) ในรายละเอียดพบว่า 
     หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคือ 
กระตุ้นความสนใจ น าเสนอ Hi-light (ค่าเฉลี่ย 4.10) รองลงมา
คือ ระบุหัวข้อหลักหรือประเด็นส าคัญ (ค่าเฉลี่ย 4.02) การ
น าเสนอเคล็ดลับหรือเกร็ดความรู้เชิงช่าง (ค่าเฉลี่ย 3.94) 
แนะน าเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย 3.80) และสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ชม (ค่าเฉลี่ย 3.76) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ความคาดหวังต่อโครงเรื่อง (ส่วน
เนื้อหา) 

 
     จากตารางที่  5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คาดหวังต่อโครงเรื่อง (ส่วนเนื้อหา) ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) ในรายละเอียดพบว่า 
     หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคือ 
แปลก ใหม่ ทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 4.38) รองลงมาคือ น าเสนอ
ทัศนะมุมมองที่หลากหลายแตกต่าง (ค่าเฉลี่ย 4.34) สามารถ
ท าตามและน าไปใช้ฝึกได้จริง  (ค่าเฉลี่ย 4.16) เน้นการ
น าเสนอตัวอย่างและประสบการณ์เฉพาะสายงาน (ค่าเฉลี่ย 
4.12) มีเหตุการณ์ให้ตื่นเต้น/ประหลาดใจ(ค่าเฉลี่ย 4.10) และ
มีการน าเสนอเรื่องตามล าดับ ง่ายต่อการเข้าใจและจดจ า  
(ค่าเฉลี่ย 4.08) ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความคาดหวังต่อโครงเรื่อง (ส่วนสรุป) 

 
     จากตารางที่  6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คาดหวังต่อโครงเรื่อง (ส่วนสรุป) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.95) ในรายละเอียดพบว่า 
     หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคือ 
เสริมเกร็ดความรู้เฉพาะทาง (ค่าเฉลี่ย 4.22) รองลงมาคือ 
ฝากข้อคิดและหลักการท างานเฉพาะสายงาน (ค่าเฉลี่ย 4.10) 
เน้นย้ าประเด็นส าคัญของเรื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.06) น าเสนอ
ตัวอย่างตอนต่อไป (ค่าเฉลี่ย 3.94) สรุปภาพรวมของเรื่องอีก
ครั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.86) และ แจกรางวัลผู้ชมที่ร่วมสนุกกับ
รายการ (ค่าเฉลี่ย 3.54) ตามล าดับ 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความคาดหวังต่อบุคลิกพิธีกร 

 
จากตารางท่ี 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คาดหวังต่อบุคลิกพิธีกร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 
4.03) ในรายละเอียดพบว่า 

หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ
คือ สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 4.40) รองลงมา
คือ พูดจาฉะฉาน อักขระชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.30) บุคลิกมีความ

ความคาดหวังต่อโครงเรื่อง 
(ส่วนเนื อหา) 

ระดับความคาดหวัง ค่าเ ลี่ย 
(แปล
ผล) 

 
S.D มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. น าเสนอเรื่องตามล าดับ ง่ายต่อ
การเข้าใจและจดจ า 

14 
(28.00) 

27 
(54.00) 

8 
(16.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.08 
(มาก) 

0.724 

2. มีเหตุการณ์ให้ตื่นเต้น/ประหลาด
ใจ 

15 
(30.00) 

25 
(50.00) 

10 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 
(มาก) 

0.707 

3. น าเสนอทัศนะมุมมองที่
หลากหลายแตกต่าง 

22 
(44.00) 

23 
(46.00) 

5 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.34 
(มาก) 

0.658 

4. แปลก ใหม่ ทันสมัย 28 
(56.00) 

13 
 (26.00) 

9 
(18.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.38 
(มาก) 

0.780 

5. สามารถท าตามและน าไปใช้ฝึกได้
จริง 

18 
(36.00) 

24 
(48.00) 

6 
(12.00) 

2 
(4.00) 

0 
(0.00) 

4.16 
(มาก) 

0.792 

6. น าเสนอตัวอย่าง และประสบการณ์
เฉพาะสายงาน 

14 
(28.00) 

29 
(58.00) 

6 
(12.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.12 
(มาก) 

0.689 

รวม 
4.20 
(มาก) 

0.725 

 

ความคาดหวังต่อโครงเรื่อง 
(ส่วนสรุป) 

ระดับความคาดหวัง ค่าเ ลี่ย 
(แปล
ผล) 

 
S.D มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. สรุปภาพรวมของเรื่องอีกครั้ง 6 
(12.00) 

31 
(62.00) 

13 
(26.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.86 
(มาก) 

0.606 

2. เน้นย้ าประเด็นส าคัญของเรื่อง 14 
(28.00) 

25 
(50.00) 

11 
(22.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.06 
(มาก) 

0.712 

3. ฝากข้อคิดและหลักการท างาน
เฉพาะสายงาน 

13 
(26.00) 

29 
(58.00) 

8 
(16.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 
(มาก) 

0.647 

4. แจกรางวัลผู้ชมที่ร่วมสนุกกับ
รายการ 

7 
(14.00) 

14 
(28.00) 

28 
(56.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

3.54 
(มาก) 

0.762 

5. เสริมเกร็ดความรู้เฉพาะทาง 20 
(40.00) 

21 
(42.00) 

9 
(18.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.22 
(มาก) 

0.737 

6. น าเสนอตัวอย่างตอนต่อไป 12 
(24.00) 

23 
(46.00) 

15 
(30.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.94 
(มาก) 

0.740 

รวม 
3.95 
(มาก) 

0.700 

 

ความคาดหวังต่อบุคลิกพิธีกร 

ระดับความคาดหวัง ค่าเ ลี่ย 
(แปล
ผล) 

 
S.D มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ความน่าเชื่อถือ ฉลาด ดูภูมิฐาน 8 
(16.00) 

31 
(62.00) 

11 
(22.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.94 
(มาก) 

0.620 

2. พูดจาฉะฉาน อักขระชัดเจน 20 
(40.00) 

25 
(50.00) 

5 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.30 
(มาก) 

0.647 

3. สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ทันสมัย 25 
(50.00) 

20 
(40.00) 

5 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.40 
(มาก) 

0.670 

4. หน้าตาดีหล่อ เท่ห์ สวย น่ารัก 6 
(12.00) 

16 
 (32.00) 

27 
(54.00) 

0 
(0.00) 

1 
(2.00) 

3.52 
(มาก) 

0.789 

5. บุคลิกมีความเป็นตัวของตัวเองสูง 
เซอร์ๆ ติสๆ ลุยๆ 

18 
(36.00) 

18 
(36.00) 

12 
(24.00) 

0 
(0.00) 

2 
4.00) 

4.00 
(มาก) 

0.990 

รวม 
4.03 
(มาก) 

0.743 

 



588 Proceedings  Book

 
เป็นตัวของตัวเองสูง เซอร์ๆ ติสๆ ลุยๆ (ค่าเฉลี่ย 4.00) ความ
น่าเชื่อถือ ฉลาด ดูภูมิฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.94) และหน้าตาดีหลอ่ 
เท่ห์ สวย น่ารัก (ค่าเฉลี่ย 3.52) ตามล าดับ 

ตารางที่ 8 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความ
คาดหวังต่อรายการเอด็ดูเทนเมนท์ 

 
     จากตารางที่  8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คาดหวังต่อรายการเอ็ดดูเทนเมนท์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) เรียงตามล าดับคือ ความคาดหวังต่อ
โครงเร่ือง : ส่วนเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย 4.20) รองลงมาคือ บุคลิก
พิธีกร (ค่าเฉลี่ย 4.03) โครงเรื่อง : ส่วนสรุป (ค่าเฉลี่ย 3.95) 
แนวคิดหลักของรายการ (ค่าเฉลี่ย 3.94) โครงเรื่อง : ส่วนน า 
(ค่าเฉลี่ย  3.92)  และรูปแบบรายการ (ค่า เฉลี่ย 3.78) 
ตามล าดับ 

ตารางที่ 9 แสดงระดับความคาดหวังต่อรายการเอ็ดดูเทน 
เมนท์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก โดยคละ
ปัจจัยย่อยเกี่ยวกับความคาดหวัง 

 
     จากตารางที่ 9 พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคาดหวังต่อรายการเอ็ดดูเทนเมนท์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
5 อันดับแรกได้แก่ กระตุ้นให้เกิดความคิดไอเดียใหม่,  สร้าง
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ, สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ 
(ค่าเฉลี่ย 4.40) รองลงมาคือ แปลก ใหม่ ทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 
4. 38) สร้างความบันเทิง สนุกสนานผ่อนคลาย (ค่าเฉลี่ย 4. 
36) น าเสนอทัศนะมุมมองที่หลากหลายแตกต่าง (ค่าเฉลี่ย 4. 
34) พูดจาฉะฉาน อักขระชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4. 30) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 10 แสดงระดับความคาดหวังต่อรายการเอ็ดดู 
เทนเมนท์ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 5 อันดับแรก โดย
คละปัจจัยย่อยเกี่ยวกับความคาดหวัง 

 
     จ ากต า ร า งที่  10 พบว่ า  ปั จ จั ย ย่ อ ยที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคาดหวังต่อรายการเอ็ดดูเทนเมนท์
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 5 อันดับแรกได้แก่ รายการละครสั้น 
สมมุติสถานการณ์จ าลอง, หน้าตาดีหล่อ เท่ห์ สวย น่ารัก 
(ค่าเฉลี่ย 3.52) รองลงมาคือ รายการสัมภาษณ์ สนทนา 
ถกประเด็น, แจกรางวัลผู้ชมที่ร่วมสนุกกับรายการ 
(ค่าเฉลี่ย 3.54) รายการเกมโชว์ มีเงินรางวัลให้ผู้ชมเมื่อ
ร่วมเล่นเกม (ค่าเฉลี่ย 3.66) สร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้ชมทาง
บ้าน (ค่าเฉลี่ย 3.76) และรายการสารคดีสั้น,  รายการ
ประเภท DIY (ค่าเฉลี่ย 3.78) ตามล าดับ 
6.1 อภิปรายผล 
 6.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบรายการเอ็ดดู -      
เทนเมนท์เ ชิงช่างส าหรับไอพีทีวีที่พึงประสงค์ ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย มีรายละเอียดต่อไปนี้  

1. รูปแบบรายการ เน้นการกระตุ้นให้เกิดความคิดไอเดีย
ใหม่ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ 
สร้างความบันเทิง ดูแล้วสนุกสนานผ่อนคลายเป็นการเลือก
คนดังในสายงานมาเล่าประสบการณ์ และมีการสอนวิธีการ
ท างานหรืออุปกรณ์ต่างๆ  

2.  การออกแบบรายการ ความยาวของรายการ 15 นาที
ก่อนเข้ารายการ จะมีการน าเสนอไฮไลท์หลักของตอนนั้นๆ 
เพื่อกระตุ้นความสนใจให้ติดตาม เนื้อหาจะเน้นความ แปลก 
ใหม่ ทันสมัย มีการน าเสนอทัศนะมุมมองที่หลากหลาย
แตกต่าง รวมถึงสามารถท าตาม และน าไปใช้ฝึกได้จริง
ส่วนท้ายรายการมีการเสริมเกร็ดความรู้เฉพาะทาง และให้
ข้อคิดและหลักการท างานเฉพาะสายงาน  บุคลิกของพิธีกร 
มีความร่าเริง สนุกสนาน การพูดจาฉะฉาน อักขระชัดเจน 
และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง  
 

ความคาดหวังต่อรายการเอ็ดดูเทนเมนท์ อันดับที่ ค่าเ ลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตร าน 

ระดับความ
คาดหวัง 

1. แนวคิดหลักของรายการ 4 3.94 0.652 มาก 
2. รูปแบบรายการ 6 3.78 0.815 มาก 
3. โครงเรื่อง : ส่วนน า 5 3.92 0.636 มาก 
4. โครงเรื่อง : ส่วนเนื้อหา 1 4.20 0.725 มาก 
5. โครงเรื่อง : ส่วนสรุป 3 3.95 0.700 มาก 
6. บุคลิกพิธีกร 2 4.03 0.743 มาก 

รวม 3.97 0.712 มาก 
 

อันดับ 
ป จจัยย่อยเกี่ยวกับคาดหวังต่อ 

รายการเอ็ดดูเทนเมนท์ 
ความคาดหวังด้าน 

ค่าเ ลี่ย 
(แปลผล) 

1 - กระตุ้นให้เกิดความคิดไอเดียใหม่ 
- สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ 
- สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ทันสมัย 

- แนวคิดหลักรายการ 
- แนวคิดหลักรายการ 
- บุคลิกพิธีกร 

4.40 
(มาก) 

2 - แปลก ใหม่ ทันสมัย - โครงเรื่อง (ส่วนเนื้อหา) 4.38 
(มาก) 

3 - เน้นสร้างความบันเทิง สนุกสนานผ่อนคลาย - แนวคิดหลักรายการ 4.36 
(มาก) 

4 - น าเสนอทัศนะมุมมองที่หลากหลายแตกต่าง - โครงเรื่อง (ส่วนเนื้อหา) 4.34 
(มาก) 

5 - พูดจาฉะฉาน อักขระชัดเจน - บุคลิกพิธีกร 4.30 
(มาก) 

 

อันดับ 
ป จจัยย่อยเกี่ยวกับคาดหวังต่อ 

รายการเอ็ดดูเทนเมนท์ 
ความคาดหวังด้าน 

ค่าเ ลี่ย 
(แปลผล) 

1 - รายการละครสั้น สมมุติสถานการณ์จ าลอง 
- หน้าตาดีหล่อ เท่ห์ สวย น่ารัก 

- รูปแบบรายการ 
- บุคลิกพิธีกร 

3.52 
(มาก) 

2 - รายการสัมภาษณ,์ สนทนา, ถกประเด็น 
- แจกรางวัลผู้ชมที่ร่วมสนุกกับรายการ 

- รูปแบบรายการ 
- โครงเรื่อง (ส่วนสรุป) 

3.54 
(มาก) 

3 - รายการเกมโชว์ มีเงินรางวัลให้ผู้ชมเม่ือร่วม
เล่นเกม 

- รูปแบบรายการ 3.66 
(มาก) 

4 - สร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้ชมทางบ้าน - โครงเรื่อง (ส่วนน า) 3.76 
(มาก) 

5 - รายการสารคดี เน้นน าเสนอข้อมูลความรู้
สรุปสั้น  ๆ
- รายการ DIY 

- รูปแบบรายการ 3.78 
(มาก) 
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ตารางที่ 11 ตารางโครงร่างรายการ 

 
 
6.2 สรุปผลการวิจัย 

1) รูปแบบรายการที่เหมาะสมส าหรับผู้บริโภคยุค
ใหม่ ผ่านช่องทางไอพีทีวี คือ มีลักษณะท่ีผสมผสานของ
รายการแนวคนดังเล่าประสบการณ์ประกอบกับสอนวิธีการ
ท างานหรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ (celebrity Talk & How 
to) โดยเน้นที่ความสนุกสนานเป็นหลัก และสอดแทรก
เกร็ดความรู้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งพิธีกรรายการควรมี
บุคลิกท่ีสนุกสนาน เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม และควร
มี ความ เป็ นตั วของตั ว เ อ งสู ง  มี ค วามกระ ตือรื อ ร้ น
กระฉับกระเฉง เพื่อเป็นเสมือนตัวแทนและแบบอย่างของ
วัยรุ่นยุคใหม่ 

2) การออกแบบรายการส าหรับออกอากาศผ่าน
ช่องทางไอพีทีวี ควรมีความยาวไม่เกิน 15 นาที และมี
ลักษณะการใช้โทนสีที่กระตุ้นให้คนอยากรู้อยากเห็นตั้งแต่
เร่ิมต้นรายการ และให้ติดตามการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องไป
จนจบ ซึ่งในแต่ละส่วนของรายการควรมีความหลากหลาย 
ทันสมัยไม่ซ้ าซากจ าเจ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติการรับ
สื่อของกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่อง “การออกแบบรายการเอ็ดดูเทนเมนท์เชิง
ช่างส าหรับไอพีทีวี”นี้  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
โครงการจัดตั้งกลุ่มดิจิตอลคอนเทนท์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
และขอขอบคุณอาจารย์สุลิตา ทิพยศ ที่ช่วยวิเคราะห์ผล 
เชิงสถิติของผลงานวิจัยในครั้งนี้ ทางคณะจัดท าขอขอบคุณ 
มา ณ ที่น้ี 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยเรื่องการออกแบบไวรอลวิดีโอเพื่อการโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผจญภัย ต.กื้ดช้าง  อ.แม่แตง   

จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาส ารวจภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบผจญภัยต าบลกื้ดช้าง ออกแบบไวรอลวิดีโอเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และประเมินผลไวรอลวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ 
ผจญภัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา มีวิธีการศึกษาคือ การส ารวจภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบผจญภัยต าบล  
กื้ดช้าง ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวต าบลกื้ดช้าง ศึกษากลุ่ม เป้าหมาย วางแนวคิดไวรอลวิดีโอ ท าแบบร่าง ถ่ายท าและ 
ตัดต่อจนส าเร็จ น าผลงานไปประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น เลือกโดยเจาะจงกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี วิเคราะห์
ผลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้คือ 
 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบผจญภัยมีภาพลักษณ์ในระดับดี (�̅�𝑋 3.93  S.D. 0.48 )  และภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ในด้านต่าง ๆ ของต าบลกื้ดช้างโดยรวมดี (�̅�𝑋 3.75  S.D. 0.72 )  แนวคิดไวรอลวิดีโอส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบ 
ผจญภัยต าบลกื้ช้าง คือ กื้ดช้างมีความสวยงาม สนุกสนาน และเป็นมิตร น าเสนอแบบเซเรเบรตี้ และไลฟ์สไตล์  ไวรอลวิดีโอ
เรื่องตามหาผู้ชายในฝันในด้านเนื้อเรื่องได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตในระดับดี (�̅�𝑋 3.77  S.D.0.76  )  ด้านการออกแบบได้ค่าเฉลี่ย
ระดับดี (�̅�𝑋 3.42 S.D. 0.64 )  ส่วนเรื่อง กะกะ กื้ดช้าง เนื้อเรื่องได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตในระดับดี (�̅�𝑋 4.02  S.D. 0.82 ) ด้านการ
ออกแบบได้ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑋 4.08  S.D. 0.61 )  ซึ่งอยู่ในระดับดี ผลการเปรียบเทียบไวรอลวิดีโอ 2 เรื่อง กลุ่มเป้าหมายมีความ 
ช่ืนชอบเรื่องกะกะกื้ดช้าง ร้อยละ 81.92 และชอบเรื่องตามหาผู้ชายในฝันร้อยละ18.09 

ค าหลัก : การท่องเที่ยวแบบผจญภัย  ไวรอลวิดีโอ  ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

Abstract 
This research aims to explore the image adventure travel at Tambon Kued Chang, to design viral 

video to promote adventure travel at Tambon Kued Chang, Mae Tang district, Chiang Mai province. And to 
evaluate the viral video to promote adventure travel.   For the method of research, researcher studied 
tourist information of the district, samples and explored image adventure travel at Tambon Kued Chang, 
then, making a viral video production.  After that, researcher evaluated the viral video by 18 teenage 
purposive samples. Then, analyzed by using percentage mean and standard deviation.  
          The results found that the image adventure travel has the image score at good level (X3.93 SD0.48). 
Tourism image in various aspects at Tambon Kued Chang has the image score at good level (X3.75 SD0.72).  
For the concept of viral video to promote adventure travel at Tambon Kued  Chang are Beautiful,  Funny  
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and Friendly.  So that, the video presented  in Celebrity and Lifestyle format.  The researcher created 2 
videos.  First, “Find a Man in Dreams” and second “Ka ka Kued Chang”.  The evaluation of video “Find a 
Man in Dreams” about, the story has high level score (X3.77 SD0.76), about the Design has high level score 
too (X3.42 SD0.64), For the video “Ka ka Kued Chang” about, the story has high level score (X4.02 SD0.82), 
about the Design has high level score too ( X4. 08 SD0. 61) , Furthermore, comparison results of two videos 
also found that the sample liked  the video “Ka ka Kued Chang” 81.92%, and liked the video “Find a Man 
in Dreams” 18.09%.  

Keywords : adventure travel , Viral video  , Tambol kued chang 
 

1. บทน า 
     การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ส าคัญให้กับ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากการรายงานภาวะเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว  ที่ได้รายงานธุรกิจการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 
2558 ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตในอัตราค่อนข้าง
สูง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางตรงของการท่องเที่ยว 
(Tourism DirectGDP: TDGDP) ประมาณร้อยละ 5.45 เมื่อ
เทียบกับ GDP รวมของประเทศ สัดส่วนดังกล่าวนี้มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นมาโดยล าดับ และก่อให้เกิดการจ้างงานในไตรมาสที่ 3 
ประมาณ 4.45 ล้านคน หรือร้อยละ11.64 ของการจ้างงาน
ของประเทศโดยรวมการท่องเที่ยวภายในประเทศก็มี
ความส าคัญมากเนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะ
อ่อนไหวต่อสภาวการณ์บางอย่าง  เช่น ความไม่สงบเรียบร้อย
ในประเทศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้นการส่งเสริมให้คนใน
ประเทศเดินทางท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญ จากรายงานการ
ส ารวจพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยในปี  
พ.ศ. 2557 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปมี
การเดินทางท่องเที่ยวร้อยละ 64.9 และวัตถุประสงค์การ
เดินทาง ท่องเที่ยว 5 อันดับแรก ได้แก่ เยี่ยมครอบครัว/
ญาติ/เพื่อน ร้อยละ  37.4 ท่องเที่ยว/ต้องการพักผ่อน  
ร้อยละ 23.4 ไหว้พระ/ปฏิบัติธรรม ร้อยละ 10.6 ซื้อของ/ 
ช้อปปิ้ง ร้อยละ 8.4 และประชุม/สัมมนา ร้อยละ 5.1 
     การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel) เป็น
กิจกรรมกรรมการท่องเที่ยวประเภทหนึ่ง หมายถึง การ
เดินทางท่อง เที่ยวไปยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
ลักษณะพิเศษ ที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวแล้วได้รับความ
สนุกสนานตื่นเต้น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจ า ความ
ปลอดภัย และได้ประสบการณ์ใหม่ (รูปแบบการท่องเที่ยว, 
2559 กรกฎาคม,28) [1]  ซึ่ งจากสถิติการเดินทางในปี   
พ.ศ. 2557 พบว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวแบบผจญภัยนั้น
นักท่องเที่ยวไทยให้ความสนใจค่อนข้างน้อย คือมีการท า
กิจกรรมนี้เพียงร้อยละ 5.8  ของกิจกรรมทั้งหมด (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2559กรกฎาคม,28) [2]ซึ่งนับว่ายังน้อยมาก 

อาจเป็นผลมาจากหลายอย่างรวมกันแต่สิ่งที่น่าสนใจประเด็น
หนึ่งคือภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบผจญภัย ซึ่ งเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจภาพลักษณ์ หมายถึงภาพใน
ใจที่บุคคลได้สร้างขึ้นจากการรับรู้ต่อสิ่งต่างๆ ได้กล่าวไว้ว่า
ภาพลักษณ์เป็นผลรวมระหว่างข้อเท็จจริง  (Objective 
Facts) กับการประเมินส่วนตัว(Personal Judgment) ซึ่งมี
ผ ล ม า จ า ก ก า ร รั บ รู้ ข อ งบุ ค ค ล ที่ มี ต่ อ สิ่ ง ใ ด สิ่ ง หนึ่ ง 
ซึ่งภาพลักษณ์จะเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจของคนในการ
ท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
     ไวรอลวิดีโอ (Viral Video) คือการน าเสนอสื่อวิดีโอบน
ระบบอินเตอร์เนต ผ่านแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ และอาศัยการ
แชร์ต่อ ๆ กันไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้ข่าวสาร
ถูกน าเสนอไปอย่างรวดเร็ว ข้อดีของไวรอลวิดีโอคือสามารถ
สร้างสรรค์ได้กว้างขวาง ไม่จ ากัดเวลา ส่วนข้อด้อยคือจะท า
อย่างไรให้ผู้รับข่าวสารค้นพบวิดีโอและแชร์กันต่อไป 
     ต าบลกื้ดช้าง  เป็นต าบลหนึ่งใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  
เป็นหมู่บ้านท่ีประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและด าเนินการ
ธุรกิจท่องเที่ยวในรูปแบบผจญภัย เนื่องจากมีสภาพภูมิ
ประเทศที่ เหมาะสม กิจกรรมต่า งๆประกอบไปด้วย  
การล่องแก่งแพยาง แพไม้ไผ่ ในล าน้ าแม่แตง การโหนสลิง 
การเดินป่า ข่ีช้าง  จักรยาน และรถเอทีวี รวมทั้งการศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับช้าง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเป็นอย่างมาก แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยยังมีน้อย  
จากที่กล่าวมาคณะผู้วิจัยจึงได้มองเห็นความส าคัญของการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบผจญภัยในต าบลกื้ดช้าง จึงได้มี
แนวทางในการส ารวจภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวผจญภัย 
และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบผจญภัยต าบลกื้ดช้าง และ
วิเคราะห์ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวางแผนโฆษณาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยให้เป็นที่สนใจมากขึ้น จะเปิดมุมมอง
ใหม่ของการท่องเที่ยวแบบผจญภัยให้กว้างขวางขึ้น มากกว่า
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวโดยใช้กระบวนการสร้างสรรค ์
ไวรอลวิดิโอเพื่อการโฆษณาและศักยภาพของสื่อประเภท
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โซเชียลเน็ตเวิร์ค และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นวัยรุ่น เป็นตัว
ขับเคลื่อนเพื่อการสื่อสารกับผู้บริโภค   

2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
     2.1 เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวต าบล 
กื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ 
     2.2 เพื่อวางกลยุทธ์และออกแบบไวรอลวิดีโอเพื่อโฆษณา
ส่ ง เ ส ริ มภาพลั กษณ์  การท่ อ ง เที่ ย ว ผจญภั ย  ต าบล 
กื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
     2.3 เพื่อประเมินผลการออกแบบไวรอลวิดีโอเพื่อการ
โฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผจญภัย ต.กื้ดช้าง 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

3. แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการสร้างสรรค์ 
3.1 ทฤษฏี 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาไวรอลวิดีโอเพื่อการ
โฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบผจญภัยต าบล  
กื้ดช้าง อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โดยได้ศึกษาส ารวจภาพลักษณ์
ของต าบลกื้ดช้าง และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผจญภัย 
รวมทั้งการศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวของต าบลกื้ดช้าง และ
วางแนวคิด ด าเนินการจัดท าแบบร่างผลติสื่อ และประเมนิผล
สื่อ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีดังนี ้ 
       ภาพลักษณ์เป็นความรู้สึกที่เราสร้างขึ้นมาเฉพาะตน
ความรู้เชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge)  ซึ่งประกอบ 
ด้วยข้อเท็จจริง คุณค่าที่เราเป็นผู้ก าหนด โดยแต่ละบุคคลจะ
เก็บสะสมความรู้เชิงอัตวิสัยเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่ ได้
ประสบและมีความเช่ือว่าจริง เนื่องจากคนเราไม่สามารถที่
จะรับรู้และท าความเข้าใจกับทุกสิ่งได้ครบถ้วนเสมอไป เรา
มักจะได้เฉพาะภาพ บางส่วนหรือลักษณะกว้าง ๆ ของสิ่ง
เหล่ านั้น  ซึ่ งอาจไม่ ชัด เจนแน่นอนเพียงพอ แล้วมัก
ตีความหมาย (Interpret) หรือให้ความหมายแก่สิ่งนั้น ๆ 
ด้วยตัวเองความรู้เชิงอัตวิสัยนี้จะประกอบกันเป็นภาพลักษณ์
ของสิ่ งต่ าง ๆ ที่อยู่ ในโลกตามทัศนะของบุคคล และ
พฤติกรรมที่แสดงออกก็จะขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์นี้ (กลยุทธ์
การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ, 2559 
กรกฎาคม 28)  [3] 
     การส่งเสริมภาพลักษณ์มีกระบวนการและวางกลยุทธ์
ตั้งแต่การส ารวจภาพลักษณ์ วางเป้าหมาย และก าหนด
เครื่องมือ และด าเนินการกลยุทธ์การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้ร่วมกับสื่ออื่น ๆ การ
โฆษณาสามารถสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบตามช่องทางที่จะ
น าไปเผยแพร่ ปัจจุบันสื่อไวรอลวิดีโอ เป็นสื่อที่เกิดขึ้นเมื่อมี
การใช้ระบบอินเตอร์เนต โดยน าเสนอผ่านแอพลิเคช่ันบน

ระบบอินเตอร์เนต อาศัยการกระจายโดยการแชร์ของผู้ชม 
ดังนั้นการออกแบบไวรอลวิดีโอจะมีลักษณะไม่เหมือนการ
โฆษณาซึ่งต้องเน้นเรื่องราวไปให้เกิดอารมณ์ด้านใดด้านหนึ่ง 
และเนื้อหามีคุณค่า ไม่เหมือนโฆษณา ในส่วนของการวาง 
กลยุทธ์การน าเสนอ สามารถปรับใช้กลยุทธ์การน าเสนอของ
โฆษณามาใช้ได้ ลีสส์และคณะ(Leiss et.al., 2005 อ้างใน
วงศ์หทัย ตันชีวะวงศ์,2554 หน้า 120)  [4] กล่าวว่าระบบ
การสร้างความหมายของโฆษณา ท า ให้ผู้บริ โภคและ
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีความหมายในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ความหมายนั้นอยู่ในกลยุทธ์การสร้างสรรค์
โฆษณาในรูปแบบต่างๆ กลยุทธ์การโฆษณาประกอบไปด้วย
กลยุทธ์ต่างๆ ที่ส าคัญคือ การโฆษณาที่ ให้สาระข้อมูล  
(The product- Information format)  กล ยุทธ์แบบนี้ จะ
น าเสนอสาระผลิตภัณฑ์ทั้งภาพและข้อความโฆษณา กลยุทธ์
ที่แสดงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (The product-Image 
format) กลยุทธ์นี้จะไม่กล่าวถึงสาระของผลิตภัณฑ์โดยตรง 
แต่จะน าผลิตภัณฑ์ไปอยู่ในเนื้อหาแนวคิดที่ผลิตสร้างขึ้น  
ลักษณะโฆษณาจะนุ่มนวลจับต้องยากกลยุทธ์ที่แสดง
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ผู้ บ ริ โ ภ ค แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์   
(The personalized format) เป็นกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค และกลยุทธ์ โฆษณา
ที่แสดงรูปแบบการใช้ชีวิต (the Lifestyle format) เป็น
รูปแบบโฆษณาที่แสดงความสัมพันธ์ที่สมดุลกันระหว่าง 
ผู้แสดงในโฆษณา(person) ผลิตภัณฑ์ (product) และ
เหตุการณ์ที่เป็นฉากหลังในโฆษณา(setting) เป็นโฆษณาที่
แสดงลักษณะของคน ไม่ใช่การแสดงบุคลิกลักษณะของคน 
(วงศ์หทัย ตันชีวะวงศ์,2554 หน้า 120-124) [5] 
     จากกลยุทธ์โฆษณาจะน าไปสู่การสร้างเรื่องราวหรือการ
น าเสนองานสร้างสรรค์โฆษณา (Executional Styles) ซึ่ง
การน าเสนองานสร้างสรรค์มีหลายรูปแบบดังนี้คือ 

1.การสื่อสารโฆษณาในเชิงประกาศ (Announ- 
cement) การใช้เทคนิคนี้ไม่ต้องใช้ผู้แสดง ผู้ประกาศจะเป็น
ผู้สื่อสารกับผู้ชม 

2.การเช่ือมโยง (Association transfer) คือการ
น าเสนอโฆษณาที่ผลิตภัณฑ์จะถูกเช่ือมโยงเข้ากับวัตถุบุคคล  
ความคิดสถานการณ์  หรือสภาพแวดล้อม เพื่อเ ช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าในโฆษณา   

3.บทเรียน (Lesson) เป็นรูปแบบโฆษณาที่สื่อสาร
อย่างตรงไปตรงมา น าเสนอข้อเท็จจริง  แสดงเหตุผลที่เป็น
ข้อโต้แย้ง (arguments) เหมือนกับเป็นการเล็คเช่อร์ให้ผู้รับ
สารฟังการน าเสนออาจใช้การบอกกล่าว การอธิบาย การโน้ม
น้าวยืนยันโดยใช้ผู้แสดง หรือมีเสียงประกาศโดยไม่เห็นตัวผู้
ประกาศบนจอ 
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           4. ละคร (Drama) คือการน าเสนอด้วยการแสดง
ละครโดยมีตัวแสดงตั้งแต่ 2 คนหรือมากกว่า 2 คนขึ้นไป มี
บทพูด (Dialog) และการด าเนินเนื้อเรื่อง(Narrative) ตั้งแต่
ตอนต้นเรื่องไปถึงตอนจบเรื่อง ผู้แสดงเป็นผู้น าเสนอหรือ 
ผู้สื่อสารโฆษณาไปยังผู้บริโภคเป้าหมาย การน าเสนอด้วย
เรื่องราวที่ เป็นการแสดงละครจะไม่ใช่การสื่อสารอย่าง
ตรงไปตรงมา  แต่เป็นการน าเสนอโฆษณาที่ผู้รับสารจะเป็น
บุคคลที่สามที่ได้เห็นได้สังเกตการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น   
           5.จินตนาการ (Imagination) จินตนาการหมายถึง
การใช้ตัวแสดงท่ีสร้างขึ้น  เป็นสัตว์  ตุ๊กตา  การ์ตูน  หรือคน
ที่ไม่มีตัวตนจริง ๆ รวมทั้งสร้างสถานการณ์ที่ไม่มีอยู่จริงบน
โลก 
           6.เทคนิคพิเศษ (Special effects)   มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับแบบจินตนาการ  และใช้ร่วมกับการน าเสนอ
แบบจินตนาการ การน าเสนอโฆษณาด้วยเทคนิคพิเศษ
หมายถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เทคนิควิดีโอภาพ  
ภาพแอนนิเมช่ัน ภาพการ์ตูน เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งที่
ทันสมัยเพื่อสร้างเรื่องราวโฆษณาอาจเปน็ฉาก  เสียงประกอบ 
หรือตัวแสดง ท าให้การด าเนินเนื้อเรื่องดูน่าสนใจในเชิงศิลปะ     
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      ชลลดา มงคลวนิช (2559). [6] วิจัยเรื่องภาพลักษณ์
ตลาดน้ าในสายตาของเยาวชนไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ถึงภาพลักษณ์ตลาดน้ าในสายตาของเยาวชนไทยและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของแหล่งท่องเที่ยวประเภทตลาด
น้ าของไทย กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ
นักท่องเที่ยวท่ีเป็นเยาวชนท่ีเคยเดินทางไปท่องเที่ยวตลาดน้ า
ในประเทศไทย จ านวน 442 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม  พบว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 17-18 ปี มีระดับ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด โดยรวมมี
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตลาดน้ าอยู่ ในระดับมาก 
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่าลักษณะของตลาดน้ าน่าจะ
แสดงถึงวิถีชีวิตในท้องถิ่น มีสินค้าประเภทขนมหวานหรือ
ขนมไทยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของที่ระลึกส าหรับซื้อฝาก และ
ต้องการให้มีการเปิดบริการทุกวัน ความช่ืนชอบลักษณะของ
ตลาดน้ าด้านการเดินทาง ด้านสถานที่ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก และด้านการบริการ อยู่ในระดับมากในทุกด้านการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตลาดน้ า พบว่า 
นักท่องเที่ยวท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดน้ าใน
ด้านการเดินทาง ด้านสถานที่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้ านการบริการไม่แตกต่างกันและจ านวนครั้ งที่
นักท่องเที่ยวเคยไปเที่ยวตลาดน้ าแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ตลาดน้ าในด้านการเดินทาง ด้านสถานท่ี 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการบริการ ไม่แตกต่าง
กัน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ตลาดน้ าที่นักท่องเที่ยวช่ืนชอบรายคู่กับจ านวนครั้งที่เคยไป
เที่ยวตลาดน้ าในเรื่องเกี่ยวกับการบริการด้านการมีมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น พบว่า นักท่องเที่ยวท่ีเคยไปเที่ยวตลาดน้ า 1 ครั้ง กับ
เคยไปเที่ยวตลาดน้ ามากกว่า 3 ครั้ง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ตลาดน้ าในด้านการบริการที่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ไวบ้ริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05  
     ปราณิศา ธวัชรุ่งโรจน์ และ วรัชญ์ ครุจิต( 2560) [7] ได้
ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์คลิปวิดีโอไวรัลมาร์เก็ตติ้งและปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปัน ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบ
การน าเสนอคลิปวิดีโอท่ีประสบ ความส าเร็จในด้านการ
แบ่งปัน ควรมีหลักเกณฑ์อย่างน้อย 3 ข้อ คือ 1. อารมณ์
น าเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีอารมณ์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น
อารมณ์เศร้า สนุก ตื่นเต้นหรือประทับใจ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้
ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมไปกับคลิปวีดีโอ 2. อันซีน (Unseen) การ
น าเสนอในมุมมองที่แตกต่างออกไปจะท าให้ผู้ชมรู้สึกถึงความ
แปลกใหม่ อีกท้ัง ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ควรมีในการท า
คลิปวิดีโอ 3.ยูสฟูล (Useful ) คือให้ประโยชน์หรือให้แง่คิด 
จะท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกอยากแบ่งปัน เพราะแบ่งปันไป
แล้วเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นที่ได้รับชม  2) ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจแบ่งปันคลิปวิดีโอ มี 3 ปัจจัยหลัก คือ ลักษณะ
เนื้อหาและวิธีการน า เสนอ ความชอบหรือความประทับใจ 
หลังชมคลิปวิดีโอ ความเหมาะสมในการแบ่งปัน ซึ่ง 3 ปัจจัย
นี้ มี ผลต่อการแบ่ งปันของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป 
เ นื่ อ ง จ ากมี ทั ศนคติ ที่ แ ตกต่ า งกั น  3)  กลุ่ ม ตั วอย่ า ง 
เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ และเจนเนอเรช่ันวาย ส่วนใหญ่มีลักษณะ
ความชอบ ไม่ชอบ และการเลือกแบ่งปันคลิปวีดีโอ ไม่
เหมือนกัน [6] 
3.2 วิธีวิจัยและการสร้างสรรค์ 

1.สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยคือ  การศึกษา
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ต าบลกื้ดช้าง ศึกษาข้อมูลและกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
ต าบลกื้ดช้าง วิเคราะห์จุดเด่น พบว่ากืดช้างมีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวท่ีหลากหลายและเป็นท่ีรู้จัก ช้างเป็นจุดเด่นที่ท าให้
กลุ่มตัวอย่างรู้จักกื้ดช้าง  กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนสมัยใหม่  
ชอบความท้าทาย เข้าถึงสื่อที่เป็นโซเชียล ใช้โซเชียลในการ
สื่อสาร  มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบสิ่งแปลกใหม่ ท่ีไม่เหมือนใคร  

2.วางแนวคิดในการออกแบบ โดยระบุวิธีการ
น าเสนอ และเขียนโครงเรื่อง จัดท าแบบร่างโดยน าเสนอ
แนวคิด กื้ดช้างสวย  สนุกสนาน และเป็นมิตร  

3.ด าเนินถ่ายท าไวรอลวิโอ ตัดต่อบันทึกเสียง 
4.ประเมินไวรอลวิดีโอโดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม

วัยรุ่นเจนเนอเรชั่นแซด คือมีอายุระหว่าง 15-21 ปี เลือกโดย
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เจาะจงไม่น้อยกว่า 80 คน ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
ประเมินค่า 5 ระดับ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย
เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนข้อมูลที่เป็นความ
คิดเห็นน ามาวิเคราะห์โดยการแยกหมวดหมู่ แจงนับ และ
ตีความสร้างข้อสรุปโดยมีทฤษฎีเป็นแนวทาง 

4.ผลการวิจัย 
4.1 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบผจญภัย ต าบลกื้ดช้าง  
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผจญภัย 

ประเด็น �̅�𝑿 S.D. 
1.การท่องเที่ยวผจญภัยท าให้เกิดแรงบันดาลใจ 4.40 0.81 
2.การท่องเที่ยวแบบผจญภัยมคีวามน่าสนใจ มีกิจกรรมหลากหลาย 4.30 0.46 
3.การท ากิจกรรมท่องเที่ยวผจญภยัช่วยให้พัฒนาตัวเอง 4.27 0.61 
4.กิจกรรมการท่องเที่ยวผจญภัยสามารถกระท าร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวอ่ืนๆ 4.13 0.68 
5.การท่องเที่ยวผจญภัยท าได้ทั้งครอบครัว 4.13 0.70 
6.กิจกรรมการท่องเที่ยวผจญภัย แตกต่างจากกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบอื่นๆ อย่างชัดเจน  3.97 0.66 
7.ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวผจญภยัราคาสูง 3.85 0.86 
8.การท่องเที่ยวผจญภัยไม่มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย 3.72 0.74 
9.กิจกรรมการท่อเงเที่ยวผจญภยัต้องเกี่ยวข้องกับความยากล าบาก 3.52 0.75 
10.กิจกรรมการทอ่งเที่ยวผจญภัยเหมาะส าหรับเพศชาย (ไม่เหมาะสมกับเพศหญิง) 2.98 1.14 

รวม 3.93 0.48 
 

     จากตารางที1่ จากตารางพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่
ดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบผจญภัยในระดับดี และมีความ
คิดเห็นว่าการท่องเที่ยวแบบผจญภัยเหมาะกับผู้ชายในระดับ
น้อย (�̅�𝑋 2.29 S.D. 1.14) และเห็นด้วยในระดับมากว่าการ
ท่องเที่ยวแบบผจญภัยมีค่าใช้จ่ายสูง (�̅�𝑋3.85,S.D.0.06) เห็น
ด้วยในระดับมากว่าการท่องเที่ยวแบบผจญภัยเกี่ยวข้องกับ
ความยากล าบาก (�̅�𝑋3.52,S.D. 0.75)  การท่องเที่ยวผจญภัย
มีความไม่ปลอดภัยในระดับมาก (�̅�𝑋3.72,S.D.0.74) ส าหรับ

รายการอื่นๆเห็นด้วยว่าการท่องเที่ยวผจญภัยมีกิจกรรม
หลากหลายน่าสนใจในระดับมาก(�̅�𝑋4.30,S.D. 0.46) สามารถ
ท ากิจกรรมร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ(4.13,S.D.0.68)กาท่องเที่ยว 
ผจญภัยช่วยให้พัฒนาตัวเอง ( �̅�𝑋4.27,S.D.  0.61)  การ
ท่องเที่ยวผจญภัยท าได้ทั้งครอบครัว (�̅�𝑋4.13,S.D.0.70) และ
การท่องเที่ยวผจญภัยท าให้เกิดแรงบันดาลใจ (4.40,S.D. 
0.81

 
ตารางที่ 2 ภาพลักษณ์การท่องเทีย่วผจญภัยต าบลกื้ดช้าง 

ประเด็น �̅�𝑿 S.D. 
1.ผู้คนเป็นมติรกับนักท่องเที่ยว 4.13 0.77 
2.บุคลากรผู้ให้บริการเป็นมืออาชีพ เชียวชาญ มีความรู้จริง 4.05 0.72 
3.สิ่งที่ท่านนึกถึงเมื่อกล่าวถึงกื้ดช้าง คือช้าง 3.95 0.89 
4.มีความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 3.88 0.64 
5.ต าบลกื้ดช้างมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลาย 3.88 0.52 
6.ผู้ประกอบการซื่อสตัย์  เชื่อถือได้ 3.87 0.75 
7.ต าบลกื้ดช้างมีความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น 3.85 0.73 
8.ต าบลกื้ดช้างมลีักษณะที่ตั้งภูมิประเทศท่ีด ี 3.85 0.66 
9.ท่านค้นพบแรงบันดาลใจบางอยา่งเมื่อมาท่ีนี ้ 3.83 0.76 
10.ท่านได้สัมผัสกบักิจกรรมและบรรยากาศที่แตกต่างจากท่ีอื่นๆเมื่อมาที่นี้ 3.80 0.73 
11.การให้บริการต่างๆ ไดม้าตรฐาน 3.80 0.61 
12.ท่านชอบที่น้ีและจะกลับมาอีก 3.78 0.85 
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13. สถานท่ีพัก สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.73 0.71 
14.ที่พักเหมาะสมกับราคา และเพียงพอ 3.68 0.72 
15.กิจกรรมการท่องเที่ยวในต าบลกื้ดช้างแตกต่างจากท่ีอื่น 3.58 0.79 
16.การบริหารจัดการสถานท่ีดี มคีวามสะดวก 3.57 0.70 
17.ราคาค่าบริการต่างๆ เหมาะสมและยตุิธรรม 3.53 0.70 
18.ร้านค้า อาหาร มีความสะอาด และเพียงพอ 3.52 0.75 
19.ของขวัญ ของที่ระลึก มีความแตกต่างมีอัตลักษณ ์ 3.47 0.75 
20.การเดินทางมีความสะดวก 3.40 0.85 

รวม 3.758333 0.729726 
 
     จากตารางที่ 2 กลุ่มเป้าหมายมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อปัจจัย
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น ต า บ ล กื้ ด ช้ า ง ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 
(�̅�𝑋3.75 ,S.D.0.72) รายการที่สูงสุด 3 รายการคือผู้คนเป็น
มิตรกับนักท่องเที่ยว (�̅�𝑋4.13,S.D. 0.77) บุคลากรมีความรู้
จริง (�̅�𝑋4.05,S.D.0.72) และเห็นด้วยว่าช้างเป็นสิ่งที่ชัดเจน
เมื่อนึกถึงกื้ดช้าง(�̅�𝑋3.95, S.D. 0.89) ส่วนรายการที่มีคะแนน
ต่ าสุด 3 รายการคือการเดินทางมีความสะดวกเห็นด้วยใน
ระดับปานกลาง(�̅�𝑋3.40, S.D.0.85) ของขวัญ ของที่ระลึก มี
ความแตกต่างมีอัตลักษณ์ (�̅�𝑋3.47,S.D. 0.75) ร้านค้า อาหาร 
มีความสะอาด และเพียงพอ (�̅�𝑋3.52,S.D. 0.75)และราคา
ค่าบริการต่างๆ เหมาะสมและยุติธรรม (�̅�𝑋3.53,S.D.0.70) 
4.2 การออกแบบไวรอลวิดี โอเพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวผจญภัย  ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
     สรุปจุดเด่นของต าบลกื้ดช้างคือมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย  กิจกรรมต่างๆที่ส าคัญจะมีช้างเป็นองค์ประกอบ 
เช่น เลี้ยงช้าง อาบน้ าช้าง วิธีการบังคับและดูแลช้าง มีวิว
ทิวทัศ น์ภูมิประเทศที่ สวยงาม จากการศึกษาข้อมู ล
ภ าพลั กษณ์ ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งพบว่ า
กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวในระดับดี (3.75 S.D. 0.72) 
4.2.1 ก าหนดแนวความคิดในการออกแบบ                        
1. วัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่ากื้ดช้าง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวผจญภัยที่มีความสวยงาม มีกิจกรรม
หลากหลาย สนุกสนาน ผู้คนเป็นมิตร  
2. กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเจอเนเรช่ันแซด (Z) อายุระหว่าง 
15-21 ปีเป็นคนสมัยใหม่ ใช้ชีวิตอยู่ในเมือง เป็นนักศึกษา 
และเริ่มต้นท างาน เข้าถึงสื่ออินเตอร์เน็ต  
3.แนวความคิด คือ กื้ดช้างสนุกสนาน สวยงาม และเป็นมิตร 

4.2.2 ผลการออกแบบ เรื่องที่ 1 ตามหาผู้ชายในฝัน แสดง
ตามรูปที่ 1  
4.2.3 ผลการออกแบบ เรื่องที่ 2 กะ กะ กื้ด ช้าง แสดงตาม
รูปที่ 2 
     แนวความคิดเรื่องที่  1 ตามหาผู้ชายในฝัน ต้องการ
น าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายของต าบลกื้ดช้างและ
สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ โดยน าเสนอแบบเชเรเบลต้ี คือ
การใช้ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายสื่อสารให้เห็นถึงความ
สนุก สนานเพื่อดึงดูดใจให้กลุ่มเป้าหมายอยากมีวิถีชีวิตหรือ
ช่วง เวลาแบบนั้นบ้าง  โดยตัวแสดงเป็นผู้หญิง 3 คนหนึ่งฝัน
ถึงผู้ชายก าลังอาบน้ าให้ช้าง มีป้ายเขียนว่าแก่งกื้ด จึงค้นหา
ข้อมูลในอินเตอร์เนต และชวนเพื่ออีก 2 คนไปตามหาตาม
ข้อมูลในอินเตอร์เนต แต่เมื่อไปถึงผู้หญิงท้ัง 3 คนก็สนุกสนาน
กับกิจกรรมที่แปลกใหม่  สถานท่ีที่สวยงาม และบรรยากาศที่
สนกุสนานจนลืมผู้ชายในฝัน 
     เรื่องที่ 2 กะกะกื้ดช้าง น าเสนอโดยใช้นักแสดงผู้ชาย
เดินทางคนเดียวไปผจญภัยคนเดียวในต าบลกื้ดช้าง  โดยไป
ท ากิจกรรมต่างๆที่แสดงถึงความเป็นมิตรของชุมชนกับ
นักท่องเที่ยว กิจกรรมที่มีความแตกต่าง ความสวยงามของ
สถานท่ีท่องเที่ยว  ความหลากหลายของกิจกรรม 
4.3 การประเมินไวรอลวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย ต าบลกื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม ่
     ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 83คน อายุระหว่าง 18-22 
ปี ผู้ชายจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 48.19  ผู้หญิงจ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80  ผลการประเมินดังนี้ 
4.3.1 เรื่องตามหาผู้ชายในฝัน แสดงดังตารางท่ี 3 
4.3.2 เรื่อง กะ กะ ก้ืดช้าง แสดงดังตารางที่ 4 
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รูปที ่1 แบบจ าลองเรื่องตามหาผูช้ายในฝัน 

 

 
รูปที ่2  แบบจ าลองเรื่อง กะ กะ ก้ืดช้าง 

 
 
 
 
 
 
 



598 Proceedings  Book

 
ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นต่อไวรอลวิดีโอเรื่องที่ 1 ตามหาผู้ชายในฝัน 

ประเด็น �̅�𝑋   S.D. 
1.เนื้อหา   
1.1 กืด้ช้างสร้างความความสนุกสนาน 4.13 0.70 
1.2 กื้ดช้างมีความสวยของธรรมชาต ิ 4.12 0.64 
1.3 กื้ดช้าง มีกิจกรรมหลากหลาย 4.00 0.65 
1.4 กื้ดช้างเป็นมิตร และผ่อนคลาย  น่าค้นหา 3.90 0.76 
1.5 คุณอยากมีช่วงเวลาแบบนักแสดงในไวรอลฯนี้บ้าง 3.79 0.94 
1.6คุณเข้าใจการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและธรรมชาตมิากขึ้น 3.73 0.79 
1.7 คุณอยากไปกื้ดช้างจากการชมไวรอลฯนี ้ 3.64 0.87 
1.8 คุณชอบไวรอลวิดโีอชุดนี ้ 3.48 0.71 
1.9 บุคลิกและพฤติกรรมของนักแสดงในเรื่องท าให้เรื่องราวน่าสนใจ 3.18 0.83 

รวม 3.77 0.76 
2.การออกแบบ   
2.1 การน าเสนอภาพมีความเหมาะสมกับเรื่องราว และกลุม่เป้าหมาย 3.67 0.77 
2.2 เรื่องราวเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (วัยรุ่น) 3.62 0.76 
2.3 การล าดับภาพช่วยให้เข้าใจง่าย 3.62 0.79 
2.4 การออกแบบไวรอลฯ ชุดนีม้คีวามน่าสนใจโดยรวม 3.59 0.78 
2.5 อารมณ์และความรู้สึกของไวรอลฯ สนุกสนานผ่อนคลาย 3.59 0.83 
2.6 นักแสดงมีความน่าสนใจ 3.31 0.81 
2.7 เสียงมีความเหมาะสมกับเรื่องราว 3.27 1.00 
2.8 เรื่องราวน่าสนใจและน่าตดิตาม 3.25 0.70 
2.9 เทคนิคพิเศษ (เสียง) มีความเหมาะสม 3.25 0.96 
2.10 เสียงมีความคมชัด  เข้าใจง่าย 3.22 0.98 

รวม 3.42 0.64 
 
กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นต่อไวรอลวิดีโอเรื่องตามหา
ผู้ชายในฝันโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านเนื้อหา (�̅�𝑋3.77 
S.D.0.76) และด้านการออกแบบ (�̅�𝑋3.42  S.D.0.64) ในด้าน
เนื้อหารายการที่มีความคิดเหน็สูงสุดคือ คือก้ืดช้างสนุกสนาน 
(�̅�𝑋4.13 S.D. 070) รองลงมาคือ กื้ดช้างมีความสวยงามของ
ธรรมชาติ (�̅�𝑋4.12  S.D.0.64) อันดับที่ 3 คือ กื้ดช้างเป็นมิตร 
ผ่อนคลายและน่าค้นหา (�̅�𝑋3.90  S.D.0.76) ส าหรับรายการ
ที่มีความคิดเห็นต่ าสุด 3 รายการคือบุคลิกและพฤติกรรมของ
นักแสดงในเรื่องท าให้เรื่องราวน่าสนใจ มีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง ( �̅�𝑋3.18  S.D.0.83)  อันดับสองคือ มี
ความชอบวิดีโอชุดนี้ (�̅�𝑋3.48  S.D.0.71) และอันดับที่ 3 คือ
อยากไปกื้ดช้างจากการชมไวรอลชุดนี้ (�̅�𝑋3.62  S.D.0.87) 
และการล าดับภาพมีความเข้าใจง่าย (�̅�𝑋3.62  S.D.0.79) 

     ในส่วนของการออกแบบกลุ่มเป้าหมายมีความโดยรวมใน
ระดับมาก  (�̅�𝑋3.42  S.D.0.64) และรายการที่ได้ค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ล าดับคือ  การล าดับภาพช่วยให้เข้าใจง่าย (�̅�𝑋3.62  
S.D.0.79)   เสียงมีความคมชัดและเข้าใจง่าย ( �̅�𝑋3.22  
S.D.0.98) เทคนิคพิเศษ (เสียง) มีความเหมาะสม (�̅�𝑋3.25  
S.D.0.96)  เสียงมีความเหมาะสมกับเ ร่ืองราว( �̅�𝑋3.27 
S.D.1.00) 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการออกแบบไวรอลวิดีโอเรื่องตาม
หาผู้ชายในฝันคือ ชอบภาพและบรรยากาศการน าเสนอ ไม่
ชอบเสียงเนื่องจากไม่เข้ากับเรื่อง  ตัวอักษรเยอะเกินไป  และ
เสียงดังเกินไป และมีหนึ่งคนระบุว่าไม่ชอบเรื่องรู้สึกมีความ
บ้าผู้ชายเกินไป   
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นต่อไวรอลวิดีโอเรื่องที่ 2 กะ กะ กื้ดช้าง 

ประเด็น �̅�𝑋   S.D. 
1 เนื้อหา   
1.1 กื้ดช้างธรรมชาติสวยงาม   4.21 0.72 
1.2 กื้ดช้างมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย 4.16 0.70 
1.3 คุณอยากมีช่วงเวลาแบบนักแสดงในไวรอลฯนี้บ้าง 4.13 0.84 
14 บุคลิกและพฤติกรรมของนักแสดงในเรื่องท าให้เรื่องราวน่าสนใจ 4.12 0.90 
1.5 กิจกรรมที่นักแสดงกระท าเปน็กิจกรรมที่น่าสนใจ  4.10 0.90 
1.6 กื้ดช้าง มีเสน่ห์ น่าค้นหา 4.07 0.76 
1.7 คุณชอบไวรอลฯชุดนี้ เพราะนา่จะเหมาะกับสไตล์ของคุณ 4.03 0.90 
1.8 คุณเข้าใจการท่องเที่ยวผจญภยัมากข้ึน 4.02 0.81 
1.9 คุณอยากไปกื้ดช้างจากการชมไวรอลฯนี ้ 3.97 0.86 

รวม 4.09 0.82 
2.การออกแบบ   
2.1 เรื่องราวน่าสนใจและเข้าใจง่าย 4.26 0.80 
2.2 อารมณ์และความรู้สึกของไวรอลฯ สนุกสนานผ่อนคลาย 4.21 0.78 
2.3 การออกแบบไวรอลฯ ชุดนีม้คีวามน่าสนใจโดยรวม 4.17 0.72 
2.4 การน าเสนอภาพมีความเหมาะสมกับเรื่องราว และกลุม่เป้าหมาย 4.14 0.72 
2.5 การด าเนินเรื่องด้วยตัวแสดงคนเดียวเหมาะกับวัยรุ่นผู้ค้นหา  4.10 0.83 
2.6 การล าดับภาพช่วยให้เข้าใจง่าย 4.08 0.80 
2.7 เสียงมีความคมชัด  เข้าใจง่าย 4.03 0.86 
2.8 เสียงมีความเหมาะสมกับเรื่องราว 4.02 0.90 
2.9 นักแสดงมีความน่าสนใจ 3.97 0.91 
2.10 เทคนิคพิเศษ (การใส่ตัวอักษร) มีความเหมาะสม 3.95 0.88 

รวม 4.08 0.61 

     จากตารางที่4 กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นต่อไวรอล 
วิดีโอเรื่อง กะ กะ ก้ืดช้าง โดยรวมในระดับมากท้ังด้านเนือ้หา 
(�̅�𝑋4.09 S.D.0.82) และด้านการออกแบบ (�̅�𝑋4.08 S.D.0.61) 
ในด้านเนื้อหา พบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตสูงสุด 3 
อันดับคือกื้ดช้างมีธรรมชาติสวยงาม (�̅�𝑋4.21 S.D.0.72) กืด
ช้างมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติหลากหลาย ( �̅�𝑋4.16 
S.D.0.70) และอยากมีช่วงเวลาแบบนักแสดงในไวรอลฯนี้
บ้าง (�̅�𝑋4.13 S.D.0.84) ส่วนรายการที่มีความคิดเห็นในระดบั
ต่ า 3 อันดับคือ อยากไปกื้ดช้างเมื่อชมไวรอลวิดีโอนี้ (�̅�𝑋3.97 
S.D.0.91 ) เข้าใจการท่องเที่ยวผจญภัยมากขึ้น(�̅�𝑋4.02 
S.D.0.81 ) ชอบไวรอลฯชุดนี้ เพราะน่าจะเหมาะกับสไตล์
ของคุณ (�̅�𝑋4.03 S.D.0.90 ) 
     ในด้านการออกแบบไวรอลวิดีโอเรื่อง กะ กะ กื้ด ช้าง  มี
ความคิดเห็นโดยรวมในระดับมาก ( �̅�𝑋4.08S.D.0.61 ) 
รายการที่ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตสูงสุด 3 อันดับคือ เรื่องราว
น่าสนใจและเข้าใจง่าย (�̅�𝑋4.26S.D.0.80 )อารมณ์และ
ความรู้สึกของไวรอลฯสนุกสนานผ่อนคลาย (�̅�𝑋4.21  

S.D.0.78 )  และ การออกแบบไวรอลฯ ชุดนี้มีความน่าสนใจ
โดยรวม (�̅�𝑋4.17 S.D.0.72)ประเด็นที่ได้คะแนนต่ า 3 ล าดับ
คือ เทคนิคพิเศษ (การใส่ ตัวอักษร) (�̅�𝑋3.95 S.D.0.88) 
นักแสดงมีความน่าสนใจ (�̅�𝑋3.97 S.D.0.91)เสียงมีความ
เหมาะสมกับเรื่องราว (�̅�𝑋4.02 S.D.0.90) 
     ข้อคิดเห็นส าหรับการออกแบบไวรอลวิดีโอเรื่อง กะ กะ 
กื้ดช้าง ชอบภาพสวยดี ชอบบรรยกาศ นักแสดงต้องปรับปรุง 
ตัวอักษรที่แทรกเข้ามาบางช่วงไม่น่าสนใจ 
     เมื่อเปรียบเทียบไวรอลวิดีโอเรื่องตามหาผู้ชายในฝัน และ
เรื่อง กะ กะ ก้ืดช้าง กลุ่มเป้าหมายชอบเรื่องกะ กะ กื้ดช้าง 
ร้อยละ  81.92  และชอบเรื่องตามหาผู้ชาย 18.09  

5 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
     กลุ่มเป้าหมายมีความความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวแบบผจญภัยในระดับดี (�̅�𝑋3.93 S.D.0.48) และมี
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบผจญภัยต าบล 
กื้ดช้างในระดับดี (�̅�𝑋3.75 S.D.0.72)  การออกแบบไวรอล 
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วิดีโอเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบผจญภยัต าบล   
กื้ดช้างมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่ากื้ดช้างมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย สวยงาม และเป็นมิตร น าเสนอผ่าน
ความสนุกสนาน เรื่องที่ 2 โดยน าเสนอแบบไลฟ์สไตล์ของ
กลุ่มเป้าหมาย เรื่องแรกคือตามหาผู้ชายในฝัน และเรื่อง  
กะ กะ กื้ดช้าง ผลการประเมินไวรอลวิดีโอทั้งสองเรื่องด้าน
การออกแบบอยู่ในระดับดี คือเรื่องตามหาผู้ชายในฝันเท่ากับ 
( �̅�𝑋3.42 S.D.0.64)  และเรื่ อง  กะ กะ กื้ ด ช้าง ( �̅�𝑋4.08 
S.D.0.61)  เ มื่ อ เปรี บ เที ยบ ไวรอลวิ ดี โ อทั้ ง สอง เรื่ อ ง 
กลุ่มเป้าหมายช่ืนชอบไวรอลวิดีโอเรื่อง กะ กะ กื้ดช้าง 
มากกว่าเรื่อง ตามหาผู้ชายในฝัน ร้อยละ 81.92 และชอบ
เรื่อง ตามหาผู้ชายในฝันร้อยละ 18.09 
5.2 อภิปรายผล 
     การออกแบบไวรอลวิดีโอเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวผจญภัยต าบลกื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทั้งสอง
เรื่องกลุ่มเป้าหมายมีความชอบในระดับมาก และไวรอลวิดีโอ 
สามารถน าเสนอแนวคิดได้ดีจากรายการประเมินในรายการ 
กื้ดช้างมีความหลากหลาย กื้ดช้างมีเสน่ห์และน่าค้นหา  
ก้ืดช้างมีธรรมชาติสวยงาม เนื่องจากผู้ออกแบบได้ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต าบลกื้ดช้าง และกลุ่มเป้าหมาย 
ตลอดท้ังกลยุทธ์ในการน าเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกลยุทธ์ที่
เลือกใช้ในการน าเสนอเรื่องเรื่องผู้ชายในฝันเลือกน าเสนอ
แบบการเช่ือมโยงภาพลักษณ์จากผู้มีช่ือเสียงไปสู่ตราสินค้า 
(Celebrity Transfer) ซึ่งตามทฤษฏีต้องใช้ผู้มีช่ือเสียง แต่ใน
ไวรอลวิดีโอเรื่องนี้น ามาประยุกต์ใช้ โดยกลุ่มนักแสดงที่เป็น
คนในเมือง มีบุคลิกเป็นคนสมัยใหม่อย่างชัดเจน ซึ่งกลุ่ม
นักแสดงจะเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย ท าหน้าที่เช่ือมโยง
ภาพลักษณ์ของนักแสดงกับต าบลกื้ดช้างทางอ้อมโดยการ
น าเสนอในบริบทที่ฉากของต าบลกื้ดช้างที่สวยงาม แสดงใน
สิ่งที่ต้องการน าเสนอคือความสนุกสนาน ร่าเริง ความสุขของ
นักแสดง ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวตามเรื่องราว สอดคล้องกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กล่าวว่าภาพลักษณ์เป็นความรู้สึกท่ีสร้างขึ้นมา
เฉพาะตนตามความรู้เชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) 
ซึ่งประกอบด้วย ข้อเท็จจริง คุณค่าที่เราเป็นผู้ก าหนด โดยแต่
ละบุคคลจะเก็บสะสมความรู้เชิงอัตวิสัยเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวที่ได้ประสบและมีความเช่ือว่าจริง เนื่องจากคนเราไม่
สามารถที่จะรับรู้และท าความเข้าใจกับทุกสิ่งได้ครบถ้วน
เสมอไป เรามักจะได้เฉพาะภาพ บางส่วนหรือลักษณะ 
กว้าง ๆ ของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งอาจไม่ชัดเจนแน่นอนเพียงพอ 
แล้วมักตีความหมาย (Interpret) หรือให้ความหมายแก่สิ่ง
นั้น ๆ ด้วยตัวเองความรู้เชิงอัตวิสัยนี้จะประกอบกันเป็น
ภาพลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในโลกตามทัศนะของบุคคล 
และพฤติกรรมที่แสดงออกก็จะขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์นี้   

(กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ, 
2559 กรกฎาคม 28) [7] ซึ่งจากการที่กลุ่มเป้าหมายมี
ความเห็นด้วยในระดับมากเกี่ยวกับความหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยว (�̅�𝑋4.00  S.D.0.60) กื้ดช้างมีความสวยงาม
ทางธรรมชาติ (�̅�𝑋4.12  S.D.0.64)  กื้ดช้างมีความสนุกสนาน 
(�̅�𝑋4.13  S.D.0.70) และภาพและพฤติกรรมของนักแสดงจะ
ท าให้กลุ่มเป้าหมายอยากไปท าตามบ้าง  (�̅�𝑋3.79  S.D.0.94) 
สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของต าบลกื้ดช้างในจิตใจ
ของผู้บริโภคได้ 
 ส าหรับในเรื่องที่ 2 กะ กะ กื้ดช้าง กลุ่มเป้าหมายมี
ความเห็นด้วยในระดับมากทั้งด้านเนื้อหาและด้านการ
ออกแบบ (�̅�𝑋4. 09  S.D.0.82) และ(�̅�𝑋4. 08  S.D.0.61) เรื่อง
นี้มีนักแสดงคนเดียวเป็นการใช้กลยุทธ์การเช่ือมโยงรูปแบบ
การด าเนินชีวิตกับสิ่งท่ีต้องการน าเสนอ คือการใช้วิถีชีวิตของ
นักแสดงท่ีเป็นคนรุ่นใหม่พยายามค้นหาหรือใช้ชีวิตที่แตกต่าง
จากคนอ่ืน ๆ ซึ่งนักแสดงและกิจกรรมที่เขาท าจะเป็นรูปแบบ
การใช้ชีวิตที่ต้องการน าเสนอให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 
ประกอบกับการใช้เสียงบรรยายท่ีสนุกสนาน ภาพที่สวยงาม    
ท าให้เรื่องราวมีความเข้าใจง่ายสามารถถ่ายทอดเรื่องราว
ต่างๆได้ชัดเจน ซึ่งการสอดคล้องกับการวิจัยของ ดวงใจ  
ชุมนุมมณี  (2560 )  [8]  ที่พบว่ ารูปแบบการถ่ายทอด
บุ ค ลิ กภ าพของผลิ ตภัณฑ์ ใ นภาพยนตร์ โ ฆษณาคื อ 
การผสมผสาน กันระหว่างเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์  และ
กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ และยังต้องวิเคราะห์ถึงบริบท 
ทางสังคมมาเป็นส่วนประกอบเพื่อการวิเคราะห์หารูปแบบ
การถ่ายทอดเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ และประสบ
ความส าเร็จได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ความสามารถของผู้
ก ากับภาพยนต์ โฆษณาที่แตกต่างกัน ที่จะส่งผลต่อการ
ถ่ายทอด บุคลิกภาพของผลิตภัณฑ์ในภาพยนตร์โฆษณา  
ลักษณะเฉพาะตัวของผู้ก ากับแต่ ละคนที่มีทัศนคติ ความ
เช่ือง และค่านิยม ซึ่งจะเป็นปัจจัย ที่ส าคัญที่มีผลต่อรูปแบบ
การคิด และการเรียนรู้ที่จะส่งผลถึงความถนัดในการตีความ
กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับกระบวนการการถ่ายทอด บุคลิกภาพ
ของผลิตภัณฑ์ในการสร้างภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งจากประเด็น
นี้จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบไวรอลวิดีโอทั้งสองเรื่อง 
กลุ่มเป้าหมายมีความช่ืนชอบไวรอลวิดีโอเรือ่ง กะ กะ กื้ดช้าง 
มากกว่าเรื่อง ตามหาผู้ชายในฝัน เนื่องจากความสามารถใน
การถ่ายทอดภาพลักษณ์ของต าบลกื้ดช้างผ่านการเล่าเรื่อง  
ภาพประกอบ การใช้เพลงดนตรี และเทคนิคพิเศษของ
ภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่องมีความแตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มผู้
สร้างสรรค์มีความสามารถและทัศนคติ ค่านิยม และรูปแบบ
การคิดทีแ่ตกต่างกัน  
 เมื่อเปรียบเทียบไวรอลวิดีโอทั้งสองเรื่องพบว่า
กลุ่มเป้าหมายมีความช่ืนชอบ ไวรอลวิดีโอเรื่อง กะ กะ  
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กื้ดช้าง มากกว่าถึงร้อยละ 81 .92 ซึ่ งเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่าทุกรายการของไวรอลวิดีโอเรื่องนี้ได้ระดับ
คะแนนในระดับมากทุกรายการ โดยกลุ่มเป้าหมายระบุที่มี
ความช่ืนชอบ เพราะการด าเนินเรื่องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 
ทั้งภาพและเสียง  ถ่ายภาพได้สวย การด าเนินเรื่องเหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการออกแบบภาพยนตร์
โฆษณาที่ดีคือ ต้องใช้สิ่งต่างๆ หลายอย่างประกอบกันกันใน
การสร้างความน่าสนใจ คือ ภาพ เสียง เพลง นอกจากนี ้
ไวรอลวิดีโอเรื่อง กะ กะ กื้ดช้างสอดคล้องกับหลักการ
ออกแบบไวรอลวิดีโอ คือ มีอารมณ์ขัน ซึ่งสอดแทรกอยู่ใน
บุคลิกของนักแสดง และการล าดับภาพ ตัดต่อ และเพลง 
สอดคล้องกับการวิจัยของปราณิศา ธวัชรุ่ งโรจน์ และ  
วรัชญ์ ครุจิต( 2560)[9] ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์คลิปวิดีโอ
ไวรัลมาร์เก็ตติ้งและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปัน  
ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการน าเสนอคลิปวิดีโอที่
ประสบ ความส าเร็จในด้านการแบ่งปัน ควรมีหลักเกณฑ์  
อย่างน้อย 3 ข้อ คือ 1. อารมณ์น าเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวท่ีมี
อารมณ์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้า สนุก ตื่นเต้นหรือ
ประทับใจ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมไปกับคลิป
วีดีโอ 2. อันซีน (Unseen) การน าเสนอในมุมมองที่แตกต่าง
ออกไปจะท าให้ผู้ชมรู้สึกถึงความแปลกใหม่ อีกทั้ง ความคิด
สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ควรมีในการท าคลิปวิดีโอ  3.ยูสฟูล 
(Useful ) ให้ประโยชน์หรือให้แง่คิด จะท าให้ผู้ชมเกิด
ความรู้สึกอยากแบ่งปัน เพราะแบ่งปันไปแล้วเกิดประโยชน์
ต่อผู้อื่นที่ได้รับชม จึงท าให้ไวรอลวิดีโอเรื่อง กะ กะ กื้ดช้าง 
เป็นที่ช่ืนชอบของกลุ่มเป้าหมาย 

6.กิจกรรมประกาศ 
     ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณบุญทวน หมายมั่น ประธานชมรม
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว บ้านเมืองกื้ด  อ.แม่แตง  
จ.เชียงใหม่ และผู้ประกอบการบ้านเมืองกื้ดที่ได้ติชมและ
แสดงความคิดเห็นต่อไวรอลวิดีโอ และให้ความช่วยเหลือใน
การเก็บข้อมูล  อ านวยความสะดวกในการถ่ายท าไวรอล 
วิดีโอชุดนี้ ขอบคุณนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์  
ช้ันปีที่  3 ปีการศึกษา 2559  หลักสูตรออกแบบสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้ช่วยกันทุ่มเท
แรงกายและแรงใจในการสร้างสรรค์ ถ่ายท าจนไวรอลวิดีโอ
ส าเร็จ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ  
          การวิจัยเรื่องเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  
1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
พนักงานโรงงานกล้วยตากจิราพร จ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้
เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด  จิราพรฟู๊ด และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ คือ 
โปรแกรม AppServ 2.5.10, Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver และ Ulead VideoStudio  
          ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 34-41  ปี และประจ าอยู่ในฝ่ายผลติ ซึ่งมีผลความ        
พึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด  
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 โดยความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตาก แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านข้อมูลเว็บไซต์, ด้านการออกแบบเว็บไซต์ และด้านการน าเสนอเว็บไซต์ โดยด้านข้อมูลเว็บไซต์และด้านการ
ออกแบบเว็บไซต์ มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ส่วนด้านการน าเสนอเว็บไซต์มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

ค าหลัก : สื่อการประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ กล้วยตาก   
 
Abstract 
          This research about advertisement website for Jiraporn dried banana of Jiraporn Food Limited 
Partnership aims to 1) develop advertisement website for Jiraporn dried banana of the Jiraporn Food 
Limited Partnership, and 2) study users’ satisfaction with advertisement website for Jiraporn dried banana 
of the Jiraporn Food Limited Partnership. The samples in this study were 50 employees of Jiraporn dried 
banana factory. Tools used in this study included questionnaires asking about users’ satisfaction with 
advertisement website for Jiraporn dried banana of the Jiraporn Food Limited Partnership, as well as 
system, development tools such as AppServ 2.5.10, Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver, and 
Ulead Video Studio.  
          Results showed that most users were female in the age range of 34-41 years and worked in the 
production department. Overall satisfaction with advertisement website for Jiraporn dried banana of the 
Jiraporn Food Limited Partnership was in good level with a mean of 3.56. Considered by aspects, it was 
found that satisfaction in content and design aspects were in good level, whereas satisfaction in the 
presentation was in average level.  
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1. บทน าและความส าคัญ 
     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด ตั้งอยู่เลขที่ 20/5 หมู่ 3 
ต าบลบางกระทุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุ โลก  
65110 ก่อตั้งโดย คุณจิราพร พงศ์รุจิกรพันธ์ เริ่มธุรกิจ
จ าหน่ายกล้วยตากด้วยการรับซื้อกล้วยตากจากผู้ผลิตมา
บรรจุขายในช่ือกล้วยตากจิราพร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ด้วย
ความใส่ใจเรื่องของคุณภาพของสินค้าต้องมาอันดับแรก  
ท าให้ธุรกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาจึงได้เริ่มผลิตกล้วยเองและ
ขยายธุรกิจโดยการจดทะเบียนการค้าในช่ือ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด จิราพรฟู๊ด ในปี พ.ศ.2553 ซึ่งจุดเด่นคือสามารถ
ควบคุมคุณภาพได้เองและมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะได้คุณภาพ
ตรงตามมาตรฐาน  นอกจากนี้ ยั งมีการพัฒนาในเรื่อง 
บรรจุภัณฑ์และการผลิต ปัจจุบันได้น านวัตกรรมมาปรับปรุง
ในเรื่องการผลิตเพื่อลดความสูญเสีย และสร้างความเช่ือมั่น
แก่ ผู้ บ ริ โภค  โดยตากกล้ วยด้ วย โรงอบแห้ งพลั งงาน
แสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์  (พาราโบลาโดม)  ซึ่งจะท าให้
กล้วยตากมีความสะอาด  แตกต่างจากวิธีการผลิตแบบ
ดั้ งเดิม  นอกจากนี้ ในปี  พ .ศ .2555 ห้ างหุ้ นส่วนจ ากัด  
จิราพรฟู๊ด ได้ริเริ่มศึกษาและท าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง
เพื่อการปลูกกล้วยที่มีคุณภาพ  และรวบรวมสมาชิกที่สนใจ
จัดตั้งกลุ่ม “กล้วย Organic” ขึ้น 
     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด เริ่มต้นการผลิตกล้วยตาก
รสดั้งเดิมและกลว้ยม้วน ต่อมาจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มมูลค่าจาก
กล้วยตากที่มีรสชาติดั้งเดิม โดยการน ากล้วยตากไปเคลือบ
ช็อคโกแลตและสตอเบอรี่ จึงท าให้เกิดสินค้าตัวใหม่ที่ได้รับ
ความนิยมแก่ทุกเพศทุกวัย เพราะว่าในกล้วยน้ าว้ามีโปรตีน
และกรดอะมิโนอาร์จินิน  และยังมีวิตามินที่จ าเป็นต่อร่างกาย
อีกด้วยนั้น ซึ่งเป็นคุณค่าทางโภชนาการ และสรรพคุณทาง
ยาของกล้วยน้ าว้า มีดังนี ้
     1) การรับประทานกล้วยน้ าว้า จะช่วยบรรเทาอาการ 
เจ็บคอ อาการเจ็บหน้าอกจากการไอแห้ง และจะช่วยให้
อาการระคายเคืองลดน้อยลง 
     2) การรับประทานกล้วยน้ าว้าหลังจากตื่นนอนและก่อน
การแปรงฟัน จะช่วยในลดกลิ่นปาก   
     3) การรับประทานกล้วยน้ าว้าก่อนนอนและดื่มน้ าตาม 
มากๆ จะช่วยเป็นยาระบายแก้ท้องผูก หรือระบบขับถ่ายที่
ผิดปกติได้ 
     4) การรับประทานกล้วยน้ าว้าเป็นอาหารว่างระหว่างมื้อ
อาหาร กล้วยจะรักษาระดับน้ าตาลในเส้นเลือดให้คงที่ เพื่อ
หลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายในตอนเช้า 
     5) ช่วยรักษาโรคกระเพาะได้ โดยน ากล้วยน้ าว้าดิบมา
ปอกเปลือก ฝานเป็นแผ่นบางๆ แตกแดด 2 วัน ให้แห้งกรอบ  

บดเป็นผงให้ละเอียด ใช้ทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ ละลายใน
น้ าข้าวหรือน้ าผึ้ง ทานก่อนอาหารครึ่งช่ัวโมง หรือก่อนนอน
ทุกวัน 
     นอกจากนี้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด ยังมีการเปิด
ให้บริการผู้ที่สนใจได้เข้าศึกษาดูกระบวนการการผลิต    
กล้วยตากขั้นต้น ซึ่งห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด มีการ
ประยุกต์น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตด้วย   
     ความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาตามยุคสมัยได้น าพาสิ่ง
ใหม่ๆ เข้ามาสู่ชีวิตประจ าวันของผู้คนอย่างสม่ าเสมอ แต่ที่
โดดเด่นที่สุดคงจะเห็นเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี เพราะการ
ถือก าเนิดขึ้นของเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นต้องยอมรับว่ามีส่วน
ช่วยผลักดัน และอ านวยความสะดวกให้กับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของผู้คนให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น การใช้
เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะท าให้
คนจากท่ัวโลกสามารถเข้าถึงเว็บไซต์และรู้จักสนิค้ามากยิ่งขึ้น  
ซึ่งนับวันความส าคัญของเว็บไซต์จะมีความส าคัญต่อธุรกิจ
มากขึ้นเรื่อยๆ   
 
2. วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
     1)  เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตาก   
จิราพรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด  จิราพรฟู๊ด   
     2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บไซต์
สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด     
จิราพรฟู๊ด 
 
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
     1) หลักการออกแบบเว็บไซต์[1] เว็บไซต์เป็นสื่อที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมากบนอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถตัดสินใจ
เลือกได้ว่าจะดูเว็บไซต์ใด และจะไม่เลือกดูเว็บไซตใ์ดก็ได้ตาม
ต้องการ ปัจจุบันมีเว็บไซต์มากมายและเกิดขึ้นใหม่ๆ ทุกวัน 
ผู้ใช้จึงมีทางเลือกมากขึ้น และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพ
ของเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ เว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบอย่าง
สวยงาม มีการใช้งานที่สะดวก ย่อมได้รับความสนใจจากผู้ใช้
มากกว่าเว็บไซต์ที่ดูสับสนวุ่นวาย มีข้อมูลมากมายแต่หาอะไร
ไม่เจอ นอกจากนี้ยังใช้เวลาในการแสดงผลแต่ละหน้านาน
เกินไป  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการออกแบบ
เว็บไซต์ ไม่ดีทั้ งสิ้น  ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์จึงเป็น
กระบวนการส าคัญในการสร้างเว็บไซต์ให้ประทับใจผู้ใช้ จึงมี
แนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการออกแบบ
เว็บไซต์ตามแนวคิดของ ดร.แนนซี อีเวอร์ฮาร์ท 9 ด้าน คือ 



604 Proceedings  Book

 

1.1) ความทั นสมั ย  เป็ นข้ อมู ลที่ ใหม่  ทั นต่ อ
สถานการณ์ และได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาอย่าง
เหมาะสม และแสดงวันท่ีปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดอยู่เสมอ 

1.2) เนื้อหาและข้อมูล ต้องมีเนื้อหาและข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ เนื้อหาของเว็บมีความถูกต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดท าเว็บไซต์ 
            1.3) ความน่าเช่ือถือ ผู้จัดท าเว็บเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับเนื้อหาหรือเป็นองค์กรที่ รับผิดชอบด้านนั้น
โดยตรง โดยแสดงความรับผิดชอบในเว็บอย่างชัดเจน แสดง
ให้เห็นได้จากส่วนที่สงวนลิขสิทธิ์และผู้รับผิดชอบภายในเว็บ 
ซึ่งนิยมแสดงไว้ด้านล่างของเว็บไซต์ 
        1.4) การเช่ือมโยงข้อมูล ควรจะแสดงการเชื่อมโยง
ไปยังส่วนต่างๆ ในรูปแบบที่ เข้าใจง่ายและอ่านได้อย่าง
ชัดเจน 
 1.5) การปฏิบัติจริง ต้องท าให้ผู้ เข้าชมรู้สึกว่า      
ไม่ เสียเวลา ไม่ ไร้ประโยชน์หรือเว็บเพจไม่ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 1.6) ความเป็นมัลติมีเดีย องค์ประกอบท่ีส าคัญของ
ความเป็นมัลติมีเดียภายในเว็บไซต์ คือ เสียง ภาพ กราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว ควรสอดคล้องกับเนื้อหาภายในเว็บ 
 1.7) การให้ข้อมูล ควรจะเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว 
โดยไม่มีความสลับซับซ้อน มีการจัดรูปแบบและหมวดหมู่
ของข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและ
ใช้งานข้อมูล 
 1.8) การเข้าถึงข้อมูล สามารถแสดงผลข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ 
 1.9) ความหลากหลายของข้อมูล เว็บควรมีความ
หลากหลายและมีเรื่องที่เป็นประโยชน์หลายๆ เรื่อง มีความ
น่าเช่ือถือและตรวจสอบได้ ข้อมูลนั้นก็จะได้รับความนิยม
และแนะน ากันให้เข้ามาชมอีกเรื่อยๆ 

2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ [2] คือ วิธีการที่
ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจ
หนึ่งหรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบ
สารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบจะช่วยในการแก้ไข
ปัญหาของระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ 
ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ร ะ บ บ ก็ คื อ  ก า ร ห า ค ว า ม ต้ อ งก า ร 
(Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือ
ต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ และการออกแบบก็คือ 
การน าเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผน หรือ
เรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้งาน
ได้จริง   

3) ระบบฐานข้อมู ล [3] คื อ  กลุ่ ม ของข้ อมู ลที่ มี
ความสัมพันธ์กันและถูกน ามาจัดเก็บในที่เดียวกัน โดยข้อมูล
อาจเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ 

แฟ้มข้อมูล แต่ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูลมีข้อดีกว่าการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
แฟ้มข้อมูล  เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลร่วมกัน (data sharing), 
ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล (reduce data redundancy), 
ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น (improved data integrity) 
เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล (increased security) และ
มีความเป็นอิสระของข้อมูล (data independency) 
     4) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์[4] หมายถึง การเช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิล  
หรือสื่ออื่นๆ ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งข้อมูลแก่กัน
และกัน ได้  ในกรณี ที่ เป็นการเช่ือมต่ อระหว่างเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาด
ใหญ่ที่เป็นศูนย์กลาง จะเรียกคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางนี้
ว่า โฮสต์ (Host) และเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เข้ามา
เช่ือมต่อว่า ไคลเอนต์ (Client) ระบบเครือข่าย (Network) 
จะเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อการติดต่อสื่อสาร ซึ่ง
สามารถส่งข้อมูลภายในอาคาร หรือข้ามระหว่างเมืองไป
จนถึงอีกซีกหนึ่ งของโลก โดยข้อมูลต่างๆ อาจเป็นทั้ ง
ข้อความ, รูปภาพ, เสียง ก่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
แก่ผู้ใช้  
     5) โปรแกรม  Adobe Photoshop[5] เป็นโปรแกรม
ประยุกต์ที่มีความสามารถในการไฟล์ข้อมูลรูปภาพที่มี
ประสิทธิภาพ  การท างานกับ ไฟล์ข้อมู ลรูปภาพของ  
Photoshop นั้น ส่วนใหญ่จะท างานกับไฟล์ข้อมูลรูปภาพที่
จั ด เก็ บ ข้ อมู ล รู ป ภ าพ แบ บ  Raster และ  Photoshop 
สามารถใช้ในการตกแต่งภาพ เช่น ลบตาแดง ลบรอยแตก
ของภาพ ปรับแก้สี เพิ่มสีและแสง หรือการใส่เอฟเฟ็กต์
ให้กับรูป เช่น ท าภาพสีซีเปีย การท าภาพโมเซค การสร้าง
ภาพพาโนรามาจากภาพหลายภาพต่อกัน นอกจากนี้ยังใช้ได้
ในการตั ดต่ อภาพและการซ้ อนฉากหลั งเข้ ากับภาพ 
Photoshop สามารถท างานกับระบบสี RGB, CMYK, Lab 
และ Grayscale อีกทั้งยังสามารถจัดการกับไฟล์รูปภาพที่
ส าคัญได้ เช่น ไฟล์นามสกุล JPG, GIF, PNG, TIF และ TGA 
โดยไฟล์ที่   Photoshop จัดเก็บในรูปแบบเฉพาะของตัว
โปรแกรมจะใช้นามสกุลของไฟล์ว่า PSD จะสามารถจัดเก็บ
คุณลักษณะพิเศษของไฟล์ที่เป็น Photoshop  
     6) โปรแกรม Dreamweaver[6] เป็นโปรแกรมส าหรับ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน
ปัจจุบัน เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่าย มีเครื่องมือให้ใช้งาน
หลากหลาย ซึ่งสามารถพัฒนาเว็บได้อย่างรวดเร็วและง่าย  
นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะ
เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ Site และการจัดเก็บไฟล์  
ระบบช่วยจัดการเกี่ยวกับการ Upload ไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์  
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มีการรองรับสคริปภาษาต่างๆ เช่น CSS, Java Script, ภาษา 
XML และรองรับลูกเล่นเกี่ยวกับการท าภาพเคลื่อนไหว  
Gif  Animation และสนับสนุนการใช้งาน Flash เพิ่มขึ้นอีก
ด้วย 
     7) โปรแกรม Ulead Video Studio[7] เป็นโปรแกรม
ตัดต่อวีดีโอที่มีการใช้งานง่าย เริ่มตั้งแต่จับภาพจากกล้องเข้า
คอมพิวเตอร์ ตัดต่อวีดีโอ ใส่เอฟเฟ็กต์ต่างๆ แทรกดนตรี
ประกอบ แทรกค าบรรยาย ไปจนถึงบันทึกวีดีโอที่ตัดต่อกลับ
ลงเทป, VCD, DVD หรือแม้กระทั่งเผยแพร่ผลงานทางเว็บ  
รวมทั้งยังมีเครื่องมือที่ใช้ส าหรับสร้างซาวน์แทร็คอย่างง่ายๆ 
อีกด้วย การตัดต่อใน Ulead จะสร้างเป็นไฟล์ project  
ขึ้นมา (.VSP) ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็ก และการตัดต่อวีดีโอนี้แม้
จะตัดต่ออย่างไรในวีดีโอก็จะไม่มีผลกระทบต่อไฟล์ต้นฉบับ  
ข้อมูลการตัดต่อต่างๆ จะบันทึกอยู่ในไฟล์ project ทั้งหมด  
     8) โปรแกรม AppServer คือ ชุดโปรแกรมในลักษณะ
ของ WAMP ในการสร้างเว็บ เซิ ร์ฟ เวอร์ส า เร็จรูปบน
ระบบปฏิบั ติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์  AppServ เป็น
โปรแกรมประเภท Open Source ตัวหนึ่งที่ประกอบไปด้วย  
4 โปรแกรมหลัก ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถ Download และ
ติดตั้งโปรแกรมทั้ง 4 โปรแกรมได้ในคราวเดียวกัน ได้แก่   

 8.1) phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานที่สร้าง
โดยภาษาพีเอชพี ซึ่ งใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่าน 
เว็บเบราว์เซอร์   

 8.2) MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมู ล เชิง
สั ม พั น ธ์  (DBMS) โด ย ใ ช้ ภ าษ า  SQL อี ก ทั้ ง  MySQL  
ยังสนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็น  Unix, OS/2, Mac, OS หรือ Windows นอกจากนี้ 
MySQL  ยังสามารถใช้งานร่วมกับ Web Development 
Platform  ทั้ งหลาย  ไม่ ว่ าจะเป็ น  C, C++, Java, Perl, 
PHP, Python, Tcl หรือ ASP   

 8.3) PHP เป็นการเขียนค าสั่งหรือโค้ดโปรแกรมที่
เก็บและท างานบนฝั่ งเซิ ร์ฟ เวอร์  (server side script) 
สามารถใช้ร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ท าให้รูปแบบเว็บเพจมีลูกเล่นมากขึ้น 

 8.4) Apache คือ Web server โดย Apache จะ
ท าหน้าที่ในการจัดเก็บ Homepage และส่ง Homepage  
ไปยัง browser ที่ มีการเรียกเข้ ายั ง web server ที่ เก็บ  
Homepage นั้นอยู่   

 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย  
วิธีการด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 คือ ส่วนการสร้างเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์
กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด โดยท า

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วยแผนผังการใช้งาน
เว็บไซต์ (Site map) ดังรูปที่ 1, แบบจ าลองกระบวนการ 
(Data Flow Diagram) ดังรูปที่  2 , เครื่องมือแบบจ าลอง
ข้ อมู ล  (Entity Relationship Diagram), การออกแบ บ
ระบ บฐานข้ อมู ล  (Database) การออกแบ บ เว็บ ไซต์ 
(Website Design) และส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)  
 ส่วนที่  2 คือ ส่วนการวิจัย  ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งาน  
 ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน   
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 
5. ระเบียบวิจัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้างหุ้นส่วน
จ ากัด จิราพรฟู๊ด โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานฝ่าย
บุคคล และพนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 50 คน  
5.2 เครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความ   
พึงพอใจของผู้เข้าใช้เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตาก      
จิราพรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด และเครื่องมือท่ีใช้ใน
การพัฒนาเว็บไซต์ คือ โปรแกรม AppServ 2.5.10, Adobe  
Photoshop, Macromedia Dreamweaver และ  Ulead  
Video Studio  
5.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลการวิจัย มีวิธีเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งาน ได้แก่ เพศ อายุ และฝ่ายงาน  

ซึ่งท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค านวณหาค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย  

ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยแยกรายการ
ประเมินความพึงพอใจรายด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลเว็บไซต์  
ด้านการออกแบบเว็บไซต์ และด้านการน าเสนอเว็บไซต์ โดย
ใช้ตัวเลือก 5 ระดับ [8] ซึ่ งท าการวิ เคราะห์ ข้อมูล เพื่ อ
ค านวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การแปลความหมาย [9] จะได้จากผลคะแนนที่ ได้
ค านวณคะแนนเฉลี่ยและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานท่ีมีต่อเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพร
ของห้ างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด มาแปลความหมาย 
ตามเกณฑ์ ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21–5.00 หมายถึง ผู้ใช้งานมี
ระดับความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์   
กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด ในเรื่อง
ดังกล่าวในระดับ ดีมาก 
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     คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41–4.20 หมายถึง ผู้ใช้งานมี
ระดับความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์  
กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด ในเรื่อง
ดังกล่าวในระดับ ดี  
     คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61–3.40 หมายถึง ผู้ใช้งานมี
ระดับความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์   
กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด ในเรื่อง
ดังกล่าวในระดับ ปานกลาง 

     คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81–2.60 หมายถึง ผู้ใช้งานมี
ระดับความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์   
กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด ในเรื่อง
ดังกล่าวในระดับ น้อย 
     คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00–1.80 หมายถึง ผู้ใช้งานมี
ระดับความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์  
กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด ในเรื่อง
ดังกล่าวในระดับ น้อยมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รูปที่ 1 แผนผังการใช้งานเว็บไซต ์

ผู้ดูแลระบบ 
 

Username/Password 
 

เพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูล 

 

เว็บไซต์สื่อ 
ประชาสัมพันธ์ 

กล้วยตากจิราพร
ของห้างหุ้นส่วน

จ ากัด  จิราพรฟู๊ด 
 

 

การเคลือบสตอเบอรี ่
 

การเลือกกล้วย 
 

ขั้นตอน 
การผลิต 
กล้วยตาก 

 

ช่องทาง 
การติดต่อ 

 

ห้างสรรพสินค้า 
ร้านขายของฝาก 

 

 

กล้วยอบน้ าผึ้ง 
กล้วยเคลือบช็อคโกแลต 
กล้วยเคลือบสตอเบอรี ่

 

หน้าหลัก 
 

ชนิดของ 
สินค้า 

ประวัติความเป็นมา 
 

คะแนนความนิยม 
 

ข้อมูลและภาพ 

การตากกล้วย 
 

การอบน้ าผึ้ง 
 

การเคลือบช็อคโกแลต 
 

ตัวแทน 
จ าหน่าย 

 

ที่อยู่, เบอร์โทร 
อีเมล์, เฟสบุ๊ค 

 

ข้อมูลและวีดีโอ 
 

ข้อมูลและวีดีโอ 
 
 ข้อมูลและวีดีโอ 
 
 ข้อมูลและวีดีโอ 
 
 
ข้อมูลและวีดีโอ 
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รูปที่ 2 แบบจ าลองกระบวนการ (Data  Flow  Diagram) 

ผู้ดูแลระบบ 

ผู้ใช้ 

คะแนนความนิยม 

จัดการ 
คะแนนความนิยม 

 
D7 

ผลคะแนนความนิยม 

ผลคะแนนความนิยม 

7.0 

จัดการข้อมูล 
ชนิดของสินค้า 

 

ข้อมูลภาพและเนื้อหา 

จัดการข้อมูล 
ขั้นตอนการผลิต 

กล้วยตาก 
 

จัดการข้อมูล 
ตัวแทนจ าหน่าย 

 
D5 

ข้อมูลเนื้อหา 

จัดการข้อมูล 
ช่องทางการติดต่อ 

 
D6 

ข้อมูลเนื้อหา ข้อมูลเนื้อหา 

ข้อมูลเนื้อหา ข้อมูลเนื้อหา 
ข้อมูลเนื้อหา 

 แฟ้มข้อมูลคะแนนความนยิม 

3.0 

D3 

ข้อมูลภาพและเนื้อหา 
ข้อมูลภาพและเนื้อหา 

ข้อมูลภาพและเนื้อหา 

4.0 
ข้อมูลสื่อและเนื้อหา 

ข้อมูลสื่อและเนื้อหา 

5.0 

 แฟ้มข้อมูลตวัแทนจ าหน่าย 

ข้อมูลเนื้อหา ข้อมูลเนื้อหา 

ข้อมูลเนื้อหา 
ข้อมูลเนื้อหา 

6.0 

 แฟ้มข้อมูลชอ่งทางการติดต่อ 

แฟ้มข้อมูลชนิดของสินค้า 

D4 

ข้อมูลสือ่และเนื้อหา 

จัดการข้อมูล 
Username 
Password 

 
D1 

จัดการข้อมูล     
หน้าหลัก 

D2 

ข้อมูลเนื้อหาและภาพ 

 แฟ้มข้อมูลขั้นตอนการผลิตกล้วยตาก  

1.0 

แฟ้มข้อมูล Username Password  

ข้อมูล Username Password 

ข้อมูล Username Password 
ข้อมูล Username Password 

2.0 

แฟ้มข้อมูลหนา้หลัก  

ข้อมูลเนื้อหาและภาพ 

ข้อมูลเนื้อหาและภาพ 
ข้อมูลเนื้อหาและภาพ 

ข้อมูลสื่อและเนื้อหา 

ก าหนด Username Pasword 

ข้อมูลเนื้อหา 
 

คะแนนความนิยม 
คะแนนความนิยม 

ข้อมูลสื่อและเนื้อหา 
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6. ผลการด าเนินการวิจัย 
6.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต ์
 จากผลการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบโครงสร้าง
เว็บไซต์ การออกแบบหน้าเว็บไซต์ และส่วนติดต่อกับผู้ใช้    
ท าให้ได้เมนูการใช้งานท้ังหมด 10 เมนู ดังนี ้
 1) เมนูหน้าหลัก แสดงวีดีโอยอดนิยมและประวัติของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจิราพรฟู๊ด โดยมีการน าเสนอด้วยวีดีโอ  
รูปภาพ และเนื้อหา ดังรูปที่  3 
 2) เมนูชนิดของสินค้า แสดงถึงข้อมูลของสินค้าที่จัด
จ าหน่าย โดยมีการน าเสนอด้วยรูปภาพและเนื้อหา ดังรูปที่ 4 
 3) เมนูตัวแทนจ าหน่าย แสดงถึงสถานที่จัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์กล้วยตากจิราพร โดยมีการน าเสนอด้วยรูปภาพ  
ดังรูปที่ 5 
 4) เมนูช่องทางการติดต่อ แสดงถึงช่องทางที่ใช้ในการ
ติดต่อสอบถาม โดยมีการน าเสนอด้วยเนื้อหา ดังรูปที่ 6 
 5) เมนูข้ันตอนการเลือกกล้วยตาก แสดงถึงวิธีการเลือก
กล้วย โดยมีการน าเสนอด้วยวีดีโอ รูปภาพ และเนื้อหา  
ดังรูปที่ 7 
 6) เมนูข้ันตอนการตากกล้วย แสดงถึงวิธีการตากกล้วย  
โดยมีการน าเสนอด้วยวีดีโอ รูปภาพ และเนื้อหา ดังรูปที่ 8 
 7) เมนูขั้นตอนการท ากล้วยตากอบน้ าผึ้ง แสดงถึง
วิธีการท ากล้วยตากอบน้ าผึ้ง โดยมีการน าเสนอด้วยวีดีโอ 
รูปภาพ และเนื้อหา ดังรูปที่ 9 
 8) เมนูขั้นตอนการท ากล้วยตากเคลือบช็อคโกแลต  
แสดงถึงวิธีการท ากล้วยตากเคลือบช็อคโกแลต โดยมีการ
น าเสนอด้วยวีดีโอ รูปภาพ และเนื้อหา ดังรูปที่ 10 
 9) เมนูขั้นตอนการท ากล้วยตากเคลือบสตอเบอรี่ แสดง
ถึงวิธีการท ากล้วยตากเคลือบสตอเบอรี่ โดยมีการน าเสนอ
ด้วยวีดีโอ รูปภาพ และเนื้อหา ดังรูปที่ 11 
 10) เมนูผู้ดูแลระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูล 
ลบข้อมูล แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์  
ดังรูปที่ 12 
6.2 ผลการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บไซต์สื่อ
ประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
จิราพรฟู๊ด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่ง
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพร
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดจิราพรฟู๊ด จ านวน 50 คน ดังนี ้

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.00 

จากตารางที่  2 พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มี ช่วงอายุ    
34-41 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมามี
ช่วงอายุ 26-33  ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ประจ าอยู่ใน
ฝ่ายผลิต จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 รองลงมาจะ
ประจ าฝ่ายบุคคล จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

จากตารางที่ 4 ภาพรวมทั้งหมดของความพึงพอใจต่อ
เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด จิราพรฟู๊ด อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.13 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน
สามารถประเมินความพึงพอใจ ได้ดังนี้ 

1) ด้านข้อมูลเว็บไซต์  ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของด้านนี้ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74  มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03 โดยหัวข้อความถูกต้อง
ของข้อมูล มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงที่สุด  คือ 3.80 
ล าดับรองลงมา คือ ความน่าสนใจของข้อมูล, ความชัดเจน
ของภาพและวีดี โอ  และภาพวีดี โอและเนื้ อหามีความ
สอดคล้องกัน ตามล าดับ 

2) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมของด้านนี้ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67  
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 โดยหัวข้อสามารถใช้
งานเมนูได้โดยง่าย มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงที่สุด คือ 
3.98 ล าดับรองลงมา คือ รูปแบบและขนาดตัวอักษรมีความ
เหมาะสม, เว็บไซต์มีความสวยงาม, ความสะดวกในการใช้
งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์สามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ตามล าดับ 

3) ด้านการน าเสนอเว็บไซต์ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของด้านนี้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.18  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.28 โดยหัวข้อ
เว็บไซต์สามารถน าเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ 3.74 ล าดับรองลงมา 
คือ เว็บไซต์เป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ , เว็บไซต์มีการ
น าเสนอทางภาษา ภาพ และวีดีโอ ท่ีเข้าใจง่าย และผู้ใช้งาน
สามารถเรียนรู้การท ากล้วยตากได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ 
ตามล าดับ 
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รูปที่ 3 เมนูหน้าหลัก 

 

 
รูปที่ 4 เมนูชนิดของสินค้า 



610 Proceedings  Book

 

 
รูปที่ 5 เมนูตัวแทนจ าหน่าย 

 

 
              รูปที่ 6 เมนูช่องทางการติดต่อ 
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รูปที่ 7 เมนูข้ันตอนการเลือกกล้วย 

 

 
รูปที่ 8 เมนูข้ันตอนการตากกล้วย 



612 Proceedings  Book

 

 
รูปที่ 9 เมนูข้ันตอนการท ากล้วยตากอบน้ าผึ้ง 

 

 
รูปที่ 10 เมนูข้ันตอนการท ากล้วยตากเคลือบช็อคโกแลต 
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รูปที่ 11 เมนูข้ันตอนการท ากล้วยตากเคลือบสตอเบอรี่ 

 

 
รูปที่ 12 เมนูผู้ดูแลระบบ 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ใช้งานจ าแนกตามเพศ   
เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 39 78.00 
ชาย 11 22.00 
รวม 50 100.00 

 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ใช้งานจ าแนกตามอายุ 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 33 ปี 20 32.00 

34-41 ปี 23 46.00 
มากกว่า 41 ปี 7 14.00 

รวม 50 100.00 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ใช้งานจ าแนกตามฝ่ายงาน 
ฝ่ายงาน จ านวน ร้อยละ 

ฝ่ายผูบ้ริหาร 2 4.00 
ฝ่ายบุคคล 5 10.00 
ฝ่ายผลิต 43 86.00 

รวม 50 100.00 

ตารางที ่4 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และผลความพึงพอใจต่อรายการประเมินของผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ความหมาย 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านข้อมูลเว็บไซต ์
1.1 ความถูกต้องของข้อมูล 3.80 0.96 ดี 
1.2 ความชัดเจนของภาพและวดีีโอ 3.72 0.99 ดี 
1.3 ภาพวีดีโอและเนื้อหามีความสอดคล้องกัน 3.68 1.07 ดี 
1.4 ความน่าสนใจของข้อมูล 3.76 1.09 ดี 

ภาพรวมดา้นข้อมูลเว็บไซต ์ 3.74 1.03 ดี 
2. ด้านการออกแบบเว็บไซต ์
2.1  รูปแบบ และขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 3.96 0.92 ดี 
2.2 สามารถใช้งานเมนู ได้โดยง่าย 3.98 0.97 ดี 
2.3 เว็บไซต์มีความสวยงาม 3.76 1.13 ดี 
2.4  ความสะดวกในการใช้งานเวบ็ไซต ์ 3.66 1.20 ดี 
2.5  เว็บไซต์สามารถกระตุ้นให้เกดิความสนใจในผลติภณัฑ์ 3.02 1.51 ปานกลาง 

ภาพรวมดา้นการออกแบบเว็บไซต์ 3.67 1.15 ดี 
3. ด้านการน าเสนอเว็บไซต ์
3.1 เว็บไซต์สามารถน าเสนอข้อมลูได้อย่างครบถ้วน และชัดเจน 3.74 1.02 ดี 
3.2  เว็บไซต์มีการน าเสนอทางภาษา ภาพ และวีดโีอ ท่ีเข้าใจง่าย 3.20 1.30 ปานกลาง 
3.3 เว็บไซต์เป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 3.26 1.22 ปานกลาง 
3.4  ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้การท ากล้วยตากไดด้้วยตนเองจากเว็บไซต์ 3.18 1.28 ปานกลาง 
3.5  ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์จากการใช้เว็บไซต์ 3.28 1.30 ปานกลาง 

ภาพรวมดา้นการน าเสนอเว็บไซต ์ 3.33 1.23 ปานกลาง 
ภาพรวมทั้งหมด 3.56 1.13 ดี 
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7. สรุปผลการวิจัย 
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มี ช่วงอายุระหว่าง      

34-41 ปี และประจ าอยู่ในฝ่ายผลิต ซึ่งผลความพึงพอใจใน
ภาพรวมที่มีต่อเว็บไซต์สื่อประชาสมัพันธ์กล้วยตากจิราพรของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด อยู่ในระดับดี โดยความพึงพอใจ
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลเว็บไซต์ ด้านการ
ออกแบบเว็บไซต์ และด้านการน าเสนอเว็บไซต์ โดยด้าน
ข้อมูลเว็บไซต์ และด้านการออกแบบเว็บไซต์ มีผลความ     
พึงพอใจอยู่ในระดับดีทั้งสองด้าน เนื่องจากได้สร้างเว็บไซต์
ตามหลักการออกแบบเว็บไซต์ ส่วนด้านการน าเสนอเว็บไซต์  
มีผลความพึงพอใจอยู่ ในระดับปานกลาง  เนื่องจากได้มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยหากน าเสนอการเรียนรู้ในรูปแบบ
ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ อาจสามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
ในผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น และถ้ามีรายละเอียดส่วนผสมใน
การท ากล้วยตากที่ชัดเจนจะส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี 

8. กิตติกรรมประกาศ 
เว็บ ไซต์สื่ อประชาสัมพันธ์กล้ วยตากจิราพรของ        

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด เป็นโครงการวิจัยที่ ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้โครงการ
ยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์  
และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณต่อ
บุคคลทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความส าเร็จของการวิจัย
เป็นอย่างยิ่ง 

ขอขอบคุณ คุณจิราพร พงศ์รุจิกรพันธ์ ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการ
ให้ข้อมูล และสถานที่ใช้ในการบันทึกภาพเพื่อใช้ในการจัดท า
เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั จิราพรฟู๊ด 

ขอขอบคุณ คุณปริยา โพ้งจั่น ซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายผลิต
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็น
วิทยากรสาธติการถ่ายท าการผลิตกล้วยตาก 

ขอขอบคุณพนักงานของห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิราพรฟู๊ด 
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาความหลากหลายทางชีววิทยาของต้นมะกิ้งในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านต าบลหัวเมือง อ าเภอเมืองปาน                    
จังหวัดล าปาง  มีวัตถุประสงค์ศึกษาชีววิทยาต้นมะกิ้งเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มะกิ้ง พบว่า ต้นมะกิ้งมีต้นที่แยกเพศ (ตัวผู้ และ 
ตัวเมีย) การออกดอกและเก็บผลหรือเมล็ด มี 2 ช่วง (ออกดอก เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม และ เก็บผลหรือเมล็ด เดือน                     
ตุลาคม – พฤศจิกายน) และอีกช่วงหนึ่งดอกบานมากท่ีสุดช่วงเดือน ธันวาคม – เมษายนของปีถัดไป และเก็บผลหรือเมล็ด 
ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน นอกจากนี้เนื้อในเมล็ดมะกิ้งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายแบบ เช่น มะกิ้ง 
อบเกลือ มะกิ้งอบน้ าผึ้ง มาการองมะกิ้ง และข้าวพองมะกิ้ง เป็นต้น 

ค าหลัก : มะกิ้ง, ความหลากหลาย 

Abstract 
A study on the biodiversity of Ma- king (Hodgsonia heteroclita (Roxb. )  Hook.  f.&Thomson subsp. 

Indochinensis) in the community forest area of Tambon Hua Tum, Amphoe Mueangpan, Lampang province. 
The purpose of the study a variety of Ma- king to develop the mink products.  The result shows that the 
flowering and harvesting (fruits or seeds) of Ma-king are divided into two phases (1ft flowering on February - 
May and harvesting on October - November) and the second phases on December to April of the following 
year (harvesting on March – April). In addition, the endosperm of Ma-king seeds has the potential to develop 
into many products, such as, baked salt or honey, macaron and mink rice, etc 

Keywords : Ma-king, Biodiversity 
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1. บทน า 
     ผลมะกิ้งใช้เป็นอาหาร ถ้าเป็นผลอ่อนใช้รับประทานเป็น
ผัก เมื่อผลแก่จัดจะหล่นจากต้น เนื้อผลจะย่อยสลายไปเอง 
เหลือเพียงเมล็ดมะกิ้ง เป็นส่วนที่นิยมนามาใช้ประโยชน์ เนื้อ
ในเมล็ดมะกิ้ง  มีสีขาวขุ่น  มีน้ ามันมาก เนื้อในเมล็ดมะกิ้ง
สามารถรับประทานได้ มักนาไปย่างไฟให้สุก น้ามันจากเนื้อ
ในเมล็ดมะกิ้งใช้ในการทาผิวเพื่อป้องกันผิวแห้ง แตกลายงา 
และใช้เป็นส่วนผสมในยาต ารับพื้นบ้าน [4]  จากการที่มีการ
ใช้ประโยชน์จากมะกิ้งหลากหลายรูปแบบเป็นการสืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่น แต่พืชชนิดนี้ยังมีการท าวิจัยในเชิงลึกน้อยมาก 
เนื้อในเมล็ดมะกิ้งเป็นส่วนที่ถูกน าไปใช้ในการบริโภคและใช้
ประโยชน์  การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี คุณค่าทาง
โภชนาการ กรดอะมิโน ไขมัน และแร่ธาตุที่สาคัญ เพื่อเป็น
ข้อมูลสนับสนุนในการนามาใช้ประโยชน์ในทาง อาหาร 
โดยเฉพาะในการใช้เป็นอาหารสุขภาพ  มีรายงาน [2] ศึกษา
องค์ประกอบเคมีพื้นฐาน ชนิด และปริมาณของไขมัน  
กรดไขมันที่สาคัญ และกรดอะมิโนที่สาคัญ รวมไปถึงแร่ธาตุ
ในเนื้อในเมล็ดมะกิ้งจากเมล็ดมะกิ้งที่เก็บรวบรวมได้ เมื่อท า
การผ่าแยกเนื้อในเมล็ด พบว่า มีสัดส่วนของเนื้อในเมล็ด 
ร้อยละ 32.79 ± 2.87 และเปลือกเมล็ดร้อยละ 67.15±2.89 
ในส่วนของเนื้อในเมล็ดมะกิ้ง พบว่า มีความชื้นร้อยละ 11.53 
± 3. 19 โ ป ร ตี น ร้ อ ย ล ะ  26. 69 ± 0. 37 แ ล ะ ไ ข มั น 
ร้อยละ 33.58 ± 0.97 ค านวณโดยน้ าหนักเปียก เมื่อน าเนื้อ
ในเมล็ดมะกิ้งไปวิเคราะห์ชนิดของไขมัน พบว่า ไขมันส่วน
ใหญ่เป็นไขมันไม่อิ่มตัว มีปริมาณร้อยละ  27.31  ส่วน  
trans fat มีน้อยมากต่ ากว่าร้อยละ 0.01 และยังพบว่ามี
วิตามินอีในรูปของ alpha-tocopherol อยู ่11.08 mg/100g 
เมื่อวิเคราะห์กรดไขมันอิสระ พบว่า ในเนื้อในเมล็ดมะกิ้งมี
กรดไขมันชนิด  cis 9,12-Linoleic acid อยู่ในปริมาณสูงสุด
ถึงร้อยละ 22.15 เมื่อวิเคราะห์ชนิดของกรดอะมิโน พบว่า  มี
กรดอะมิโนจาเป็น 4 ชนิด และมีปริมาณสูงเป็น 4 อันดับแรก 
ไ ด้ แ ก่  phenylalanine, leucine, histidine แ ล ะ  lysine 
(2,815, 2,288, 1,929 และ 1,852 mg/100 g ตามล าดับ) 
เมื่อวิเคราะห์แร่ธาตุที่สาคัญในเนื้อในเมล็ดมะกิ้ง พบว่า มี  
phosphorus, potassium, magnesium, iron, zinc และ 
manganese อยู่ ที่  1,220, 830, 410, 6. 73, 6. 63 และ  
1.26 mg/100 g ตามลาดับ จากคุณสมบัติของมะกิ้งดังกล่าว 
ได้มีการพบในพื้นที่ป่าบ้านขาม ต าบลหัวเมือง อ าเภอเมือง 
จั งหวัดล าปาง เป็นพื้นที่ป่ าไม้อุดมสมบูรณ์ ติดต่อกับ 
เขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และเป็นป่าต้นน้ าที่ส าคัญต่อ
ระบบเกษตรและบริโภค ได้แก่ ล าน้ าแม่เต๊าะ, ล าน้ าแม่ต๋อม, 
ล าน้ าแม่หมี, ล าน้ าแม่ปาย และล าน้ าแม่ยาง [3] ด้วยเหตุนี้
ทางชุมชนบ้านขาม ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ล าปาง และ
คณะทีมวิจัยได้สนใจศึกษาต้นมะกิ้งพืชชนิดนี้เริ่มไม่เป็นท่ีรูจ้กั 

และ มีโอกาสที่สูญหายไปจากป่าของชุมชนได้เพื่ออนุรักษ์
สายพันธุ์ให้คงอยู่ ให้ผู้คนรู้จัก และ น ามาใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนคงอยู่ต่อไป  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทาง
ชีววิทยาของต้นมะกิ้งในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
มะกิ้งสู่สินค้าชุมชน 
 
2. วิธีการ 
2.1 ศึกษาความหลากหลายทางชีววิทยาของมะกิ้งในพื้นที่ป่า
ชุมชนบ้านขาม ต าบลหัวเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

ก า ร ส า ร ว จ เ ก็ บ ร วบ ร วม ตั ว อ ย่ า ง ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น  
ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 โดยเก็บรวบรวมพันธุกรรม
ของมะกิ้ง และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าบ้านขาม การเก็บ
รวบรวม เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษา    
2.2 ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์มะกิ้งชุมชน 

ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อในเมล็ดมะกิ้งใน
รูปแบบต่างๆ หลังจากนั้นท าการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี 
และทางประสาทสัมผัส ดังนี ้

1. การทดสอบวิธีการอบแห้งเมล็ดมะกิ้งส าหรับ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2. การทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อในเมล็ดมะกิ้ง
ในรูปแบบต่างๆ 

3. การตรวจสอบปริมาณความช้ืนด้วยเครื่องวัด
ความช้ืนแบบอินฟาเรด 

4. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ในด้าน 
ลักษณะปรากฏ กลิ่น สี รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส (ความ
กรอบ) และการยอมรับรวม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึก 
จ านวน 30 คนเพื่อท าการทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง และ
กรอกแบบทดสอบชนิด Hedonic Scaling Test ก าหนดช่วง
คะแนนความชอบต้ังแต่ 1-9 โดย 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด 
และ 1 หมายถึง  ไม่ชอบมากที่สุด  น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
ทางสถิติ 

การประเมินผลการศึกษาทางสถิติใช้การวางแผนการ
ทดลองตามหลักการออกแบบการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์
และสังคมที่มีการท าซ้ าตามหลักการทางสถิติ มีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบ ANOVA (analysis of variance) 
จากนั้นเปรียบเทีย ค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่าง 
ท า ง ส ถิ ติ แ บ บ  Duncan’ s new multiple range test 
(DMRT) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Minitab 17  
 
3. ผลและวิจารณ์ 
3.1 ผลการศึกษาความหลากหลายในพ้ืนท่ีป่าชุมชน 

รูปที่ 1 พบว่า ต้นมะกิ้ง มีได้เป็น ต้นตัวผู้ และต้นตัวเมีย 
ด้วยการสังเกตลักษณะรูปทรงของใบต้นมะกิ้ง  ท าให้มีความ
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แตกต่างกัน  และลักษณะการเจริญเติบโตของต้นมะกิ้งยัง
อาศัยเฉพาะกับไม้ป่าบ้างชนิด เช่น ต้นมะเกี๋ยง และต้นรักษ์ 
โดยข้อมูลเปรียบเทียบลักษณะพฤกษศาสตร์ตรงกับที่มี
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ต้ น ม ะ กิ้ ง  ( Hodgsonia heteroclita 
( Roxb. )Hook.  f.  & Thomson subsp.  indochinensis)   
พืชในวงศ์ Cucurbitaceae เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง ยาวประมาณ 
30 เมตร ยอดอ่อนสีน้ าตาลออกแดงเล็กกว่า และ ใบ เป็น 
ใบเดี่ยว เนื้อหนาคล้ายแผ่นหนัง กว้าง 17 – 18 เซนติเมตร 
ยาว 12 – 15 เซนติเมตร แผ่นใบหยักลึก แบ่งเป็นห้าแฉก  
เส้นใบสีเขียวออกเหลือง หรือสีน้ าตาลออกแดง ก้านใบยาว 
2.5 เซนติเมตร  ดอกมีสีขาวครีม ค่อนข้างใหญ่ แยกเพศดอก
เพศผู้ อ อก เป็ น ช่ อ  จ ากกา รสั มภ าษณ์ ข้ อมู ล ชุมชน  
ช่วงระยะเวลาการมีดอกตลอดทั้งปีแต่ดอกบาน 2 ช่วง  
คือเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม และ เก็บผลหรือเมล็ดใน
เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน นอกจากน้ีมีดอกบานมากท่ีสุด
ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน กลีบรองดอกเช่ือมกันเป็นรูป
ถ้วย กลีบดอกส่วนล่างเช่ือมกันเป็นหลอด ยาว 6 – 6.5 
เซนติเมตร ส่วนบนแผ่นบานเป็นปากแตร เกสรผู้มี 3 อัน 
ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว มีก้านเกสรเมียยาว ออกดอก
ในช่วงเดือน ธันวาคม – เมษายนของปีถัดไป และเก็บผลหรอื
เมล็ดในช่วงเดือน มีนาคม –  เมษายน ผลเป็นผลสด  
กลม แป้น มีเนื้อ ขนาด 15 – 18 เซนติเมตร ผลแก่มีคราบ
นวล เมล็ด 6 – 8 เมล็ด รูปรี ยาว 5 เซนติเมตร ลักษณะการ
เจริญเติบโตในป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 500-600 เมตร ใน
สภาพนิเวศแบบป่าดิบแล้ง เลื้อยพันอยู่กับต้นไม้ใหญ่ มีมือจบั 
(tendril) ที่แข็งแรง อยู่ตามริมห้วย หรือบริเวณที่มีความ 
ชุ่มช้ืน ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด [1,4,5]  ส าหรับการใช้ประโยชน์
จากมะกิ้งจากการสัมภาษณ์ พบว่า นิยมน าไปใช้เป็น
ส่วนประกอบในอาหารต่างๆ เช่น เป็นส่วนผสมในน้ าพริก 
ได้แก่ น้ าพริกหนุ่มมะกิ้ง นอกจากนี้น าไปย่างบนเตาให้  
มีลักษณะ สุกเนื้อเมล็ดใสใช้เป็นของทานเล่นได้ 

 

 
รูปที่ 1  ลักษณะโครงสรา้งใบ ผล เปลือกหุ้มเมลด็ และ

เมลด็มะกิ้งในพื้นที่ป่าชุมชน 
 

3.2 ผลการศึกษาพัฒนาผลติภณัฑม์ะกิ้ง 
3.2.1 ผลการศึกษาวิธีการอบแห้งเมล็ดมะกิ้งส าหรับพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  
     พบว่า (รูปที่ 2) แสดงลักษณะเมล็ดในมะกิ้งที่ผ่านการ
อบแห้งโดยใช้ เตาไมโครเวฟ ที่ก าลังไฟต่ าสุดนาน 3 นาที  
โดยการน าออกมาคนพลิกกลับทุก 1 นาที หม้ออบลมร้อน ที่
อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที พลิกกลับทุก  
5 นาที เตาอบแก๊สที่อุณหภูมิ 110 องศาเซียสนาน 30 นาที 
พลิกกลับทุก 15 นาที และตู้อบลมร้อนแบบถาดที่อุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมงพลิกกลับทุก 30 นาที พบว่า 
การอบแห้งทั้ง 3 วิธี  ได้มะกิ้งอบแห้งที่ได้มีปริมาณความชื้น
และลักษณะทางประสาทสัมผัสในความชอบด้านลักษณะ
ปรากฏ สี  กลิ่น  เนื้อสัมผัส และ ความชอบรวมไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติดัง (ตารางที่ 1) นอกจากนี้พบว่าการ
อบแห้งด้วยไมโครเวฟ และหม้ออบลมร้อนจะมีค่าคะแนน
ความชอบด้านกลิ่น และรสชาติสูงกว่าการอบแห้งด้วย 
ตู้อบลมร้อน และใช้เวลาในการอบน้อยกว่า แต่มีข้อด้อยใน
ด้านปริมาณเนื้อในเมล็ดมะกิ้งที่อบได้จ านวนน้อย ซึ่งไม่
เหมาะส าหรับการผลิตในเชิงการค้าเหมือนกับการอบด้วย
ตู้อบลมร้อนท่ีสามารถอบในปริมาณมากได้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอบเมล็ดมะกิ้งดังนี้ 

1. ถ้าต้องการใช้เมล็ดมะกิ้งเพื่อบริโภคในรูปของ
การใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารหรือท าขนมนั้นควร
ใช้วิธีการอบด้วยไมโคเวฟ  หม้ออบลมร้อน และเตาอบแก๊ส 
เนื่องจากจะได้เมล็ดมะกิ้งอบท่ีมีกลิ่นหอม กรอบร่วนมากกว่า
การอบในตู้อบลมร้อน จึงเหมาะส าหรับการผลิตในครัวเรือน
หรือผลิตจ าหน่ายในชุมชนในร้านค้าที่มีการผลิตจ าหน่าย 
วันต่อวัน 

2. ถ้าน าไปสกัดน้ ามันนั้นการอบด้วยตู้อบลมร้อน
จะเหมาะสมกว่า เนื่องจากเป็นการอบที่อุณหภูมิต่ าจะช่วย
ป้องกันไม่ให้องค์ประกอบของน้ ามันในเมล็ดมะกิ้ งไม่
เสื่อมสภาพ และสามารถอบในปริมาณมากได้จึงเหมาะใน
การอบส าหรับการผลิตเชิงวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมได้ 
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อบแห้งด้วยไมโครเวฟ อบแห้งด้วยหม้ออบลม

ร้อน 

  
อบแห้งด้วยตู้อบแก๊ส อบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน 

รูปที่ 2  ลักษณะโครงสรา้งเนื้อเมล็ดในของมะกิ้งอบแห้ง
ด้วยเครื่องอบชนิดต่างๆ 

 

หมายเหตุ:   
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  
a,b,c อักษรที่ต่างกันในแนวนอน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) 
 
3.2.2 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อในเมล็ดมะกิ้ง 
     ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยการศึกษาระดับการ
ใช้เมล็ดมะกิ้งอบกรอบที่ เหมาะสมในการน ามาเสริมใน
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ในกลุ่มคุกกี้ไข่ขาว (มาการองที่ระดับ
ร้อยละ 0 และ 100) และ ข้าวพองกรอบ ที่ระดับร้อยละ 0  
10 20 และ 30)  และตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ได้ผลดังแสดงในรูปที่  3 และ ตารางที่  2 -  3  และมี
รายละเอียดดังนี้ 

          3.2.2.1  ผลการศึกษาผลิตภัณฑ์เมล็ดมะกิ้งอบปรุง
รสเกลือ  และ น้ าผึ้ ง ที่ระดับร้อยละ  2  ได้คะแนนการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น  
รสชาติ เนื้อสัมผัสและการยอมรับรวมไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  แต่อย่างไรก็ตามพบว่า
คะแนนความชอบ 

 

  
เมล็ดในมะกิ้งอบกรอบรสเค็ม เมล็ดในมะกิ้งอบกรอบเคลือบ

น้ าผึ้ง 
รูปที่ 3  ลักษณปรากฏของเมล็ดมะกิ้งอบปรุงรสเกลือ  

และ น้ าผึ้ง ท่ีระดับร้อยละ  2 

          3.2.2.2  ผลการศึกษาผลิตภัณฑ์มาการองมะกิ้ง  (รูป
ที่ 4) ส่วนผลการใช้เมล็ดมะกิ้งอบสุกบดละเอียดทดแทน
ถั่วอัลมอนด์อบสุกบดละเอียด ในการผลิตมาการองที่ระดับ
ร้อยละ 100 ได้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสในด้าน 
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น เนื้อสัมผัสและการยอมรับรวมสูงกวา่
การใช้ถั่วอัลมอนด์อบสุกบดละเอียดโดยได้คะแนนในระดับ
ชอบปานกลางถึงชอบมาก  แต่ในด้านรสชาติพบว่าได้คะแนน
ความชอบต่ ากว่าเมล็ดอัลมอนด์เนื่องจากมีรสหวานมาก
เกินไป  ทั้งนี้เนื่องจากถั่วอัลมอนด์ จะมีปริมาณคารโ์บไฮเดรต
สูงกว่า  (21.69 กรัม/100 กรัม) ส่วนเมล็ดมะกิ้งอบสุก
บดละเอียดจะมีปริมาณต่ ากว่า  (10.50 กรัม/100 กรัม ; 
USDA, 2011 ) แต่มีไขมันในประมาณสูงถึง 65  กรัมต่อ  
100 กรัม  [2] 

 

  
คุกกี้ไข่ขาวเมล็ดอัลมอนด์

บดละเอียด 
คุกกี้ไข่ขาวเมล็ดมะกิ้งบด

ละเอียด 
รูปที่ 4  ลักษณะปรากฏของมาการองใช้เมล็ดมะกิ้งอบสุก
บดละเอียดทดแทนถ่ัวอัลมอนด์อบสุกบดละเอียด ในการ

ผลิตมาการองที่ระดับร้อยละ 100 

          3.2.2.3  ผลการศึกษาผลิตภัณฑ์ข้าวพองมะกิ้ง (รูป
ที่ 5) ผลการใช้เมล็ดมะกิ้งอบสุกบดหยาบเสริมในผลิตภัณฑ์
ข้าวพองกรอบระดับร้อยละ 0 10  20 และ 30  แสดงใน 
รูปที่ 10 พบว่าการใช้เมล็ดมะกิ้งอบสุกบดหยาบ ที่ระดับ 
ร้อยละ  10  ของแป้งข้าวเหนียว ได้คะแนนการยอมรับทาง

ตารางที่ 1 ปริมาณความช้ืนและลักษณะทางประสาทสัมผสั
ในความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี  กลิ่น  เนื้อ 
สัมผัส และ ความชอบรวม ( 9 point  Hedonic 
Scale) ของเมล็ดมะกิ้งอบแห้งด้วยเครื่องอบ
ต่างชนิดกัน 

คณุภาพทาง
เคมีและ
ประสาท
สัมผัส 

ตัวอย่างเมล็ดมะกิง้อบแห้งด้วยวิธีการต่างๆ 

ไมโครเวฟ หม้ออบลม
ร้อน เตาอบแก๊ส ตู้อบลมร้อน 

ปริมาณ
ความช้ืน (%) 5.54±0.23 5.14±0.23 5.04±1.02 5.84±0.40ns 

ลักษณะ
ปรากฏ 7.67±1.15 7.38±1.20 7.41±1.35 7.17±1.35ns 

สี 7.40±1.27 7.29±1.27 7.25±0.76s 7.14±0.76ns 

กลิ่นรส 7.35±1.18a 6.95±1.28ab 6.78±1.12b 6.25±1.12b 

รสชาติ 7.57±1.14a 7.14±1.44ab 6.86±0.44b 6.61±0.44b 

เน้ือสัมผัส 
(ความกรอบ) 7.21±1.28a 6.92±0.25ab 6.84±1.78b 6.28±1.78b 

ความชอบ
รวม 7.53±1.18 7.43±1.18 7.39±1.10 7.13±1.10ns 
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ประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ  
เนื้อสัมผัสและการยอมรับรวมสูงกว่าสิ่งทดลองอื่นอย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากข้าวพองที่ได้มีความ
พองกรอบมากกว่าสิ่งทดลองอ่ืน ทั้งนี้เนื่องจากการใช้เมล็ด
มะกิ้ งอบสุกเสริมในปริ มาณมากขึ้นส่งผลให้ค่าความ 
พองกรอบลดลง อาจเกิดจากที่เมล็ดมะกิ้งอบสุกมีปริมาณ
น้ ามันที่สูงจึงส่งผลให้ค่าความกรอบและอัตราการพองตัว
ลดลง 

 

  
มะกิ้งร้อยละ  0 มะกิ้งร้อยละ  10 

  
มะกิ้งร้อยละ  20 มะกิ้งร้อยละ  30 

รูปที่ 5  ลักษณปรากฏของผลติภณัฑ์ข้าวพองกรอบใช้
เมลด็มะกิ้งอบสุกบดหยาบเสริมระดับร้อยละ 0, 10, 20 

และ  30 
 
ตารางที่ 2 ลักษณะทางประสาทสัมผัสในความชอบด้าน

ลักษณะปรากฏ สี  กลิ่น เนื้อสัมผัส และ 
ความชอบรวม ( 9 point  Hedonic Scale) 
ของ มะกิ่งอบกรอบปรุงรส มาการอง และข้าว
พองกรอบที่เสริมเมล็ดมะกิ้งอบสุกที่ระดับ
ต่างๆ  

คุณภาพ
ประสาท
สัมผัส 

ผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล็ดมะกิ้งและสูตรควบคุมชนิดต่างๆ*1 

มะกิ่ง
อบ

เกลือ 

มะกิ่ง
อบ

น้ าผ้ึง 

มาการอง 
อัลมอนด์ 

มาการอง 
มะกิ้ง 

ข้าว
พอง
กรอบ 

ข้าว
พอง
กรอบ
มะกิ้ง 

ลักษณะ
ปรากฏ 

6.17±0.
45ns 

6.89±1.
24 

7.31±1.10 

ns 7.41±.35  7.12±1.
05ns 

7.17±1.
35 

ส ี 6.18±1.
37 

7.14±2.
01 

7.12±1.10 

ns 7.25±0.76 7.15±0.
76ns 

7.24±0.
76 

กลิ่นรส 6.25±1.
14b 

7.04±1.
01a 

7.15±1.32 

ns 7.18±1.20 6.85±1.
02b 

7.19±1.
82a 

รสชาติ 6.57±2.
84b 

7.75±2.
04a 

7.11±1.24 

ns 7.06±0.52 7.01±0.
44b 

7.51±0.
84a 

เนื้อสมัผสั  
(ความ
กรอบ) 

7.01±2.
2b 

7.65±1.
51a 

7.42±1.15 

ns 7.44±1.41 7.22±1.
12 ns 

7.18±1.
58 

ความชอบ
รวม 

6.53±1.
18b 

7.53±1.
18a 

7.43±1.18 

ns 7.59±1.17 7.12±1.
10ns 

7.23±1.
40 

*1หมายเหตุ:   
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
ระหว่าง 2 สิ่งทดลองในแต่ละผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบโดย t-test 

a,b,อักษรที่ต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) ระหว่าง 2 สิ่งทดลองในแต่ละผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบโดย t-
test 

4.สรุปผล 
     จากการศึกษา พบว่า มีความหลากหลายของต้นมะกิ้งใน
พื้นที่ป่าชุมชนบ้านขาม ต าบลหัวเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง มีลักษณะต้นที่แยกเพศ ทั้งต้นตัวผู้ และต้นตัวเมีย 
การติดผลที่ปลายยอดบนต้นไม้ใหญ่ ออกดอกตลอดปี ติดผล
และเก็บเมล็ด ได้มากในช่วงเวลาเดือน เมษายน-พฤษภาคม 
และช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ส าหรับการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อเมล็ดของมะกิ้งสามารถท าได้หลายอย่าง 
เช่น มะกิ้งอบเกลือ มะกิ้งอบน้ าผึ้ง มาการองมะกิ้ง และข้าว
พองมะกิ้ง เป็นต้น ที่มีศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
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บทคัดย่อ  
          ปัจจุบันการปลูกพืชไม่ใช้ดิน เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย ซึ่งนิยมกันปลูกมากขึ้นและการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ช่วยลดการ
ใช้สารเคมีและดีต่อกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น จึงเลือกท่ีจะ
บริโภคผักท่ีปลูกในระบบ (Hydroponics) การปลูกพืชไม่ใช้ดินเป็นเทคโนโลยีทางเลือกส าหรับการเกษตรในพ้ืนที่ท่ีมีข้อจ ากัด
ทางการเกษตร จากปัญหาการปลูกพืชในดินติดต่อกันเป็นเวลานาน  ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว แมลง
ศัตรูพืช ท าให้ต้องใช้สารเคมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การปลูกพืชไม่ใช้ดินสามารถ
หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาดังกล่าวได้ ผลผลิตที่ได้ เป็นผลผลิตที่สะอาดปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้จัดท าโครงการ จึงมีความสนใจในการสร้างเป็นสื่อประสม การเรียนการสอน ในเรื่อง การปลูก
พืชไม่ใช้ดิน กรณีศึกษาผักสลัดกรีนโอ๊ดและเรดโอ๊ดในโรงเรือนแบบปิด  ด้วยระบบ (DFT-NFT) และสื่อน าเสนอนี้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน เพื่อในเชิงการศึกษา หรือทางพาณิชย์ โดยมีวิทยากรผู้เช่ียวชาญโดยตรงเป็นผู้ให้
ความรู้  
          ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบสื่อผสมจากการน าเสนอ  จ านวน 30 คน โดยนักศึกษาสาขา พืชศาสตร์ ปริญญาตรี  
เทียบโอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง และอาจารย์ 1 ท่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง แสดงให้เห็นว่ามีความพึงพอใจต่อสื่อผสมการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้
ดิน โรงเรืองแบบปิด ระบบ (DFT-NFT) แบ่งแยกออกมา คือ ด้านเนื้อหาทันสมัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ 
มาก ร้อยละ 66.7% การน าเสนอมีความสอดคล้องรูปภาพกับค าบรรยายอยู่ในระดับ มาก ร้อยละ 70% มีการการส่งเสริม 
การเรียนรู้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อยู่ในระดับ มากที่สุด ร้อยละ 46.7% สามารถประกอบควบคู่การเรียนการสอนได้เป็น
อย่างดี 

ค าหลัก: กรีนโอ๊ค, เรดโอ๊ค, ผักสลดั, ไฮโดรโปนิกส,์ เอ็นเอฟท ี
 
Abstract 
          Currently, the plant does not use soil. It is a modern technology. Growing more popular and growing 
crops without soil. Reduce the use of chemicals and the environment. It is also what most consumers turn 
to for more health attention. So choose to consume vegetables grown in the system. (Hydroponics) Non-
Soil Crops are an alternative technology for agricultural areas with limited agricultural land. The problem of 
growing crops in the soil for a long time. Cause problems such as salty soils, soil, insect pests, causing more 
chemicals. The impact on humans and the environment, the use of non-soil crops can avoid the problem, 
the yield is a clean production, safe for manufacturers and consumers. Therefore, it does not affect the 
environmental problem. They are interested in creating a multimedia mix. Instruction on planting without 
soil. A case study of green salad and green oats in closed-system houses (DFT-NFT) and presentations can 
be used in everyday life. To study Or commercial By direct expert speakers are the educators. 
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          The researcher tested 30 mixed media by students under the bachelor degree program and 
transferred to Rajamangala University of Technology Lanna Lampang and one teacher, Faculty of 
Agricultural Science and Technology. Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang Show that 
there is a mixed media preference for learning how to plant non-soil crops. DFT-NFT is classified as content-
oriented, moderately and in line with the objectives at a high level of 66.7%. The presentation is consistent 
with the image and the lecture at the high level of 70%. Learning helps to motivate learning at the highest 
level. 46.7% can be combined with teaching and learning. 

Keywords: Green Oak, Red Oak, Salad, Hydroponics, NFT

1. บทน า (Introduction) 
ปัจจุบัน การปลูกพืชไม่ใช้ดิน เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่

ทันสมัย ซึ่งนิยมกันปลูกมากขึ้นและการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ช่วย
ลดการใช้สารเคมีและดีต่อกับสิ่งแวดล้อม โดยรวม อีกทั้งยัง
เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับ
สุขภาพมากขึ้น จึงเลือกที่จะบริโภคผักที่ปลูกในระบบ 
(Hydroponics) ซึ่งมีการปลูกในโรงเรือนที่ควบคุมแมลง
ศัตรูพืชได้และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับ  วิตามิน  
แร่ธาตุและสารอาหารที่สูง ท าไห้ผักดูสวยงาม สด สามารถ
รับประทานได้อย่างปลอดภัย สะอาด และช่วยเสริมสร้าง 
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 

จึงท าให้มีการเผยแพร่ไปตามสถานศึกษาต่างๆ และยัง
เป็นกรณีศึกษาด้านวิจัยและการเรียน การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
เป็นเทคโนโลยีทางเลือกส าหรับการเกษตร  ในพื้นที่ที่มี
ข้อจ ากัดทางการเกษตร  จากปัญหาการปลูกพืชในดิน
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ดินเค็ม 
ดินเปรี้ยว แมลงศัตรูพืช ท าให้ต้องใช้สารเคมีมากขึ้นเรื่อยๆ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การปลูกพืช
ไม่ใช้ดินสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาดังกล่าวได้ ผลผลิต
ที่ได้เป็นผลผลิตที่สะอาดปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และไม่
ส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเห็นได้ว่าการปลูกพืช
ไม่ใช้ดินยังมีความซับซ้อนและเข้าใจได้ยากส าหรับคนทั่วไป 
และยังขาดสื่อประสมในการเผยแพร่อีกด้วย 

ดังนั้น ผู้จัดท าโครงการ จึงมีความสนใจในการสร้างเปน็
สื่อประสม การเรียนการสอน ในเรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
กรณีศึกษาผักสลัดกรีนโอ๊ดและเรดโอ๊ดในโรงเรือนแบบปิด 
ด้วยระบบ(DFT-NFT) ซึ่งเป็นที่นิยมในการปลูก และสื่อ
น าเสนอนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อในเชิงการศึกษา หรือทางพาณิชย์ ท าให้ง่ายต่อการเรียนรู้
และเข้าใจในการเรียนการสอน มีความแปลกใหม่ในการเรียน
ยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่จะน าความรู้ 
ที่มีอยู่ในห้องเรียน หรือในรั้วมหาลัย เผยแพร่ไปยังสถานที่
ต่างๆ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเป็นผู้ให้ความรู้   
2. วัตถุประสงค ์(Research Objectives) 

1. เพื่อสร้างสื่อประสมในการเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชไม่
ใช้ดินกรณีศึกษาผักสลัดกรีนโอ๊ดและเรดโอ๊ดในโรงเรือน 
แบบปิดด้วยระบบ (DFT-NFT) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง 

2. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านการสอนเรื่องการปลูก
พืชไม่ใช้ดินที่สามารถน าไปใช้ในช่ัวโมงเรียนการสอนได้จริง 

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปลูกพืชไม่ใช้ดินโดย ใช้สื่อ
ประสมเรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดินกรณีศึกษาได้ด้วยตัวเอง
หลังจากได้รับชมสื่อสารสนเทศ 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) 
การปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponic) 
     ในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics)[3] เป็นที่
นิยมกัน อย่างกว้างขวาง มีการปลูกในระดับอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่และท ารายได้ให้แก่ ผู้ประกอบการเป็นอย่างดี 
ทั้งนี้เนื่องมาจากว่าผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้หันมาให้ความ
สนใจเกี่ยวกับสุขภาพกันมากขึ้น จึงเลือกที่จะบริโภคผักที่
ปลูกในระบบ Hydroponics ซึ่งมีการปลูกในโรงเรือนที่
ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ ท าให้มีการใช้ สารเคมีน้อยลง ผักที่
ได้จึงเป็นผักอนามัย มีการปนเปื้อนสารเคมีน้อยมากและเป็น
ทางเลือกหนึ่งท่ีผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจมากขึ้น อีกทั้ง
การปลูกและ การจัดการต่างๆ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ทุกคน
สามารถปลูกเองได้ทุกครัวเรือน เพื่อบริโภคภายในครอบครัว 
ท าให้ได้บริโภคผักที่สด สะอาดปลอดภัย และช่วยเสริมสร้าง 
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและยังเป็นการท ากิจกรรมร่วมกัน
ภายในครอบครัว สร้างความผูกพันและความอบอุ่นให้เกิด
ขึ้นกับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย 
ความหมายของค าว่า "การปลูกพืชไร้ดิน" 

การปลูกพืชไร้ดินเป็นค าที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ  
2 ค า คือค าว่ า  Soilless Culture และ  Hydroponics ซึ่ ง
สามารถอธิบายได้ 2 ลักษณะ คือ[3]  

1.  ค าว่ า  "Soilless culture"  เป็นวิ ธีการปลูกพืช
เลียนแบบการปลูกพืชบนดินแต่ไม่ใช้ดินเป็นวัสดุปลูก แต่เป็น
การปลูกพืชลงบนวัสดุชนิดต่างๆ เช่น แผ่นฟองน้ า ทราย 
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กรวด ขี้เลื่อย แกลบ ขุยมะพร้าว ฯลฯ แทนดิน โดยพืช
สามารถเจริญเติบโตบนวัสดุปลูกที่ใช้เป็นที่ยึดเกาะและจาก
การได้รับสารละลายธาตุอาหารพืช ที่มีน้ าที่ผสมกับแร่ธาตุ
ต่างๆ (หรือปุ๋ย) ที่พืชต้องการจากทางรากพืช 

2. ค าว่า "Hydroponics" เป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้วัสดุ
ปลูก กล่าวคือ จะท าการปลูกพืชลงในสารละลายธาตุอาหาร
พืช โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารอาหารโดยตรง (bare roots) 
hydroponics มาจากการรวมค าในภาษากรีกสองค า คือ ค า
ว่า "hydro" หมายถึง "น้ า" และ "ponos" หมายถึง "งาน" ซึ่ง
เมื่อรวมค าสองค าเข้าด้วยกันความหมายก็คือ  "water-
working" หรือหมายถึง "การท างานของน้ า (สารละลายธาตุ
อาหาร)" ผ่านทางรากพืช ดังนั้น การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน จึง
หมายถึงวิธีการปลูกพืชเลียนแบบการปลูกพืชบนดิน โดย
ปลูกพืชลงบนวัสดุปลูกหรือสารอาหาร โดยไม่ต้องมีวัสดุปลูก
ก็ได้ เพื่อให้พืชได้รับสารอาหาร หรือสารละลายธาตุอาหาร
พืชที่มีน้ าที่ผสมกับแร่ธาตุที่ต้องการจากทางรากพืช  ใน
ปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) เป็นที่นิยมกัน 
อย่างกว้างขวาง มีการปลูกในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
และท ารายได้ ให้แก่  ผู้ประกอบการเป็นอย่างดี  ทั้ งนี้
เนื่องมาจากว่าผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้หันมาให้ความสนใจ
เกี่ยวกับสุขภาพกันมากขึ้น จึงเลือกที่จะบริโภคผักที่ปลูกใน
ระบบ Hydroponics ซึ่งมีการปลูกในโรงเรือนที่ควบคุม
แมลงศัตรูพืชได้ ท าให้มีการใช้ สารเคมีน้อยลง ผักท่ีได้จึงเป็น
ผักอนามัย มีการปนเปื้อนสารเคมีน้อยมากและเป็นทางเลือก
หนึ่งที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจมากขึ้น อีกทั้งการปลูก
และ การจัดการต่างๆ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ทุกคนสามารถ
ปลูกเองได้ทุกครัวเรือน เพื่อบริโภคภายในครอบครัว ท าให้ได้
บริโภคผักที่สด สะอาดปลอดภัย และช่วยเสริมสร้าง สุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรงและยังเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันภายใน
ครอบครัว สร้างความผูกพันและความอบอุ่นให้เกิดขึ้นกับ
ครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย ผักสลัด[3]ผักที่ผลิตโดยระบบ
การปลูกพืชแบบไร้ดินเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าและ
ปลอดภัยจากสารพิษ มีสรรพคุณทางสมุนไพร เป็นแหล่งของ
วิตามิน โปรตีน และเกลือแร่ที่จ าเป็นต่อร่างกาย เป็นแหล่ง
อาหารที่มีไขมันต่ า มีน้ าและกากเส้นใยอาหารจ านวนมาก จึง
ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีและลดความเสี่ยงกับการเป็นโรคมะเรง็
ล าไส้ เนื่องจากใยอาหารจะกระตุ้นให้มีการบีบตัวของล าไส้
ใหญ่ขับถ่ายกากใยพร้อมสารพิษภายในออกจากร่างกาย 
นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติสร้างเสริมบ ารุงร่างกายดังน้ี 

องค์ประกอบท่ีเป็นแร่ธาตุ (มิลลิกรัม/ 100 กรัม) 
 แคลเซียม (Ca) 35-45 
 ฟอสฟอรัส (P) 25-35 
  (Fe) 1.3-2.0 
 โซเดียม (Na) 7.0-9.0 

 โพแทสเซียม (K) 250-280 
องค์ประกอบท่ีเป็นวิตามิน (มิลลิกรัม/ 100 กรัม) 
     วิตามิน เอ ( IU/ 100 กรัม)1,000-2,000 
     วิตามิน บี 1 100-150 
     วิตามิน บี2 80-100 
     ไนอาซีน 0.3-0.6 
     วิตามิน ซี 25-30 
องค์ประกอบทางอินทรีย์สาร (กรัม/ 100 กรัม) 
     น้ า 92-93 
     เส้นใย 0.8-0.9 
     โปรตีน 2.5-4.0 
     คาร์โบไฮเดรต 6.0-8.0 
ประโยชน์ต่อสุขภาพ บ ารุงผิวพรรณ บ ารุงสายตา บ ารุง

เ ส้ น ผ ม  บ า รุ ง ป ร ะ ส า ท แ ล ะ ก ล้ า ม เ นื้ อ  ป้ อ ง กั น 
โรคปากนกกระจอกช่วยในการสร้างเม็ดเลือด  ป้องกัน 
โรคโลหิตจาง ช่วยให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรง ให้เส้นใยอาหาร 
ขจัดอนุมูลอิสระป้องกันโรคมะเร็ง ป้องกันโรคหวัด และ
ปลอดสารพิษ 

ผักสลัด ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) เป็นพืช
ล้มลุก ใบมีสีเขียวห่อหุ้มซ้อนกันเป็นลูกกลมคล้ายกะหล่ าปลี
หัว กาบใบด้านนอกห่อซ้อนกันเป็นช้ัน  และห่อหัวเมื่อ 
อากาศเย็น ปลายใบหยักเป็นฝอยก้านใบกรอบ น้ าหนัก  
170- 200 กรัม/ต้น 

ผักสลัดบัตเตอร์เฮด  (Butter Head)เป็นพืชล้มลุก 
ลักษณะห่อหัว ใบมีสีเขียว กาบใบห่อซ้อนกันเป็นช้ัน น้ าหนัก 
170-200 กรัม/ต้น 

ผักสลัด กรีนโอ๊ค (Green Oak) เป็นพืชล้มลุกไม่ห่อหัว 
ใบมีสีเขียวซ้อนกันเป็นช้ัน ปลายใบหยักเป็นลอน โค้งมน 
น้ าหนัก 160-190 กรัม/ต้น 

ผักสลัด เรดคอรัล (Red Coral) เป็นพืชล้มลุก ไม่ห่อหวั 
ก้านใบสีเขียวคล้ า ช่วงกลางถึงปลายใบมีสีแดง ใบซ้อนกัน
เป็นช้ัน ปลายใบหยักเป็นคลื่น ขอบใบหยัก ไม่หุ้มติดกัน 
น้ าหนัก 100-140 กรัม/ต้น 

ผักสลัด คอส (Cos) เป็นพืชล้มลุก ใบมีสีเขียวห่อหุ้ม
ซ้อนกัน กาบใบด้านนอกห่อซ้อนกันเป็นช้ัน และห่อหัวเมื่อ
อากาศเย็น ปลายใบหยัก ก้านใบกรอบ น้ าหนัก 190-210 
กรัม/ต้น 

ผักสลัด เรดโอ๊ค (Red Oak) เป็นพืชล้มลุก ไม่ห่อหัว 
ก้านใบสีเขียวคล้ าออกไปทางน้ าตาลแดง ช่วงกลางถึงปลาย
ใบมีสีแดงถึงน้ าตาลแดงเข้ม ใบซ้อนกันเป็นช้ัน ปลายใบหยัก
เป็นลอน ลักษณะโค้งมน แต่เป็นเหลี่ยมและมีรอยเป็นแฉก
ชัดเจน มากกว่ากรีนโอ๊ค น้ าหนัก 130-170 กรัม/ต้น 
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สื่อผสมหรือสื่อมัลติมีเดีย 
ความหมายสื่อผสม  หรือบางทีเรียกว่า มัลติมีเดีย 

(Multimedia) มาจากค าว่า มัลติ (Multi) ซึ่งแปลว่า ความ
หลากหลาย และมีเดีย (Media) ซึ่งแปลว่า สื่อ [8] 

ระบบสื่อประสม คือ เป็นการท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถแสดงผลได้หลาย ๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ 
กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งจะเป็นการรวมเอา
วิชาการหลาย ๆ สาขามาประยุกต์เข้าด้วยกัน ปัจจุบันเป็นที่
นิยมใช่ในงานด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งเราเรียกกันว่า 
ก า ร ใ ช้ ค อมพิ ว เ ตอ ร์ ช่ ว ยสอน  ( Computer Assisted 
Instruction:  CAI)  ผู้ เ รี ยน เ รี ยนสามารถ เ รี ยนได้ ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลโดยจะมีการโต้ตอบกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แสดงผลให้ผู้เรียนเห็นผ่านทางจอภาพที่ส าคัญ
เทคโนโลยีนี้สามารถใช้สื่อประสมหลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกัน 
ไม่ว่าจะเป็นข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง สื่อ
การเรียนรูปแบบนี้จึงสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนมาก
ขึ้น  

สื่อประสม หมายถึง การน าเอาสื่อการสอนหลายๆ 
อย่างมาสัมพันธ์กันและมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันสื่อ
การสอนอย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจ ในขณะที่อีก
อย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหา และอีกชนิด
หนึ่งอาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและป้องกันการ
เข้าใจความหมายผิด การใช้สื่อประสมจะช่วยให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกันได้ค้นพบ
วิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,2537:111) [9] 

อิริคสัน (Erickson) กล่าวว่า " สื่อประสม " หมายถึง 
การน าเอาสื่อการสอนหลาย ๆ อย่างมาสัมพันธ์กันซึ่งมีคุณค่า
ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน สื่อการสอนอย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อเร้า
ความสนใจในขณะที่อีกอย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริง
ของเนื้อหา และอีกชนิดหนึ่งอาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ลึกซึ้ง และป้องกันการเข้าใจความหมายผิด  การใช้สื่อ
ประสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัส
ผสมผสานกันได้พบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วย
ตนเองมากยิ่งขึ้น " ( ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ, 2523) 
[12] 

ดังนั้น สื่อประสม จึงหมายถึง การน าสื่อหลาย ๆ 
ประเภทมาใช้ร่วมกัน ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน 
โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามล าดับขั้นตอนของเนื้อหา และ
ในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วย เพื่อการผลิต
หรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอ
ข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว 
และเสียง เป็นต้น ความหมายของสื่อประสมจะแตกต่างกัน

ไปตามสมัย ซึ่งสมัยก่อน เมื่อกล่าวถึงสื่อประสมจะหมายถึง 
การน าสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกัน เช่น รูปภาพ เครื่อง
ฉายแผ่น โปร่งใส เทปบันทึกเสียง เป็นต้น เพื่อให้การเสนอ
ผลงานหรือการเรียนการสอนสามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยการเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่าง  ๆ 
นอกเหนือจากการบรรยายเพียงอย่างเดียว โดยที่ผู้ฟังหรือ
ผู้เรียนมิได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อสื่อน้ันโดยตรง 

ปัจจุบันด้วยบทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลที่มีเพิ่มมากขึ้นในการท างานจึงท าให้ความหมายของ
สื่อประสมเพิ่มขึ้นจากเดิม ความหมายของสื่อประสมที่
เพิ่มขึ้นในปัจจุบันจะหมายถึง " สื่อประสมเชิงโต้ตอบ " 
(Interactive Multimedia) โดยการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สื่อและผู้ใช้ สื่อประสมสมัยนี้จึงหมายถึง การน าอุปกรณ์ต่าง 
ๆ เช่น เครื่องเล่มซีดี - รอม เครื่องเสียงระบบดิจิทัล เครื่อง
เล่นแผ่นวีดีทัศน์ ฯลฯ มาใช่ร่วมกันเพื่อเสนอเนื้อหาข้อมูลที่
เป็นตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดี
ทัศน์ และเสียงในระบบสเตริโอ  โดยการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต การน าเสนอเนื้อหา เป็นการให้
ผู้ใช้หรือผู้เรียนมิใช่เพียงแต่นั่งดู หรือฟังข้อมูลจากสื่อที่เสนอ
มาเท่านั้น แต่ผู้ใช้สามารถควบคุมให้คอมพิวเตอร์ท างานใน
การตอบสนองต่อค าสั่งและให้ข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบต่าง 
ๆ ได้อย่างเต็มที ่ผู้ใช้สื่อสามารถมีปฏิสัมพันธ์ตอบสนองซึ่งกัน
และกันได้ทันที 
รูปแบบของสื่อประสม[8] 

1 .  สื่ อป ร ะสมที่ ไ ม่ ส าม า รถ โ ต้ ต อบกั บผู้ ใ ช้ ไ ด้  
(Multimedia) การน าสื่อหลายชนิดมาผสมผสานเข้าด้วยกัน 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวจัดการ และควบคุมให้
สื่อต่างๆ  แสดงผลออกมาทางหน้าจอและล าโพงของ
คอมพิวเตอร์ สื่อประสม I ( Multimedia I ) เป็นสื่อประสมที่
ใช้โดยการน าสื่อหลายประเภท มาใช้ร่วมกันในการเรียนการ
สอน เช่น น าวีดีทัศน ์มาสอนประกอบการบรรยายของผู้สอน 
โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย หรือสื่อประสมในชุดการเรียน 
หรือชุดการสอน การใช้สื่อประสม I นี้ ผู้เรียนและสื่อจะไม่มี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน และจะมีลักษณะเป็น " สื่อหลายแบบ 
" ตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน [8] 

2. สื่อประสมที่สามารถโต้ตอบกับผูใ้ช้ได้ (Interactivity 
Multimedia) กล่าวคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถ
จัดการกับข้อมูลภาพและเสียง ให้แสดงผลบนจอในลักษณะที่
โ ต้ ต อบกั บผู้ ใ ช้ ไ ด้  ไ ม่ ใ ช่ ก า ร แสด งผลรวด เ ดี ยวจบ  
(run through) แบบวีดีทัศน์ หรือภาพยนตร์และไม่ใช่การ
สื่อสารทางเดียว (one-way communication) คือ ผู้ชมเป็น
ผู้ดูฝ่ายเดียวอีกต่อไป สื่อประสม II( Multimedia II ) เป็นสื่อ
ประสมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศ หรือ
การผลิตเพื่อเสนอข้อมูลประเภทต่าง  ๆ เ ช่น ภาพนิ่ง 
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ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร และเสียง ในลักษณะของสื่อหลาย
มิติ  โดยที่ผู้ ใ ช้มีการโต้ตอบกับสื่อโดยตรง  โดยการใช้
คอมพิวเตอร์ ในสื่อประสม II ใช้ได้ในสองลักษณะ คือ [8] 

2.1 การใช้คอมพิวเตอร์ เป็นฐานในการเสนอ
สารสนเทศโดยการควบคุมอุปกรณ์ร่วมต่าง ๆ ในการท างาน 
เช่น ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ในสถานีงานสื่อประสม 
ควบคุมการเสนอภาพสไลด์มัลติวิ ช่ัน  และการเสนอใน
รูปแบบของแผ่นวีดีทัศน์เชิงโต้ตอบ  (Interactive Video) 
การใช้ในลักษณะนี้คอมพิวเตอร์จะเป็นตวักลางในการควบคมุ
การท างานของเครื่องเล่นแผ่นวีดีทัศน์ และเครื่องเล่นซีดีรอม 
ให้เสนอภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวตามเนื้อหาบทเรียนที่
เป็นตัวอักษรที่ปรากฏอยู่บนจอภาพคอมพิวเตอร์ รวมถึง
ควบคุมเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ของบทเรียน 
และผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนด้วย  

2.2 การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการผลิตแฟ้มสื่อ
ประสมโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ เช่น Tool Book 
และ Author ware และน าเสนอแฟ้มบทเรียนที่ผลิตแล้วแก่
ผู้ เ รี ยนโปรแกรมส า เร็จรูป เหล่า น้ีจะช่วยในการผลิต 
แฟ้มบทเรียน ฝึกอบรม หรือการเสนองานในลักษณะของ 
สื่อหลายมิติ โดยในแต่ละบทเรียนจะมีเนื้อหาในลักษณะของ
ตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว
แบบวีดีทัศน์และเสียงรวมอยู่ในแฟ้มเดียวกัน บทเรียนท่ีผลิต
เหล่านี้ เรียกว่า " บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน " หรือ "CAI" 
นั่นเอง การน าเสนอข้อมูลของสื่อประสม II นี้ จะเป็นไปใน
ลักษณะสื่อหลายมิติที่เน้นเชิงโต้ตอบ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถดู
ข้อมูลบนจอภาพได้หลายลักษณะ คือ ทั้งตัวอักษร ภาพ และ
เสียง และถ้าต้องการจะทราบข้อมูลมากกว่านี้ ผู้ใช้ก็เพียงแต่
คลิกที่ค าหรือสัญลักษณ์รูปที่ท าเป็นปุ่มในการเช่ือมโยงก็จะมี
ภาพ เสียง หรือข้อความอธิบายปรากฏขึ้นมา  

3. ประสมสื่อที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการเข้า
ร่วมกัน น ามาใช้ส าหรับการเรียนการสอนปกติทั่ว ๆ ไปเช่น 
ชุดอุปกรณ์ ชุดการเรียนการสอน บทเรียนแบบโปรแกรม 
โปรแกรมสไลด์ ศูนย์การเรียน เป็นต้น สื่อประสมแต่ละชนิด
ที่จัดอยู่ในประเภทนี้มีหลักการและลักษณะเด่นแตกต่างกัน
ออกไป คือ  

3.1 สามารถให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ด้วยตนเอง 
คือ มีส่วนร่วมในการกระท าหรือปฏิบัติกิจกรรมเป็นการเรา้ใจ
แก่ผู้เรียน เช่น ศูนย์การเรียน บทเรียนโปรแกรม ชุดอุปกรณ์ 
เป็นต้น  

3.2 สามารถให้ผู้ เ รี ยนได้ เ รียนรู้ตามความรู้
ความสามารถ และความแตกต่างของแต่ละบุคคล  เช่น 
บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน เป็นต้น  

3.3 สามารถให้ผู้เรียนใช้เรียนดว้ยตนเองหรือใช้เมือ่
ขาดครูได้ เช่น บทเรียนแบบโปรแกรม ชุดการสอนรายบุคคล 
เป็นต้น  

3.4 สามารถให้ผู้เรียนได้รับผลตอบกลับทันที และ
ได้รับความรู้สึกภาคภูมิใจในความส าเร็จ เช่น ศูนย์การเรียน 
การสอนแบบจุลภาค เป็นต้น  

3.5 สามารถใช้ประกอบการศึกษาทางไกลให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ชุดการสอนทางไกล
ส าหรับการศึกษาเพื่อมวลชน เป็นต้น  

3.6 สามารถใช้ส่งเสริมสมรรถภาพของครู  เช่น  
ชุดการสอนประกอบค าบรรยาย   

3.7 สามารถให้ผู้เรียนได้ฝึกความรับผิดชอบและ
การท างานเป็นกลุ่ม เช่น ศูนย์การเรียน กลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น  

4. ประสมสื่อประเภทฉาย  เป็นการประสมโดยมี
ข้อจ ากัดที่ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะตัวของอุปกรณ์
เครื่องฉายเป็นส าคัญ เช่น สไลด์ประกอบเสียงและวีดีทัศน์
ประกอบเสียง สไลด์และแผ่นโปร่งใส วีดิโออิมเมจ เป็นต้น 
และฉายบนจอตั้งแต่ 2 จอขึ้นไป เป็นการใช้ฉายกับผู้ชมเป็น
กลุ่มสื่อประสมประเภทฉายนี้ สามารถใช้ประกอบการศึกษา
และการเรียนการสอนโดยเฉพาะส าหรับผู้เรียนที่ชอบการ
เรียนรู้จากการอ่านภาพ การเสนอด้วยสื่อประเภทฉายนี้แมว้า่
ในบางครั้งราคาการผลิตอาจจะสูงและการผลิตซับซ้อนกว่า
การผลิตสื่อประสมบางชนิดในประเภทแรก แต่ผลที่ได้รับจาก
การเสนอด้วยสื่อประสมประเภทฉายให้ผลตรงที่มีคุณสมบัติ
เฉพาะตัวที่สื่ออื่นไม่สามารถท าได้คือผลในความรู้สึกอารมณ์
และสุนทรียภาพแก่ผู้ชม ทั้งยังช่วยดึงดูดความสนใจให้ผู้ชม
ได้ติดตามอย่างตื่นตาตื่นใจและมีประสิทธิภาพเป็นการช่วย
ในการเรียนการสอน สื่อประสมประเภทนี้มีคุณสมบัติเหมาะ
แก่การน ามาใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ [8] 

4.1 ใช้เมื่อเสื่อมีการเปรียบเทียบความคล้ายคลงึกนั 
เป็นการง่ายส าหรับผู้เรียน ในการสังเกตและเรียนรู้สิ่งที่
คล้ายคลึงกันจากสื่อต่าง ๆ เมื่อภาพของสิ่งนั้น ๆ ปรากฏบน
จอพร้อมกัน  

4.2 ใช้สอนให้เห็นความแตกต่าง และการตัดกัน
เมื่อภาพหลาย ๆ ภาพปรากฏพร้อมๆ กัน  

4.3 ใช้มองสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากมุมที่ต่างกัน เช่น ภาพ
สถานท่ีหรืออาคารสถานท่ีโดยภาพปรากฏพร้อมกันจากการ
มองในแง่มุมที่ต่างกัน  

4.4 ใช้แสดงภาพซึ่ งด าเนินเป็นขั้นตอน  และ
สามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหวได้  

4.5 ใ ช้แสดงสิ่ งที่ เกิดขึ้นตามล าดับก่อนหลั ง  
เกิดความต่อเนื่องที่ดีมีความสัมพันธ์กันระหว่างภาพและเวลา 
ประกอบกับการจัดภาพและจอให้มีขนาดต่างกันเป็นการง่าย
ต่อการจดจ า  
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4.6 ใช้เน้นจุดใดจุดหนึ่งโดยตรงได้ โดยการก าหนด
จุดสนใจที่ต้องการให้อยู่ในต าแหน่งและรูปแบบท่ีต่างกันหรือ
อาจท าโดยการใช้ภาพที่ซ้ าๆ กับปรากฏบนจอพร้อม ๆ กัน  

4.7 ใช้ยืดเวลาการเสนอจุดหรือส่วนที่ส าคัญของ
เนื้อหา เช่น บางครั้งภาพที่ส าคัญสามารถปรากฏอยู่บนจอ
ต่อไปขณะที่รายละเอียดหรือส่วนที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนไปใน
จอถัดไป  

4.8 ใช้แสดงการเคลื่อนไหว โดยใช้หลักการฉาย
ภาพนิ่งหลาย  ๆ ภาพต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วหรือใช้
ความสามารถของวีดีทัศน์  

4.9 ใช้รวมสื่อภาพน่ิง สไลด์ และวีดีทัศน์ ในขณะที่
แสดงภาพนิ่งอาจจะมีการฉายวีดีทัศน์ประกอบบนจอถัดไป  

4.10 ใช้แสดงภาพที่เห็นได้กว้าง (Panorama) บน
จอท่ีติดกัน  

4.11 ลักษณะพิเศษประการสุดท้ายที่เด่นของสื่อ
ประสมประเภทน้ี  คือ สามารถแสดงเนื้อหาได้มากใน
ระยะเวลาที่จ ากัด ลักษณะพิเศษนี้ผู้สอนอาจใช้สื่อประสมนี้
ในการท าเป็นบทน าหรือบทสรุปได้  

5. สื่อประสมระบบการสื่อสารกับเทคโนโลยสีารสนเทศ
โดยการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องเล่นซีดี 
- รอม เครื่องเสียงระบบดิจิตอล เครื่องเล่นแผ่นวีดีทัศน์ เป็น
ต้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานค านวณค้นหาข้อมูล 
แสดงภาพวีดีทัศน์และมีเสียงต่าง ๆ การท างานของสื่อหลาย 
ๆ อย่างในสื่อประสมประกอบด้วยการท างานของระบบเสียง 
( Sound)  ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว  ( Animation)  ภ า พ นิ่ ง  
(Still Images)  วี ดี ทั ศน์  (Video)  และ ไ ฮ เปอ ร์ เ ท็ ก ซ์  
(Hypertext) ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในไฮเปอร์เท็กซ์จะแสดงเนื้อหา
หลักของเรื่องราวท่ีก าลังอ่านขณะนั้นโดยเน้นเนื้อหา ถ้าค าใด
สามารถเช่ือมจากจุดหนึ่งในเนื้อหาไปยังเนื้อหาอื่นได้ก็จะท า
เป็นตัวหนาหรือขีดเส้นใต้ไว้ เมื่อผู้ใช้หรือผู้อ่านต้องการจะดู
เนื้อหาก็สามารถใช้เมาส์คลิกไปยังข้อมูลหรือค าเหล่านั้นเพื่อ
เรียกมาดูรายละเอียดของเนื้อหาได้ สื่อประสมในลักษณะนี้
นับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ ก าลังได้รับความสนใจอย่าง
กว้างขวาง เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ท าให้เราสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการแสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ดังนั้น 
สื่อประสมจะต้องมีคุณสมบัติส าคัญประการหนึ่ ง  คือ 
ความสามารถในการโต้ตอบ  ( Interactivity) อุปกรณ์ที่
ตอบสนองความสามารถน้ีได้คือคอมพิวเตอร์นั่นเอง 
สื่อประกอบการเรียนการสอน[15] 

สื่อกลางที่จะช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้
หรืออยากจะเรียนรู้ ท าให้เกิดความคิด ความอ่าน และเกิด
ความเจริญงอกงามทางสติปัญญา ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ จากแนวคิดนักการศึกษา กาเย (Gagne) 
ประกอบด้วย ผู้เรียน ( Learner) มีระบบสัมผัสและ ระบบ

ประสาทในการรับรู้สิ่งเร้า ( Stimulus) คือ สถานการณ์ต่างๆ 
ที่ เป็นสิ่ ง เ ร้ า ให้ผู้ เ รี ยนเกิดการ เรี ยนรู้ การตอบสนอง 
(Response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 
การตัดต่อวิดีโอ 

ความหมายของการตัดต่อวิดีโอการตัดต่อ หมายถึง 
การเปลี่ยนภาพและเสียงจากหนึ่งช็อต (Shot) ไปยังช็อต 
ต่อไปโดยให้มีความต่อเนื่องและเรียงล้าดับเรื่องราว ไม่มีการ
กระโดดหรืออิริยาบถซ้ าซ้อนกัน โดยรักษาคุณภาพของภาพ
และเสียงให้กลมกลืนกันโดยตลอดความส าคัญ  ของการ 
ตัดต่อวิดีโอ[13] 

1. ช่วยเช่ือมต่อภาพ ในการถ่ายวิดีโอนั้นไม่นิยมใช่
กล้องจับภาพหรือฉากใดนิ่งนาน ๆ เพราะจะท้าให้ผู้ชมเบื่อ
หน่าย ดังนั้นจึงมีการถ่ายเป็นช็อตสั้น ๆ จับภาพในมุมต่าง ๆ 
กัน ถ้าเป็นการถ่ายท าด้วยกล้องเดียวก็จะต้องน้าภาพท้ังหมด
เหล่านั้นมาเรียงล้าดับเข้าด้วยกันให้ถูกต้องตามเรื่องราวหรือ
ตามบทวีดิโอ 

2. ช่วยแก้ไขส่วนบกพร่อง ในการถ่ายวิดีโอบางครั้งมี
การระมัดระวังและพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม ยัง
มักจะพบข้อบกพร่องอยู่เสมอ การตัดต่อสามารถช่วยได้โดย
การตัดภาพที่ไม่ต้องการออกไปหรือแทรกภาพที่ดีเข้าไป
แทนท่ี หรือต้องการแต่ภาพท่ีไม่ต้องการเสียงที่มากับภาพนั้น
ก็สามารถเอาออกไปได้ 

3. ช่วยก าจัดเวลา ในการถ่ายวิดีโอรายการต่างๆ โดย
เฉพาะที่เป็นรายการส าหรับออกอากาศ นั้น เวลาเป็นเรื่อง
ส าคัญมากจ าเป็นที่จะต้องถ่ายให้ได้เวลาตามที่ก าหนด แม้ว่า
จะถ่ายภาพท่ีดีๆสวยๆ และมีประโยชน์กับเรื่องท่ีจะเสนอมาก
เพียงไร ก็จ้าเป็นจะต้องเลือกภาพน้ันมาตัดต่อให้ได้ความยาว
พอเหมาะกับเวลาที่ก าหนดเท่านั้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตัดต่อ
ล าดับภาพก็จะต้องใช้กระบวนการตัดต่อนี้ ปรับแต่งตัดภาพ
ส่วนเกินออกไป หรือแทรกบางภาพเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ได้เวลา
ที่พอดี 

4. ช่วยสร้างเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง การล าดับภาพเป็น
การน าภาพแต่ละฉากแต่ละตอนมาเช่ือมต่อเข้าด้วยกัน ถ้า
เป็นการต่อเช่ือมภาพอย่างมีศิลปะด้วยความคิดสร้างสรรค์  
ผู้ชมจะรู้สึกความต่อเนื่องในเรื่องราวที่เช่ือมต่อกันอย่างเป็น
ล้าดับนั้น ให้รายละเอียดมากพอเท่าที่ผู้ชมอยากจะรู้  ให้
ความรู้สึกและอารมณ์ตามที่ควรจะเป็น ทั้งนี้หมายถึงว่าใน
ขั้นตอนการถ่ายท านั้นต้องได้ภาพที่ดี มีรายละเอียดเพียงพอ 
มี ทั้งภาพขนาดไกล ขนาดกลาง ภาพถ่ายใกล้และภาพ
หลายๆ มุมของแต่ละฉากแต่ละตอน เจ้าหน้าที่ตัดต่อจึงจะ
สามารถเลือกภาพมาตัดต่อได้ตามต้องการ 
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4. วิธีการวิจัย (Research Methodology) 
ในการด าเนินการสื่อประสมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 

กรณีศึกษาผักสลัดกรีนโอ๊ดและเรดโอ๊ดในโรงเรือนแบบปิด 
ด้วยระบบ  (DFT-NFT)  สถาบันวิจัยเทคโนโลยี เกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปางแบบ  ที่มี
ความสมบูรณ์ ด้านใช้งานและกรณีศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 

1 .  นัก ศึกษาสาขาวิ ชาพืชศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดล าปาง จ านวน 30 คน  

2.อาจารย์1ท่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัด
ล าปาง ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างสื่อประสมการ
ปลูกพืชไม่ใช้ดิน กรณีศึกษาผักสลัดกรีนโอ๊ดและเรดโอ๊ดใน
โรงเรือนแบบปิด ด้วยระบบ (Deep Flow Technique : 
DFT and Nutrient Film Technique  : NFT) 

ศึกษาลักษณะขั้นตอนและวิธีการต่างๆในการปลูกผัก 
ไฮโดรโปนิกส์ ในโรงเรือนรูปแบบปิด ในระบบน้ านิ่งแบบลึก 
(Deep Flow Technique) และระบบไหลเวียงแบบน้ าตื้น 
(Nutrient Film Technique) เพื่อมาเป็นแนวทางในการ
สร้างสื่อประสมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน กรณีศึกษาผักสลัดกรีน
โอ๊ดและเรดโอ๊ดในโรงเรือนแบบปิด ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปางและ
สาขาพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ล าปาง ศึกษาเครื่องมือส าหรับสร้างสื่อประสมการปลูกพืชไม่
ใช้ดิน กรณีศึกษาผักสลัดกรีนโอ๊ดและเรดโอ๊ดในโรงเรอืนแบบ
ปิ ด  ด้ ว ย ร ะ บ บ ( Deep Flow Technique:  DFT and 
Nutrient Film Technique : NFT) ได้แก่ โปรแกรมคัดต่อ
วิดีโอ ซึ่งเป็นโปรแกรมหลักที่ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้สื่อ
น าเสนอหรืองานตัดต่อต่างๆ ออกแบบสร้างสรรค์งานเป็น
วีดีโอ โปรแกรมคัดต่อวิดีโอเป็นเครื่องมือ ช่วยสร้างสรรค์งาน
วีดีโอและการตัดต่อ สามารถปรับแต่งแก้ไขหรือออกแบบ
วีดีโอท าได้ง่ายด้วยเทคนิค “ตัดต่อใส่เอฟเฟก” ที่พัฒนามา
เพื่อสนับสนุนการสร้างงานตัดต่อวีดี โอทั้งภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวส าหรับการน าเสนอผ่านในรูปแบบสื่อวีดีโอ 
ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย
รูปแบบตลอดจนการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานได้จริง 

ศึกษาหลักการใช้สี ความสดของสี สีของพื้นหลัง สีคู่
ประกอบหรือโทนสีที่ตัดกัน ลักษณะของฉากที่มีรูปร่างเรียบ
ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 50% ของพื้นที่ ศึกษาการ
ถ่ายท าในรูปแบบสื่อวีดีโอต่างในทางรายการ  ยูทูป หรือ
สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพเคลือ่นไหวและ
ภาพนิ่ง และศึกษารูปแบบสื่อประสมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
โดยการลงพื้นที่น าสื่อประสมไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย 
ดังนี้ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนาจังหวัดล าปาง จ านวน 30 คน อาจารย์  
1 ท่าน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดล าปาง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ระบบงานที่ต้องท า : สื่อประสมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
กรณีศึกษาผักสลัดกรีนโอ๊ดและเรดโอ๊ดในโรงเรือนแบบปิด 
ด้วยระบบ (Deep Flow Technique : DFT and Nutrient 
Film Technique  : NFT) จะต้องมีการตัดต่อวีดีโอที่ได้ไป
รวบรวมในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติให้มีความเข้าใจง่ายและ
สามารถปฏิบัติตามได้จริงและเวลาต้องไม่มากหรือน้อย
จนเกินไป ซึ่งถ้าน้อยหรือมากจนเกินไปนั้น อาจจะท าให้
ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจเบื่อได้ จึงจ าเป็นต้องมีการใส่ effect 
ต่างๆ เข้าช่วย เพื่อให้มีลูกเล่นท่ีท าให้ผู้ดูสนุกสนานไปกับการ
ดูสื่อประสมการเรียนรู้ดังกล่าว  

การน าไปใช้งาน : สื่อประสมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
กรณีศึกษาผักสลัดกรีนโอ๊ดและเรดโอ๊ดในโรงเรือนแบบปิด 
ด้วยระบบ (Deep Flow Technique : DFT and Nutrient 
Film Technique  : NFT) สามารถน าไปใช้ ในช่ัวโมงเรียน
การสอนได้ โดยให้ศึกษาจากสื่อประสมและท าการปฏิบัติ
ตามหรือท าแบบทดสอบสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการ
ที่ได้ดูสื่อประสมการปลูกผักไร้ดินและยังสามารถน าไปใช้ใน
การอบรมต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

กลุ่ ม เ ป้ าหมาย :  นักศึ กษาสาขาวิ ชาพืชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดล าปาง 
จ านวน 30 คน อาจารย์ 1 ท่าน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาจังหวัดล าปาง 

 
รูปที่ 1 แนวทางในการออกแบบร่างบทขั้นตอนการน าเสนอ

สื่อสารสนเทศ 
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การออกแบบร่างและการออกแบบจริง 
การออกแบบสื่อประสมการปลูกพืชไม่ใช้ดินกรณีศึกษา

ผักสลัดกรีนโอ๊ดและเรดโอ๊ดในโรงเรือนแบบปิด ด้วยระบบ 
( Deep Flow Technique :  DFT and Nutrient Film 
Technique  : NFT) แต่ละระบบนั้นได้มีการวาดโครงร่าง
การสัมภาษณ์ของพิธีกรโดยออกแบบร่างเป็นรูปแบบ
(Storyboard) แต่ละระบบ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนตามขอบเขตที่
ได้ตั้งไว้  แล้วลงมือถ่ายท าในพื้นที่จริงเพื่อไม่ให้เกิดการ
ผิดพลาดในการท างานสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

การออกแบบจริงของการสร้างสื่อประสม ในการเรียนรู้
เรื่องการปลูกพืชไม่ใช้ดิน กรณีศึกษาผักสลัดกรีนโอ๊ดและเรด
โอ๊ดในโรงเรือนแบบปิด ด้วยระบบ (DFT-NFT) หลังจากท่ีได้
ท าการถ่ายท าแล้วก็จะน าวีดีโอที่รวบรวมมาท าการตัดต่อใส่
เอฟเฟกซึ่ง มีขั้นตอนหลากหลายที่ซับซ้อน และรายละเอียด
ที่หลากหลาย การสร้างจึงต้องเริ่มการท างานแบบเป็น
ขั้นตอนเพื่อง่ายต่อการท างาน 

 
รูปที่ 2 แนวทางในการออกแบบจริงบทขั้นตอนการน าเสนอ

สื่อสารสนเทศ 
 

หลังจากที่ได้เก็บหรือรวบรวมข้อมูลและด าเนินการ 
จัดระเบียบข้อมูลขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยจะใช้การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่เรียกว่าสถิติความหมายของสถิติค า
ว่าสถิติ (Statistics) ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มสถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวน F-test เพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม 
(One way analysis of variance: One Way ANOVA) เพื่อ
หาความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความพึงพอใจ
ต่อประโยชน์ของสื่อสารสนเทศและใช้ค่าการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน 

สถิ ติ อย่ า ง ง่ ายของ เพี ย รสั น  (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามในกระบวนการ EDFR รอบที่ 2 และ 3 ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ได้จาการตอบแบบสอบถามผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าสถิติได้แก่ค่าร้อยละค่ามัธยฐาน (Median) และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
5. ผลการวิจัย (Results) 

ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการประเมินคุณภาพ ต่อนักศึกษา
สาขาวิชาพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนาจังหวัดล าปาง จ านวน 30 คน อาจารย์ 1 ท่าน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดล าปาง  หลังรับชม 
สื่อประสมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน กรณีศึกษาผักสลัดกรีนโอ๊ด
และเรดโอ๊ดในโรงเรือนแบบปิด ด้วยระบบ (Deep Flow 
Technique : DFT and Nutrient Film Technique  : NFT
)  เปรียบเทียบผลการออกแบบสื่อภายหลังจากการดู 
สื่อประสมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน กรณีศึกษาผักสลัด และโดย
น าผลการประเมินมาค านวณหาค่าเฉลี่ยหาข้อสรุปในการ
ออกแบบแต่ละหัวข้อ  1) วิ เคราะห์ผลคะแนนการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และผลคะแนนการท า
แบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) แล้วน าผลคะแนนมา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  - แบบทดสอบก่อนการเรียน  
(pre-test)  ชนิด  4 ค าตอบ จ านวน 10 ข้อ - แบบทดสอบ
หลังการเรียน  (post-test) ชนิด 4 ค าตอบ จ านวน 10 ข้อ 
2) แจกแบบประเมินประสิทธิภาพการสอน  ประเภทสื่อ
ประสม  เพื่อประมวลความคิดเห็นและประสิทธิภาพของสื่อ
แต่ละระบบ 

ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียด
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน 

 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาของรายวิชาฯ มี
เนื้อหาทันสมัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่
ในระดับมาก ร้อยละ 66.7  มีเนื้อหาและการด าเนินเรื่องมี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60.0 และ
เนื้อหาคุณค่าและน่าสนใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50.0 
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ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเสนอ โดยใช้สื่อ
ประสม 

 
 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการน าเสนอโดยใช้สื่อ
ประสม  ความสอดคล้องระหว่างภาพกับค าบรรยาย อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 70.0  การด าเนินเรื่องน่าสนใจอยู่ในระดบั
มาก ร้อยละ 56.7  ภาพและเสียงชัดเจน สื่อความหมายได้
เข้าใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 53.3  ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 63.3  และระยะเวลาการ
น าเสนอเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60.0 

ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นด้านการสง่เสริมการเรยีนรู้ของ
รายวิชา 

 
 

ตารางทีแ่สดงให้เห็นว่ารายวิชามีการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  ร้อยละ 
46.7  การใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมากและ
มากที่สุด ร้อยละ 43.3  และเสริมสร้างทักษะและการเรียน
รู้อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 46.7 จากการน าสื่อประสมมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดีขึ้นกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียว  นอกจากน้ีจาก
การสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนพบว่าสื่อประสมสามารถ 
ดึงความสนใจของนักศึกษาให้ตั้งใจฟัง และมุ่งความสนใจไป
ที่การน าเสนอ แต่ก็มีบางกลุ่มที่ไม่สนใจดูและฟัง  ท าให้
ผู้สอนต้องเพิ่มกิจกรรมในช้ันเรียน โดยให้จับกลุ่มอภิปราย 

เกี่ยวกับเนื้อหาในวีซีดี เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ วัด
และประเมินผลความรู้ของนักศึกษาอีกครั้ ง  เมื่ออยู่ ใน 
ช้ันเรียนท าให้การจัดการเรียนการสอนสามารถเป็นไปด้วย

ความสะดวกและรวดเร็ว เมื่อมีการซักถาม ก็สามารถเข้าใจ
และตอบค าถามได้ถูกต้อง  นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมที่
กระตือรือร้นในการตอบค าถาม 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 

ทางผู้วิจัย ได้ท าการสร้างเป็นสื่อประสม การเรียนการ
สอน ในเรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  กรณีศึกษาผักสลัด 
กรีนโอ๊ดและเรดโอ๊ดในโรงเรือนแบบปิด  ด้วยระบบ 
(DFT-NFT) ซึ่งเป็นที่นิยมในการปลูก  และสื่อน าเสนอนี้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  เพื่อ
สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่จะน าความรู้ ที่มีอยู่ใน
ห้องเรียน หรือในรั้วมหาลัย เผยแพร่ไปยังสถานท่ีต่างๆ โดยมี
วิทยากรผู้เช่ียวชาญโดยตรงเป็นผู้ให้ความรู้ มีความพร้อม 
ความสมบูรณ์ ด้านใช้งาน 

การสร้างสื่อประสม ในการเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชไม่ใช้
ดินโดยการพัฒนาสื่อ การเรียนรู้ด้านการสอน เรื่องการปลูก
พืชไม่ใช้ดิน ที่สามารถน าไปใช้ ในช่ัวโมงเรียนการสอนได้ 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถปลูกพืชไม่ ใ ช้ดินได้  โดยจาก
การศึกษาใช้สื่อประสมเรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดิน กรณีศึกษา
ได้ด้วยตัวเอง ที่ส าคัญสามารถน าความรู้เรื่องการปลูกพืชไม่
ใช้ดิน น าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยตัวเองและไดเ้รียนรู้สื่อประสม 
เรื่องการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ที่มีความสมบูรณ์ด้านเนื้อหา ใช้
งานได้ง่ายอีกด้วย 

 
7. สรุป (Conclusion) 

การสร้างสรรค์การเรียนรูเ้รื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดินด้วย
ตนเอง กรณีศึกษาผักสลัดกรีนโอ๊ดและเรดโอ๊ดในโรงเรือน
แบบปิด ด้วยระบบ(DFT-NFT) และสื่อน าเสนอนี้สามารถ
น า ไป ใ ช้ประโยชน์ ได้ จริ ง ใน ชี วิ ตประจ า วั น  เพื่ อ ใน 
เชิงการศึกษา หรือทางพาณิชย์ โดยมีวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
โดยตรงเป็นผู้ให้ความรู้  

ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบสื่อผสมจากการน าเสนอ 
จ านวน 30  คน โดยนักศึกษาสาขา พืชศาสตร์ ปริญญาตรี 
เทียบโอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง 
และอาจารย์1 ท่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง 
แสดงให้เห็นว่ามีความพึงพอใจต่อสื่อผสมการเรียนรู้ เรื่อง 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน โรงเรืองแบบปิด ระบบ (DFT-NFT) 
แบ่งแยกออกมา คือ ด้านเนื้อหาทันสมัยและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ มาก ร้อยละ 66.7% การน าเสนอมี
ความสอดคล้องรูปภาพกับค าบรรยายอยู่ในระดับ  มาก  
ร้อยละ 70% มีการการส่งเสริม การเรียนรู้ช่วยกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้อยู่ในระดับ มากที่สุด ร้อยละ 46.7% สามารถ
ประกอบควบคู่การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
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อีกทั้งการสร้างเป็นสื่อประสม ด้านการเรียนการสอน 
ในเรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดิน กรณีศึกษาผักสลัดกรีนโอ๊ด
และเรดโอ๊ดในโรงเรือนแบบปิด ด้วยระบบ(DFT-NFT) ซึ่ง
เป็นที่นิยมในการปลูก และสื่อน าเสนอนี้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ได้จริ งในชีวิตประจ าวัน  เพื่อสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่จะน าความรู้ ที่มีอยู่ในห้องเรียน หรือ
ในร้ัวมหาลัย เผยแพร่ไปยังสถานที่ต่างๆ โดยมีวิทยากร
ผู้เ ช่ียวชาญโดยตรงเป็นผู้ให้ความรู้ มีความพร้อม ความ
สมบูรณ์ ด้านใช้งาน 

การสร้างสื่อประสม ในการเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชไม่ใช้
ดินโดยการพัฒนาสื่อ การเรียนรู้ด้านการสอน เรื่องการปลูก
พืชไม่ใช้ดิน ที่สามารถน าไปใช้ ในช่ัวโมงเรียนการสอนได้ 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถปลูกพืชไม่ ใ ช้ดินได้  โดยจาก
การศึกษาใช้สื่อประสมเรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดิน กรณีศึกษา
ได้ด้วยตัวเองที่ส าคัญสามารถน าความรู้เรื่องการปลูกพืชไม่ใช้
ดิน น าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยตัวเองและได้เรียนรู้สื่อประสม 
เรื่องการปลูกพืชไม่ใช้ดิน  ที่มีความสมบูรณ์ด้านเนื้อหา  
ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถน าไปประกอบ 
การเรียนการสอนและอีกทั้งยังสามารถน าไปเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ดี 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้เรื่องการปลูกผักไร้ดิน
ด้วยสื่อสารสนเทศในครั้งนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากการให้
ความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายที่ได้ให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษา
แนะน าและช่วยแก้ ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆเพื่อให้
ระบบงานประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่นที่ได้กรุณาเป็นที่ปรึกษา
โครงการขอขอบพระคุณ  คณะอาจารย์จากสาขาวิชา 
พืชศาสตร์ที่ได้ให้ข้อมูลและสถานท่ีในการถ่ายท ารวมไปถึงให้
ค าปรึกษาส าหรับการท างานวิจัยในครั้งนี้โดยหวังเป็นอย่างยิง่
ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้เรื่องการปลูกผักไร้ดินด้วย
สื่อสารสนเทศ จะมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาคณะ
อาจารย์และบุคลากรเช่นชุมชนต่างๆผู้ที่สนใจที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาต่อไปขอมอบคุณค่าและ
ประโยชน์อันพึงได้รับจากความมุ่งมั่นเพื่อจะพัฒนาคุณภาพ
การวิจัยครั้งนี้เป็นให้แด่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป 
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บทคัดย่อ  

ผลของขนาดหัวและความเข้มข้นของโคลชิซินต่อลักษณะทางสรีรวิทยาของว่านแสงอาทิตย์ ด าเนินงานทดลอง  
ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ล าปาง ระหว่างเมษายนถึงตุลาคม 2558  
วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 3x3 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซ  า โดยมี ปัจจัยที่ 1 คือระดับความเข้มข้นของสาร มี  
3 ระดับ คือ 0 50 และ 100 มิลลิกรัม/ลิตร ปัจจัยที่ 2 คือ ขนาดหัว มี 3 ระดับ คือ 51-80 151-180 และ 251-280 กรัม 
พบว่า หัวขนาด 51-80 กรัม แช่สาร 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีขนาดช่อดอก ความยาวดอก และความยาวก้านดอกมากที่สุด 
ขณะท่ีกรรมวิธีการแช่สาร 50 มิลลิกรัม/ลิตร มีความสูงของต้นมากที่สุด ขนาดหัว 151-180 กรัม แช่สาร 50 มิลลิกรัม/ลิตร  
มีจ านวนดอกต่อช่อมากที่สุด ขณะที่แช่สาร 50 และ 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีจ านวนปากใบมากที่สุด ขนาดหัว 251-280 กรัม 
แช่สาร 50 มิลลิกรัม/ลิตร มีจ านวนวันตั งปลูกจนถึงดอกแรกบาน ความยาวก้านช่อดอก ความกว้างใบมากที่สุด แต่ต้นท่ีแช่สาร 
100 มิลลิกรัม/ลิตร มีความยาวใบมากที่สุด แต่มีจ านวนเม็ดคลอโรพลาสต์น้อยท่ีสุด 

ค าหลัก : ว่านแสงอาทิตย์  โคลชิซิน คุณภาพดอก 

Abstract 
The effects of bulb size and colchicine concentration on flower quality of blood lily were studied 

at Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang, during 
April to October 2015. The experiments were designed as factorial in CRD with 3x3 treatments (factor 1; 
colchicine concentration at 0, 50 and 100 mg/L; factor 2; bulb weight at 51-80, 151-180 and 251-280 g). 
There were 10 replications per treatment. The result showed that 51-80 g bulb were soak of colchicine 
concentration 100 mg/L gave the highest of inflorescence size or stem diameter while treatment of 
colchicine concentration 100 mg/L gave the highest of height. The 151-180 g bulb were soak of colchicine 
concentration of 50 mg/L gave the highest of number of floret per inflorescence, while treatment of 
colchicine concentration of 50 or 100 mg/L gave the highest of number of stomata. The bulb weight at  
151-180 g were soak of colchicine concentration of 50 mg/L gave the highest of days to flowering, stalk 
length or leaf width and were soak of colchicine concentration of 100 mg/L gave the highest of leaf length 
while gave the least of chloroplast number.  

Keywords : Haemanthus multiflorus, Colchicine,  flower quality 
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1. บทน า 
     แสงอาทิตย์มี ช่ือวิทยาศาสตร์ ว่า  Haemanthus 
multiforus ช่ือสามัญว่า blood lily เป็นพืชใบเลี ยงเดี่ยว  
มีหัวค่อนข้างกลมช่อดอกเจริญเติบโตออกมาจากใจกลางหัว 
ก้านดอกยาวประมาณ 30 เซนติเมตร เป็นพืชฤดูเดียว ดอกมี 
สีแดง ใบมีขนาดใหญ่ รูปไข่ โดยธรรมชาติพบการเจรญิเตบิโต
ได้ในบริเวณเชิงเขาหรือตามชั นหิน หรือตามชายป่าที่มี
แสงแดดตลอดวันและมีแสงตลอดช่วง 6 เดือน ต้นมีการ
เจริญเติบโตสมบูรณแ์ข็งแรง เข้าสู่ระยะพักตัวในช่วงฤดูหนาว
หรือช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง ในต่างประเทศนิยมใช้เป็น 
ไม้จัดสวน ไม้กระถาง และมีศักยภาพในการใช้เป็นไม้ตัดดอก
ได้ดี [12] โคลชิซินเป็นสารที่นิยมน ามาใช้ในการชักน าให้เกิด
การกลายพันธุ์ในพืชอย่างกว้างขวาง อาจเน่ืองจากสามารถ
เคลื่อนย้ายไปตามส่วนต่าง ๆ ของพืชได้ง่ายและยังคงรักษา
รูปเดิม และสามารถชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ ได้เป็น
เวลานานและมีประสิทธิภาพสูง ไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในโครงสร้างของยีน [3] สารนี มีผลยับยั งการสร้างสายดึง
โครโมโซม หรือท าให้เส้นใยสายนี ท างานไม่ได้ตามปกติ มี
โครโมโซมเพิ่มขึ นจากเดิมสองเท่าจึงท าให้เนื อเยื่อท่ีได้เป็นโพ
ลีพลอยด์ [4] การใช้โคลชิซินเพื่อกระตุ้นการกลายพันธุ์ 
ระหว่ าง  0.0006 ถึ ง  3.0 เปอร์ เซ็นต์  เป็นระยะเวลา  
24 ช่ัวโมงขึ นไป [9] ความเหมาะสมของความเข้มข้นและ
ช่วงเวลาในการใช้โคลชิซินขึ นอยู่กับชนิดและพันธุ์พืช 
โดยทั่วไปการตรวจสอบความแปรปรวนลักษณะการกลาย
พันธุ์ทางสรีรวิทยา หรือการเป็นโพลีพลอยสามารถตรวจสอบ
โดยการนับจ านวนโครโมโซมที่ เพิ่มขึ น แต่จะใช้เวลา
ค่อนข้างมากและยุ่งยากกว่า อย่างไรก็ตามการทดสอบ
เบื องต้นท าได้ง่าย ด้วยวิธีการตรวจสอบจากขนาดเซลล์คุม
หรือปากใบ ปริมาณคลอโรฟิลล์ จ านวนเม็ดคลอโรพลาสต์ 
ซึ่งเป็นการตรวจสอบได้ง่ายและประหยัด ซึ่งต้นที่เป็นเตตระ
พลอยด์จะมีเซลล์คุมมีขนาดใหญ่กว่าต้นปกติ งานวิจัยของ 
[7] ที่ทดลองชักน าแคลลัสของต้นหน้าวัว ด้วยวิธีการจุ่มแช่
โคลชิซินมาตรวจสอบขนาดและจ านวนเม็ดคลอโรพลาสต์
ภายในปากใบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ นตามความเข้มข้นและ
ระยะเวลาที่มากขึ น แต่การใช้ความเข้มข้นและระยะเวลาที่
นานขึ นในต้นหยาดน  าค้าง ท าให้ความกว้างและความยาว
ของปากใบมีแนวโน้มเพิ่มขึ น [1] ดังนั นงานวิจัยนี จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของขนาดหัวและความเข้มข้นของ
โคลชิซินต่อคุณภาพของว่านแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป 

 
2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
     พืชทดลองหัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ขนาดหัว มี 3 ระดับ 
คือ 51-80, 151-180 และ 251-280 กรัม ในกระถางขนาด 

10 นิ ว วัสดุปลูกประกอบด้วย ดิน ทราย ขุยมะพร้าว แกลบ
ดิบ อัตราส่วน 1:1:1:1โดยปริมาตร ให้ได้รับสภาพพรางแสง 
50 เปอร์เซ็นต์ วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 
จ านวน 3x3 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซ  า มี 2 ปัจจัย โดย ปัจจัยที่ 
1 คือระดับความเข้มข้นของสารมี 3 ระดับ คือ 0, 50 และ 
100 มิลลิกรัม/ลิตร ปัจจัยที่ 2 คือ ขนาดหัว มี 3 ระดับ คือ 
51-80, 151-180 และ 251-280 กรัม แช่หัวพันธุ์เป็นเวลา 
24 ช่ั ว โมง ทดลอง ณ สถาบันวิจัย เทคโนโลยี เกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดล าปาง 
ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนตุลาคม 2558  
     การบันทึกผล โดยบันทึกคุณภาพดอก ได้แก่ จ านวนวันท่ี
ใช้ในการออกดอกโดยนับตั งแต่วันที่ปลูกจนถึงวันที่ดอกย่อย
ดอกแรกบาน จ านวนดอกต่อช่อ ความยาวก้านช่อดอก เส้น
ผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก ความยาวดอกย่อย ความยาวก้าน
ดอกย่อย ความสูง เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเทียมโดยวัดเหนือ
ส่วนกาบใบขึ นมา 5 เซนติเมตร ความกว้างและความยาวใบ 
จ านวนใบ ความเข้มสีใบ (SPAD-502, Minolta Co. Ltd., 
Japan) นับจ านวนปากใบ และจ านวนเม็ดคลอโรพลาสต์ใน
เซลล์ปากใบจากใบที่ 3 นับจากยอด แต่ละใบสุ่มนับจ านวน
ปากใบ และจ านวนเม็ดคลอโรพลาสต์ในเซลล์ปากใบจ านวน 
5 ต าแหน่ง ปริมาณคลอโรฟิลล์ ตามวิธีการของ [11]  

3. ผลและวิจารณ์การทดลอง 
     จากการศึกษาผลของขนาดหัวและความเข้มข้นของโคล
ชิซินต่อคุณภาพดอกของว่านแสงอาทิตย์ พบว่าหัวขนา  
51-80 กรัม  ที่ ผ่ านการแช่โคลชิซินความเข้ม ข้น 100 
มิลลิกรัม/ลิตร ท าให้ต้นมีขนาดช่อดอกใหญ่ที่สุดโดยมีค่า
เท่ากับ 23.21 เซนติเมตร สอดคล้องกับงานวิจัยของ [2] 
ทดลองชักน าการกลายพันธุ์ในงาเพื่อใช้เป็นไม้ประดับโดยใช้
สารโคลชิซินกับต้นกล้าอายุ 1 สัปดาห์ พบว่า ต้นกล้างาที่
ได้รับโคลชิซิน เมื่อเติบโตขึ นขนาดดอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ น 
ส่วนต้นว่านแสงอาทิตย์ที่มีขนาดหัว 251-280 กรัม ที่ผ่าน
การแช่โคลชิซินความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม/ลิตร มีจ านวนวัน
ตั งปลูกจนถึงดอกแรกบานนานที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 65.74 
วัน ต้นที่มีขนาดหัว 151-180 กรัม ท่ีไม่แช่โคลชิซินมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางก้านช่อดอกมากที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 2.20 
เซนติเมตร (ตารางที่ 1) 
     การแช่หัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ที่มีขนาดแตกต่างกันใน
โคลชิซิน พบว่า หัวว่านแสงอาทิตย์ที่มีหัวขนาด 51-80 กรัม 
ท่ีผ่านการแช่โคลชิซินความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/ลิตร เป็น
เวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อน ามาปลูก พบว่าต้นว่านแสงอาทิตย์มี
ความยาวดอกย่อยและความยาวก้านดอกย่อยมากที่สุด โดย
มีค่ า เท่ ากับ  4.16 และ 4.38 เซนติ เมตร  ตามล าดับ  
(ตารางที่ 2) 
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Table 1 Effect of colchicine and bulb weight on 

Inflorescence quality of H a e ma n thu s 
multiflorus  

Colchici
ne 

(mg/L) 

Bulb 
weigh
t (g) 

Infloresc
ence size 

(cm) 

Days of 
flowerin
g (days) 

Inflorescenc
e stalk 

diameter 
(cm) 

0 51-80 10.97 f 53.04 e 1.51 ab 
151-
180 

13.84 e 54.22 
de 

2.20 a 

251-
280 

12.80 ef 55.63 
cde 

1.24 b 

50 51-80 16.80 d 59.41 
bc 

1.54 ab 

151-
180 

19.48 c 63.64 
ab 

1.46 ab 

251-
280 

19.78 c 65.74 a 1.58 ab 

100 51-80 23.21 a 55.26 
cde 

1.55 ab 

151-
180 

21.24  bc 57.90 
cd 

1.74 ab 

251-
280 

22.34 ab 57.02 
cde 

1.57 ab 

CV(%) 12.14 7.71 54.62 
Values within columns followed by different letters 
are significantly different at P<0.01. 

Table 2 Effect of colchicine and bulb weight on 
floret quality of Haemanthus multiflorus  

Colchicine 
(mg/L) 

Bulb 
weight (g) 

Floret 
length 
(cm) 

Petdicle 
length (cm) 

0 51-80 3.67 bc 4.25 ab 
151-180 3.51 bcd 3.90 bc 
251-280 2.93 e 3.60 c 

50 51-80 3.22 de 3.94 bc 
151-180 3.37 cd 3.93 bc 
251-280 2.92 e 3.97 bc 

100 51-80 4.16 a 4.38 a 
151-180 3.64 bc 4.25 ab 
251-280 3.85 ab 3.85 c 

CV(%) 12.35 10.54 
Values within columns followed by different letters 
are significantly different at P<0.01. 

     การแช่หัวพันธุ์ในโคลชิซินความเข้มข้นแตกต่างกัน พบว่า 
หัวขนาด 251-280 กรัม ที่ผ่านการแช่โคลชิซินความเข้มข้น 
50 มิลลิกรัม/ลิตร ท าให้ต้นมีความยาวช่อดอกมากที่สุด โดย

มีค่าเท่ากับ 31.40 เซนติเมตร  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
[8]  ที่ ศึ กษาผลของขนาดหั ว ต่ อ คุณภา พซ่ อ น ก ลิ่ น 
(Polianthes tuberosa L.) พบว่า การใช้หัวพันธุ์ขนาดใหญ่ 
ท าให้คุณภาพดอก ดีกว่าหัวพันธุ์ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ส่วนจ านวนดอกต่อช่อของว่านแสงอาทิตย์ พบว่า ต้นที่มี
ขนาดหัว 151-180กรัม ที่ผ่านการแช่สารโคลชิซินความ
เข้มข้น 50 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง มีจ านวนดอก
ต่อ ช่อมากที่ สุ ด  โดยมีค่ า เท่ ากับ  174.40 ดอกต่อ ช่อ  
(ตารางที่ 3) 

Table 3 Effect of colchicine and bulb weight on 
Inflorescence stalk length and number of 
florets  

Colchicine 
(mg/L) 

Bulb 
weight 

(g) 

Inflorescence 
stalk length 

(cm) 

Number of 
florets  

0 51-80 24.03 bc 61.60  e 
151-180 22.80 c 69.50  e 
251-280 22.72 c 66.90  e 

50 51-80 23.09 bc 123.30 d 
151-180 26.78 b 129.50 cd 
251-280 31.40 a 129.20 cd 

100 51-80 20.94 cd 149.50 b 
151-180 17.73 d 174.40 a 
251-280 24.30 bc 139.80 bc 

CV(%) 17.77 14.84 
Values within columns followed by different letters 
are significantly different at P<0.01. 

     การแช่หัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์โดยใช้หัวพันธุ์ขนาด
แตกต่างกัน พบว่า หัวขนาด 51-80 กรัม ที่ผ่านการแช่สาร
โคลชิซิน ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม/ลิตร ท าให้ต้นมีความสูง
ของต้นมากที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 62.68 เซนติเมตร ส่วนเส้น
ผ่านศูนย์กลางล าต้นเทียม พบว่า ต้นที่มีขนาดหัว 51-80, 
151-180 และ 251-280 กรัม ที่ผ่านการแช่สารโคลชิซิน 
ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น
เ ที ย ม ม าก ที่ สุ ด  โ ด ย มี ค่ า เ ท่ า กั บ  1. 88,   1. 62 และ  
1.95 เซนติเมตร (ตารางที่ 4) เช่นเดียวกับการศึกษา ความ
เข้มข้นและระยะเวลาการให้โคลซิซินในกล้วยไม้เอื องเงินโดย
น าโพรโทคอร์มหลังการงอก 1 เดือน มาแช่ในอาหารที่มี
สารละลายโคลชิซีนความเข้มข้น  0.05% 0.10% และ 
0.50 % (w/v) เป็นเวลา 4 และ 5 วัน จากนั นจึงย้ายโพรโต
คอร์ม มาเพาะเลี ยงในอาหารสูตร VW จนถึงสัปดาห์ที่ 14 
พบว่าความสูงและจ านวนใบของเอื องเงินไม่แตกต่างกันกับ
ชุดควบคุม แต่มีลักษณะของล าต้นใหญ่และโตกว่า นอกจากนี 
ใบยังมีสีเขียวเข้มกว่าชุดควบคุม [6] 
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Table 4 Effect of colchicine and bulb weight on    

height and psudo-stem diameter  
Colchicine 

(mg/L) 
Bulb 

weight 
(g) 

Height 
(cm) 

psudo-Stem 
diameter (cm) 

0 51-80 50.24 c 1.12 c 
151-180 49.41  c 1.06 c 
251-280 50.30 c 1.05 c 

50 51-80 62.68 a 1.57 b 
151-180 58.36 ab 1.53 b 
251-280 60.97 ab 1.50 b 

100 51-80 49.97  c 1.88 a 
151-180 57.06 b 1.62 a 
251-280 59.74 ab 1.95 a 

CV(%) 9.00 13.40 
Values within columns followed by different letters 
are significantly different at P<0.01. 

     หัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ขนาด 251-280 กรัม ที่ผ่านการ
แช่สารโคลชิซินความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/ลิตร ท าให้ต้นมี
ค ว า ม ย า ว ใ บ ข อ ง ต้ น ม า ก ที่ สุ ด  โ ด ย มี ค่ า เ ท่ า กั บ  
37.04 เซนติเมตร ความกว้างใบ พบว่า หัวขนาด 251-280 
กรัม ที่ผ่านการแช่สารโคลชิซินความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม/
ลิตร ท าให้ต้นมีความกว้างใบของต้นมากที่สุด โดยมีค่าเท่ากบั  
11.46 เซนติเมตร (ตารางที่ 5) 

Table 5 Effect of colchicine and bulb weight on leaf 
length and leaf width of H aeman thu s 
multiflorus  

Colchicine 
(mg/L) 

Bulb 
weight 

(g) 

Leaf length 
(cm) 

Leaf width 
(cm) 

0 51-80 28.72 cde 9.06 de 
151-180 27.72  de 9.17 de 
251-280 26.13 e 8.41 e 

50 51-80 31.28 bcd 10.86 abc 
151-180 31.61 bcd 11.22 ab 
251-280 35.24 ab 11.46 a 

100 51-80 33.75 ab 9.48 cde 
151-180 32.73 abc 9.65 bcde 
251-280 37.04 a 10.74 abcd 

CV(%) 13.88 16.85 
Values within columns followed by different letters 
are significantly different at P<0.01. 

     หลังจากปลูกหัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ที่ผ่านการแช่โคล
ชิซินเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง พบว่า หัวขนาด 51-80 และ  
251-280 กรัม ที่ผ่านการแช่สารโคลชิซินความเข้มข้น 50 

มิลลิกรัม/ลิตร และ หัวขนาด 51-80 และ 251-280 กรัม ที่
ผ่านการแช่สารโคลชิซิน ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/ลิตร 
ท าให้ต้นมีความความเข้มสีใบของต้นมากที่สุด โดยมีค่า
เท่ากับ 35.98   36.24  36.60  และ 37.30 SPAD ตามล าดบั 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [6] ที่พบว่า ต้นกล้วยไม้เอื องเงินที่
ได้รับสารโคลชิซินมีความเข้มของสีใบมากกว่าต้นที่ไม่ได้รับ
สาร ส่วนด้านจ านวนใบ พบว่า ต้นที่ได้รับสารโคลชิซิน ในหัว
ทั ง  3 ขนาด  มี จ านวนใบมากกว่ าต้ นที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บสาร  
(ตารางที่ 6) 

Table 6 Effect of colchicine and bulb weight on leaf 
greenness and number of  leaves  

Colchicine 
(mg/L) 

Bulb 
weight 

(g) 

Leaf 
greenness 

(SPAD) 

Number of  leave 

0 51-80 30.62 b 5.10 b 
151-180 30.68 b 5.22 b 
251-280 33.83 ab 5.30 b 

50 51-80 35.98 a 7.33 a 
151-180 33.50 ab 7.40 a 
251-280 36.24 a 7.66 a 

100 51-80 36.60 a 7.28 a 
151-180 35.46 ab 6.66 a 
251-280 37.30 a 7.60 a 

CV(%)         14.40          15.21 
Values within columns followed by different letters 
are significantly different at P<0.01. 

Table 7 5 Effect of colchicine and bulb weight on 
chlorophyll a and b  

Colchicine 
(mg/L) 

Bulb 
weight 

(g) 

Chlorophyll a Chlorophyll 
b 

0 51-80 0.46 0.24 
151-180 0.40 0.31 
251-280 0.50 0.44 

50 51-80 0.45 0.24 
151-180 0.44 0.41 
251-280 0.43 0.36 

100 51-80 0.39 0.34 
151-180 0.44 0.30 
251-280 0.32 0.42 

CV(%)  34.41 49.64 

     ขนาดหัวของว่านแสงอาทิตย์ที่แตกต่างกันเมื่อน ามาแช่
ในโคลชิซินความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
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พบว่า ขนาดหัวและความเข้มข้นของโคลชิซินไม่มีผลต่อ
ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ และบี (ตารางท่ี7) 
     หัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ขนาด 151-180 กรัม ที่ผ่านการ
แช่โคลชิซินความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม/ลิตร และ 100 
มิลลิกรัม/ลิตร ท าให้ต้นมีจ านวนปากใบมากที่สุด โดยมีค่า
เท่ากับ 81.61  และ 83.06 ปากใบต่อตารางมิลลิเมตร 
ตามล าดับ ต้นที่มีหัวขนาด 251-280 กรัม ที่ผ่ านการ 
แช่โคลชิซินความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีจ านวนเม็ด 
คลอโรพลาสต์น้อยท่ีสุด  (ตารางที่ 8) 

Table 8 5 Effect of colchicine and bulb weight on 
number of stomata and number of 
chloroplast  

Colchicine 
(mg/L) 

Bulb 
weight (g) 

Number of 
stomata 

Number of 
chloroplast 

0 51-80 68.54 bc 79.30 ab 
151-180 62.76 c 75.71 bcd 
251-280 60.66 c 86.94 a 

50 51-80 67.46 bc 78.34 abc 
151-180 84.61 a 75.64 bcd 
251-280 75.49 ab 78.64 abc 

100 51-80 77.70 ab 70.56 cd 
151-180 83.06 a 77.40 bcd 
251-280 77.57 ab 68.77 d 

CV(%)  18.44 12.62 
Values within columns followed by different letters 
are significantly different at P<0.01. 

4. สรุป 
จากการศึกษาผลของขนาดหัวและความเข้มข้น

ของโคลชิซิน พบว่า หัวขนาด 51-80 กรัม ที่แช่โคลชิซิน 50 
มิลลิกรัม/ลิตร ท าให้ต้นมีความสูงมากที่สุด ความเข้มข้น 100 
มิลลิกรัม/ลิตร ท าให้ต้นมีขนาดช่อดอก ความยาวดอกย่อย 
และความยาวก้านดอกย่อย หัวขนาด 151-180 กรัม ที่แช่
โคลชิซิน 50 มิลลิกรัม/ลิตร มีจ านวนดอกต่อช่อมากที่สุด แต่
ที่แช่ 50 และ 100 มิลลิกรัม/ลิตร ท าให้ต้นมีจ านวนปากใบ
มากที่สุด ส่วนต้นว่านแสงอาทิตย์ที่มีขนาดหัว 251-280 กรัม 
ท่ีแช่โคลชิซิน 50 มิลลิกรัม/ลิตร มีจ านวนวันตั งปลูกจนถึง
ดอกแรกบาน ความยาวช่อดอกและความกว้างใบของต้นมาก
ที่สุด แต่หัวที่ผ่านการแช่โคลชิซิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร ท าให้
ต้ น มี ค ว า ม ย า ว ใ บ ข อ ง ต้ น ม า ก ที่ สุ ด แ ต่ มี จ า น ว น 
เม็ดคลอโรพลาสต์น้อยที่สุดหัวขนาด 51-80 และ 251-280 
กรัม ที่ผ่านการแช่โคลชิซิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร ท าให้ต้นมี
ความความเข้มสีใบของต้นมากที่สุด ต้นที่ได้รับสารโคลชิซิน 
ในหัวทั ง 3 ขนาด มีจ านวนใบมากกว่าต้นที่ไม่ได้รับสาร และ

ขนาดหัวและความเข้มข้นของโคลชิซินไม่มีผลต่อปริมาณ
คลอโรฟิลล์เอ และบี  
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บทคัดย่อ  
การขาดธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีรา ศึกษา  ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม  2558 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  
มีทั้งหมด  5 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซ้ า โดยมี กรรมวิธีที่ 1 ได้รับธาตุอาหารท่ีมีธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองครบทุกธาตุ 
กรรมวิธีที่ 2 ขาดธาตุไนโตรเจน (-N) กรรมวิธีที่ 3 ขาดธาตุฟอสฟอรัส (-P) กรรมวิธีที่ 4 ขาดธาตุโพแทสเซียม (-K) กรรมวิธี 
ที่ 5 ไม่ได้รับธาตุอาหาร  พบว่า ต้นที่ไม่ได้รับไนโตรเจนและไม่ได้รับธาตุอาหาร มีความกว้างใบ จ านวนใบและความเขียวของ
ใบน้อยที่สุด ต้นที่ได้รับธาตุอาหารครบทุกธาตุมีการออกดอก 100 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือต้นที่ขาดธาตุฟอสฟอรัส มีการ 
ออกดอก 60 เปอร์เซ็นต์ ต้นที่ขาดธาตุโพแทสเซียมมีการออกดอกน้อยที่สุดคือ 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนต้นที่ขาดธาตุไนโตรเจน
และต้นที่ได้รับเฉพาะน้ าไม่มีการออกดอก 

ค าหลัก : เยอบีรา  การขาดธาตุอาหาร 
 

Abstract 
Nutrients Deficiency on Growth and flowering in Gerbera was studied at Agricultural Technology 

Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, during June to December 2015. The 
experimental design was Completely Randomized Design with 5 treatments, 10 replications, i.e. T1, the 
solution consisted of complete essential elements, treatment 2-4 : the solution lacked of N,P, or K,  
respectively and treatment 5 : plants were fed with nutrient free solution (water) . The result showed that 
nitrogen deficient and nutrient free solution (water) treatments gave the lowest leave width, number of 
leaves and leave greenness. The plants were treated with the solution consisted of complete essential 
elements gave the flowering percentage 100 %, in –P treatment gave the flowering percentage 60 %, or  in 
–K treatment gave the flowering percentage 20 % and –N or plants were fed with nutrient free solution did 
not flowering. 

Keywords : Gerbera , Nutrients Deficiency.  

1. บทน า 
เ ย อบี ร า  เ ป็ นพื ชที่ อ ยู่ ใ น ว งศ์  Asteraceae มี ช่ื อ

วิทยาศาสตร์คือ Gerbera jamesonii L. เป็นพืชที่นิยมปลูก

เป็นไม้ดอกการค้า [11] เป็นไม้ดอกที่มีสีหลากกลาย นิยม
ปลูกเป็นไม้ประดับตามข้างรั้ว ปลูกประดับแปลง เป็นไม้
กระถางรวมทั้งนิยมผลิตเป็นไม้ตัดดอก [9], [10] เมื่อพืช
ได้รับธาตุอาหารไม่ว่าธาตุใดธาตุหนึ่งหรือหลายๆธาตุพร้อม
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กันอย่างไม่เพียงพอ ในช่วงแรกจะท าให้เกิดผลกระทบต่อ
กระบวนเมทาโบลิซึมในพืช ท าให้เกิดปฏิกิริยาลดลง เมื่อพืช
ขาดธาตุอาหารในระยะเวลานานขึ้น พืชจะเริ่มแสดงอาการ
การขาดธาตุชนิดนั้น อาการที่แสดงออกจะรุนแรงมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับชนิดของพืช และชนิดของธาตุอาหาร ซึ่งในแต่
ละธาตุ อาการของการขาดธาตุอาหารจะแตกต่างกันออกไป
ขึ้นกับหน้าที่ของธาตุนั้น โดยเฉพาะธาตุอาหารหลักซึ่งพืช
ต้องการในปริมาณมาก การขาดธาตุจะแสดงอาการให้เห็น
อย่างชัดเจนและรวดเร็ว [7] เช่นเมื่อพืชขาดไนโตรเจนจะ
แสดงอาการชะงักการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เกิดสภาวะ
การขาดคลอโรฟิลล์ หรืออาการคลอโรซิส (chlorosis) ซึ่งท า
ให้การแตกใบอ่อนและการเกิดหน่อไม่ดี [6] พืชที่ขาดธาตุ
ฟอสฟอรัส จะมีผลต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ 
ท าให้อัตราการหายใจลดลง ท าให้ เกิดการสะสมของ
คาร์โบไฮเดรต การเจริญเติบโตของต้นพืชลดลง ใบพืชมีสี
เขียวเข้มและอาจมีรูปร่างผิดปกติ ใบอาจมีเซลล์ตายเป็นจุด
หรือ เนโครซิส (necrosis) เกิดการสะสมแอนโทไซยานิน 
เพิ่มขึ้น ที่ล าต้นและก้านใบ ท าให้ก้านใบเปลี่ยนเป็นสีชมพู 
ส่วนใบเปลี่ยนเป็นสีม่วง ซึ่งอาการขาดธาตุนี้จึงมักแสดงที่ใบ
แก่ก่อน ใบมีการขยายขนาดช้าจึงมีขนาดเล็ก เพราะเซลล์ช้ัน
ผิวไม่ค่อยขยายตัว [4] นอกจากน้ียังอาจท าให้ต้นแคระแกร็น 
เกิดการพักตัวของตาข้าง การออกดอกช้า ส่วนต้นที่ขาดธาตุ
โพแทสเซียม บริเวณใบแก่ปลายใบระหว่างเส้นใบมีสีเหลือง 
ใบแห้งเป็นจุดๆ บริเวณขอบและปลายใบหรือใบอาจเกิดการ
ม้วนงอ และจะแพร่กระจายไปท่ัวล าต้นในเวลาต่อมา [7] ใบ
ที่เกิดใหม่มีสีเข้มกว่าปกติ ต้นแคระแกร็น ใบเล็ก ก้านใบสั้น 
ต้นผอม [8] ปริมาณความต้องการธาตุอาหารแต่ละชนิดของ
พืชขึ้นอยู่กับชนิดของพืช อายุของพืช และฤดูกาล [5] ดังนั้น
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการขาดธาตุอาหารต่อ
การเจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีราเพื่อเป็น
แนวทางในการวินิจฉัยอาการของพืชในเบื้องต้น 

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
     ต้นพันธุ์เยอบีรา อายุ 45 วัน น ามาปลูกในกระถางขนาด 
10 นิ้ว โดยใช้วัสดุปลูกประกอบด้วย แกลบดิบ ทรายและ ขุย
มะพร้าว อัตราส่วน 2:1:2 หลังจากนั้นน ามาเลี้ยงสภาพความ
เข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์    มีทั้งหมด  5 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซ้ า โดยมี กรรมวิธี
ที่ 1 ได้รับธาตุอาหารที่มีธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรอง
ครบทุกธาตุ กรรมวิธีที่ 2 ขาดธาตุไนโตรเจน (-N) กรรมวิธีที่ 
3 ขาดธาตุฟอสฟอรัส (-P) กรรมวิธีท่ี 4 ขาดธาตุโพแทสเซียม 
(-K) กรรมวิธีที่ 5 ไม่ได้รับธาตุอาหาร (น้ าเปล่า) กรรมวิธีที่  
2-5 พืชได้รับธาตุอาหารเท่ากับกรรมวิธีที่ 1 ให้พืชได้รับธาตุ
อาหาร ต้นละ 200 มิลลิลิตร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่ม

ปลูกจนต้นเริ่มให้ดอก ทดลอง ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัด
ล าปาง ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2558 บันทึก
การเจริญเติบโตทางต้นและใบ บันทึกคุณภาพดอก  

3. ผลและวิจารณ์การทดลอง 
     ต้นที่ไม่ได้รับไนโตรเจนและไม่ได้รับธาตุอาหารเป็นเวลา 
120 วัน มีความกว้างใบ จ านวนใบและความเขียวของใบน้อย
ที่สุด โดยมีค่า 7.93 และ 8.50 เซนติเมตร 6.50 และ 6.67 
ใบต่อต้น 40.28 และ 41.68 SPAD UNIT (ตารางที่ 1 และ 
2) ซึ่งอาจเนื่องมาจากไนโตรเจน เป็นธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืชและเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
โปรตีน กรดอะมิโน นอกจากน้ีไนโตรเจนยังเป็นองค์ประกอบ
ของฮอร์โมนหลายชนิด เช่น ออกซิน และไซโตไคนิน รวมทั้ง
คลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง 
ท าให้พืชสามารถมีการเจริญเติบโต และการออกดอกของพืช
ได้ [4]  [1] พบว่าการขาดธาตุอาหารต่อการเติบโตและ
อาการขาดธาตุอาหารของกล้วยไม้ซิมบิเดียม กรรมวิธีขาด
ธาตุไนโตรเจนให้ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม ความยาวใบ 
จ านวนใบต่อต้นและจ านวนใบต่อกอน้อยท่ีสุด ใบมีสีเขียวอม
เหลือง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ [2] ที่พบว่า กล้วยไม้หวาย
พันธุ์วุนแลงและชาแนลสีชมพู เมื่อขาดไนโตรเจนท าให้
จ านวนใบ ความเข้มสีใบน้อยกว่ากรรมวิธีที่ได้รับธาตุอาหาร
ครบถ้วน แต่การขาดธาตุอาหารไม่มีผลต่อความยาวใบของ
เยอบีรา  
     การออกดอก พบว่าต้นที่ได้รับธาตุอาหารครบทุกธาตุมี
การออกดอก 100 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือต้นที่ขาดธาตุ
ฟอสฟอรัส มีการออกดอก 60 เปอร์เซ็นต์ ต้นที่ขาดธาตุ
โพแทสเซียมมีการออกดอกน้อยที่สุดคือ 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วน
ต้นที่ขาดธาตุไนโตรเจนและต้นที่ได้รับเฉพาะน้ าไม่มีการออก
ดอก (ตารางที่ 3) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ [3] ที่พบว่าต้น
หงส์เหิรที่ขาดธาตุไนโตรเจนให้ช่อดอกน้อยกว่ากรรมวิธีอื่นๆ 
และไม่มีดอกจริง  

ตารางที่ 1 ความกว้างและความยาวใบของเยอบีร่าที่ได้รับ
ธาตุอาหารในแตกต่างกัน 

ธาตุอาหาร ความกว้างใบ 
(cm) 

ความยาวใบ 
(cm) 

N-P-K  10.17 ab  22.37  
-N  7.93 b  19.07  
-P  12.17 a  22.12  
-K  12.20 a  20.88  
น้ า  8.50 b  14.58  
c.v.%  20.38  31.96  
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ตารางที่ 2 จ านวนใบและความเข้มสีใบของเยอบีร่าที่ได้รับ

ธาตุอาหารในแตกต่างกัน 
ธาตุอาหาร จ านวนใบ ความเข้มสีใบ 

(SPAD) 
N-P-K  20.83 a 51.40 a  
-N  6.50 c  40.28 c  
-P  12.33 b  49.85 a  
-K  13.33 b 48.28 ab  
น้ า  6.67 c  41.68 c  
c.v.%  29.04  12.11  

 
ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์การออกดอก เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 

และความยาวก้านช่อดอกของเยอบีร่าที่ได้รับ
ธาตุอาหารในแตกต่างกัน 

ธาตุ
อาหาร 

เปอร์เซ็นต์
การออกดอก 

เส้นผา่น
ศูนย์กลาง
ดอก (cm) 

ความยาวก้าน
ช่อดอก (cm) 

N-P-K  100 8.79  45.87 
-N  - ไม่ออกดอก - ไม่ออกดอก - ไม่ออกดอก 
-P  60 7.55  36.20 
-K  20 7.98  43.57 
น้ า  - ไม่ออกดอก - ไม่ออกดอก - ไม่ออกดอก 

4. สรุป 
     ต้นที่ไม่ได้รับไนโตรเจนและไม่ได้รับธาตุอาหาร มีความ
กว้างใบ จ านวนใบและความเขียวของใบน้อยที่สุด ต้นที่ได้รับ
ธาตุอาหารครบทุกธาตุมีการออกดอก 100 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมาคือต้นที่ขาดธาตุฟอสฟอรัส มีการออกดอก 60 
เปอร์เซ็นต์ ต้นที่ขาดธาตุโพแทสเซียมมีการออกดอกน้อย
ที่สุดคือ 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนต้นที่ขาดธาตุไนโตรเจนและต้นที่
ได้รับเฉพาะน้ าไม่มีการออกดอก 

5. กิตติกรรมประกาศ  
     "โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งาน
สร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจ าปี 2557" 
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บทคัดย่อ  
ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีร่า ศึกษา ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยี

เกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม  2557 วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ มีทั้งหมด 4 กรรมวิธี แบ่งระดับความเข้มข้นของแคลเซียมออกเป็น 4 ระดับความเข้มข้น (0 25 50 100 มก/ล)  
แต่ละกรรมวิธีมี 10 ซ้ า  พบว่า หลังจากได้รับแคลเซียมความเข้มข้นแตกต่างกันเป็นเวลา 120 วัน ต้นที่ได้รับแคลเซียมทุก
กรรมวิธี ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพดอก 

ค าหลัก : เยอบีรา  แคลเซียม 
 

Abstract 
Effect of calcium on growth and flowering of Gerbera was studied at Agricultural Technology 

Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, during June to December 2014. Treatments 
consisted of 4 concentrations levels (0 25 50 100 mg/l) of calcium. The results showed that after  120 days 
calcium treatment, the calcium concentrations did not affected growth and flowering of gerbera.  
 
Keywords : Gerbera , calcium.  
 
1. บทน า 

เยอบีร่า เป็นไม้ดอกท่ีมีลักษณะมีล าต้นใต้ดิน เมื่อปลูก
นานข้ึนจะมีต้นใหม่แตกข้ึนเป็นกอเต้ียๆ ใบและก้านใบงอก
จากตาที่ติดอยู่กับล าต้นใต้ดิน ใบมีสีเขียวแก่ ขอบใบหยัก 
ดอกเยอบีร่ามีลักษณะเป็นดอกรวมประกอบด้วยดอกย่อย
เล็กๆ เป็นจ านวนมากอันแน่นอยู่บนฐานรองดอก ดอกย่อยน้ี
แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ดอกชั้นนอก เรียกว่า Ray florets 
เป็นดอกตัวเมียไม่มี เกสรตัวผู้ และดอกชั้นในเรียก ว่า  
Disc florets เรียงอยู่ชั้นในรอบใจกลางดอก ขยายพันธ์ุโดย
ใช้เมล็ดและ การแยกกอ [4] 

แคลเซียมเป็นองค์ประกอบของผ นัง เซลล์ ใ นรูป
แคลเซียมแพคเตต ในมิเดิลลาเมลลาของผนังเซล ท าให้ผนัง

เซล เน้ือเย่ือ และต้นพืชแข็งแรง และยังเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเมเทบอลิซึม การสร้างนิวเคลียส และไมโทคอน
เดรีย ตลอดจนการแบ่งเซล และการขยายตัวของเซล 
นอกจากน้ีช่วยให้ส่วนประกอบของเซลเมมเบรน ควบคุมการ
เข้าออกของสารบางชนิดในเซล นอกจากน้ีแคลเซียมยังมี
บทบาทต่อเอนไซม์บางชนิด เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์
แอลฟาอะไมเลส (α-amylase) ซึ่งท าหน้าที่ในการย่อยแป้ง 
ท าให้โมเลกุลของแป้งถูกทอนให้สั้นลง [2]) ส่วนกลไกลของ
แคลเซียมต่อการเจริญเติบโตของพืช ในระยะการสร้างดอกที่
พบ ว่า  แคล เซี ยม มีบทบาทส าคัญหลายประการ ใ น
กระบวนการสร้างดอก เช่น ช่วยในการยืดยาว และก าหนด
ทิศทางของท่อน าไข่ (pollen tube) และสะสมในเกสร 
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เพศเมีย (pistil) ท าให้เกิดการผสมระหว่างเกสรเพศผู้กับ
เกสรเพศเมียได้อย่างมีประสิทธิภาพ [6] ความเข้มข้นที่
เหมาะสมของแคลเซียมในการปลูกพืช ข้ึนอยู่กับความเข้มข้น
ของธาตุอื่นๆด้วย เน่ืองจากมีหลายธาตุที่สามารถเข้าแทนที่
แคลเซียมได้ ส่วนที่แคลเซียมเกาะกับผิวนอกของเย่ือหุ้มเซล
ถ้ามีธาตุอื่นในสารละลายสูงมาก จะต้องเ พ่ิมปริมาณ
แคลเซียมเพ่ือป้องกันพืชไม่ให้เป็นอันตราย ที่อาจเกิดจาก
ธาตุอาหารเหล่าน้ัน นอกจากน้ีความเข้มข้นของแคลเซียมใน
พืชจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับชนิดของพืช [2] เมื่อพืชขาดธาตุ
แคลเซียม อาการขาดมักเกิดที่จุดเจริญ ได้แก่ใบอ่อน ตา หรือ
บริเวณใกล้ๆ กับยอดอ่อนหรือปลายรากที่ก าลังเจริญ ท าให้
ยอด และดอกของพืชเล็ก และหงิกงอ ใบอ่อนแสดงอาการ
ใบเหลือง บิดเบี้ยว ขอบใบทั้งสองด้านม้วนเขาหากัน ส่วน
ปลายใบม้วนไปด้านหลัง ขอบใบขาดเป็นริ้ว หยิก ไม่เรียบ 
หลังจากน้ันขอบใบของพืชจะแห้งขาว หรือมีสีน้ าตาล หรือ
เป็นจุดสีน้ าตาลตามขอบใบ เมื่อขาดแคลเซียมเป็นเวลานาน
จะท าให้ยอดอ่อนตาย ระบบรากไม่เจริญ รากสั้นมีเส้นใย
น้อย ปลายรากม้วนงอโค้งกลับเข้าหายังล าตนและมีลักษณะ
เหนียวคล้ายวุ้น พืชแตกเป็นพุ่มมาก โครงสร้างล าต้นอ่อนแอ 
[1] แต่ถ้าพืชได้รับธาตุแคลเซียมมากเกินไป โดยท่ัวไปมักไม่
พบอาการเป็นพิษ แต่จะไปมีผลกระทบต่อสมดุลของธาตุ
อาหารตัวอื่น ท าให้พืชแสดงอาการขาดธาตุน้ันแทน เช่น 
ฟอสเฟต โพแทสเซียม เหล็ก แมกนีเซียม และโบรอน [3] 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลความเข้มข้นของ
แคลเซียมต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีรา 

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ต้นพันธ์ุเยอบีรา อายุ 45 วัน น ามาปลูกในกระถางขนาด 

10 น้ิว โดยใช้วัสดุปลูกประกอบด้วย แกลบดิบ ทรายและ ขุย
มะพร้าว อัตราส่วน 2:1:2 หลังจากน้ันน ามาเลี้ยงสภาพความ
เข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์    มีทั้งหมด  4 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซ้ า โดยมี ระดับ
ความเข้มข้นของแคลเซียมมี 4 ระดับ คือ 0  25  50 และ 
100 มก/ล โดยให้ ธาตุอาหารอื่นๆ เท่ากันทุกกรรมวิธี การ
โดยให้แคลเซียมให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต้ังแต่เริ่มปลูกจนต้น
เริ่มให้ดอก ทดลอง ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดล าปาง 
ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2557 บันทึกการ
เจริญเติบโตทางต้นและใบ ได้แก่ ความสูงทรงพุ่ม ความกว้าง
ทรงพุ่ม จ านวนใบ ความกว้างและความยาวใบ ความเขียว
ของใบ บันทึกคุณภาพดอก ได้แก่ ความยาวก้านช่อดอก เส้น
รอบวงก้านช่อดอก ขนาดดอก  
 
 

3. ผลและวิจารณ์การทดลอง 
     จ ากการศึ กษาผลของการ ให้ แคล เซี ยม ต่อการ
เจริญเติบโตของเยอบีร่า ด้านความกว้างใบ พบว่า ความ
เข้มข้นของแคลเซียมไม่มีผลต่อความกว้างใบ ความยาวใบ
จ านวนใบ ความเขียวเข้มของใบ ความยาวก้านช่อดอกและ
ขนาดดอกของเยอบีราหลังจากได้รับแคลเซียมเป็นเวลา 120 
วัน (ตารางที่ 1-5) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก แคลเซียมเป็นธาตุ
อาหารที่พืชต้องการในจ านวนไม่มาก ซึ่งถ้ามีการทดลองให้
นานข้ึนอาจจะเห็นผลชัดเจนมากกว่าน้ี งานวิจัยน้ีให้ผล
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิรดีและโสระยา [5] พบว่า
แคลเซียมระดับ 0-200 มิลลิกรัมต่อลิตรที่ให้ต่อเน่ืองทุก 2 
สัปดาห์ไม่มีผลต่อความสูงและจ านวนใบต่อต้นของว่านสี่ทิศ  

ตารางที่ 1 ความกว้างใบของเยอบีร่าที่ได้รับแคลเซียมใน
อัตราท่ีแตกต่างกัน 

ความเข้มข้น
แคลเซียม 
(มก/ล) 

ความกว้างใบ (เซนติเมตร) / จ านวนวัน
หลังจากได้รับแคลเซียม 

30 60 90 120 

0 7.22 7.75 9.83 11.70 
25 9.38 5.00 10.83 8.92 
50 7.63 5.67 8.67 10.33 
100 8.10 5.00 8.67 9.13 

F-test ns ns ns ns 

c.v.(%) 19.14 41.70 22.98 19.39 
ns = ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

ตารางที่ 2 ความยาวใบของเยอบีร่าท่ีได้รับแคลเซียมในอัตรา
ที่แตกต่างกัน 

ความเข้มข้น
แคลเซียม 
(มก/ล) 

ความยาวใบ (เซนติเมตร) / จ านวนวัน
หลังจากได้รับแคลเซียม 

30 60 90 120 

0 17.30 18.52 22.33 25.43 
25 20.07 13.62 25.00 19.63 
50 17.70 14.30 22.20 22.38 
100 17.87 14.33 20.00 18.88 

F-test ns ns ns ns 

c.v.(%) 17.57 38.16 20.66 19.84 
หมายเหตุ: ns   ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางที่ 3 จ านวนใบของเยอบีร่าท่ีได้รับแคลเซียมในอัตราที่

แตกต่างกัน 
ความ
เข้มข้น

แคลเซียม 
(มก/ล) 

จ านวนใบ (เซนติเมตร) / จ านวนวัน
หลังจากได้รับแคลเซียม 

30 60 90 120 

0 7.33 11.83 14.83 18.00 
25 5.00 8.83 10.83 13.83 
50 6.00 10.17 11.33 14.67 
100 5.00 9.17 9.50 11.83 

F-test ns ns ns ns 

c.v.(%) 34.57 40.33 38.78 38.94 
ns = ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

ตารางที่  4  ความเขียวเข้มของใบของเยอบีร่าที่ไ ด้รับ
แคลเซียมในอัตราท่ีแตกต่างกัน 

ความ
เข้มข้น

แคลเซียม 
(มก/ล) 

ความเขียวเข้มใบ (SPAD unit) / จ านวน
วันหลังจากได้รับแคลเซียม 

30 60 90 120 

0 34.55 43.47 44.10 41.50 
25 37.80 42.17 43.77 39.42 
50 38.10 40.05 42.15 44.35 
100 37.28 41.47 45.08 43.27 

F-test ns ns ns ns 

c.v.(%) 12.13 8.58 10.53 13.92 
ns = ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5  คุณภาพดอกเยอบีร่าที่ได้รับในโตเจนในอัตราท่ี   
แตกต่างกัน 

ความเข้มข้น
แคลเซียม (มก/ล) 

ความยาวก้านช่อ
ดอก 
(ซม.) 

ขนาดดอก 
(ซม.) 

0 35.75 9.88  
25 36.80 10.70  
50 34.38 9.25  
100 37.00 9.67  

F-test ns ns 
c.v.(%) 33.16 8.13 

หมายเหตุ: ns   ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

4. สรุป 
     ต้นเยอบีราที่ได้รับแคลเซียมความเข้มข้น 0 ถึง 100 
มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในด้านการ
เจริญเติบโตและคุณภาพ หลังได้รับสารเป็นเวลา 120 วัน 

5. กิตติกรรมประกาศ  
     "โครงการวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งาน
สร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจ าปี 2557" 
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ผลวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีรา 
 Effect of pot media on growth and flowering of Gerbera 

 (Gerbera jamesonii.,Hook. )   

รุ่งนภา ช่างเจรจา1* ธิดารัตน์ ค าหล่อ2 และสันติ ช่างเจรจา 
Rungnapa Changjeraja1* Tidarat khumloo2  and Sunti Changjeraja1* 

1 สถาบันวิจัยเทคโนโลยเีกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จ.ล าปาง  52000 
2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

1Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang 52000 
2Faculty of Agricultural Science and Technology, Rajamangala University of Technology Lanna 

*E-mail : changjeraja@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ   
ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีร่า ศึกษา ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตั้ งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม 2557 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  
มีทั้งหมด 7 กรรมวิธี โดยใช้วัสดุปลูกประกอบด้วย ขุยมะพร้าว : แกลบดิบ : ทราย  อัตราส่วน 1:1:1  2:1:1 1:2:1 1:1:2 2:2:1 
1:2:2 และ 2:1:2 แต่ละกรรมวิธีมี 10 ซ้ า  พบว่า หลังจากปลูกเยอบีราเป็นเวลา 120 วัน ต้นที่ปลูกในวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมขุย
มะพร้าว : แกลบดิบ:ทราย อัตรา 1:2:2 มีการเจริญเติบโตทางด้านจ านวนใบมากที่สุด แต่วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของขุย
มะพร้าว : แกลบดิบ:ทราย อัตรา 2:1:2  เยอบีรามีเปอร์เซ็นต์การออกดอกมากกว่ากรรมวิธีอื่น แต่สัดส่วนของขุยมะพร้าว : 
แกลบดิบ : ทรายไม่มีผลต่อความเข้มของสีใบ ความกว้างและความยาวใบ 

ค าหลัก : เยอบีรา, วัสดุปลูก 

Abstract 
Effect of pot media on growth and flowering of Gerbera was studied at Agricultural Technology 

Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, during June to December 2014. Treatments 
consisted of 7 ratio of coconut coir: raw husk: sand (1:1:1  2:1:1 1:2:1 1:1:2 2:2:1 1:2:2 และ 2:1:2). The results 
showed that after growing gerbera for 120 days, the plants grown in substrates containing coconut coir: raw 
husk: sand ratio of 1: 2: 2 gave the highest of the number of leaves. the plants grown in substrates containing 
coconut coir: raw husk: sand ratio of 2:1:2 gave the flowering percentage higher than the other treatment. 
The ratio of coconut coir: raw husk: sand were not affect greenness of leaf, leaf width and leaf length. 

Keywords : Gerbera , pot media  
 
1. บทน า 
     เยอบีรา (Gerbera jamesonii L.) เป็นพืชอยู่ ในวงศ์  
Asteraceae เป็นไม้ดอกท่ีนิยมผลิตเป็นไม้ดอกการค้ารูจ้ักกนั
ดี ใน ช่ือ  'Transvaal daisy' เยอบีรามีทั้ งหมดประมาณ  
30 ชนิด แต่มีเพียง  Gerbera jamesoii เท่านั้นที่นิยมปลูก
เป็นการค้า [3]  
     วัสดุปลูกเป็นส่วนที่ใช้ส าหรับหุ้มส่วนของรากอาจท าให้
การเจริญเติบโตของระบบรากดีหรือไม่ดี มีหน้าที่ให้ราก 
เกาะยึดเพื่อให้ล าต้นตั้งตรง วัสดุปลูกควรมีมีคุณสมบัติในการ

ช่วยระบายน้ าและอากาศ เก็บความช้ืน มีอายุการใช้งานนาน 
ไม่เป็นแหล่งสะสมโรค สามารถแลกเปลี่ยนอากาศระหว่าง
รากพืชกับบรรยากาศเหนือวัสดุปลูก [1] วัสดุที่น ามาใช้เป็น
วัสดุปลูกอาจเป็นอินทรียวัตถุหรืออนินทรียวัตถุหรือทั้ง  
2 ชนิดผสมกัน เช่น ดิน ทราย แกลบดิบ ข้ีเถ้าแกลบ และ 
ขุยมะพร้าว [2] เป็นต้น ซึ่งวัสดุปลูกพืชจะเหมาะสมกับ 
พืชแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดพืช ขุยมะพร้าวและแกลบดิบ
เป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น เยอบีราเป็นพืชที่มีหัวใต้ดิน  
การใช้วัสดุปลูกที่เก็บความช้ืนมากเกินไปอาจท าให้หัวเน่าได้ 
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การใช้ทรายเป็นส่วนผสมจะช่วยเพิ่มความพรุนในกับวัสดุท า
ให้รากพืชสามารถแลกเปลี่ยนอากาศได้ ดังนั้นจึงมีการศึกษา
อัตราส่วนของวัสดุ ขุยมะพร้าว แกลบดิบและ ทราย เพื่อให้
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีราที่
ปลูกในกระถาง 

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
     ต้นพันธุ์เยอบีรา อายุ 45 วัน น ามาปลูกในกระถางขนาด 
10 นิ้ว โดยใช้วัสดุปลูกประกอบด้วย ขุยมะพร้าว : แกลบ
ดิบ : ทราย อัตราส่วน 1:1:1  2:1:1 1:2:1 1:1:2 2:2:1 1:2:2 
และ 2:1:2 หลังจากนั้นน ามาเลี้ยงสภาพความเข้มแสง  
50 เปอร์เซ็นต์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  
มีทั้งหมด 7 กรรมวิธีๆ ละ 10 ซ้ า ทดลอง ณ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จังหวัดล าปาง ในช่วงเดือนมิถุนายนถึง เดือนธันวาคม 2557 
บันทึกการเจริญเติบโตทางต้นและใบ ได้แก่ จ านวนใบ  
ความเข้มของสีใบ ความกว้างและความยาวใบ เปอร์เซ็นต์
การออกดอก  

3. ผลและวิจารณ์การทดลอง 
     จากการศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของ 
เยอรบีร่าด้านจ านวนใบ พบว่า ต้นที่ปลูกในวัสดุปลูกที่มี
ส่วนผสมขุยมะพร้าว : แกลบดิบ:ทราย อัตรา 1:2:2 มีการ
เจริญเติบโตทางด้านจ านวนใบมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย  
11.67 ใบต่อต้น อาจเนื่องมากจากขุยมะพร้าวสามารถ 
เก็บความช้ืนได้ดี และมีแกลบดิบและรายเป็นส่วนช่วยในการ
ระบายอากาศมากกว่าสูตรอื่นๆ ซึ่งเยอบีราเป็นพืชที่มีหัวการ
ใช้ขุยมะพร้าวในสัดส่วนที่มากอาจท าให้หัวเน่าได้ง่าย ส่วน
การเจริญเติบโตทางด้านความเข้มของสีใบ ความกว้างใบและ
ความยาวใบ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง 38.83-43.83 SPAD UNIT 7.67-9.50 เซนติเมตร 
และ 19.83-21.50 เซนติ เมตร ตามล าดับ (ตารางที่  1  
และ 2) 
 
ตารางที่ 1 จ านวนใบและความเข้มสีใบของต้นเยอบีราทีป่ลกู

ในวัสดุปลูกแตกต่างกันเป็นเวลา 120 วัน 
อัตราส่วนขุย

มะพร้าว : แกลบดิบ :
ทราย 

จ านวนใบ ความเข้มของสี
ใบ  

(SPAD UNIT) 
1:1:1 8.67bc 43.83 
2:1:1 8.67bc 37.20 
1:2:1 7.67bc 39.88 
1:1:2 6.67c 38.83 
2:2:1 8.67bc 42.28 

1:2:2 11.67a 42.90 
2:1:2 9.67b 43.28 
F-test ** ns 
c.v.% 18.34 18.31 

 
ตารางที่ 2 ความกว้างและความยาวใบของต้นเยอบีราที่ปลูก

ในวัสดุปลูกแตกต่างกันเป็นเวลา 120 วัน 
อัตราส่วนขุย

มะพร้าว : แกลบ
ดิบ : ทราย 

ความกว้างใบ 
(ซม) 

ความยาวใบ 
(ซม) 

1:1:1 8.67 21.33 
2:1:1 9.33 21.42 
1:2:1 9.50 21.50 
1:1:2 7.67 20.17 
2:2:1 7.88 19.83 
1:2:2 8.08 20.75 
2:1:2 8.58 21.08 
F-test ns ns 

      c.v.% 13.47 6.57 

     จากการศึกษาผลของวัสดุปลูกในระดับที่แตกต่างกันต่อ
การเจริญเติบโตของเยอบีร่าด้านความออกดอกของวัสดุปลูก 
120 วัน พบว่า ต้นที่ปลูกในวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของ 
ขุยมะพร้าว : แกลบดิบ:ทราย อัตรา 2:1:2  มีเปอร์เซ็นต์การ
ออกดอกมากกว่ากรรมวิธีอื่น (ภาพที่1) 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์การออกดอก 

4. สรุป 
     ต้นที่ ปลู ก ในวั สดุปลู กที่ มี ส่ วนผสมขุยมะพร้ าว  :  
แกลบดิบ : ทราย อัตรา 1:2:2 มีการเจริญเติบโตทางด้าน
จ านวนใบมากที่สุด แต่วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของขุยมะพรา้ว : 
แกลบดิบ : ทราย อัตรา 2:1:2  เยอบีรามีเปอร์เซ็นต์การออก
ดอกมากกว่ากรรมวิธีอื่น แต่สัดส่วนของขุยมะพร้าว : แกลบ
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ดิบ : ทรายไม่มีผลต่อความเข้มของสีใบ ความกว้างและความ
ยาวใบ  

5. กิตติกรรมประกาศ  
      " โ คร งการวิ จั ยนี้ ไ ด้ รั บทุ นอุ ดหนุนการวิ จั ยจาก
งบประมาณโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัย
ตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ ชุมชน 
ประจ าปี 2557" 
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บทคัดย่อ  
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่เสริมแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ าเส้นใยสูง โดยศึกษาการอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของซอย

โปรตีน (ร้อยละ 1, 2 และ 3) นมผง  (ร้อยละ 1 และ 2) แป้งสาลี (ร้อยละ 0, 1.5 และ 2.5) และ แป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ าเส้น
ใยสูง   2 ระดับ (ร้อยละ 2 และ 3) ของน้ าหนักเนื้อไก่ น าผลิตภัณฑ์ลกูช้ินในแต่ละสิง่ทดลองมาทดสอบความชอบทางประสาท
สัมผัสแบบให้คะแนนความชอบ 9 จุด  วิเคราะห์โครงร่างเนื้อสัมผัส และส่วนประกอบทางเคมี พบว่า การใช้ซอยโปรตีน
ร่วมกับนมผงที่ระดับร้อยละ 2 และ 1 มีผลต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของลูกช้ินโดยมีปริมาณความช้ืน ค่าความเหนียว  
ความแข็ง การเช่ือมติด และแรงในการเคี้ยวมากที่สุด ส่วนการเติมแป้งสาลีร้อยละ 2.5 และแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ าเส้นใยสูง
ร้อยละ 3 ได้ผลิตภัณฑ์ลูกช้ินที่มีปริมาณเส้นใยทั้งหมด และค่าเค้าโครงเนื้อสัมผัสสูงกว่าสูตรพื้นฐาน และได้รับคะแนน
ความชอบทางประสาทสัมผัสสูงที่สุด โดยสูตรส่วนผสมลูกช้ินไก่ที่ดีที่สุดประกอบด้วย เนื้ออกไก่ เกลือป่น พริกไทยป่น แป้ง
สาลี  ผงชูรส  ฟอสเฟต น้ าแข็ง ซอยโปรตีน นมผง และแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ า ร้อยละ 100, 2.5, 0.8, 2.5, 0.15,  0.15, 25, 
2, 1,  2  ตามล าดับ 
 
ค้าหลัก :  ซอยโปรตีน นมผง ดัชนีน้ าตาลต่ า เส้นใยสูง 
 
Abstract 

Formulae development of chicken ball products with supplemented of low glycemic index high 
fiber (LGI-HF) rice flour. The optimum ratio of soy protein (1, 2 and 3 %): skim milk powder (1 and 2 %): 
wheat flour (0, 1.5 and 2.5 %) and 2 levels of LGI-HF rice flour (2 and 3 %) were added during the processing 
of chicken ball products. The developed chicken ball products were evaluated of sensory attributes by 
using nine point hedonic scale, texture profile analysis and chemical composition. The resulted show that 
the addition of 2% soy protein with 1 % skim milk has an impact on physiochemical of chicken ball products, 
which was the highest value of moisture content, gumminess, hardness, cohesiveness and chewiness. In 
addition, the supplemented of 2.5 % wheat flour and 3 % of LGI-HF rice flour in the chicken ball products 
has higher in fiber content and texture profile value than the basic formula, which was the highest score of 
overall acceptability. The best chicken ball formula compost of  100, 2.5, 0.8, 2.5, 0.15,  0.15, 25, 2, 1,  2%  
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of  chicken meet, salt,  pepper, wheat flour, MSG,  phosphate, ice, soy protein,   milk  powder  and LGI-HF  
rice flour,  respectively. 

 
Keywords : Soy protein, Skim milk, low glycemic index, High fiber   
  
1. บทน้า 
     ลูกช้ินถือเป็นอาหารที่คนไทยนิยมบริโภค ลูกช้ินท าจาก
เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส และ
วัตถุเจือปนอาหารอื่นๆ โดยน ามาบดผสมกันอย่างละเอียดจน
รวมเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วท าเป็นรูปร่างตามต้องการ และท า
ให้สุกก่อนรับประทาน การเติมแป้งในส่วนผสมของลูกช้ินมี
ส่วนช่วยให้ส่วนผสมมีความเหนียว ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความ
ยืดหยุ่น และเป็นตัวช่วยเพิ่มน้ าหนักให้แก่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
ปัจจุบันการบริโภคลูกช้ินที่มีส่วนผสมของแป้งในปริมาณมาก
อาจไม่เหมาะสมส าหรับผู้บริโภคบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้บริโภค
ที่ต้องการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดหรือผู้ป่วยที่เป็น
โรคเบาหวานที่มีจ านวนมากขึ้นในกลุ่มคนไทย และเหมาะ
ส าหรับกลุ่มของผู้บริโภคที่รักสุขภาพและบุคคลทั่วไป แป้ง
ข้าวดัชนีน้ าตาลต่ าเป็นแหล่งเส้นใยจากธัญพืชชนิดหนึ่งที่ได้
จากการดัดแปรโครงสร้างแป้งข้าวทางโมเลกุลและกายภาพ 
เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนเส้นใยอาหาร ที่ทนต่อการย่อยด้วย
เอนไซม์ย่อยแป้งในร่างกายมนุษย์  จึงเหมาะส าหรับผู้ที่
ต้องการควบคุมน้ าหนัก และยังช่วยลดระดับไขมันในเลือด
[1]ดังนั้นการเสริมแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ าเส้นใยอาหารสูงใน
อาหารกลุ่มลูกช้ินจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มปริมาณ
การบริโภคเส้นใยอาหารของผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบันยังไมม่ี
การน ามาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ส่วนใหญ่มักมีปริมาณไขมันสูงและเส้นใยอาหารต่ า 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาผลของระดับการเสริมแป้งข้าวดัด
แปรให้มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ าเส้นใยอาหารสูง  (LGI-HF) ท่ีมีต่อ
คุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของลูกช้ินไก่ 
 
2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
     เนื้ออกไก่ เกลือป่น  พริกไทยป่น  แป้งสาลีตราห่าน   
ผงชูรส  ฟอสเฟต  น้ าแข็ง  ซอยโปรตีน นมผง ซื้อร้านค้าใน
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปางส่วนแป้งข้าวดัดแปร LGI-HF ที่
ผลิตจากแป้งข้าวพันธุ์เสาไห้ ที่ได้จากกรรมวิธีการผลิต ในจิร
ภาและคณะ [4] มาตรวจสอบคุณภาพดังนี ้ 

2.1 วิธีการผลิตลูกช้ินไก ่
     ท าการเตรียมส่วนผสมลูกช้ินไก่สูตรควบคุมประกอบด้วย
เนื้ออกไก่  เกลือป่น  พริกไทยป่น แป้งสาลีตราห่าน  ผงชูรส 
ฟอสเฟต  น้ าแข็ง ซอยโปรตีน  นมผง  ท าการผลิตลูกช้ินไก่
โดยล้างเนื้ออกไก่ แยกเอ็นพังผืด และหนังออก ห่ันและบด
หยาบ หมักด้วยเกลือ เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นข้ามคืนสับผสม

เนื้อที่หมักจนละเอียดเหนียว  เ ติมพริกไทยป่น ผงชูรส 
ฟอสเฟต ซอยโปรตีน และนมผง (ยกเว้นแป้ง) เติมน้ าแข็ง 1 
ส่วน จากนั้นเติมแป้งสาลี และ น้ าแข็งส่วนท่ี 2 ใช้เวลาในการ
สับผสมทั้งหมดประมาณ 8 – 10 นาทีปั้นเป็นก้อนกลม
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตรต้มในน้ าร้อนอุณหภมู ิ
60 – 70 องศาเซลเซียสประมาณ 5 – 8 นาที และต้มในน้ า
ร้อนอุณหภูมิ 70 – 80 องศาเซลเซียสประมาณ 10 – 15 
นาทีท าให้เย็นทันทีในน้ าเย็นอุณหภูมิ 4 – 5 องศาเซลเซียส
ประมาณ 8-10 นาทีตักขึ้นให้สะเด็ดน้ า บรรจุถุงพลาสติก 
และเก็บไว้ในตู้เย็น รอตรวจสอบคุณภาพต่อไป  [5] 
     2.2 วิธีการศึกษา 

2.2.1 ศึกษาปริมาณซอยโปรตีน และนมผงที่เหมาะสม
โดยเติมซอยโปรตีนร้อยละ 1, 2 และ3 และนมผงร้อยละ 1 
และ 2 ในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่วิเคราะห์และ
ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังข้อ 2.3.1 - 2.3.2และหา
ปริมาณความช้ืน วางแผนการทดลองแบบ 2x3Factorial 
design in CRD ท าการทดลอง2 ซ้ า 

2.2.2  ศึกษาปริมาณแป้งสาลีที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์
ลูกไก่โดยเติมแป้งสาลีร้อยละ  0,  1.5, 2.5 และ 3.5 ใน
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่วิ เคราะห์และทดสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังข้อ 2.3.1 - 2.3.2และหาปริมาณ
ความช้ืน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 
Randomized Design; CRD) ท าการทดลอง2 ซ้ า 
    2.2.3 ศึกษาปริมาณการใช้แป้งข้าวดัดแปร LGI-HF ที่ 
ผลิตจากข้าวพื้นเมืองและข้าวพันธุ์เสาไห้ ที่เหมาะสม โดย
เติมแป้งข้าวดัดแปร LGI-HF  ร้อยละ 2 และ 3 ในส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่วิเคราะห์และทดสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ดังข้อ 2.3.1 - 2.3.2 วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD)ท าการ
ทดลอง2 ซ้ า 
    2.2.4 ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Final products) 
โดยน าผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากการพัฒนาสูตรและสูตรควบคุม
มาวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ดังข้อ 2.3.3 ท าการทดลอง 2 
ซ้ า 
     2.2.5 ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ลูกช้ินไก่เสริมแป้งข้าวดัดแปร LGI-HF น าผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่
เสริมแป้งข้าวดัดแปร LGI-HF ที่เหมาะสมที่สุดมาทดสอบการ
ยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริโภคทั่วไปในมหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จ านวน100 คน ทดสอบ
ผู้บริโภคแบบ Central Location CLT  
     2.3 การวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพผลติภณัฑ์ลูกช้ินไก่ 
     2.3.1 วัดโครงร่างเนื้อสัมผัส ด้วยเครื่องวัดลักษณะเนื้อ
สัมผัส(Texture analyzer, TA.XT Plus, UK.) 
     2.3.2 ทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสแบบ 9 
Point Hedonic Scale โดยผู้ทดสอบระดับห้องปฏิบัติการ 
30 คน ทดสอบจ านวน 2 ซ้ าการทดลอง ประเมินผลทาง
ประสาทสัมผัสทางด้านลักษณะปรากฏ กลิ่นรส รสชาติ 
ลักษณะเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม โดยวิธีทดสอบ
ความชอบของผู้บริโภคด้วยสเกลความชอบ 9 จุด (9- Point 
Hedonic Scale)โดย 1 คะแนนหมายถึง ไม่ชอบมากที่สุด 
และ 9 คะแนน หมายถึง ชอบมากที่สุด วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block 
Design; RCBD) 
      2.3.3 วิเคราะห์หาปริมาณความช้ืน  ไขมัน โปรตีน เถ้า
คาร์โบไฮเดรท เส้นใยอาหาร และค านวณ ค่าพลังงาน [5,6] 
     2.4 วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางสถิติ วิเคราะห์
ด้วยโปรมแกรม SPSS เวอร์ชัน 11.5ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทางสถิติแบบ 
DMNRT (Duncan’s new multiple range) 
 
3. ผลการวิจัย 
     3.1 ผลของการเติมซอยโปรตีนและนมผงที่เหมาะสม 
     ผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่มีคะแนนความชอบด้านลักษณะ
ปรากฏ กลิ่น และความชอบรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) การเติมซอยโปรตีนร่วมกับนม
ผงร้อยละ 3 และ 1 และร้อยละ 3 และ 2มีผลต่อคะแนน
ความชอบด้านรสชาติและเนื้อสัมผัสมากท่ีสุด (p≤0.05) ดัง
รูปที่ 1 ซอยโปรตีนมีสมบัติเป็นอิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) 
และจับกับน้ าได้ดีขึ้นท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะที่ผู้บริโภค
ความต้องการ[3]จากตารางที่ 1การเติมซอยโปรตีนไม่มีผลตอ่
ค่าการเชื่อมติดและความยืดหยุ่น  (p>0.05) การเติมซอยโปรตีน
ร้อยละ 2  3 มีผลต่อค่าความแข็ง ความเหนียว และการเคีย้ว 
มากกว่าซอยโปรตีนร้อยละ 1 (p≤0.05)  ผลิตภัณฑ์ที่เติมซอย
โปรตีนร้อยละ 1  2 มีปริมาณความช้ืนมากกว่าการเติมซอย
โปรตีนร้อยละ 3 (p≤0.05) ซอยโปรตีนในปริมาณน้อยช่วยให้
มีความสามารถในการจับน้ าได้ดีการเติมซอยโปรตีนใน
ปริมาณที่มากท าให้เกิดเจลมากและมีผลต่อค่าความแข็ง 
ความเหนียว และการเคี้ยวของผลิตภัณฑ์มีมากปริมาณนมผง
ไม่มีผลต่อปริมาณความช้ืน และโครงร่างเนื้อสัมผัสอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ(p>0.05) 
     การเติมซอยโปรตีนร่วมกับนมผงร้อยละ 1x2 2x1 และ 
2x2 มีผลต่อปริมาณความช้ืนมากสุด (p≤0.05) ทุกสิ่งทดลอง

ร่วมไม่มีผลต่อค่าความแข็ง ความยืดหยุ่น การเช่ือมติด ความ
เหนี ย ว  และกา ร เ คี้ ย ว  อย่ า งมี นั ย ส า คั ญทา ง ส ถิ ติ  
(p≤0.05)ดังนั้นการเติมซอยโปรตีนร้อยละ 2 มีผลต่อคะแนน
ความชอบด้านเนื้อสัมผัส ความแข็ง และความเหนียวที่ไม่
แตกต่างจากการเติมซอยโปรตีนร้อยละ 3 จึงใช้สูตรส่วนผสม
ของซอยโปรตีนร้อยละ 2 และไม่เติมนมผงในการศึกษาการ
ทดลองขั้นตอนต่อไป 
     3.2 ผลของการเติมแป้งสาลีที่ เหมาะสมในผลิตภัณฑ์
ลูกช้ินไก่ 
     การเติมปริมาณของแป้งสาลีในส่วนผสมของลูกช้ินไก่ 
ด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) การเติมแป้งสาลีที่ระดับร้อยละ 
0  2.5 และ 3.5 ได้คะแนนความชอบด้านเน้ือสัมผัสและ
คะแนนความชอบรวมมากที่สุด (p≤0.05) ดังรูปที่ 2 จาก
ตารางที่ 2  พบว่าปริมาณแป้งสาลีไม่มผีลต่อปริมาณความช้ืน
ของผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่ (p>0.05) การเติมแป้งสาลีร้อยละ 
1.5  2.5  และ 3.5 ท าให้ผลิตภัณฑ์มีค่าความแข็งและความ
ยืดหยุ่นมากที่สุดและไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05)  ปริมาณแป้งสาลีมีผลต่อค่าความแข็ง
และความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น การเติมแป้งสาลีร้อยละ 3.5  มีผล
ต่อค่าความเหนียวและการเค้ียวมากที่สุด (p≤0.05) แป้งมี
สมบัติในการเกิดเจลท าให้ปริมาณน้ าอิสระในส่วนผสมลดลง 
จึงมีผลให้ส่วนผสมมีความหนืดเพิ่มขึ้น[5]เนื่องจากการเติม
แป้งสาลีร้อยละ 2.5 มีผลต่อคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัส
และความชอบรวมมากที่สุด และช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีค่าความ
แข็งและความยืดหยุ่นมากที่สุด จึงใช้ในการศึกษาต่อไป 
     3.3 ผลของการเติมแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ าชนิดที่
เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่ 
     แป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ าทั้งสองชนิดไม่มีผลต่อคะแนน
ความชอบในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และรสชาติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ (p>0.05)แป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ าร้อยละ 
3 ทั้ งสองชนิดมีคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัสและ
ความชอบรวมสูงที่สุด (p≤0.05) ดังรูปที่ 3การเติมแป้งข้าว
ดัชนีน้ าตาลต่ าผลิตจากข้าวพื้นเมืองในส่วนผสมมีผลต่อค่า
ความแข็งความยืดหยุ่นการเช่ือมติดความเหนียว และการ
เคี้ยวสูงกว่าผลิตภัณฑ์สูตรที่เติมแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ าผลิต
จากข้าวพันธุ์เสาไห้ (ตารางที่ 4) ดังนั้นในการทดลองนี้จึง
เลือกแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ าที่ผลิตจากข้าวพ้ืนเมืองร้อยละ 3 
เพื่อน าไปศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
     3.4 ผลของการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
(Final products) 
     ปริมาณความช้ืน โปรตีน เถ้า และคาร์โบไฮเดรตของ
ลูกช้ินไก่ในสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์สุดท้ายไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p>0.05) ส่วนปริมาณ
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ไขมันและค่าพลังงานทั้งหมดของสูตรพื้นฐานมากกว่า
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย(p≤0.05)และผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่เสริมแป้ง
ข้าวดัชนีน้ าตาลต่ ามีปริมาณเส้นใยอาหารมากกว่าสูตร
พื้นฐาน(p≤0.05)ดังตารางที่  5 จึงสอดคล้องกับผลของ
การศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าการเสริมแป้งข้าวดัดแปรชนิดที่
ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยแป้งนั้นมีผลท าให้ค่าดัชนี
น้ าตาลลดต่ าลงเนื่องจากมีปริมาณเสนใยอาหารสูง (1  2  4  
และ 8)  
      3.5 ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่เสริมแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ า 

     ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคทั่วไปใน
จังหวัดล าปาง จ านวน 100 คน ดังรูปที่  4 พบว่าผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 70)มีอายุระหว่าง 19–25 ปี 
(ร้อยละ 91)มีการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
นักศึกษา(ร้อยละ92)มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 บาท (ร้อย
ละ 52)ส่วนผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าผู้บริโภค
ให้คะแนนความชอบทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรสชาติ 
เนื้อสัมผัส และความชอบในระดับความชอบปานกลางถึง
มาก คะแนนโดยรวมเฉลี่ย 7.4  

 
 
ตารางที  1 ผลของการเติมซอยโปรตีนและนมผงต่อปริมาณความช้ืนและโครงร่างเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่ 

สิ่งทดลอง 
 

ความช้ืน 
(ร้อยละ) 

ความแข็ง 
(N) 

ความยืดหยุ่น 
(mm) 

การเช่ือมติด 
 

ความเหนียว 
(N) 

การเคี้ยว 
(Nm) 

ซอยโปรตีนร้อยละ 1 
ซอยโปรตีนร้อยละ 2 
ซอยโปรตีนร้อยละ 3 

76.50a±0.23 
76.70a±0.29 
75.78b±0.56 

88.47b±24.07 
99.67a±17.47 
101.18a±13.78 

0.68ns±0.04 
0.68±0.04 
0.70±0.04 

0.49ns±0.05 
0.51±0.04 
0.51±0.05 

43.61b±15.64 
50.79a±12.26 
51.50a±10.23 

30.07b±11.97 
34.52a±8.20 
36.01a±7.60 

นมผงร้อยละ 1 
นมผงร้อยละ 2 

76.43ns±0.26 
76.23±0.73 

98.24ns± 21.73 
94.64 ±17.02 

0.69ns±0.03 
0.69±0.05 

0.50ns±0.04 
0.50±0.05 

49.73±ns14.25 
47.54±12.27 

34.23ns±10.44 
32.84±8.96 

ซอยโปรตีนxนมผง
(ร้อยละ) 

1x1 

 
 
76.33b±0.13 

ns 
 
92.67±29.34 

ns 
 
0.68±0.04 

ns 
 
0.50±0.05 

ns 
 
46.32±18.59 

ns 
 
31.75±13.79 

1x2 76.68a±0.17 84.26±17.06 0.69±0.05 0.48±0.05 40.90±11.88 28.38±9.89 
2x1 76.72a±0.21 100.04±17.46 0.69±0.04 0.51±0.04 51.09±12.02 35.36±8.91 
2x2 76.68a±0.36 99.30±15.79 0.67±0.04 0.50±0.04 50.50±12.80 33.69±7.57 
3x1 76.24b±0.06 102.01±15.79 0.69±0.03 0.50±0.04 51.77±11.05 35.58±7.70 
3x2 75.33c±0.42 100.35±10.79 0.71±0.04 0.51±0.05 51.23±9.62 36.43±7.67 

หมายเหตุ:nsหมายถึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 a, b,..อักษรที่แตกต่างกันตามตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

 
รูปที  1 ผลของการเติมซอยโปรตนีและนมผงต่อความชอบด้านรสชาติและเนื้อสัมผสัของผลิตภณัฑ์ลกูช้ินไก่ 
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รูปที  2  ผลของการเติมแป้งสาลีตอ่ความชอบด้านกลิ่น เนื้อสมัผสั และความชอบรวมของผลติภณัฑ์ลกูช้ินไก่ 

 
ตารางที  2  ผลของการเติมแป้งสาลีต่อปริมาณความช้ืนและโครงร่างเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่ 

คุณลักษณะ แป้งสาลี(ร้อยละ) 
0 1.5 2.5 3.5 

ความช้ืนns (ร้อยละ) 76.67±0.76 77.09 ±0.66 76.80 ±0.30 76.28 ±0.44 
ความแข็ง (N) 89.69b±14.75 101.65a±10.02 100.99a±18.43 110.36a±20.21 
ความยืดหยุ่น (mm) 0.64b±0.04 0.67a±0.03 0.65ab±0.05 0.68a±0.04 
การเช่ือมติดns 0.48±0.03 0.47±0.04 0.47±0.03 0.49±0.03 
ความเหนียว (N) 43.23b±8.36 47.81b±6.39 47.50b±9.01 54.20a±11.04 
การเคี้ยว (Nm) 27.53c±4.99 31.99b±3.59 31.11bc±6.60 36.80a±7.74 

หมายเหตุ:nsหมายถึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 a, b,..อักษรที่แตกต่างกันตามตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

 
รูปที  3  ผลของเติมแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ าต่อความชอบลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภณัฑล์กูช้ินไก่ 
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ตารางที   3  ผลของเติมแป้งข้าวดัดแปรดัชนีน้ าตาลต่ าต่อปรมิาณเสน้ใยอาหารและโครงร่างเนื้อสมัผสัของผลิตภณัฑล์ูกช้ินไก่ 

หมายเหตุ: nsหมายถึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 a, b,..อักษรที่แตกต่างกันตามตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
ตารางที   4  คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่เสริมแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ า 

คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณ(ร้อยละ) 
สูตรพื้นฐาน ผลิตภณัฑ์สดุท้าย 

ความช้ืนns 75.8± 0.10 75.6 ±1.19 
ไขมัน 1.5a± 0.04 0.7b ±0.21 
โปรตีนns 19.1 ±0.87 19.0 ±0.60 
เส้นใยทั้งหมด 0.4b± 0.01 0.9a ±0.10 
เถ้าns 1.5± 0.08 1.6 ±0.04 
คาร์โบไฮเดรตns 1.8 ±0.78 2.0 ±0.64 
พลังงาน(กิโลแคลอรี)/100 กรัม 96.7a ±0.90 91.9b ±1.94 

หมายเหตุ: nsหมายถึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
a, b,..อักษรที่แตกต่างกันตามนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 

 

 

 
รูปที  4  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคและผลทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 

ต่อผลติภณัฑล์ูกช้ินไก่เสริมแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ า 
 
 

 

male
30%

female
70%

Sex

91%

8%1%

Age

19-25 Yre 26-40 Yre > 40 Yre

92%

2%
2%

1% 3%

Occupation

student business government housewife labour

52%33%

11% 4%

Income

<3,000

3,001-5,000

5,001-10,000

>10,000

Appearance 7.4

Colour 7.3

Tast 7.1Flavor 7.1

Texture 7.1

Overall 7.5

Sensory evaluation

ชนิดแป้งข้าวดัดแปร 
ดัชนีน้ าตาลต่ า 

ความแข็ง(N) ความยืดหยุ่น
(mm) 

การเช่ือมติด ความเหนียว
(N) 

การเคี้ยว (Nm) 

PSBRCร้อยละ 2 103.01a ± 
19.22 

0.70a ± 0.03 0.48a ± 0.04 49.84a ± 
11.04 

34.62a±7.58 

PSBRCร้อยละ 3 90.94b ± 13.97 0.67a ± 0.05 0.51a ± 
0.04 

46.16a ± 9.08 31.03ab ± 5.84 

เสาไห้ร้อยละ 2 66.35c ± 10.77 0.64bc ± 0.03 0.43b ± 0.03 28.94b ± 6.08 18.43c ± 3.84 
เสาไห้ร้อยละ 3 85.91b ± 23.75 0.66b ± 0.03 0.49a ± 

0.07 
43.78a ± 
17.77 

29.15b ± 12.25 
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4. สรุป 
การเติมซอยโปรตีนร้อยละ 2 แป้งสาลีร้อยละ 2.5 

และแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ าชนิด PSBRC ร้อยละ 3 ใน
ผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่มีผลต่อค่าความแข็ง ความยืดหยุ่น การ
เช่ือมติดความเหนียวการเคี้ยวมากท่ีสุด(p≤0.05)และได้รับ
คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสด้านเนื้อสัมผัสและ
ความชอบรวมมากท่ีสุด(p≤0.05)ผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่เสริมแป้ง
ข้าวดัชนีน้ าตาลต่ ามีปริมาณเส้นใยอาหารมากกว่า และมี
ปริมาณไขมันและค่าพลังงานทั้งหมดต่ ากว่าสูตรพื้นฐาน
(p≤0.05)ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ลูกช้ินไก่เสริมแป้งข้าว
ดัชนีน้ าตาลต่ าที่พัฒนาได้ในระดับความชอบปานกลางถึง
มาก โดยลูกช้ินไก่ที่มีลักษณะทางกายภาพดี มี เส้นใยสูงและ
ผู้บริโภคให้การยอมรับมีส่วนผสมของ  เนื้ออกไก่  เกลือป่น   
พริกไทยป่น  แป้งสาลีตราห่าน  ผงชูรส  ฟอสเฟต  น้ าแข็ง   
ซอยโปรตีน นมผง  และแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ า ร้อยละ 100, 
2.5, 0.8, 2.5, 0.15,  0.15, 25, 2, 1,  2 ตามล าดับ 
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บทคัดย่อ  
ปัจจุบันการเพาะขยายพันธ์กบเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะว่าผู้บริโภคหันมาบริโภคกบกันมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2496 

หลวงสมานวนกิจ เป็นผู้ริเริ่มเพาะขยายพันธ์ุกบ เป็นคนแรกของประเทศไทย ซึ่งเริ่มท าในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
โดยท าการทดลองการเลี้ยงกบขึ้นในสวนผลไม้ซึ่งมีท้องร่องและคูระบายน้ าคล้าย  ๆ กับสวนทั่วๆไป ภายในโรงเลี้ยงกบจะ
ล้อมรอบด้วยลวดตาข่ายมีคูกว้างและติดไฟฟ้าล่อแมลงในเวลากลางคืน  ส าหรับพันธุ์กบที่ใช้เลี้ยงนั้นเป็นกบพันธุ์พื้นเมือง  
คือ กบนา ส่วนอาหารที่ใช้เลี้ยงนั้นได้แก่ หนอน ไส้เดือน ลูกปลา อาหารไก่ปนกับปลวก กบพื้นเมืองจะโตเต็มที่เมื่ออายุ  
12 – 18 เดือน ซึ่งผู้วิจัยยังไม่มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์กบจึงมีแนวความคิดจัดท าโครงการวิจัยเรื่อง   
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อการเพาะขยายพันธ์ุกบ โดยการลงมือศึกษาด้วยตนเอง ผู้วิจัยต้องการสร้างสื่อการเพาะ
ขยายพันธุ์กบเพื่อประยุกต์ใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ
จริง ออกสัมภาษณ์ และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องการเพาะขยายพันธุ์กบด้วยตนเอง แล้วน าความรู้ทีไ่ด้ไปเผยแพร่ให้แก่
นักศึกษา และชาวบ้านใกล้เคียง ดังนั้น ผู้จัดท าโครงการวิจัยจึงมีความสนใจในการสร้างและพัฒนาสื่อสารสนเทศการเรียนรู้
การเพาะขยายพันธุ์กบ และน าสื่อน าเสนอไปใช้ประโยชน์จริงในชีวิตประจ าวัน  ในเชิงการศึกษา หรือเชิงพาณิชย์   
สื่อสารสนเทศเน้นการอธิบายที่ชัดเจน ท าให้ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจในการเรียนการสอน ซึ่งมีความแปลกใหม่ในการเรียน
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถน าความรู้ไปใช้ในมหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากรผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ให้ความรู้ 
ผู้วิจัยมีความสนใจในการสร้างเป็นสื่อสารสนเทศในเรื่อง การเพาะพันธุ์กบในบ่อปูนซีเมนต์   

ผู้วิจัยจึงได้ท าการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การเพาะขยายพันธุ์กบ กรณีศึกษากบนาและกบจาน ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะท า 
หลักการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวิดีโอขั้นสูง  คุณสมบัติและมาตรฐานของวิดีโอ ไฟล์วิดีโอ 
กระบวนการตัดต่อวิดีโอ วิธีเลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์  การแก้ไขไฟล์วิดีโอ การเพิ่มเทคนิคและ
สีสันให้กับวิดีโอ การซ้อนวิดีโอ การจัดท าข้อความประกอบในงานตัดต่อวิดีโอ การใส่เสียงประกอบ ตลอดจนการน าไฟล์วิดีโอ
ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ เพื่อท าการทดสอบสื่อสารสนเทศจากการน าเสนอ โดยทดสอบประสิทธิภาพสื่อการเพาะขยายพันธ์ุ
กบ ในขั้นต้นทดสอบกับนักศึกษาสาขา การประมง ปริญญาตรี เทียบโอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง 
และอาจารย์ 1 ท่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง รวมจ านวน 
30 คน แสดงให้เห็นว่ามีความพึงพอใจต่อสื่อสารสนเทศเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อการเพาะขยายพันธุ์กบ 
คือ ด้านเนื้อหาทันสมัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 74.5% การน าเสนอมีความสอดคล้องรูปภาพกับ
ค าบรรยายอยู่ในระดับ ดีร้อยละ 70% มีการส่งเสริม การเรียนรู้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรูอ้ยู่ในระดบั ดีมาก ร้อยละ 51.3% 
สามารถประกอบควบคู่การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

ค าหลัก : กบ  สื่อ การเรียนรู้ ประมง นวัฒกรรม 

Abstract 
At the present, the breeding of frogs is interesting because consumers tend to consume more frogs.In 

2496, Luang Samananakit is a pioneer in breeding of frogs were the first in Thailand.  Begin at Kasetsart 
University, Bangkhen. Started breeding frogs in orchard with the drainage canal is similar to the general 
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garden.Inside the frog farm is surrounded by wide wire mesh and there's electricity to entice insects at night. 
For frog species that are native species is "Kob na"  ( frogs in the field) . Frogs's feed are worm, fish, chicken 
and termite. The native frogs  grows at 12 to 18 months. The researcher has no expertise in breeding frogs. 
The concept of a research project is enhance learning by using frog breeding media by self-
study. Researchers want to create frog multimedia learning to apply with Sufficiency Economy Philosophy 
of His Majesty King Rama 9.  Focus on practicality, interviewing, and education about breeding frogs then 
transfer knowledge to students and nearby villagers. The researchers are interested in creating and 
developing  multimedia learning for frog breeding. And this multimedia learning can be used in the life in 
everyday, in education or commercial. The multimedia learning has a clear explanation.  It is easy to learn 
and understand in the teaching.  This is a novelty to learn and consistent with technology, in the present 
knowledge can be applied at the university by direct expert speakers. Researchers are interested in creating 
multimedia learning about breeding frogs in cement ponds. Researchers have developed multimedia 
learning frogs breeding in case study of "Kob na"  and "Kob Jarn" . Researchers focus on the principles, 
meanings, roles and benefits of advanced video editing, Features and standards, file, video editing process, 
how to use the program and features of the computer, editing video files.  Adding technique and color, 
overlay text production in video editing work, sound input. Including the use of video files in various formats. 
Test the multimedia learning from the presentation by the performance of multimedia learning about the 
frogs culture. 

Researchers tested multimedia learning with student Bachelor of Science Program in Fisheries 
Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang and a professor from the Faculty of Agricultural 
Science and Technology, Rajamangala University of Technology Lanna Lampang total 30 people.The results 
showed that the participants were satisfied with the performance of multimedia learning about the frogs 
culture. Divide by topic,content is modern and consistent with the purpose at a good level was 74.5%. The 
presentation was consistent with the picture and the description at a good level was 70% .  The 
encouragement of learning motivation at a very good level was 51.3%. It can be used in conjunction with 
the teaching of growing vegetables without soil. 

Keywords : Frog, Media, Learning, Fishing, Innovation

1. บทน า (Introduction) 
กบนา เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าชนิดหนึ่ง เป็นสัตว์ครึ่งบก

ครึ่งน้ าชนิดหนึ่งในวงศ์กบนา ลักษณะผิวด้านหลังมีสีน้ าตาล
จุดด า ผิวหนังขรุขระมีรอยย่น ที่ริมฝีปากมีแถบด า ใต้คางมี
จุดด า หรือแถบลายด า เมื่อโตเต็มที่มีน้ าหนัก 200–400 กรัม 
กบนาตัวเมีย มีขนาดโตกว่าตัวผู้ ตัวเมียพร้อมที่จะผสมพันธุ์
ท้องจะมีลักษณะอูมเคลื่อนไหวช้าและข้างล าตัวจะมีตุ่มเมื่อ
คล าดูมีลักษณะ สากมือ ตุ่มที่ด้านข้างล าตัวแสดงถึงความ
พร้อมของตัวเมีย กบนาตัวผู้ มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย มีน้ าหนัก
ประมาณ 150– 50 กรัม เมื่อโตเต็มที่และพร้อมที่จะผสม
พันธุ์จะมองเห็นถุงเสียง เป็นรอยย่นสีด าที่ใต้คาง ถุงเสียงเกิด
จากการที่กบนาตัวผู้ส่งเสียงร้องเรียกตัวเมียในช่วงฤดูผสม
พันธุ์ ตัวผู้พร้อมที่จะผสมพันธุ์ในช่วงนี้ล าตัวจะมีสีเหลือง 
นิ้วเท้าด้านหน้าจะมีตุ่มที่ขยายใหญ่ขึ้น มองเห็นได้ชัดเจน ตุ่ม
นี้มีประโยชน์ในการใช้เกาะตัวเมียและตุ่มนี้จะหายไปในช่วง

นอกฤดูผสมพันธุ์ โดยมีช่วงฤดูผสมพันธุ์อยู่ที่ระหว่างเดือน
มีนาคมไปจนถึงเดือนกันยายน เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อมีอายุ
ได้ 1 ปี วางไข่ครั้งละ 1,500–3,000 ฟอง ต่อครั้ง ระยะการ
ฟักไข่กลายเป็นลูกอ๊อดใช้เวลา 24–36 ช่ัวโมง ลูกอ๊อดพัฒนา
ไปเป็นลูกกบใช้เวลา 28–45 วัน โดยลูกอ๊อดมีล าตัวสีเขียว
พบกระจายพันธุ์ในพื้นที่ชุ่มน้ าต่าง ๆ เช่น นาข้าวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและเอเชียอาคเนย์ ส าหรับในประเทศไทย
พบได้ทุกภาค โดยเป็นกบชนิดที่นิยมบริโภคกันเป็นอาหารมา
อย่างช้านาน มีการเพาะขยายพันธ์ุเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ในตัวที่
มีผิวสีเผือกขาวหรือสีทองอาจเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้ 

กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่มีประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม คือ เป็นอาหารของมนุษย์ เป็นอาชีพเพิ่มรายได้ 
นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ที่หลายคนอาจมองข้าม คือ กบเป็น
ตัวห้ ากินแมลงศัตรูในนาข้าว เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
เพลี้ยจั๊กจั่น ปูนา เป็นต้นเนื่องจากคณะผู้ศึกษาไม่มีความ
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เช่ียวชาญเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์กบจึงมีแนวความคิด
จัดท าโครงการวิจัยเรื่อง การเพาะขยายพันธุ์กบ จึงอยากจะมี
ความรู้เรื่องการเพาะขยายพันธุ์กบเพื่อประยุกต์ใช้กับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

โดยที่กบมีนิสัยดุร้ายและชอบรังแกกันการเลี้ยงกบคละ
กันโดยไม่คัดขนาดเท่าๆกัน ในบ่อเดียวกัน เป็นเหตุให้กบ
ใหญ่รังแกและกัดกินกบเล็กเป็นอาหาร หรือไม่รู้ว่านิสัยใจคอ
ของกบเป็นสัตว์ที่ชอบอิสรเสรี เมื่อสภาพที่เลี้ยงมีลักษณะ
โปร่ง เช่น เป็นอวนไนลอนท าให้กบสามารถมองเห็นทิวทัศน์
ภายนอกมันจะกระตือรือร้นที่จะดิ้นรนหาทางออกไปสู่โลก
ภายนอก โดยจะกระโดดชนอวนไนลอนจนปากบาดเจ็บและ
เป็นแผล เป็นเหตุให้ลดการกินอาหารหรือถ้าเจ็บมากๆถึงกับ
กินอาหารไม่ได้เลยก็มี อย่างไรก็ตาม เอกสารค าแนะน าเรื่อง
การเลี้ยงกบนี้ จะแนะน าวิธีการเลี้ยงทั้งแบบกึ่งพัฒนา และ
การเลี้ยงแบบพัฒนา ทั้งนี้เพื่อผู้ที่สนใจจะได้ศึกษาวิธีการ
เลี้ยงแต่ละแบบเพื่อน าไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทุนทรัพย์
และสิ่งแวดล้อมต่อไปบ่อเลี้ยงกบ ไม่ว่าจะเป็นสภาพบ่อปูน
หรือคอกเลี้ยง จะต้องไม่ควรอยู่ไกลจากที่อยู่อาศัยมากนัก 
เพราะศัตรูของกบมีมาก โดยเฉพาะกบนั้นเมื่อตกใจเพราะมี
ภัยมา มันจะไม่ส่งเสียงร้องให้เจ้าของรู้เหมือนสัตว์อ่ืน ๆ ศัตรู
ของกบส่วนมากได้แก่ งู นก หนู หมา แมว และที่ส าคัญที่สุด
ได้แก่ คน ดังนั้นถ้าบ่อเลี้ยงหรือคอกเลี้ยงกบ อยู่ห่างจากท่ีอยู่
อาศัยมาก ก็จะถูกคนขโมยจับกบไปขายหมด นกนั้นมีทั้ง
กลางวันและกลางคืน นกกลางคืนโดยเฉพาะนกเค้าแมวสาม
รถลงไปอยู่ปะปนและจับกบกินอย่างง่ายดายแมวนับว่ามีส่วน
ท าลายกบมากเพราะถึงแม้มันจะจับกบกินก็เพียงตัวเดียว
แล้วก็อิ่ม แต่เมื่ออิ่มแล้วมันก็ยังจับกบตัวอื่น ๆ มาหยอกเล่น 
และท าให้กบตายในท่ีสุดพันธ์ุกบท่ีน ามาเลี้ยง  

ดังที่กล่าวมาการเลี้ยงกบยังมีปัญหาและเทคนิคที่ยาก
อีกมากมาย เพื่อที่จะได้สื่อที่สามารถอธิบายการเลี้ยงได้ครบ
ทุกขั้นตอน ผู้วิจัยต้องลงพื้นที่ออกสัมภาษณ์ ลงมือปฏิบัติจริง 
และได้ศึกษาค้นค้าหาความรู้เรื่องการเพาะขยายพันธุ์กบด้วย
ตนเอง และน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่นักศึกษา 
และชาวบ้านที่ใกล้เคียง ดังนั้น ผู้จัดท าโครงการ จึงมีความ
สนใจในการสร้างและพัฒนาเป็นสื่อผสม การเรียนรู้ในเรื่อง 
การเพาะขยายพันธ์ุกบ และสื่อน าเสนอนี้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวันเพื่อในเชิงการศึกษา หรือ
ทางพาณิชย์ ท าให้ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจในการเรียน
การสอนมีความแปลกใหม่ในการเรียนยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้อง
กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และน าความรู้ไปใช้ในมหาลัย โดยมี
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเป็นผู้ให้ความรู้   

 

2. วัตถุประสงค ์ 
1 สร้างการสร้างสื่อประสม ในการเรียนรู้เรื่องการเลี้ยง

กบ กรณีศึกษาบ่อประมง คณะสาขาประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง 

2 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านการสอน เรื่องการเลี้ยง
กบที่สามารถนาไปใช้ในการเรียนรู้การเพาะขยายพันธุ์ด้วย
ตนเองในสังคมได้ 

3 ประชาชนมีความรู้ความเข้าในการเพาะขยายพันธุ์
กบได้ด้วยตนเองผ่านสังคมออนไลน์ 

2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
การเลี้ยงและขยายพันธุ์กบในบ่อปูนซีเมนต์ 

เงินลงทุน ประมาณ 8,000 บาท ต่อการเลี้ยงกบในบ่อ
ปูนซีเมนต์ 4 บ่อ รายได้ ครั้งแรก 16,000 - 24,000 บาท 
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้แม่พันธุ์-พ่อพันธุ์กบ ไม้ไผ่ท าแพหรือแผ่น
โฟมทางมะพร้าว บ่อซีเมนต์ อาหารเม็ดส าหรับเลี้ยงลูกกบ
และกบโต 

วิธีด าเนินการ 
1. การเลี้ยงกบควรเลือกพื้นที่เป็นที่สูงหรือที่ดอน มี

ลักษณะราบเสมอ ใกล้แหล่งน้ า เพื่อสะดวกต่อการถ่ายเทน้ า 
แต่ควรให้ห่างจากถนนเพื่อป้องกันเสียงรบกวน  

2. สร้างบ่อซีเมนต์ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร 
สูง 1 เมตร เพื่อใช้เพาะพันธุ์กบ จ านวน 1 บ่อ และสร้างบ่อ
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร จ านวน 3 บ่อ โดยก่อแผ่น
ซีเมนต์และฉาบด้วยปูนซีเมนต์ ปูนที่ฉาบควรหนาเป็นพิเศษ 
ตรงส่วนล่างที่เก็บขังน้ าสูงจากพื้น 1 ฟุต พื้นล่างเทปูนหนา
เพื่อรองรับน้ า และมีท่อระบายน้ าอยู่ตรงส่วนท่ีลาดที่สุด  

3. พันธุ์กบที่จะเพาะเลี้ยง ควรเลือกกบนา เพราะ
เจริญเติบโตเร็ว และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค กบนาตัวผู้มี
ขนาดเล็กกว่าตัวเมีย เมื่อจับพลิกหงายข้ึนจะเห็นกล่องเสียง
อยู่ใต้คางแถวมุมปากส่วนตัวเมียมองไม่เห็นกล่องเสียง 
บ่อหรือคอกเลี้ยงกบ 

สถานที่ที่จะท าบ่อเลี้ยงกบ ไม่ว่าจะเป็นสภาพบ่อปูน
หรือคอกเลี้ยง จะต้องไม่ควรอยู่ไกลจากที่อยู่อาศัยมากนัก 
เพราะศัตรูของกบมีมากโดยเฉพาะกบนั้นเมื่อตกใจเพราะมี
ภัยมา มันจะไม่ส่งเสียงร้องให้เจ้าของรู้เหมือนสัตว์อื่นๆ ศัตรู
ของกบส่วนมากได้แก่ งู นก หนู หมา แมว และที่ส าคัญที่สุด
ได้แก่ คน ดังนั้นถ้าบ่อเลี้ยงหรือคอกเลี้ยงกบ อยู่ห่างจากท่ีอยู่
อาศัยมาก ก็จะถูกคนขโมยจับกบไปขายหมด นกนั้นมีทั้ง
กลางวันและกลางคืน นกกลางคืนโดยเฉพาะนกเค้าแมว
สามารถลงไปอยู่ปะปนแล้วจบักบกินอย่างง่ายดาย แมวนับว่า
มีส่วนท าลายกบมากเพราะถึงแม้มันจะจับกบกินเพียงตัว
เดียวแล้วก็อิ่ม แต่เมื่ออิ่มแล้วมันยังจับกบตัวอื่นๆ มาหยอก
เล่น และท าให้กบตายในท่ีสุด 
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พันธุ์กบที่น ามาเลี้ยง 
กบที่เหมาะสมจะน ามาเพาะเลี้ยงนี้ ได้แก่ กบนา ซึ่งถ้า

เลี้ยงอย่างถูกต้องตามวิธีการและใช้เวลาเพียง 4-5 เดือน จะ
ได้กบขนาด 4-5 ตัว/ กก. เป็นกบที่มีความเจริญเติบโตเร็ว 
โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร 3.4 กก. ได้เนื้อกบ 1 กก.
ทั้งยังเป็นกบที่มีผู้นิยมน าไปประกอบอาหารบริโภคกัน
มากกว่ากบพันธุ์อื่นๆ ลักษณะของกบนานั้นตัวผู้จะมีขนาด
เล็กกว่ากบตัวเมีย และส่วนที่เห็นได้ชัดก็คือ กบตัวผู้เมื่อจับ
พลิกหงายขึ้นจะเห็นมีกล่องเสียงอยู่ใต้คางแถวๆ มุนปากล่าง
ทั้งสองข้าง ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ กบตัวผู้จะเป็นผู้ส่งเสียงร้อง 
และในขณะที่ร้องนั้นส่วนของกล่องเสียงจะพองโตและใส 
ส่วนตัวเมียน้ันจะมองไม่เห็นส่วนของกล่องเสียงดังกล่าว กบ
ตัวเมียจะร้องเช่นกันแต่เสียงออกเบา ถ้าอยู่ในช่วงฤดูผสม
พันธุ์กบตัวเมียที่มีไข่แก่ (ท้องแก่)จะสังเกตเห็นส่วนของท้อง
บวมและใหญ่กว่าปกติ ขณะเดียวกันที่กบตัวผู้จะส่งเสียงร้อง
บ่อยครั้งและสีของล าตัวออกเป็นสีเหลืองอ่อนหรือมีสีเหลือง
ที่ใต้ขาเห็นชัดกว่าตัวเมีย แต่ถึงอย่างไรก็ตามสีของกบจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยส าหรับ
กบที่นิยมน ามาเลี้ยงอีกชนิดหนึ่ง  คือ กบบลูฟร็อก  ซึ่ ง 
กบบลูฟร็อกจะแตกต่างไปจากกบนาอย่างเห็นได้ชัด โดยมี
ผิวหนังส่วนใหญ่เรียบแต่มีบางส่วนขรุขระและเป็นสีน้ าตาล
ปนเขียว มีจุดสีน้ าตาล ลักษณะเด่นเห็นชัดคือมีส่วนหัวท่ีเป็น
สีเขียวเคลือบน้ าตาลและที่ข้างท้องมีลายน้ าตาลใต้ท้องเป็นสี
ขาวขาทั้งสี่เป็นลายน้ าตาลด าล าตัวอ้วนโดยเฉพาะส่วนท้อง
ใหญ่กว่ากบนา กบที่โตเต็มที่จะมีลักษณะกระเดียดไปทาง 
อึ่งอ่าง ด้วยลักษณะประจ าตัวเช่นนี้ จึงเป็นเหตุให้ไม่มีกบ
ชนิดนี้วางจ าหน่ายทั้งตัวในตลาดสด เพราะนอกจากจะมี
ลักษณะไม่ชวนให้ซื้อหามาประกอบอาหารแล้ว รสชาติของ
เนื้อกบบลูฟร็อกยังมีคุณภาพสู้กบนาไม่ได้อีกด้วย  ส่วน
ลักษณะกบตัวผู้นั้นจะมีวงแก้วหูใหญ่อยู่ด้านหลังตาและใหญ่
กว่าตา กบบลูฟร็อกตัวผู้ทุกพันธุ์ใต้คางจะเป็นสีเหลืองส่วน
กบตัวเมียจะเห็นวงแก้วหูเล็กกว่าตา ส าหรับผู้ที่คิดจะเลี้ยง
กบบลูฟร็อกจะต้องค านึ งถึ งตลาดถ้าท่ านไม่มีตลาด
ต่างประเทศรองรับ หรือไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
ชาวต่างประเทศ ควรเลี้ยงกบนาซึ่งมีตลาดทั้งในและนอก
ประเทศ อีกทั้งระยะเวลาเลี้ยงยังน้อยกว่าอีกด้วย พันธุ์กบที่
เหมาะสม คือ กบนา ที่ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีสีเหลือง 
มีอัตราการเจริญเติบโตดี 
ลักษณะกบพ่อแม่พันธุ์ที่พร้อมผสมพันธุ์ 

• ตัวผู้ มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย มีถุงเสียงใต้คาง สีสันบน
ตัวจะเหลืองกว่าตัวเมีย 

• ตัวเมีย มีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ไม่มีถุงเสียงใต้คาง ตัว
เมียที่ไข่แก่ท้องจะโป่งนูนเห็นได้ชัด 

• แม่พันธุ์ ควรมีอายุ 8 เดือน ขึ้นไป และไข่จะสมบูรณ์
เต็มที่ เมื่ออายุ 1 ปี โดยมีน้ าหนักตัว 330 กรัม ขึ้นไป หรือ
ขนาด 3 ตัวต่อกิโลกรัม ไข่ต้องแก่จัด มีสีด า ข้างล าตัวทั้งสอง
ด้านเมื่อเอามือลูบจะสาก ท้องค่อนข้างใหญ ่

• พ่อพันธุ์ จะมีขนาดเล็กกว่าแม่พันธุ์ ควรมีอายุ 8 
เดือน ขึ้นไป โดยมีน้ าหนักตัว 200-250 กรัม หรือ 4-5 ตัวต่อ
กิโลกรัม จะต้องคึก ดูได้จากเมื่อสอดนิ้วมือเข้าระหว่างขา
หน้าท้ังสอง พ่อพันธุ์จะรัดแน่น 
การเลี้ยงและการจัดการกบพ่อแม่พันธุ์ 

• บ่อที่ใช้เลี้ยงเป็นบ่อสี่เหลี่ยมขนาด 1x1 , 2 x 2 , 2 x 
3 เมตร สูง 1.2 เมตร หรือบ่อซีเมนต์กลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 
หรือ 1.5 เมตร มีวัสดุปิดด้านบน เช่น กระเบื้องมุงหลังคา 
เพื่ อป้ องกัน ไม่ ให้ กบตกใจ  เครี ยดหรื อ โดนแดด  ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเปิดให้ได้รับแสงแดดได้บ้าง 

• ต้องเลี้ยงแยกเพศ แบ่งเป็นบ่อแม่พันธ์ุและบ่อพ่อพันธุ์ 
เมื่อถึงฤดูผสมพันธ์ุจึงน ามารวมกันเพื่อจับคู่ 

• ไม่ควรเลี้ยงกบหนาแน่นเกินไป อัตราการปล่อยที่
เหมาะสม คือ 40 ตัวต่อตารางเมตร 

• มีการเปลี่ยนถ่ายน้ าสม่ าเสมอ และควบคุมไม่ให้น้ า
เสีย 

• ให้อาหารวันละ1 – 2 ครั้งเมื่อใกล้ฤดูผสมพันธุ์ให้ลด
ปริมาณอาหารลง  

• มีการให้วิตามินและแร่ธาตผุสมอาหารเพื่อบ ารงุระบบ
สืบพันธุ ์
บ่อท่ีใช้ผสมพันธุ์และเลี้ยงกบ 

• โดยทั่วไปแล้วบ่อเลี้ยงกบจะเป็นบ่อเอนกประสงค์ คือ 
ใช้ตั้งแต่ผสมพันธุ์ อนุบาลลูกอ๊อด อนุบาลลูกกบ จนถึงเลี้ยง
กบขุนหรือกบเนื้อ 

• บ่อเลี้ยงกบ มักเป็นบ่อซีเมนต์ มีหลายรูปแบบ เช่น ปู
กระเบ้ือง ทาสีเหลือง บ่อมีหลายขนาด เช่น 3x 4 , 3.2x 4 , 
4x 4 , 4x 5 , 4x 6 เมตร สูง 1.2 เมตร ขึ้นกับความเหมาะสม
ในแต่ละพื้นท่ี แต่ที่นิยมคือ 3x 4 เมตร 

• บ่อเลี้ยงจะมีการเทคานและใช้อิฐบล็อค4 – 6 ก้อน
ก่อเป็นผนัง พื้นบ่อมีการเทปูนหนาพอสมควรเพื่อป้องกันน้ า
รั่วซึม ด้านในของบ่อทั้ง 4 ด้าน จะฉาบผิวสูงประมาณ  
30-50 เซนติเมตร 

• บ่อที่ใช้ผสมพันธ์ุและอนุบาลลูกอ๊อด มักจะสร้างโดยมี
เกาะตรงกลาง ซึ่งสูงประมาณ 1 คืบ และมีน้ าล้อมรอบ
ด้านข้างทั้ง 4 ด้าน พื้นบ่อที่ ในส่วนที่มีน้ าล้อมรอบจะ 
ลาดเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อสะดวกในการถ่ายเทน้ า มีท่อ
ระบายน้ าในส่วนที่ลาดที่สุด โดยมีท่อพลาสติกสวมตรง 
รูระบายน้ าหรือมีตะแกรงครอบตรงรูระบายน้ า มีการฝังท่อ
จากรูระบายน้ าไปยังด้านข้างของบ่อเพื่อระบายน้ าท้ิง และน า
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ท่อพลาสติกงอมาสวมท่อที่ยื่นออกมา แล้วใช้ท่อพลาสติกตรง
มาต่ออีกครั้งหนึ่ง 

• บางพื้นที่บ่อกบที่ใช้ผสมพันธุ์ อนุบาลและเลี้ยงเป็น
กบขุน พื้นบ่อจะเรียบและเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง มีการ 
ปูกระเบื้อง และมีท่อระบายน้ าอยู่ตรงส่วนที่ลาดที่สุด โดย
ช่วงลูกอ๊อดหางหดจะลดระดับน้ าลงและหาวัสดุที่ให้ลูกอ๊อด
ขึ้นไปอยู่ เช่น โฟม แผ่นพลาสติก ไม้ไผ่ ทางมะพร้าว เป็นต้น 
หรืออาจจะช้อนลูกกบที่ขึ้นแพแล้วไปเลี้ยงในบ่ออื่นที่เตรียม
ไว้ส าหรับอนุบาลลูกกบโดยเฉพาะก็ได้ 

• บ่อกบควรตั้งอยู่กลางแจ้ง มีแสลนกรองแสงท าเป็น
หลังคาและกันแดด รวมทั้งมีตาข่ายกันนกหรือศัตรูที่จะเข้า
มาจับกินกบ ป้องกันกบตกใจ 
การเพาะพันธุ์ 

• ล้างบ่อให้สะอาดที่สุด แล้วเติมน้ าในบ่อเพาะพันธุ์ ให้
ได้ระดับ 5-7 เซนติเมตรหรือท่วมหลังกบ 

• ใส่พืชน้ า หรือหญ้า ลงไป ก่อนใส่ต้องน ามาท าความ
สะอาดด้วยด่างทับทิมก่อน 

• น ากบตัวผู้และตัวเมียพร้อมที่จะผสมพันธุ์ปล่อยลงใน
บ่อเพาะพันธุ์ช่วงเย็นเพื่อให้กบเลือกคู่กัน  โดยบ่อขนาด 
3x4 เมตร สูง 1.2 เมตร จะปล่อยพ่อแม่พันธ์ุ 4-5 คู่ 

• ในการผสมพันธุ์กบตัวผู้จะไล่เวียนกบตัวเมีย แล้วใช้
ขาหน้าโอบรัดตัวเมีย ทางด้านหลัง เพื่อรีดให้ไข่ออกมา 
ขณะเดียวกันตัวผู้จะปล่อยน้ าเช้ือออกมาผสมทันที 

• โดยปกติกบจะผสมพันธุ์ในตอนกลางคืน รุ่งเช้าให้น า
พ่อแม่พันธุ์ออกจากบ่อ ปล่อยให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัว ซึ่งจะ
ให้เวลา 18-36 ชม. แล้วรอจนไข่แดงหมดค่อยให้อาหารผง
ลูกอ๊อด หรือไข่ตุ๋น ก็ได้ จนอายุประมาณ 7 – 10 วันเริ่มให้
อาหารเม็ดโฟมลอยน้ าให้กินต่อไปจนเป็นลูกกบเล็ก(หางหด) 

• หลังจากผสมพันธุ์แล้วจะต้องเพิ่มระดับน้ าวันละ 5-7 
เซนติเมตร จนสูง 30 เซนติเมตร เมื่อลูกอ๊อดหางหดจึงค่อย
ลดระดับน้ าลง 

• ช่วงลูกอ๊อดบอายุ 20-30 วัน ต้องหาไม้กระดาน โฟม 
แผ่นพลาสติกลอยน้ า ให้ลูกกบข้ึนไปอยู่ 

• ไข่ท่ีฟักออกมาจะเจริญเติบโตเป็นลูกอ๊อด และพัฒนา
เป็นลูกกบเล็กใช้เวลาประมาณ 30-36 วัน หรือ ประมาณ  
1 เดือนเศษ 

• ถ้าลูกอ๊อดตัวใดโตไว ต้องขยันคัดขนาดไปเลี้ยงแยกใน
บ่ออนุบาล เพื่อป้องกันลูกอ๊อดกัดกินขาลูกกบเล็ก หรือกัดกิน
กันเอง 
แนวคิดและข้อแนะน าในการเพาะพันธุ์ 

• ในการเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดช่วง 2 – 7 วัน ต้องหมั่น
สังเกตุว่าน้ าจะเน่าเสียหรือไม่ ต้องใส่ใจอย่างมาก หรือมีเวลา
อย่างเพียงพอในการอนุบาลลูกอ๊อดทั้งวัน 

• ในการเพาะเลี้ยงลูกอ๊อด ห้ามปล่อยให้น้ าเน่าเสีย
เด็ดขาด เพราะลูกอ๊อดจะตายยกบ่อได้ภายใน 8 ชม. หากน้ า
เน่าแล้วจะยากที่จะช่วยให้ลูกอ๊อดมีชีวิตรอดได้อีก 

• ในการเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดครั้งแรกๆ ผู้เพาะมักจะท าไม่
ส าเร็จ ลูกอ๊อดอาจจะตายยกคอก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ให้ค่อยๆ
หาสาเหตุว่าเกิดจากสิ่งใด และแก้ไขไปทีละอย่างจนหมด 
เพราะสภาพแวดล้อมในแต่ละจุดท่ีใช้เพาะแตกต่างกัน  จึง
ต้องดูให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเรา อย่าเช่ือผู้อื่นมาก ให้
ทดลองเองดีที่สุดครับ แล้วท่านจะเพาะได้ส าเร็จในที่สุด 

• อย่าใจร้อนให้ทดลองเพาะครั้งละน้อยๆ เพื่อศึกษา
วิธีการอนุบาลจริง ให้เข้าใจและเหมาะสมกับพื้นที่ของท่าน 
ก่อนเพาะเป็นจ านวนมากๆ 

• ส าหรับผู้ที่จะเลี้ยงกบเพื่อเป็นอาชีพเสริม(เลี้ยงไม่เกิน
ครั้งละ 5,000 ตัว) ให้เริ่มเลี้ยงช่วงปลายเดือนกันยายน ของ
ทุกป ีโดยซื้อลูกพันธ์ุกบมาเลี้ยง จะสะดวกและคุ้มค่ากว่าการ
เลี้ยงพ่อพันธุ์กบ แม่พันธุ์กบ ไว้เพาะเอง เพราะไม่ต้อง
เสียเวลาดูแลพ่อแม่พันธุ์และไม่ต้องยุ่งยากในช่วงอนุบาล
ลูกอ๊อด 

• ปกติการเพาะพันธุ์จ าท าส าเร็จได้ง่ายในช่วงต้นฤดูฝน 
ถ้าปลายๆหรือต้นฤดูหนาวจะเพาะยากข้ึน จึงควรวางแผนให้
ดีก่อนเพาะพันธ์ุ 
ข้อส าคัญของพ่อพันธุ์กบ แม่พันธุ์กบ 

แข็งแรง ไม่อมโรค มิฉะนั้น เพาะพันธ์ุไปก็เสียเวลาครับ 
โอกาสรอดน้อยมากๆต้นทุนการเพาะพันธ์ุกบ เพื่อตัดสินใจวา่ 
เพาะลูกกบไว้เลี้ยงเอง จะคุ้มค่ากว่าซื้อลูกพันธุ์กบที่อื่นมา
เลี้ยง หรือไม่? 

1. ต้นทุน พ่อพันธุ์กบ แม่พันธุ์กบ คู่ละ 350 – 700 
บาท ตามขนาด อายุและฤดูกาล(กบ 1 คู่ ไข่เฉลี่ย 1,000 
ฟอง/ครั้ง ออกเป็นลูกอ๊อดเฉลี่ย 800 ตัว เลี้ยงรอดเป็นลูกกบ
เฉลี่ย 600 ตัว) 

2. ต้นทุน สร้างสถานที่ใช้เลี้ยงพ่อพันธุ์กบแม่พันธุ์กบ
แบบแยกเพศ อย่างน้อยใช้บ่อปูนจ านวน 2 บ่อ 

3. ต้นทุน ค่าอาหาร พ่อพันธุ์กบ แม่พันธุ์กบ ที่ต้องกิน
ทุกวัน นอกจากนั้นยังต้องให้อาหารเสริมบ ารุงระบบสืบพันธุ์
อีกด้วย 

4. ต้นทุน ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเวลา ดูแลถ่ายน้ า พ่อพันธุ์กบ 
แม่พันธ์ุกบ 

5. ต้นทุน กรณีเลี้ยงไม่ดี ท าให้ พ่อพันธุ์กบ แม่พันธุ์กบ 
ตาย หรือไม่ยอมออกไข่ หรือที่แย่ที่สุดคือ พ่อแม่พันธุ์ติดโรค 
ซึ่งจะต้องน าไปท าลายทิ้งทั้งหมด แล้วเริ่มต้นหาซื้อพ่อแม่
พันธุ์กบมาใหม่ทั้งหมด ดังนั้น หากต้องการมีพ่อแม่พันธุ์สัก 
200 คู่ จะต้องใช้เงินทุนอย่างน้อย 70,000 บาท  

6. ต้นทุน บ่อปูนส าหรับใช้เพาะพันธ์ุ ตามวิธีด้านบน 
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7. ต้นทุน ค่าอาหาร ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเวลา ดูแลถ่ายน้ า 
ลูกอ๊อดเล็ก อายุ 2 – 25 วัน มักต้องถ่ายน้ าทุกๆวัน ต้องเฝ้า
ให้อาหาร และสังเกตอาการต่างๆ ตลอดทั้งวัน จนกว่าจะเริ่ม
มีขาและเป็นตัวลูกกบเล็ก 

8. ต้นทุน การนั่งคัดขนาดลูกอ๊อดและลูกกบเล็ก เพื่อ
น าไปอนุบาลแยกตามขนาด ป้องกันลูกกบกัดกินกันเอง จน
เกิดบาดแผล หรือตายได้ 
การเตรียมบ่อเพาะพันธุ์  

1. ล้างท าความสะอาดบ่อเพาะพันธุ์ก่อนที่จะท าการ
เพาะด้วยด่างทับทิมเข้มข้น 10 ppm แช่ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 
ช่ัวโมง จากนั้นล้างท าความ สะอาดให้หมด 

2. เติมน้ าสะอาดใส่บ่อให้ลึกประมาณ 5-7 ซม. และไม่
ควรให้ระดับน้ าสูงเกินไปกว่านี้เพราะไม่สะดวกในการที่กบตัว
ผู้จะโอบรัดตัวเมียขณะที่กบตัวเมียเบ่งไข่ออกมาจากท้อง มัน
จะต้องใช้ขาหลังยันที่พื้น ถ้าน้ าลึกมากขาหลังจะยันพ้ืนไม่ถึง
และจะลอยน้ าท าให้ไม่มีพลัง เป็นเหตุให้ไข่ออกมาไม่มาก 
การคัดพ่อ-แม่พันธุ์ 

1. แม่พันธุ์ตัวที่มีไข่ส่วนท้องจะขยายใหญ่ และจะมีปุ่ม
สากข้างล าตัวทั้2 ข้าง เมื่อเราใช้นิ้วสัมผัสจะรู้สึกได้ และแม่
พันธุ์ตัวที่พร้อมมากจะมีปุ่มสากมากแต่เมื่อไข่หมอท้องปุ่ม
สากนี้ก็จะหายไป 

2. การคัดเลือกพ่อพันธุ์ เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์กบตัวผู้จะ
ส่งเสียงร้องเสียงดังและกล่องเสียงที่ใต้คางก็จะพองโปน 
ล าตัวจะมีสีเหลืองเข้มและเมื่อเราใช้นิ้วสอดที่ใต้ท้อง มันจะ
ใช้หน้ากอดรัดนิ้วเราไว้แน่น 
การผสมพันธุ์  

1. ปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์ลงไปในบ่อที่เตรียมไว้แล้ว โดยใช้
อัตราส่วนตัวผู้ต่อตัวเมีย จ านวน 1:1 ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. และ
จะต้องท าการปล่อยให้กบผสมกันในตอนเย็น 

2. เมื่อปล่อยกบลงไปแล้วจึงเปิดฝนเทียมเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้กบจับคู่ผสมพันธุ์ ซึ่งจะอยู่ในช่วงเวลา ประมาณ 
17.00 น. - 22.00 น. ซึ่งภายในบ่อเพาะต้องมีท่อให้น้ าล้น
ออกด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน้ าสูงเกินไป 

3. กบจะจับคู่ผสมพันธ์ุและจะปล่อยไข่ตอนเช้ามืด 
4. การเปลี่ยนถ่ายน้ า เมื่อลูกอ๊อดฟักออกเป็นตัวจะต้อง

เพิ่มระดับน้ าในบ่อขึ้นเรื่อยๆ จนอยู่ที่ระดับความลึก 30 ซม. 
5. ลูกอ๊อดอายุครบ 4 วัน จะต้องท าาการย้ายบ่อครั้ง

แรกและระดับน้ าที่ใช้เลี้ยงควรอยู่ที่ระดับ 30 ซม. 
6. เปลี่ยนถ่ายน้ าทุกวันๆ ละ ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ 
7. ทุกๆ 3-4 วัน ท าการย้ายบ่อพร้อมกับคัดขนาด

ลูกอ๊อด 
8. เมื่อลูกอ๊อดเริ่มเข้าที่ขาหน้าเริ่มงอกต้องลดระดับน้ า

ในบ่อลงมาอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ  5-10 ซม. และ

จะต้องใส่วัสดุที่ ใ ช้ส าหรับเกาะอาศัยลงไปในบ่อ  เ ช่น 
ทางมะพร้าว แผ่นโฟม เป็นต้น 
สื่อประกอบการเรียนการสอน 

สื่อกลางที่จะช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้
หรืออยากจะเรียนรู้ ท าให้เกิดความคิด ความอ่าน และเกิด
ความเจริญงอกงามทางสติปัญญา ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ จากแนวคิดนักการศึกษา กาเย (Gagne) 
ประกอบด้วย ผู้เรียน ( Learner) มีระบบสัมผัสและ ระบบ
ประสาทในการรับรู้สิ่งเร้า ( Stimulus) คือ สถานการณ์ต่างๆ 
ที่ เป็นสิ่ ง เ ร้ า ให้ผู้ เ รี ยนเกิดการ เรี ยนรู้ การตอบสนอง 
(Response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 

 
3.วิธีการวิจัย  

ขั้นตอนการวิจัยเพื่อด าเนินการสร้างสรรค์สื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้ วยตนเองด้วยสื่อการเพาะ
ขยายพันธุ์กบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ล าปาง แบบที่มีความสมบูรณ์ ด้านใช้งานและกรณีศึกษาครั้ง
นี้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นในการพัฒนา 
จังหวัดล าปาง โดยให้นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ได้ออกปฏิบัติงานจริง โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ใน
การเก็บข้อมูลที่ส าคัญ โดยท าการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสื่อสารสนเทศการเพาะขยายพันธ์ุกบจนสามารถพัฒนา
ระบบสื่อสารสนเทศโดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ โดยท าการพัฒนาสื่อการ
เพาะขยายพันธุ์กบ ให้สามารถท าการทดสอบระบบสื่อสาร
สนเทศได้ด้วยตัวของนักศึกษาเอง และบุคคลที่สนใจ ได้แก่ 

 1. นักศึกษาสาขาวิชาสาขาสัตวศาสตร์และประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดล าปาง
จ านวน 30 คน  

 2.  อาจาร ย์  1 ท่าน  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาจังหวัดล าปาง 

ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาข้อมูล
ต่างๆ เพื่อสร้างสื่อการเพาะพันธุ์กบในบ่อปูนซีเมนต์ศึกษา
ลักษณะขั้นตอนและวิธีการต่างๆตั้งแต่เริ่มการสร้างบ่อเลี้ยง
กบ จนไปถึงการเลือกพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ลงบ่อ เพื่อท าการ 
ผสมพันธุ์กบในการผสมพันธุ์แบบเลียนแบบธรรมชาติ หรือ
การผสมพันธุ์ตามปกติ (ฤดูฝน) ดูแลเลี้ยงตั้งแต่ยังไข่จนถึงโต
เป็นกบรุ่นเพื่อขายส่งไปยังตลาด หรือเก็บไว้เป็นกบพ่อพันธุ์-
แม่พันธุ์ต่อไป เพื่อมาเป็นแนวทางในการสร้างสื่อผสม 
การเพาะพันธุ์กบในบ่อปูนซีเมนต์ศึกษาข้อมูลต่างๆของการ
เพาะพันธุ์กบและท าการสร้างผลงานโดยใช้โปรแกรมตัดต่อ
ภาพวิดีโอซึ่งเป็นโปรแกรมหลักท่ีใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้
สื่อน าเสนอหรืองานตัดต่อต่างๆ ออกแบบสร้างสรรค์งานเป็น
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วีดีโอ โปรแกรมตัดต่อภาพวิดีโอเป็นเครื่องมือ ช่วยสร้างสรรค์
งานวีดีโอและการตัดต่อ สามารถปรับแต่งแก้ไขหรือออกแบบ
วีดีโอท าได้ง่ายด้วยเทคนิค “ตัดต่อใส่เอฟเฟก” ที่พัฒนามา
เพื่อสนับสนุนการ และอักทั้งยังสร้างงานตัดต่อวีดีโอทั้ง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวส าหรับการน าเสนอผ่านใน
รูปแบบสื่อวีดีโอซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่
หลากหลายรูปแบบตลอดจนการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้จริง 

 

 
รูปที่ 1 การลงพื้นที่วิจัยบ่อเพาะขยายพันธ์ุกบ 

เพื่อเก็บข้อมูลภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ระบบงานที่ต้องท า  : สื่อการเพาะพันธุ์กบในบ่อ

ปูนซีเมนต์ จะต้องมีการตัดต่อวีดีโอที่ได้ไปรวบรวมในทาง
ทฤษฎีและทางปฏิบัติให้มีความเข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติ
ตามได้จริงและเวลาต้องไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ซึง่ถ้าน้อย
หรือมากจนเกินไปนั้นอาจจะท าให้ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจเบื่อได้ 
จึงจ าเป็นต้องมีการใส่ลูกเล่นภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ เข้าช่วย 
เ พื่ อ ใ ห้ มี ลู ก เ ล่ นที่ ท า ใ ห้ ผู้ ดู ส นุ ก ส นาน ไปกั บก า รดู 
สื่อประสมการเรียนรู้ดังกล่าว  

การน าไปใช้งาน : สื่อการเพาะพันธ์ุกบในบ่อปูนซีเมนต์ 
สามารถน าไปใช้ ในช่ัวโมงเรียนการสอนได้ โดยให้ศึกษาจาก
สื่อประสมและท าการปฏิบัติตามหรือท าแบบทดสอบสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการที่ได้ดูสื่อการเพาะพันธุ์กบใน
บ่อปูนซีเมนต์ และยังสามารถน าไปใช้ในการอบรมต่างๆ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาวิชาสาขาสัตวศาสตร์
และประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัด
ล าปาง จ านวน 30 คน อาจารย์ 1 ท่าน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จังหวัดล าปาง    

ศึกษาหลักการใช้สี ความสดของสี สีของพื้นหลัง สีคู่
ประกอบหรือโทนสีที่ตัดกัน ลักษณะของฉากที่มีรูปร่างเรียบ
ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 50% ของพื้นที่ ศึกษาการ
ถ่ายท าในรูปแบบสื่อวีดีโอต่างในทางรายการ  ยูทูป หรือ
สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพเคลือ่นไหวและ
ภาพนิ่ง และศึกษารูปแบบสื่อประสมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อการเพาะขยายพันธุ์กบ โดยการ
ลงพื้นที่น าสื่อประสมไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้ 
นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาจังหวัดล าปาง จ านวน 30 คน อาจารย์ 1 ท่าน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดล าปาง 
การออกแบบร่างและการออกแบบจริง 

การออกแบบสื่อผสมการเพาะพันธุ์กบในบ่อปูนซีเมนต์ 
แต่ละระบบนั้นได้มีการวาดโครงร่างการสัมภาษณ์ของพิธีกร
โดยออกแบบร่างเป็นรูปแบบ(Storyboard) แต่ละระบบ ซึ่ง
จะเป็นขั้นตอนตามขอบเขตที่ได้ตั้งไว้  แล้วลงมือถ่ายท าใน
พื้นที่จริงเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการท างานสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 
รูปที่ 2 เมนูเข้าสู่สื่อการเพาะขยายพันธ์ุกบ 

การออกแบบจริงของการสร้างสื่อประสมการเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง ด้ ว ย สื่ อ ก า ร 
เพาะขยายพันธุ์กบ ในการเรียนรู้เรื่องการเพาะพันธุ์กบในบ่อ
ปูนซีเมนต์ หลังจากที่ได้ท าการถ่ายท าแล้วก็จะน าวีดีโอที่
รวบรวมมาท าการตัดต่อใส่เอฟเฟ็คซึ่ง มีขั้นตอนหลากหลาย
ที่ซับซ้อน และรายละเอียดที่หลากหลาย การสร้างจึงต้องเริ่ม
การท างานแบบเป็นขั้นตอนเพื่อง่ายต่อการท างาน 
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รูปที่ 3 ภาพการสอบถามอาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการเพาะเลี้ยงกบ 

จากนั้นน าสื่อที่ได้รับการพัฒนาจนสมบูรณ์แล้วไป
ทดสอบโดยการประเมินคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และใช้แบบสอบถามที่ ได้ เก็บหรือรวบรวมข้อมูลและ
ด าเนินการจัดระเบียบข้อมูลขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยจะใช้การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่เรียกว่าสถิติความหมาย
ของสถิติค าว่าสถิติ  (Statistics) ใช้ในการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 

สถิ ติ อย่ า ง ง่ ายของ เพี ย รสั น  (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามในกระบวนการ EDFR รอบที่ 2 และ 3 ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ได้จาการตอบแบบสอบถามผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าสถิติได้แก่ค่าร้อยละค่ามัธยฐาน (Median) และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 

4. ผลการวิจัย (Results) 
ผลการวิจัยน าเสนอโดยการน าผลการประเมินมา

เปรียบเทียบ เพื่อหาข้อสรุปในการออกแบบแต่ละหัวข้อ  
1) วิเคราะห์ผลคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-
test) และผลคะแนนการท าแบบทดสอบหลังการเรียน 
(post-test) แล้วน าผลคะแนนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  -
แบบทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) ชนิด 4 ค าตอบ 
จ านวน 10 ข้อแบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) ชนิด 
4 ค าตอบ จ านวน 10 ข้อ และใช้สัมภาษณ์และบันทึกในแบบ
ประเมินประสิทธิภาพการสอน ประเภทสื่อประสม เพื่อ
ประมวลความคิดเห็นและประสิทธิภาพของสื่อแต่ละระบบ 

จะเห็นได้ว่าคะแนนทดสอบก่อนการเรียนส่วนใหญ่อยู่
ในระดับปานกลาง (5-6 คะแนน) ร้อยละ 40 และ 20 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงพื้นความรู้ก่อนการเรียนของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์กบอยู่ในระดับปาน

กลาง สามารถท าคะแนนได้สูงสุดที่ 8 คะแนนเท่านั้นจาก
ทั้งหมด 10 คะแนน (ดังตารางที่ 1) 

จากตารางที่ 2 แสดงผลได้ว่าคะแนนทดสอบหลัง
การเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (7-8 คะแนน) ร้อยละ40 
และ 23.33 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบ
ก่อนการเรียน (Pre-test) (ตารางที่ 1) และคะแนนทดสอบ
หลังการเรียน (post-test) (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่า
หลังจากการน าสื่อประสมมาใช้ในการเรียนการสอน จะส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น  นักเรียน
สามารถท าแบบประเมินความรู้ในระดับ 7-10 ข้อ ได้สูงถึง
ร้อยละ 79.99 

ตารางที่ 1 ระดับคะแนนก่อนชมสื่อในการท าแบบประเมิน
ความรู้เรื่องกบของนักศึกษาภาคประมง 

 

ตารางที่ 2 ระดับคะแนนภายหลังชมสื่อในการท าแบบ
ประเมินความรู้เรื่องกบของนักศึกษาภาคประมง 

 

ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียด
การเพาะพันธุ์กบ 
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาของรายวิชาฯ มี
เนื้อหาทันสมัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาอยู่
ในระดับมาก ร้อยละ 60.7  มีเนื้อหาและการด าเนินเรื่องมี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 60.0 
และเนื้อหาคุณค่าและน่าสนใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 
50.0 ซึ่งเป็นระดับผลงานสื่อที่สามารถช่วยในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ดี 

ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเสนอ โดยใช้
สื่อผสม 

 
 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าการน าเสนอโดยใช้สื่อ
ประสม ความสอดคล้องระหว่างภาพกับค าบรรยาย อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 73.3  การด าเนินเรื่องน่าสนใจอยู่ในระดบั
มาก ร้อยละ 64.0 ภาพและเสียงชัดเจน สื่อความหมายได้
เข้าใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 53.3 ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 70.0 และระยะเวลาการ
น าเสนอเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60.0 

5. อภิปรายผลการวิจัย  
การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ดี จ าเป็นจะต้องเตรียมความ

พร้อมในด้านการวางบทพูด วางกล้อง อุปกรณ์ในการ
บันทึกภาพและเสียงที่ดี  เพื่อที่จะได้ท าการสร้างเป็น 
สื่อประสมการเรียนการสอน ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อการเพาะขยายพันธุ์กบ ซึ่งเป็น
เป็นการยากที่เลี้ยงดูด้วยตนเองได้หากขาดการติดต่อจาก
ผู้เช่ียวชาญอย่างสม่ าเสมอ โดยที่สื่อสารสนเทศนี้จะช่วยให้ผู้
ที่ต้องการเลี้ยงกบด้วยตนเอง สามารถศึกษาวิธีการเตรียมตัว 
การเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์กบได้ด้วยตนเอง และสามารถสื่อ
น าเสนอนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่จะน าความรู้ ที่มีอยู่
ในห้องเรียน หรือในรั้วมหาลัย เผยแพร่ไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
โดยมีวิทยากรผู้เช่ียวชาญโดยตรงเป็นผู้ให้ความรู้  มีความ
พร้อม ความสมบูรณ์ ด้านใช้งาน 

การสร้างสื่อประสม การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ด้วยตนเองด้วยสื่อการเพาะขยายพันธุ์กบ โดยการพัฒนาสื่อ 
การเรียนรู้ด้านการสอน เรื่องการเพาะขยายพันธุ์กบที่
สามารถน าไปใช้ ในช่ัวโมงเรียนการสอนได้ เพื่อให้นักศึกษา
และชาวบ้านสามารถเลี้ยงกบได้ดด้วยตนเองโดยจาก
การศึกษาใช้สื่อประสมเรื่อง การเพาะขยายพันธุ์กบได้ด้วย
ตัวเอง ที่ส าคัญสามารถน าความรู้เรื่องการเพาะขยายพันธุ์กบ 
น าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยตัวเองที่มีความสมบูรณ์ด้านเนื้อหา 
ใช้งานได้ง่ายอีกด้วย พร้อมท้ังสามารถเพยแพร่ไปในสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆเพื่อขยายวงกว้สงแก่ผู้ที่สนใจในการเลี้ยงกบ
อีกต่อไปอนาคตอีกด้วย  ถือว่าเป็นสื่อนวัฒตกรรมที่มี
ความส าคัญมากในอนาคตต่อไป 

6. สรุป  
จากการน าสื่อประสมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นกว่าการ
บรรยายเพียงอย่างเดียว  นอกจากน้ีจากการสังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียนพบว่าสื่อประสมสามารถดึงความสนใจของ
นักศึกษาให้ตั้งใจฟัง และมุ่งความสนใจไปท่ีการน าเสนอ แต่ก็
มีบางกลุ่มที่ไม่สนใจดูและฟัง  ท าให้ผู้สอนต้องเพิ่มกิจกรรม
ในช้ันเรียน โดยให้จับกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในวีซีดี  
เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ วัดและประเมินผลความรู้ของ
นักศึกษาอีกครั้ง  เมื่ออยู่ในช้ันเรียนท าให้การจัดการเรียน
การสอนสามารถเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว  เมื่อมี
การซักถาม ก็สามารถเข้าใจและตอบค าถามได้ถูกต้อง 
นอกจากน้ียังมีพฤติกรรมที่กระตือรือร้นในการตอบค าถาม 

ทางผู้วิจัยการสร้างเป็นสื่อผสมด้านการเรียนการสอน 
ในเรื่อง การพัฒนาสื่อเพาะขยายพันธุ์กบซึ่งส่วนมากเข้าใจกนั
ได้ง่าย และสื่อน าเสนอนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่จะ
น าความรู้ ที่มีอยู่ในห้องเรียน หรือในรั้วมหาลัย เผยแพร่ไปยงั
สถานที่ต่างๆ โดยมีวิทยากรผู้เช่ียวชาญโดยตรงเป็นผู้ให้
ความรู้ มีความพร้อม ความสมบูรณ์ ด้านใช้งานการสร้าง 
สื่อประสม ในการเรียนรู้ เรื่องการเพาะพันธุ์กบโดยวิธี
เลียนแบบธรรมชาติโดยการพัฒนาสื่อ การเรียนรู้ด้านการ
สอน เรื่องการเพาะพันธุ์กบ ที่สามารถน าไปใช้ ในช่ัวโมงเรียน
การสอนได้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ได้จริงและมีการ
น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  โดยจากการศึกษาใช้ 
สื่อประสมเรื่องการเพาะพันธุ์กบกรณีศึกษาได้ด้วยตัวเอง 

ที่ส าคัญสามารถน าความรู้ เรื่องการเพาะพันธุ์กบ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยตัวเองและได้เรียนรู้สื่อผสมการ
เพาะพันธุ์กบโดยวิธีธรรมชาติและวิธีเลียนแบบธรรมชาติ ได้
ด้วยตนเองลดการติดต่อสอบถามจากผู้เช่ียวชาญได้ดี  เพื่อ
ขยายช่องทางการเข้าถึงสื่อสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
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สูงสุด และสามารถขยายผลเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงใน
อนาคตต่อไป 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 การพัฒนาสื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วย
ตนเองด้วยสื่อการเพาะขยายพันธุ์กบ ในครั้งนี้ส าเร็จสมบูรณ์
ได้เนื่องจากการให้ความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยแก้ ไขปัญหา
ข้อบกพร่องต่างๆเพื่อให้ระบบงานประสบผลส าเร็จเป็นอย่าง
ดีขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่นที่
ได้กรุณาเป็นที่ปรึกษาโครงการขอขอบพระคุณอาจารย์
สมเกียรติ ตันตาที่ให้ข้อมูลและสถานที่ในการถ่ายท ารวมไป
ถึงให้ค าปรึกษาส าหรับการท างานวิจัยในครั้งนี้โดยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าพัฒนาสื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วย
ตนเองด้วยสื่อการเพาะขยายพันธุ์กบจะมีคุณค่าและเกิด
ประโยชน์ต่อนักศึกษาคณะอาจารย์และบุคลากรเช่นชุมชน
ต่างๆผู้ที่สนใจที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา
ต่อไปขอมอบคุณค่าและประโยชน์อันพึงได้รับจากความ
มุ่ งมั่ น เพื่ อจะพัฒนาคุณภาพการวิจัยครั้ งนี้ เป็นให้แด่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อใช้ประโยชน์ใน
เชิงสร้างสรรค์ต่อไป 
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บทคัดย่อ  
กะเม็งเป็นวัชพืชที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งในการจะน าพืชดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์จ าเป็นต้องศึกษา

คุณสมบัติของพืชโดยการน าส่วนดอก ใบ ก้าน และรากมาสกัดด้วยตัวท าละลายที่มีข้ัวแตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ อะซิโตน เมธา
นอล และน้ า ตามล าดับ พบว่าสารสกัดจากดอกกะเม็งด้วยเมธานอลมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระสูงและสัมพันธ์กับปริมาณ
สารประกอบฟีนอลอย่างมีนัยส าคัญ  ซึ่งจากการศึกษาฤทธ์ิต้านแบคทีเรียบางชนิด ได้แก่ Escherichia coli, Bacillus 
subtilis, Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus epidermidis พบว่า สารสกัดใบด้วยอะซิโตนมีฤทธ์ิยับย้ัง
เชื้อ E. coli ได้สูงสุด ส่วนสารสกัดก้านด้วยอะซิโตนมีฤทธ์ิยับย้ังเชื้อ B. subtilis ได้สูงสุด  สารสกัดรากด้วยเมธานอลมีฤทธ์ิ
ยับย้ังเชื้อ P. aeruginosa  ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคแกรมลบได้สูงสุด อีกทั้งยังพบว่า สารสกัดดอก ก้าน และรากด้วยอะซิโตน
สามารถยับยั้งเชื้อ S. epidermidis ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคแกรมบวกได้ดี โดยข้อมูลจากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีโดยวิธีแก๊ส
โครมาโตกราฟ-แมสสเปกโตรมิเตอร์ พบสารออกฤทธ์ิส าคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) 4-terpineol ซึ่งมีคุณสมบัติต้านเชื้อราและเชื้อ
แบคทีเรีย 2) α-pinene, β-myrcene, α-terpinene, caryophyllene, และ γ-terpinene ซึ่งเป็นสารส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายมนุษย์ และ 3) linalool, and (+)-α-copaene, 3-methyl butanal และ β-farnesene ที่เป็นสารกลุ่มส าคัญใน
การจัดการศัตรูพืช จากผลการศึกษาท้ังหมดสรุปได้ว่า ตัวท าละลายที่ใช้สกัดและส่วนของพืชมีผลต่อคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย
และต้านอนุมูลอิสระ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปกโตรมิเตอร์ยังชี้ให้เห็นว่าส่วนของกะเม็งที่
อยู่เหนือพ้ืนดินมีศักยภาพในการน าไปพัฒนาเป็นยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืชได้ในอนาคต 

ค าหลัก : กะเม็ง  สารต้านแบคทีเรีย สารต้านอนุมูลอิสระ  
 
Abstract 
         Eclipta prostrata L. is considered to be weed which native to Thailand. With a view to positive 
utilization of this plant, the flower, leaf, stem, and root of E. prostrata were extracted with acetone, 
methanol and water subsequently. It was found that methanolic extract of flower possesses the highest 
antioxidant activity and highest total phenolic content significantly. The extracts of these parts were tested 
for its antibacterial activities against Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa and 
Staphylococcus epidermidis. It was found that the highest activity of an antibacterial of E. coli was exhibited 
in leave extracted in acetone, of B. subtilis was exhibited in stem extracted in acetone, of P. aeruginosa 
was exhibited in root extracted in methanol, and of S. epidermidis was exhibited in flower, stem and root 
extracted in acetone. Interestingly, GC-MS profiling indicated that there are three categories of compounds 
included 1) 4-terpineol which are possessed antifungal and antibacterial properties, 2) α-pinene, β-myrcene, 
α-terpinene, caryophyllene, and γ-terpinene which are human health promoting compounds, and 3) linalool, 
(+)-α-copaene, 3-methyl butanal, and β-farnesene which are important in agricultural pest management. In 
conclusion, extraction solvents and plant material parts influenced the antibacterial and antioxidant 
properties and GC-MS profiling indicated that the aerial parts of E. prostrata also possesses the high 
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potential compounds in developing new drugs, health promoting agents, and pesticides as commercial 
products in the future. 

Keywords : Eclipta prostrata, antibacterial, antioxidant  

1. Introduction 
     Weeds are playing an important role in drug 
discovery and have been exploited for effective and 
beneficial uses against pathogens.  They are also 
expected to have lesser undesirable effects in 
comparison to synthetic drug with effective, and 
economical therapeutic options, especially in the 
term of animal infectious disease in developing 
countries. Furthermore, their antioxidant property is 
also important for inhibiting many oxidation 
reactions caused by free radicals thereby preventing 
or delaying damage to the cells and tissues.  
        Eclipta prostrata Linn.  occurs widely 
distributed throughout Northern of Thailand and has 
been used in tropical and sub- tropical regions of 
Asia as alternative medicine such as blackening, 
promoting hair growth, antipruritic and 
detoxification in Thai folklore medicine recipe and 
also generally has been applied in inflammations 
[1], eye diseases, bronchitis, asthma [2], Ranikhet 
disease virus infestation [3] and some bacterial 
infections [4-5]. In India, it has been used to enhance 
the memory and has a reputation as an anti- aging 
agent due to the properties of phytosterol, β-
amyrin, triterpenes such as ecalbatin, echinocystic 
acid, flavones such as luteolin and coumestans such 
as wedelolactone [6], desmethylwedelolactone [7], 
furanocoumarins [4].  This plant is also well 
documented in vivo and in vitro studies for anti-
aging and anti-hepatotoxic properties [8]. The aim of 
this study was to evaluate antioxidative properties 
of E.  prostrata in different solvent extracts, 
investigate the effect of the extracts on antibacterial 
properties and determine the compounds of the 
aerial part by using GC-MS technique.    
 
 
 
 

2. Materials and Methods 
Chemicals and Reagents 
     Analytical grade solvents ( acetone, methanol) 
for extraction was purchased from RCI Labscan, 
Union science, Thailand. The other reagents such as 
2,2’ - azinobis- ( 3- ethylbenzothiazoline- 6- sulfonic 
acid ( ABTS) , K2S2O8, Trolox were purchased from 
Sigma-Aldrich, Singapore.  Folin ciocalteu, Dimethyl 
Sulfoxide ( DMSO) , and Potato dextrose agar were 
purchased from Merck.  The others chemicals were 
also analytical grade from local distributors in 
Thailand. 
Collection of plant materials 
     The whole plant of E. prostrata were collected 
from Rajamangala University of Technology Lanna 
Lampang, Thailand and were identified by Asisst. 
Prof.  Vithaya Wanapichit, a specialist in weed 
management.  
Preparation of extracts  
     The materials were washed with DI water and 
divided into 4 parts; flower, stem, leave, and root. 
All samples were then incubated at 50 ๐C in hot air 
oven (Memmert GmbH, Germany) until their weight 
were stable. After that, the samples were grounded 
to fine powder and sieved through 20 mesh.  The 
powdered plant materials were subjected to 
extraction by solvents of increasing polarity 
( acetone, methanol, and water)  at room 
temperature for each 72 h, respectively.  After that, 
all samples were concentrated under reduced 
pressure by using a rotary evaporator ( Heidolph1, 
Schwabach, Germany)  at approximately 50 ๐C.  The 
dried extracts were weighted before keeping at 4 ๐C 
until used. 
Antioxidative activity assay 
     The ABTS free radical- scavenging activity of 
samples were determined by the method of Re 
(1999). The mixture of ABTS (7.0 mM) and potassium 
persulfate (2.45 mM) was allowed to stand overnight 
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at room temperature ( RT)  in the dark to generate 
pre- formed radical cation ABTS• + .  The working 
solution was diluted with DI water to absorbance 
values between 0.8 and 1.0 at 734 nm. The reaction 
was started by adding 20 L of extract to 980 L of 
the working solution and then was measured 
absorbance at 734 nm after incubation 30 min, RT, 
in the dark. The power of scavenging was calculated 
against Trolox The antioxidative activity was express 
as follows 

 
Whereas A0 and A are the absorbance values of the 
blank and test samples, respectively. 
Total Phenolic Content 
     Total phenolic content was determined by the 
modified Folin-  Ciocalteau colorimetric assay 
method.  Briefly, 25 L of ( 1mg/ mL)  extract was 
mixed with 100 L of Folin- Ciocalteau reagent in 
1,975 L of distilled water.  After that, the mixture 
was incubated for 5 min at room temperature and 
then 300 L of 7 %  of Na2CO3 was added to the 
mixture and allowed to incubated for 60 min in the 
dark at room temperature.  Afterwards, The 
absorbance was measured at 765 nm by using V-
1200 spectrophotometer ( Dshing Instrument Co. , 
Ltd. , China)  with UV-Professional analysis software. 
The gallic acid at different concentrations was used 
as standard for the calibration curve. All experiment 
was performed in triplicates.  Total phenolic 
compounds content was expressed as gallic acid 
equivalent (GAE) per gram dried solvent extract. 
Bacterial cultures 
     The test included a total of four bacterial 
species included Escherichia coli ( gram- negative) , 
Pseudomonas aeruginosa (gram-negative) , Bacillus 
subtilis ( gram- positive) , and Staphylococcus 
epidermidis ( gram- positive)  were purchased from 
TISTR, Thailand.  The pre culture of bacteria were 
maintain in potato dextrose agar ( PDA)  and were 
activated before testing. 
 
 
 

Antimicrobial assay 
     Antibacterial test of the crude extracts of 
acetone, methanol and water were evaluated by 
disc diffusion method on potato dextrose agar as 
described by Kumara [9] with some modifications. 
The sterilized Whatman No.  1 filter disc was 
impregnated with 1 mg/ mL of extract which was 
dissolved in DMSO.  After that, the air-dried discs of 
all samples were placed on PDA plate which 
previously pre- inoculated with certain bacteria and 
then incubated in incubator at 37 ๐ C for 24 hr. 
Antibacterial activity was determined as diameter of 
the inhibition zone (subtracted paper disc diameter) 
in triplicate and then were averaged prior recording. 
Disc containing DMSO alone was used as negative 
control. 
GC-MS analysis 
     GC-MS analysis of aerial parts of E. prostrata was 
performed according to standard procedure of 
Science and technology service center, Faculty of 
Science, Chiang Mai University ( STSC- CMU) , 
Thailand.  
Statistical analysis 
     All experiments described in the current study 
were performed in triplicate and the data reported 
as the mean values ± SD ( standard deviation) . 
Statistical comparisons were made by using 
Microsoft Excel 2013.  The P- values of <0. 05 were 
considered to be statistically significant. 

3. Results 

 
Fig 1. The antioxidant activity of E. prostrata 

extracted in different solvents. 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

stem flower leaf root

TE
A

C
 (m

M
 / 

g 
ex

tr
ac

t)

acetone methanol water



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 667

  
 

     Trolox Equivalent antioxidant capacity of 4 parts 
extracted in different polarity solvents were 
presented in figure 1.  The highest value was 
obtained in stem extracted in methanol fraction 
giving 3. 24±0. 21 mM/ g extract following order 
methanolic flower extract, acetone stem extract, 
respectively. These results were significatly different 
( p < 0. 05)  and contributed the highest antioxidant 
capacity in methanol as indicated by Guenné [2] 
which are correlated to phenolic content. 
Therefore, the antioxidant capacity might be 
resulted from polyphenol compounds such as 
quercetin, caffeic acid, rutin and luteolin [27]. Thus, 
to investigat the total phenolic content, Folin-
Ciocalteu was taken to measure their concentration. 
The results were revealed in fig 2.  

 
Fig 2. The phenolic content of E. prostrata 

extracted in different solvents 

     Phenolic acids and flavonoids are the major 
groups acting antioxidant activity by donating 
hydrogen or electron or possess reducing power. 
The results from figure 2 indicated that methanolic 
flower extract of E. prostrata had high total phenolic 
content of 421. 7 ±15. 4 mg/ g extract, significantly, 
following acetone flower extract ( 199. 5± 3. 0  mg 
GAE/ g extract) .  This result indicated that the 
antioxidant activity of methanolic flower extract 
should be resulted of polyphenols content as 
indicated by Pukumpuang [10].  Of these, phenolic 
acids, flavonoids and tannins are regarded as the 
main phenolic compounds in general plant extracts 
[11] which shown to possess various biological 

activities including antioxidant, anti- inflammatory, 
anti- carcinogenic and antibacterial properties [12]. 
To investigate the effect of E.  prostrata extracts on 
Bacteria, both normal flora ( B.  subtilis and E.  coli) 
and pathogens ( P.  aeruginosa nd S.  epidermidis) 
were tested for antibacterial properties. The results 
were indicated in figure 3. 

 
Fig 3. The antibacterial properties of E. prostrata 

against B. subtilis. 

     The results in figure 3 indicated that acetone 
extract of E.  prostrata possesses the strongest 
antibacterial property against B.  subtilis.  Especially, 
B.  subtilis was the most sensitive to leaf extracted 
in acetone and methanol following stem/ flower 
extracted in acetone.  The effect might be resulted 
from the active component luteolin [13].   

 
Fig 4. The antibacterial properties of E. prostrata 

against E. coli. 

     The results in figure 4 indicated that acetone 
extract of E.  prostrata possessed the best activity 
against E.  coli.  Especially, acetone stem extract. 
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However, the methanolic extracts from the other 
parts also revealed the high inhibitory effect toward 
E.  coli similar to the results of Pandey [4] which 
contributed in aerial part of E. prostrata extracts The 
effect might be due to the wedelolactone 
components [14] and luteolin which had the greater 
inhibitory effect on LPS production [15].  Therefore, 
the stem and flower of E.  prostrata possess the 
potential to be developed as coliform disinfecting 
agent. 

 
Fig 5. The antibacterial properties of E. prostrata 

against P. aeruginosa. 

     The figure 5 indicated that methanolic root 
extract of E.  prostrata possessed the highest 
antibacterial activity against P.  aeruginosa 
significantly similar to the results of Pandey [4] that 
conducted by using aerial plant extracted in 
methanol.  The effect might be due to the tannic 
acid and stigmasterol components [14]  

 
Fig 6. The antibacterial properties of E. prostrata 

against S. epidermidis. 

     The figure 6 indicated that only acetone 
stem/flower/root extracts of E. prostrata possessed 
intermediate antibacterial activity against S. 
epidermidis.  This effect might be resulted from 4-
terpineol [16], wedelolactone [14], and some 
essential oil components.  However, the aqueous 
extracts of E. Prostrata had no inhibitory activity on 
Staphylococcus species.  Therefore, the aerial parts 
of E.  prostrata were subjected to investigate by 
using GC-MS technique. The profiling of E. Prostrata 
was revealed in figure 7. 

 
Fig 7. The GC-MS based chemical profiling of E. 

prostrata. 

     The interest for studying of the organic 
compounds from weeds and their activity has 
increased since GC- MS techniques were immersed 
for phytochemical analysis.  Weeds contain various 
phytochemicals with biological activity which might 
be of valuable therapeutics, health promoting or 
insect management.  From the results, the GC- MS 
analysis of E.  prostrata divulged 67 compounds 
including (+)-beta-guaiene, (+)-cyclosativene, 1,5,4-
dibromo- tetrapentacontane, 1- hexadecene, 1-
methyl- 4- ( 1- methylethyl) - 2- cyclohexen- 1- ol, 1-
methyl-4-(1-methylethyl)-benzene, 1-methyl-4-(1-
methylethylidene) - cyclohexene, 1- nonadecene, 1-
octen-3-ol, 1-phellandrene, 1S-alpha-pinene, 2,6,6-
trimethyl- 1- cyclohexene- 1- acetaldehyde, 2,6,6-
trimethyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2-beta-
pinene, 2- methyl- butanal, 2- n- heptylfuran, 3,7,11-
trimethyl- 1,6,10- dodecatrien- 3- ol, 3,7- dimethyl-
1,3,6-octatriene, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3-
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methyl- butanal, 3- octanone, 3- tetradecene, 4-
[2,6,6-trimethyl-1(or2)-cyclohexen-1-yl]-3-buten-1-
one, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-3-cyclohexen-1-ol, 
4-methyl-tetradecane, 6(z),9(e)-heptadecadiene, 8-
hexamethyl-cyclopenta[g]-2-benzopyran,1,3,4,6,7,8-
hexahydro- 4,6,6,7,8, alpha- caryophyllene, alpha-
copaene, alpha- cubebene, alpha- terpinene, 
anthracene, beta- cubebene, beta- myrcene, beta-
terpinene, cis 3 hexenyl butyrate, cis- ocimene, cis-
sabinenehydrate, cyclopentadecane, decanal, 
delta- cadinene, dibutyl phthalate, eicosane, 
eudesma- 4( 14) ,11- diene, gamma- terpinene, 
heptadec- 8- ene, heptadecane, hexadecane, 
Hexanal, isopropyl palmitate, linalool, methyl ester, 
hexadecanoic acid, naphthalene, nonadecane, 
nonanal, n- valeric acid cis- 3- hexenyl ester, 
octadecanal, octadecane, octamethy-
cyclotetrasiloxane, octanal, pentadecane, 
pinocarvone, tetradecane, trans- beta- farnesene, 
trans-caryophyllene, tridecane, zingiberene. Among 
these phytocomponents, E.  prostrata had been 
reported that 4- terpineol possessed antifungal and 
antibacterial properties [17], α- pinene, β- myrcene, 
α- terpinene, caryophyllene, and - terpinene [18] 
reveal human health promoting compounds, and 
linalool, (+)-α-copaene, butanal ( Isovaleraldehyde) 
and β- farnesene are important compounds in 
agricultural pest management.  

4. Discussion 
     Some previous researchers claimed that the 
water extracts of E. prostrata (aerial parts) exhibited 
the most potent inhibitory activity against both 
normal flora and pathogens [4] while some 
researchers found that there were no inhibitory 
activity of E.  prostrata extracts on these bacteria 
[19].  The possible reason might be due to content 
of soluble compounds extracted in water and enrich 
medium for bacteria in testing.  However, the most 
active compounds were easier recovered from 
methanol than using the other solvents. Therefore, 
the moderate polar extract showed the higher 
antioxidant and phenolic content compared to the 
high polarity solvent. These differences in extraction 

could be also attributed to the occurrence of wide 
range of phytocomponents.  In contrast, it might be 
resulted of difference in the geographic location and 
the environment factors.  However, these phenolic 
compounds also revealed the antibacterial activity 
and the other important medicinal aspects. 
     Antibacterial agents are the most important for 
healing human and animals from bacterial 
infections.  However, their improper and overdose 
using allowed pathogens to develop multidrug 
resistance ability [20].  Therefore, researchers had 
been investigated new agents to overcome this 
problem by developing plant based compounds 
and hope that the new agent would be not cause 
side effects in treating.  The extracts of E.  prostrata 
compromised the efficiency and less side effect 
from several studies.  In present work, it was found 
that root methanolic extract revealed inhibitory 
effect excellency both in gram- positive and gram-
negative bacteria.  Thus, it might be beneficial 
compounds in treating disease causing of P. 
aeruginosa and S. epidermidis. 
     The benefit of compounds can be described by 
investigating of E.  prostrata by using GC- MS 
technique.  Previous studies reported that the GC-
MS analysis of E.  Prostrata leaf using methanol 
divulged 8 major compounds included 1,2-
Benzenedicarboxylic acid, 10- methyl, 10-
Octadecenoic acid, 1- Heptatriacotanol, 2- ethyl- 2-
methyl, 9,19- Cyclocholestan- 3- ol- 7- one,4a-
dimethly- [ 20R] , butylocty ester, c- Sitosterol, 
Dodecanoic acid, eicosyl ester, methyl ester, methyl 
ester, Oleic acid, and Tridecanol [21]. The identified 
phytochemical compounds have many biological 
properties.  For instance, Oleic acid, had been 
reported to contain anti- inflammatory and cancer 
preventive properties [23] In present work, the GC-
MS analysis of aerial part of E. prostrata divulged 67 
compounds.  Interestingly, it was found that 4-
terpineol possesses antifungal and antibacterial 
properties [17], α- pinene, β- myrcene, α- terpinene, 
caryophyllene, and - terpinene are human health 
promoting compounds [18], linalool are used as 
insecticide or repellent attractive agricultural pest 
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management [23], (+)-α-copaene which is strongly 
attracting to an agricultural pest [24], 3- methyl 
butanal (Isovaleraldehyde) and β-farnesene which is 
natural insect repellent [25-26]. 

5. Conclusion 
     In this work, the presence of various active 
compounds in E.  Prostrata extracts greatly 
contributed to antioxidant and antibacterial activity. 
Phytocomponent of extracts varied depending on 
polarity of solvents in extraction step.  Interestingly, 
methanolic extracts of E.  prostrata revealed the 
greatly inhibitory effect on both gram- negative and 
gram- positive pathogens ( P.  aeruginosa and S. 
epidermidis, respectively) .  Therefore, it can be 
concluded that E. prostrata can serve as new source 
for human and animal against bacterial infection 
diseases.   Furthermore, the results from GC- MS 
technique in this study also indicated that E. 
prostrata has high potential for developing new 
supplement for human health, and also pest 
management.  
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บทคัดย่อ  
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว และเริ่มเข้ำมำมีบทบำทใน

ชีวิตประจ ำวันมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อุปกรณ์ต่ำงๆ สำมำรถเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตได้และสำมำรถสั่งงำนได้จำกระยะไกลได้ เทคโนโลยีสมำร์ทโฮมก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่ผู้ใช้งำนสำมำรถสั่งงำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนให้ท ำงำนจำกระยะไกลเพื่ออ ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ผู้ใช้งำน แต่อุปกรณ์เหล่ำนั้นยังมีรำคำที่สูงท ำให้ยังเป็นที่แพร่หลำยมำกนัก ทำงผู้วิจัยจึงน ำแนวคิดเทคโนโลยี
สมำร์ทโฮมมำพัฒนำเป็นระบบเปิด-ปิดไฟส ำหรับผู้ใช้ที่ต้องกำรเปิด-ปิดไฟแม้ไม่ได้อยู่บ้ำน อีกทั้งยังช่วยผู้สูงอำยุหรือผู้พิกำรใน
กำรเปิด-ปิดไฟ จำกผลกำรทดสอบพบว่ำระบบเปิดปิดไฟนี้สำมำรถท ำงำนได้ทั้งกำรสั่งงำนด้วยกำรกดปุ่มบนแอปพลิเคชันบน
สมำร์ทโฟนและกำรสั่งงำนด้วยเสียงบนสมำร์ทโฟน 
 
ค าหลัก: บ้ำนอัจฉริยะ ระบบเปิด-ปิดไฟ อินเทอร์เนต็ของสรรพสิ่ง   
 
Abstract 

Due to the fast-growing information technology and have a role in everyone life. Especially the 
Internet of Things(IoT) Technology that devices could connect to internet and control remotely from user. 
Smart Home is a part of Internet of Things Technology that user could control electronic device in house 
but devices are expensive then device not use widely. Researchers bring the features of smart home 
technology to develop system that help user to turn on-off the light remotely and help elder or disabled 
person turn on-off the light. The result from this system is user could turn on/off the light by using 
application and voice on smart phone. 

Keywords : smart home, turning light, IoT  
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1. บทน า 
     เนื่องจำกเทคโนโลยีในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงที่
เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและก้ำวกระโดด และเทคโนโลยีมี
บทบำทต่อชีวิตประจ ำวันของผู้คนมำกยิ่งขึ้นตั้งแต่ภำยใน
บ้ำนจนถึงนอกบ้ำน กำรต่อยอดทำงควำมคิดก็ถือเป็นกำร
พัฒนำเทคโนโลยีเพรำะเป็นกำรพัฒนำเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่
เดิมแล้วพัฒนำให้ดีมำกยิ่งข้ึน  
     ระบบบ้ำนอัจฉริยะ (Smart Home) ยังเป็นอีกระบบ
หนึ่งที่เริ่มเข้ำมำมีบทบำทกับชีวิตประจ ำวัน ในกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน จำก
ระยะไกลหรือไม่ได้อยู่ภำยในบ้ำน เช่น กำรเปิด-ปิดไฟ กำร
ควบคุมเครื่องปรับอำกำศ ควบคุมประตูบ้ำน กำรรดน้ ำต้นไม้ 
เป็นต้น อีกทั้งยังสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สูงอำยุใน
กำรสั่งงำนอุปกรณ์ต่ำงโดยไม่ต้องเดินไปที่อุปกรณ์  แต่
อุปสรรคอย่ำงหนึ่งของระบบสมำร์ทโฮมคือรำคำของอุปกรณ์
ในแต่ละระบบยังมีรำคำสูง  งำนวิจัยนี้จึงได้เสนอแนวคิดของ
ระบบบ้ำนอัจฉริยะมำท ำเป็นระบบเปิด-ปิดไฟแบบโดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในกำรสั่ งงำนจำก
ระยะไกลโดยกำรสั่งงำนผ่ำนสมำร์ทโฟน 
 
2. วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อเสนอแนะแนวคิดกำรควบคุมกำรเปิด-ปิดไฟ  
บนเทคโนโลยี IoT ผ่ำนแอปพลิเคชัน 
     2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรเปิด -ปิดไฟ ของ
ผู้ใช้งำนขณะที่ไม่ได้อยู่บ้ำน และอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้สูงอำยุในกำรเปิด-ปิดไฟ ภำยในบ้ำน 
 
3. นิยามศัพท ์
     ไมโครคอนโทรลเลอร์(Microcontroller) เป็นอุปกรณ์
ไอซี (IC: Integrated Circuit) ที่สำมำรถโปรแกรมกำรท ำงำน
ได้ซับซ้อน สำมำรถรับข้อมูลในรูปสัญญำณดิจิตอลเข้ำไปท ำ
กำรประมวลผลแล้วส่งผลลัพธ์ข้อมูลดิจิตอลออกมำเพื่อ
น ำไปใช้งำนตำมที่ต้องกำรได้ ไมโครคอนโทรลเลอร์สำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้งำนอย่ำงกว้ำงขวำง โดยมักจะเป็นกำร
น ำไปใช้ฝังในระบบของอุปกรณ์อื่น ๆ 
     เซอร์โวมอเตอร์(Servo motor) เป็น มอเตอร์ขนำดเล็ก 
ใช้ไฟเลี้ยงน้อยและสำมำรถรับสญัญำณเข้ำมำสัง่งำนเพื่อหมนุ
มอเตอร์ 
     อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง( Internet of things-IoT)[1] 
เป็นเครือข่ำยกำรเช่ือมต่ออุปกรณ์กำรสื่อสำรทั้งแบบใช้สำย
แ ล ะ ไ ร้ ส ำ ย  อ ย่ ำ ง ก ำ ร ใ ช้ ส ม ำ ร์ ท โ ฟ น ค ว บ คุ ม
ไมโครคอนโทรเลอร์ที่ เหมือนคอมพิวเตอร์ขนำดเล็กที่
สำมำรถเขียนค ำสั่งตำมต้องกำร 

     NETPIE คือคลำวด์เซิร์ฟเวอร์ที่ ให้บริกำรในรูปแบบ 
Platform as a Service เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
นักพัฒนำในกำรพัฒนำอุปกรณ์ของตัวเองเช่ือมต่อและและ
เปลี่ยนข้อมูลกันได้ในแบบ Internet of Things หรือ IoT 
โดยค ำว่ำ NETPIE มำจำก Network Platform for Internet 
of Everything[2] 
4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง(Related Work) 
     ที ม ง ำ น ส ม ำ ร์ ท เ ลิ ร์ น นิ่ ง [ 6]  ไ ด้ ก ล่ ำ ว ถึ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท ำหน้ำที่
เสมือนคอมพิวเตอร์ขนำดเล็กที่ใช้ควบคุมกำรท ำงำนของ
เครื่ องใ ช้ ไฟฟ้ำหรือระบบควบคุมอิ เล็กทรอนิกส์ ให้มี
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกขึ้น  โดยเรำสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงล ำดับกำรท ำงำนได้ด้วยกำรเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขโปรแกรมภำยในหน่วยควำมจ ำ ท ำให้เรำสำมำรถน ำ
ไมโครคอนโทรลเลอร์มำประยุกต์ใช้ควบคุมกำรท ำงำนของ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำรอบตัว 
     วงหทัย  ตันชีวะวงศ์[3] ได้ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้
สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ต เทคโนโลยีกำรสื่อสำรไร้สำยผ่ำน
เครื่องมือสื่อสำรแบบพกพำ ได้แก่สมำร์ทโฟน และแท็บเล็ต 
มีพัฒนำกำรอย่ำงรวดเร็ว และได้รับควำมนิยมมำก เพรำะ
เป็นสื่อสำรแบบจอสัมผัสท ำให้พกพำสะดวก ใช้งำนง่ำย ผู้ใช้
ไม่ต้องแบกน้ ำหนักของเครื่องมือสื่อสำรเหมือนเดิม เมื่อ
เทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำยควำมเร็วสูงรองรับก็ยิ่งท ำให้ผู้ใช้
สำมำรถสื่อสำรได้ทุกที่ทุกเวลำ และในหลำยๆโอกำสมำก
ยิ่งข้ึน 
     เมธีนัทธ์  ค ำเพรำะ[4] และ สมนึก  จิระศิริโสภณ[5] ได้
ศึกษำบ้ำนอัจฉริยะที่มีอุปกรณ์หลำยชนิดภำยในบ้ำนที่
ควบคุมกำรท ำงำนผ่ำนอินเตอร์เน็ต และส่งค ำสั่งมำควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในได้หลำยแพลตฟอร์มเพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกของผู้ที่อำศัยอยู่ภำยในบ้ำน 
5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     ในกำรทดลองผู้วิจัยได้พัฒนำระบบเปิด-ปิดไฟ โดยได้ท ำ
กำรติดตั้งอุปกรณ์ที่พัฒนำบนเต้ำของสวิตช์ไฟเพื่อควบคุม
กำรเปิด-ปิดของไฟของเต้ำสวิตซ์ไฟที่ก ำหนดไว้จ ำนวน  
2 สวิตช์โดยอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Wemos D1 mini ซึ่งมีหน้ำที่รับข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ตและ
สั่ ง ใ ห้ อุ ป ก ร ณ์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ที่ เ ช่ื อ ม ต่ อ ท ำ ง ำ น ,  
เซอร์โวมอเตอร์โดยท ำหน้ำที่ในกำรหมุนเพื่อเปิด-ปิดไฟ, 
แบตเตอรี่ส ำรอง(Power Bank) เพื่อเป็นแหล่งจ่ำยไฟของ
อุปกรณ์ และ สมำร์ทโฟนเพื่อเป็นอุปกรณ์ในกำรติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อใช้สั่งงำน 
 
 



674 Proceedings  Book

 

การออกแบบโครงสร้างของแอปพลิเคชัน 
 

 
รูปที่ 1 โครงสร้ำงกำรท ำงำนของแอปพลิเคชัน 

กำรออกแบบโครงสร้ำงของกำรวิจัยแสดงดังรูปที่ 1 โดย
สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนของแต่ละส่วนได้ดังนี้ 
     1.ผู้ใช้งำนสั่งงำนโดยกดปุ่มค ำสั่งบนสมำร์ทโฟน 
     2.สมำร์ทโฟนจะส่งค ำสั่งให้ไปให้เซิร์ฟเวอร์ NETPIE และ
ท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและยืนยันค ำสั่งที่ส่ง 
     3.NETPIE ท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงในกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องจำกค ำสั่งท่ีได้รับมำจำกสมำร์ทโฟน และท ำกำร
เช่ือมต่อและส่งค ำสั่งไปให้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์ที่ได้
ท ำกำรเชื่อมต่อกับ NETPIE 
     4. เมื่อบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Wemos D1 mini 
ได้รับข้อมูลจำก NETPIE ก็จะตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ค ำสั่งและสั่งงำนให้อุปกรณ์เซอร์โวมอเตอร์ท ำงำนเพื่อหมุน
ให้เปิดสวิตซ์ไฟบนเต้ำสวิตซ์ไฟ 

6. ผลการวิจัย(Results) 
     จ ำ ก ก ำ ร วิ จั ย ผู้ พั ฒ น ำ ไ ด้ พั ฒ น ำ โ ป ร แ ก ร ม บ น
ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ โดยมีระบบล็อคอินเพื่อ
ตรวจสอบผู้ใช้งำน โดยมีหน้ำตำกำรออกแบบของโปรแกรม
ดังรูปที่ 2 โดยให้ผู้ใช้งำนต้องท ำกำรกรอกข้อมูลช่ือและ
รหัสผ่ำนและกดปุ่มล็อคอิน 
     เมื่อผู้ใช้งำนล็อคอินส ำเร็จจะแสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งสำมำรถ
เลือกเปิดและปิดหลอดไฟของห้องนอนและห้องนั่งเล่นได้  
โดยสำมำรถกดปุ่มเลื่อนเปิดหรือปิดทำงขวำมือ 

 
รูปที่ 2 หน้ำแรกของแอปพลิเคชัน  

 

 
รูปที่ 3 หน้ำจอควบคุมกำรท ำงำนของสวิตซ์ 

     จำกผลกำรทดลองดังตำรำงที่ 1 จะพบว่ำสำมำรถเปิด-
ปิดไฟห้องนอนได้ทุกครั้ ง  และสำมำรถเปิด  –  ปิดไฟ
ห้องนั่งเล่นได้ทุกครั้ง และจำกผลงำนทดลองดังตำรำงที่ 2 ใน
กำรสั่งงำนด้วยเสียงจะพบว่ำสำมำรถเปิด -ปิดสวิตซ์ไฟ
ห้องนอนและสำมำรถเปิด-ปิดไฟห้องนั่งเล่นได้เกือบทุกครั้ง
ซึ่งในบำงครั้งอำจจะต้องรอเวลำในกำรประมวลผลเนื่องจำก
ควำมเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้เชื่อมต่อ 

7. อภิปรายผลการวิจัย(Discussion) 
     จำกผลกำรทดลองกำรเปิด-ปิดหลอดไฟโดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำมำรถควบคุมกำรท ำงำนกำรเปิด-
ปิดหลอดไฟ ได้ทั้งกำรกดสั่งงำนผ่ำนแอปพลิเคชันและกำร
กำรสั่งงำนด้วยเสียง แต่ยังพบปัญหำในบำงเรื่อง เช่น กำร 
กดเปิด-ปิดผ่ำนแอปพลิเคชันอำจจะล่ำช้ำในกำรสั่งงำนเป็น
บำงครั้งเนื่องจำกควำมเร็วของอินเทอร์เน็ตและกำรสั่งงำน
ด้วยเสียงอำจจะเปิด-ปิดได้เกือบทุกครั้งแต่อำจจะสั่งงำน
ไม่ได้เนื่องค ำพูดที่ไม่ชัดเจนหรือส ำเนียงของผู้พูดซึ่งมีผลต่อ
กำรสั่งงำนด้วยเสียง ดังนั้นกำรสั่งงำนด้วยเสียงอำจจะต้องพดู
ด้วยค ำพูดที่สั้นหรือชัดเจน  
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ตารางที่ 1 แสดงผลกำรทดสอบกำรท ำงำนโดยกำรกดปุ่มที่หน้ำจอเพื่อเปิด-ปิด 
คร้ังท่ี ค าสั่ง ผลการท างาน จ านวนคร้ังท่ีสั่ง จ านวนคร้ังท่ีส าเร็จ 

1    เปิดไฟห้องนอน หลอดไฟห้องนอนติด 20 20 
2    ปิดไฟห้องนอน หลอดไฟห้องนอนดับ 20 20 
3    เปิดไฟห้องนั่งเล่น หลอดไฟห้องนั่งเล่นติด 20 20 
4    ปิดไฟห้องนั่งเล่น หลอดไฟห้องนั่งเล่นดับ 20 20 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลกำรทดสอบกำรท ำงำนด้วยกำรสั่งงำนด้วยเสียงจ ำนวน 20 ครั้งในกำรเปิด-ปิด 

คร้ังท่ี ค าสั่ง ผลการท างาน จ านวนคร้ังท่ีสั่ง จ านวนคร้ังท่ีส าเร็จ 
1    เปิดไฟห้องนอน หลอดไฟห้องนอนติด 20 18 
2    ปิดไฟห้องนอน หลอดไฟห้องนอนดับ 20 18 
3    เปิดไฟห้องนั่งเล่น หลอดไฟห้องนั่งเล่นติด 20 17 
4    ปิดไฟห้องนั่งเล่น หลอดไฟห้องนั่งเล่นดับ 20 17 
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การท านายแนวโน้มผลการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยใช้เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์ 
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บทคัดย่อ  

ปัจจุบันระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีความส าคัญต่อนักศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผลการเรียนตกต่ า ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
หลายประการ เช่น นักศึกษาลงเรียนในรายวิชาที่ไม่เหมาะสม หรือวิชาพื้นฐานที่จ าเป็นไม่ดีพอ งานวิจัยนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยแก้ไขปัญหา คือการท านายแนวโน้มเกรดแต่ละวิชาในภาคการเรียนถัดไป เพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษาในการวางแผนท่ีจะเลือกรายวิชาส าหรับการลงทะเบียนได้อย่างเหมาะสม การศึกษาครั้งนี้ได้ ใช้ข้อมูลรายวิชา และผ 
ลการเรียน ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน   
จ านวน 483 รายการ และได้ใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ซึ่งน าเสนอด้วยเทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ 
เพื่อสร้างโมเดล และให้ได้กฎความสัมพันธ์ของรายวิชานั้น 

ค าหลัก : ท านายผลการเรียน การท าเหมืองข้อมูล กฎความสมัพันธ์   
 
Abstract 

Nowadays, an advisory system is the important to students especially the group having the low 
grade. The main reasons come about the student register the unsuitable course or the needed course is 
not enough. This research is a part of the solution, which is to predict the student academic achievement 
in the next semester, and support the advisors and their students to registration planning. We used 483 the 
subjects and grades records from the students of Faculty of Science and Agricultural Technology, 
Rajamangala University of Technology Lanna Nan and applied the data mining techniques as well as 
association rule discovery for generating a model and rules. 

Keywords : academic achievement prediction, data mining, association rule 
 
1. บทน า 
     ก า ร ค้ น ห า อ งค์ ค ว า ม รู้ จ า ก ข้ อ มู ล  ( Knowledge 
Discovery in Databases:  KDD)  เป็นเทคนิคเพื่อค้นหา
รูปแบบ (pattern) ของจากข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้ขั้นตอน
วิธีจากวิชาสถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง การรู้จ าแบบ และ 
หลักคณิตศาสตร์ หรือบางครั้งเรียกว่า การท าเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) กระบวนการที่กระท ากับข้อมูล เพื่อค้นหา
รูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูล  

ซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
ก าลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน [1,6,7,8] มีการน าความรู้
การท าเหมืองข้อมูลมาใช้ประโยชน์หลากหลายวงการ ท้ังใน
ด้านธุรกิจ เช่นการส่งเสริมการขาย การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า 
การเสนอขายประกันชีวิตต่าง ๆ ด้านการเกษตร เช่น  
กา รจ า แนก โ รคพื ช  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ผลก า ไ รขาดทุน  
จากสภาพแวดล้อม สภาพอากาศในการท าการเกษตร เป็น
ต้น หรือแม้แต่ด้านสาธารณสุข เช่น การวิเคราะห์หรือ
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วินิจฉัยโรค เพื่อสนับสนุนการท างานของแพทย์พยาบาลได้ 
นอกจากนี้ในด้านการศึกษาเองนับว่าเป็นหัวใจส าคัญเช่นกัน
ที่จะน าความรู้ด้านการท าเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้ เช่น 
การท านายสาขาวิชาเรียนของนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ 
เป็นต้น ดังนั้นการน าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ย่อมส่งดีที่ช่วยสนับสนุนในการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในงานวิจัยนี้ ได้ เน้นศึกษาทางด้านการศึกษา เพื่อ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาผลการเรียนท่ีตกต่ า และช่วยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถวางแผนการเรียนของนักศึกษาได้ 
โดยจะพิจารณาหรือท านายผลการเรียนของนักศึกษาที่ 
คาดว่าจะลงทะเบียนในเทอมถัดไป การทดลองนี้ ได้ใช้ 
ผ ล ก า ร เ รี ย นขอ งนั ก ศึ ก ษา คณะวิ ทย าศ าสตร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552-2556 และน าเทคนิค
การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rule 
Discovery) มาสร้างโมเดล เพื่อท านายแนวโน้มผลการเรียน
ของนักศึกษาในเทอมถัดไป ส าหรับบทความวิจัยนี้ส่วนที่ 2 
กล่าวถึงงานวิจัยและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 อธิบาย
วิธีการด าเนินงานวิจัย ส่วนที่ 4 อภิปรายผลการทดลอง และ
ส่วนท่ี 5 เป็นการสรุปผล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 

2. งานวิจัยและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง  
2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถด าเนินการได้
หลายรูปแบบ โดยอาศัยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล เพื่อให้
ได้มาซึ่งโมเดลหรือค าตอบที่ส่งผลดีที่สุดต่อกระบวนการ
ศึกษานั้นๆ มีงานวิจัยของ [1] เคยกล่าวไว้ว่าการท าเหมือง
ข้อมูลสามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานมากมาย รวมไปถึง
การศึกษาเช่นกนั โดยเฉพาะการพัฒนาคุณการศึกษา [2] ที่มี
ก า ร ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร ท า เ ห มื อ ง ข้ อ มู ล เ พื่ อ พั ฒ น า 
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการช่วย
นิสิต เลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง โดยพิจารณา
ข้อมูลส่วนตัวของนิสิต และข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของ
นิสิต และใช้วิธีการต้นไม้ช่วยตัดสินใจ (Decision Tree) ใน
การสร้ าง โมเดล รวมไปถึ งการ ใ ช้ เทคนิคการค้นหา 
กฎความสัมพันธ์ เพื่อค้นหาแนวทางการเลือกรายวิชาเรียน
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ต น เ อ ง ใ น ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ถั ด ไ ป  
จากความสัมพันธ์ของข้อมูลรายวิชาของนักศึกษาที่ลงเรียน
ก่อนหน้า นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการแสดงออกพฤติกรรมของเด็กนักเรียนระดับมัธยม
หลังจากที่เคยถูกกระท าด้วยพฤติกรรมเดียวกันด้วยเทคนิค
กฎความสัมพันธ์ [3] เพื่อช่วยเหลือ และก ากับดูแล นักเรียน

ถูกกระท าจากพฤติกรรมบางอย่าง แล้วส่งผลต่อพฤติกรรม
ของตนเองในล าดับต่อไป ซึ่ งสอดคล้องการศึกษาวิจัย 
การวิเคราะห์พฤติกรรมส าหรับการเลือกสมัครสาขาเรยีนและ
การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์จ านวนนักศึกษาใหม่โดยใช้
เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล [4] และการใช้เทคนิคการท า
เหมืองข้อมูลเพื่อพยากรณ์ผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา [5] ที่ใช้เทคนิคการค้นหา 
กฎความสัมพันธ์ของข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน 
นั ก ศึ ก ษ า ใ น สถ า บั น ก า รศึ กษ า  ซึ่ ง ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ คื อ 
กฎความสัมพันธ์ แล้วน าไปท านายแนวโน้มผลการเรียนของ
นักศึกษาเช่นเดียวกัน 
2.2. กระบวนการท าเหมืองข้อมูล (Data mining process) 

กระบวนการในการท าเหมืองข้อมูล [6,9] มีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี ้       

1) Data Cleaning เป็นขั้นตอนส าหรับการคัดข้อมลูที่
ไม่เกี่ยวข้องออกไป 

2) Data Integration เป็นขั้นตอนการรวมข้อมูลที่มี
หลายแหล่งให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน 

3) Data Selection เป็นขั้นตอนการดึงข้อมูลส าหรับ
การวิเคราะห์จากแหล่งท่ีบันทึกไว้ 

4) Data Transformation เป็นขั้ นตอนการแปลง
ข้อมูลให้เหมาะสมส าหรับการใช้งาน 

5) Data Mining เป็นขั้นตอนการค้นหารูปแบบที่เป็น
ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ 

6) Pattern Evaluation เป็นขั้นตอนการประเมิน
รูปแบบที่ได้จากการท าเหมืองข้อมูล 

7) Knowledge Representation เป็นขั้นตอนการ
น าเสนอความรู้ที่ค้นพบ โดยใช้เทคนิคในการ
น าเสนอเพื่อให้เข้าใจ 

ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นสามารถจัดรวมกลุ่มกันได้เป็น  
3 กระบวนการใหญ่ ๆ [2] นั่นคือ  

1) Pre-processing เป็นขั้นตอนการเตรียมข้อมูลให้
เหมาะสมและให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถน าไปใช้
งานได้ 

2) Data Mining เป็น ข้ันตอนการเลือกเทคนิคที่
เหมาะสมส าหรับงานที่ต้องการ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ 
องค์ความรู้ 

3) Post-processing เป็นขั้นตอนน าองค์ความรู้ที่ได้
ไปทดสอบ และปรับใช้กับงานจริง เพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจมากขึ้น 
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2. 3 ก า ร ค้ น ห า ก ฎ ค ว า ม สั ม พั น ธ์  ( Association rule 
discovery) 
     การค้นหากฎความสัมพันธ์  [6,9] เป็นการวิเคราะห์
พฤติกรรมการเกิดขึ้นของรายการ เพื่อน าไปใช้ท านาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูล
รายการประจ าวัน ยกตัวอย่างการน าเทคนิคการค้นหากฎ
ความสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ในข้อมูลการขายสินค้า ซึ่งเรา
สาม ารถวิ เ ค ร าะห์ พฤติ ก ร รมของลู กค้ า ที่ ซื้ อสิ นค้ า  
ดังตารางที ่1 

จากตารางที่ 1 จะพบว่ามีการซื้อปลากระป๋อง จ านวน 
3 คร้ัง หมายความว่า ค่าสนับสนุน (support) ของปลา
กระป๋อง  

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างสินค้า 
หมายเลขรายการ รายการสินค้าที่ซ้ือ 

1 ปลากระป๋อง, โค้ก 
2 ปลากระป๋อง, โค้ก, ขนมปัง 
3 โค้ก, ขนมปัง 
4 ข้าวสาร, ปลากระป๋อง, โค้ก 

 
เท่ากับ 75% (3/4) และการซื้อโค้ก จ านวน 3 ครั้ง จะมีค่า
สนับสนุนของขนมปัง เท่ากับ 75% (3/4) ดังนั้นค่าสนับสนุน 
คือค่าท่ีแสดงเปอร์เซ็นต์การเกิดขึ้นของสินค้านั้น ในขณะที่ค่า
ความเช่ือมั่น (confidence) แสดงถึงความน่าเช่ือถือของกฎ 
จากตารางที่ 1 พบว่าถ้าซื้อปลากระป๋อง แล้วก็จะซื้อโค้กตาม
ไปด้วย จากกฎ ปลากระป๋อง -> โค้ก ซึ่งจะเกิดเหตุการณ์นี้
ทุกครั้ง ดังนั้นค่าความมั่นใจ จึงเท่ากับ 100%  

ถ้าเราจะพิจารณาเฉพาะความสัมพันธ์ที่มีค่าสนับสนุน
และค่าความมั่นใจสูงกว่าค่าสนับสนุนต่ าสุด  (minimum 
support)  แ ล ะ  ค่ า ค ว า ม มั่ น ใ จ ต่ า สุ ด  ( minimum 
confidence) ตามล าดับ จากตารางที่ 1 สมมติก าหนดค่า
สนับสนุนต่ าสุดเท่ากับ 50 % และความเช่ือมั่นต่ าสุดเท่ากับ 
70 % จะได้ว่ามีเพียงกฎ ปลากระป๋อง -> โค้ก เท่านั้นท่ีผ่าน
เกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
     การด าเนินงานวิจัยอธิบายได้สองส่วน ได้แก่ การเตรียม
ข้อมูล และการสร้างโมเดลจากเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล
จากการค้นหากฎความสัมพันธ์  

3.1 การเตรียมข้อมูล 
     งานวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูลการลงทะเบียนและผลการเรียนของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2552-2556 จ านวน 17,876 รายการ แต่มีการปรับข้อมูล 
(Data transformation) เหลือเพียง 483 รายการ โดย
แบ่งเป็นข้อมูลผลการเรียนดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนรายที่น ามาวิเคราะห์แยกตาม
สาขาวิชา 

ชื่อสาขาวิชา จ านวน (รายการ) 
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 140 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 25 
วท.บ.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 64 
วท.บ.ประมง 54 
วทบ.สัตวศาสตร ์ 100 
วท.บ.พืชศาสตร์(พืชไร่) 88 
ปวส.เทคโนโลยภีูมิทัศน์ 12 
รวม 483 

ตารางที ่3 แสดงการปรับปรุงระดับเกรดให้เหมาะสมกับการ
วิเคราะห์ 

ระดับเกรด ระดับเกรดหลังปรับ 
A, B+, B High 
C+, C Middle 

D+, D, F Low 

      จากนั้นท างานแบ่งระดับเกรดของนักศึกษาให้อยู่ใน
รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ ในที่นี้ได้ปรับปรุงดัง
ตารางที่  3 ขณะเดียวกันบางรายวิชามี ช่ือเหมือนกัน 
รายละเอียดเนื้อหาของวิชาเหมือน แต่รหัสต่างกันที่รหัสวิชา 
เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตร ยกตัวอย่าง เช่น วิชา
แคลคูลัส 1 มีรหัสวิชา 13-011-131 และ 22012103 ซึ่งมี
เนื้อหาเหมือนกัน เพียงแต่รหัสหลักสูตรถูกน าไปใช้ต่างปี
การศึกษา 
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ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างของข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาท่ีน ามาวิเคราะห์
  

ภาค
การศึกษา 

รหัสวิชา รหัส
สาขา 

ห้องเรียน ชื่อวิชา เกรด สภาพการ
ลงทะเบียน 

หน่วย
กิต 

กลุ่มเกรด 

1 01-210-001 11 14/52 การเขียนรายงานและการใช้
ห้องสมุด 

B N 3 High 

1 01-320-101 11 14/52 ภาษาอังกฤษ 1  A N 3 High 
1 01-610-001 11 14/52 พลศึกษา A N 1 High 
1 03-222-102 11 14/52 การผลิตสัตว ์ D+ N 3 Low 
1 13-011-131 11 14/52 แคลคูลัส 1 D N 3 Low 
1 13-020-101 11 14/52 เคมีทั่วไป C+ N 3 Medium 

ซึ่งผลการด าเนินงานจัดการข้อมูลสามารถแสดงผลได้ดัง
ตารางที่ 4 
3.2 การสร้างโมเดล 

การสร้ างโมเดล จะพิจารณาประสิทธิภาพของ 
กฏความสัมพันธ์ ดังนี้ 

ค่าสนับสนุน (support) เขียนเป็นสมการข้างล่างนี้ 
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝐿𝐿) = 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓(𝐿𝐿)

𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑇𝑇), 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑅𝑅) = 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑅𝑅)
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑇𝑇) 

 
ค่า support(L) ค่าสนับสนุนการเกิดขึ้นของรายการ L 

จากรายการทั้งหมด T ที่เกิดขึ้น 
ค่า support(R) ค่าสนับสนุนการเกิดขึ้นของรายการ R 

จากรายการทั้งหมด T ที่เกิดขึ้น 
ค่าความเช่ือมั่น (confident) เขียนเป็นสมการข้างล่าง

นี้  

𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠(𝐿𝐿 → 𝑅𝑅) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝐿𝐿, 𝑅𝑅)
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝐿𝐿) . 

ค่า support(L->R) คือค่าสนับสนุนกฎความสัมพันธ์ที่
เกิดรายการ L และ R พร้อมกัน 

ค่า support(L) ค่าสนับสนุนการเกิดขึ้นของรายการ L 
จากรายการทั้งหมด T ที่เกิดขึ้น 

ค่าลิฟท์หรือค่าแสดงความสัมพันธ์ (lift) เขียนเป็น
สมการข้างล่างนี้ 

 
𝑙𝑙𝑐𝑐𝑓𝑓𝑠𝑠(𝐿𝐿 → 𝑅𝑅) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝐿𝐿, 𝑅𝑅)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝐿𝐿) × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑅𝑅). 

 
ค่า support(L->R) คือค่าสนับสนุนกฎความสัมพันธ์ที่

เกิดรายการ L และ R พร้อมกัน 
ค่า support(L) ค่าสนับสนุนการเกิดขึ้นของรายการ L 

จากรายการทั้งหมด T ที่เกิดขึ้น 

ค่า support(R) ค่าสนับสนุนการเกิดขึ้นของรายการ R 
จากรายการทั้งหมด T ที่เกิดขึ้น 

โ ด ย ที่ ค่ า ลิ ฟ ท์  เ ข้ า ใ ก ล้  1  แ ส ด ง ว่ า รู ป แ บ บ 
กฎความสัมพันธ์ L และ R ไม่ขึ้นต่อกัน แต่ถ้าค่าเกิน 1  
มาก ๆ แสดงว่ารูปแบบทั้งสองมีความสัมพันธ์กันโดยไม่ได้
เกิดจากการสุ่ม 

ทั้งนี้ในเทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์นี้ทางผู้วิจัยได้
เลือกใช้อัลกอริทึมอะพิออริ (Apriori algorithm) [11] ซึ่ง
เป็นอัลกริทึมที่ได้ความนิยม และใช้เวลาในการค านวณได้
อย่างรวดเร็ว 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้พัฒนานั้น ได้ใช้โปรแกรม Weka 
[10] เพื่อใช้เตรียมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการสร้างโมเดล
ตามการค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล 
3.3 การน าองค์ความรู้ไปใช้งาน 

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูล และใช้เทคนิคการค้นหากฎ
ความสัมพันธ์แล้ว จะน าไปทดสอบกับข้อมูลใหม่หรือวิชาที่
นักศึกษาก าลังจะเตรียมลงทะเบียนเพื่อท านายแนวโน้มของ
การผลการเรียนของนักศึกษา โดยคิดอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ 

4. อภิปรายผลการทดลอง 
การทดลองการท านายแนวโน้มผลการเรียนของ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ใช้ข้อมูลท า
การวิเคราะห์ซึ่งให้ผลการทดลองตามหัวข้อย่อยข้างล่างนี้ 
4.1 ผลการทดลอง  
 จากการทดลองโดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล คือ
การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยเริ่มวิเคราะห์จาก
ความ เปลี่ ยนแปลงค่ าความ เ ช่ือมั่ น  ตั้ งแต่  0 .5 -1 .0  
ค่าสนับสนุนตั้งแต่ 0.1-1.0 แล้วน าจ านวนกฎมาวิเคราะห์ 
เพื่อหาต าแหน่งที่ดีที่สุดในการใช้กฎเหล่านั้นมาท าการ
วิเคราะห์ ทั้งนี้ ในการทดลองจะก าหนดค่าลิฟท์ให้ เกิน  
1 เสมอ  
     จากตารางที่ 5 พบว่าเมื่อก าหนดค่าสนับสนุนต่ าสุด 
( minimum support)  แ ล ะ ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ต่ า สุ ด 
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(minimum confidence) ที่ 0.7 และค่าสนับสนุนท่ี 0.2 0.3 
และ 0.4 จะท าให้เกิดกฎความสัมพันธ์ ในขณะที่ถ้าค่า
สนับสนุนเท่ากับ 0.1 จะไม่ปรากฏจ านวนกฎเลย หรือถ้า
มากกว่า 0.5 จ านวนกฎจะเกือบเท่ากับจ านวนรายการที่มี   
ณ ค่าความเช่ือมั่น 0.7 0.8 และ 0.9 และค่าสนับสนุน 0.2 
จะท าให้ได้จ านวนกฎ 248 168 และ 101 ตามล าดับ ในทาง
ตรงกันข้าม ณ ค่าความเช่ือมั่น 0.7 0.8 และ 0.9 และค่า
สนับสนุน 0.4 จะปรากฏจ านวนกฎค่อนข้างน้อยมาก ดังนั้น
เราจะพบว่าถ้าค่าสนับสนุนยิ่งน้อย โดยค่าความเช่ือมั่นลดลง 
จะท าให้จ านวนกฎเพิ่มมากขึ้น ท าให้ต้องแสดงผลด้วยกราฟ
เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบหรื อ ให้ เ ห็ นแนว โน้ นของการ เกิ ด 
กฎความสั มพันธ์ ดั งกล่ าว  โดย รู ปที่  1  แสดงกราฟ
ความสัมพันธ์ของจ านวนกฎเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าความ
เช่ือมั่น และค่าสนับสนุน โดยแกนแนวตั้งแสดงจ านวน 
กฎ แนวนอนแสดงค่าสนับสนุน และเส้นกราฟแสดงค่าความ
เช่ือมั่น ณ จุดต่ าสุด 0.7 0.8 และ 0.9 เรียงจากบนลงล่าง 
ตามล าดับ ซึ่งจะพบว่า ณ ค่าสนับสนุนที่ 0.3 จะเป็นจุดที่ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจ านวนกฎ มากที่สุด ในทุก ๆ ค่า
ความเช่ือมั่น ดังนั้นผลที่จากการใช้เทคนิคการค้นหา 
กฎความสัมพันธ์จะอยู่ในรูปความสัมพันธ์ของวิชาต่าง ๆ 
มากมาย เช่น รูปที่ 2 แสดงกฎของความสัมพันธ์ที่เกิดจาก
การท านายแนวโน้มผลการเรียน 

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดลองเมื่อก าหนดค่าความเช่ือมั่น 
ค่าสนับสนุน และจ านวนกฎ 

ค่าความเชื่อมั่น 
(confident) 

ค่าสนับสนุน 
(support) 

จ านวนกฎ
(rules) 

0.7 0.2 248 
 0.3 43 
 0.4 4 

0.8 0.2 168 
 0.3 28 
 0.4 3 

0.9 0.2 101 
 0.3 9 
 0.4 1 

 

 
รูปที่ 1 แสดงกราฟความสัมพันธ์ของจ านวนกฎเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงค่าความเชื่อมั่น และค่าสนับสนุน 

4.2 อภิปรายผล 
     การอภิปรายหรือการแปลความหมายของการท านายผล
การเรียนของนักศึกษาในจ านวน 483 คนนี้ โมเดลที่ได้  
(รูปที่ 3) จะท านายผลการเรียนให้กับนักศึกษาโดยพิจารณา
ว่าชาที่นักศึกษาได้เคยลงทะเบียนเรียนที่ทราบผลการเรียน
มาแล้วทุกวิชา กับกฎความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่หาออกมาได้ 
สามารถค้นหากฎความสัมพันธ์ที่ตรงกับเ ง่ือนไขความ
ต้องการ (กฎความสัมพันธ์ที่ด้านขวาของกฎเป็นวิชาที่เรา
ต้องการท านาย และด้านซ้ายของกฎเป็นวิชาและผลการ
เรียนในวิชาต่างๆ ของนักศึกษาที่เคยเรียนมา) ออกมาได้
หลายกฎความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น จากรูปท่ี 2  

1) [13022001=High] + [22031102=High] + 
[22034202=High] -> [20000101=High] 
confidence = 97% 

2) [22031102=High] + [22034202=High] -> 
[20000101=High] confidence = 96% 

จากตัวอย่างความสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่า กฎที่ได้มาทั้งหมดนั้น
สามารถท านายแนวโน้มผลการเรียนในวิชา 20000101 ได้
ออกมาหลายแบบ ซึ่งสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจว่าจะเลือกความสัมพันธ์หรือน าเสนอผลการเรียนใด
ให้ เหมาะกับนักศึกษามากที่สุด ซึ่ งการก าหนดล าดับ
ความส าคัญอาจจะพิจารณา จาก  

1) เลือกความสัมพันธ์ทางด้านซ้ายมือของกฎ และผล
การเรียนของนักศึกษาคนน้ันตรงมากที่สุด 

2) เลือกความสัมพันธ์ที่มีค่าความเช่ือมั่นสูงสุด กรณี
ข้อที่ 1 มีค่าเท่ากัน 

3) เลือกความสัมพันธ์ท่ีมีค่าสนับสนุนสูงสุด กรณีข้อที่ 
2 มีค่าเท่ากัน 
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รูปที่ 2 แสดงกฎของความสัมพันธ์ที่เกิดจากการท านายแนวโน้มผลการเรยีน 

 
จากตัวอย่างการค้นหากฎความสมัพันธ์นี้ อธิบายได้ว่าผลการ
เรียนของนักศึกษารายนี้ คือ ได้เกรด 

• วิชา 13022001 ระดับ C+ 
• วิชา 22031102 ระดับ B+ และ 
• วิชา 22034202 ระดับ B  

จากกฎความสัมพันธ์ข้อ 1) ทั้งสามวิชาต้องได้เกรดระดับ 
High (A, B+, B) จึงมีแนวโน้มได้เกรดวิชา 20000101 อยู่ใน
ระดับ High (A, B+, B) ในขณะที่กฎความสัมพันธ์ข้อ 2) จะ
พิจารณาเพียงสองวิชา คือ 22031102 และ 22034202 ใน
ความเป็นจริง ผลการเรียนตรงกับกฎความสัมพันธ์ข้อ  
2) มากที่สุด ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่า นักศึกษารายนี้มีโอกาสได้
เกรด ระดับ High (A, B+, B) ในวิชา 20000101 
 โมเดลที่ได้จากการทดลองนี้เป็นเพียงสิ่งที่สนับสนุนหรือ
เป็นแนวทางให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาพิจารณา
ร่วมกันในการวางแผนลงทะเบียนในเทอมถัดไป เพื่อให้
เหมาะสมต่อการเรียนของนักศึกษาแต่ละคน และอัตราการ 
คงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรด้วย กรณีที่โมเดลท านาย
แนวโน้มออกมาไม่ดี (D+, D, F) จะช่วยเตือนนักศึกษาให้มี
ความตระหนักสนใจ เอาใจใส่ในวิชาเรียนมากขึ้นหรือเป็น
พิเศษ ในทางตรงกันข้ามถ้าผลการท านายออกมาดี (A, B+, 
B) นักศึกษาก็ไม่ควรปล่อยปะละเลยการเรียนของตนเอง 
เพียงแต่โมเดลนี้จะช่วยให้ผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น เมื่อ
มีความตั้งใจ สนใจเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการวางแผนให้มี
ความได้เปรียบกว่านักศึกษารายอื่น 
 
 

5. บทสรุป 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ต้องการช้ีแนวทาง ให้การ
สนับสนุน หรือช่วยเหลืออาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ให้
ร่วมกันวางแผนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแต่ละราย 
เพื่อให้ทราบแนวโน้มผลการเรียนว่าจะออกมาในระดับ ดี 
ปานกลาง หรือไม่ดี ซึ่งเป็นการน าเสนอที่ส่งผลดีต่อนักศึกษา
ในการปฏิบัติตนต่อการเรียนของตนเอง ถ้าผลท านาย
แนวโน้มออกมาดี ก็อาจจะมีโอกาสส่งผลเสียต่อนักศึกษา 
เช่นเกิดความล าพองใจ ไม่ตั้งใจเรียน ท าให้ผลการเรียนตกต่ า
ได้ หรือกลุ่มนักศึกษาที่ท านายผลออกมาไม่ดี นักศึกษา 
รายนั้นต้องเกิดความท้อแท้ไม่อยากเข้าเรียน ท้ังนี้ระบบการ
เรียนการสอน จึงจ าเป็นต้องพึ่งพาอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็น
เหมือนก าลังใจ คอยก ากับดูแลให้นักศึกษาของตนเองคงอยู่ 
และมีผลการเรียนให้ดียิ่งขึ้น การท าวิจัยครั้งนี้ได้ทดลอง
เฉพาะผลการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน เท่านั้น ในอนาคตทางผู้วิจัยเองอาจจะขยาย
การท าวิจัยโดยใช้ข้อมูลของหนังสือทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
แนวทางในการรักษาอัตราคงอยู่ของนักศึกษาในสถาบันให้
ครบตามหลักสูตรต่อไป  
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บทคัดย่อ  
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อสิ่งต่ำงๆ หรือจำกกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นมำในหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงๆ ผู้ท ำกำรส ำรวจจะ

ใช้กระดำษในกำรท ำกำรส ำรวจซึ่งท ำให้สิ้นเปลืองทรัพยำกรและอำจจะก่อให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรน ำข้อมูลที่ได้ส ำรวจมำ
ใส่ในระบบคอมพิวเตอร์อีกทั้งกำรให้คะแนนเป็นตัวเลขอำจจะไม่ตอบสนองต่ออำรมณ์ควำมรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ดังนั้นกำรใช้รูปสัญลักษณ์แสดงอำรมณ์หรือ สัญรูปอำรมณ์ (Emoticon) จะช่วยให้กำรตอบแบบสอบถำมมีควำมถูกต้องและ
ใกล้เคียงกับควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบส ำรวจมำกข้ึน โดยจำกกำรทดสอบพบว่ำจำกกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
เกี่ยวกับ “ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรสอนในห้องเรียน” โดยใช้ตัวเลขและกำรตอบแบบสอบถำมโดยใช้สัญรูปอำรมณ์ มีควำม
สอดคล้องกัน 

 

ค าหลัก : สัญรปูอำรมณ์ แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ แอนดรอยด ์
 

Abstract 
The survey satisfaction of things or activity/event from institute/organization, the survey administer 

could use survey paper but it may cause wasted resources and possibly get the error from input data 
process to computer system feather more the score number in the survey could not describe the truly 
emotional from respondents. Then emoticon symbol or picture could make the reliable data and 
satisfaction from respondents. From the experiment result on satisfaction survey under topic “satisfaction 
level of leaning in the class” by using data between number and emoticon are agreement. 
 

Keywords : emoticon, satisfaction survey, android  
 

1. บทน า  
     ในปัจจุบันในหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงๆ ได้มีกำร 
จัดส ำรวจควำมพึงพอใจต่อสิ่งต่ำงๆ ภำยในองค์ก่อนหรือจำก
กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นมำหรือแม้กระทั่งกำรให้บริกำรขององค์กร
ก็มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจนั้น[1 - 4] ซึ่งในกำรส ำรวจจะใช้
กระดำษให้ตอบแบบสอบถำมกรอกข้อมูลและน ำข้อมูล
เหล่ำนั้นมำกรอกเพื่อวิเครำะห์ข้อมูล ซึ่งอำจจะท ำให้เกิด
ปัญหำทั้งเรื่องกำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรกระดำษ สิ้นเปลือง
ทรัพยำกรในกำรกรอกข้อมูล อำจจะเกิดควำมผิดพลำดจำก
กำรน ำข้อมูลมำกรอกเข้ำในระบบคอมพิวเตอร์ และกำร

ออกแบบสอบถำมโดยมีกำรสอบถำมข้อมูลเป็นจ ำนวนมำก 
รวมทั้งมีกำรให้คะแนนโดยใช้ตัวเลขอำจจะไม่ตอบสนองต่อ
อำรมณ์ควำมรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถำมอย่ำงแท้จริง ดังนั้น 
ผู้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้ แนวคิ ด ในกำ ร พัฒนำแอปพลิ เ ค ชันบน
ระบบปฏิบัติกำรกำรแอนดรอยด์โดยใช้ค ำถำมและสัญรูป
อำรมณ์เพื่อช่วยในกำรตอบแบบสอบถำมแสดงควำมพึงพอใจ  
 

2. วัตถุประสงค ์ 
     1. เพื่อเรียงล ำดับรูปแบบของสัญลักษณ์แสดงอำรมณ์ใน
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ 
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     2. เพื่อประเมินแอปพลิเคชันกำรใช้สัญลักษณ์แสดง
อำรมณ์ในแบบส ำรวจควำมพึงพอใจบนระบบปฏิบัติกำร 
แอนดรอยด์ ว่ำสำมำรถช่วยเหลือกำรจัดเก็บข้อมูลส ำรวจ
ควำมพึงพอใจได้ดีมำกน้อยเพียงใด 
     3. ลดควำมผิดพลำดจำกกำรเก็บข้อมูลแบบกระดำษและ
ปัญหำกำรกรอกข้อมูลซ้ ำกัน(re-key) 
 

3. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  
     ควำมพึ งพอใจ  (Satisfaction)  เป็นทัศนคติที่ เ ป็น
นำมธรรมไม่สำมำรถมองเห็น เป็นรูปร่ำงได้กำรที่เรำจะทรำบ
ว่ำบุคคลมีควำมพึงพอใจหรือไม่สำมำรถสังเกตโดยกำร
แสดงออกที่ค่อนข้ำงสลับซับซ้อน จึงเป็นกำรยำกที่จะ 
วัดควำมพึงพอใจโดยตรง แต่สำมำรถวัดได้โดยทำงอ้อมโดย
กำรวัดควำมคิดเห็นของบุคคลเหล่ำนั้น และกำรแสดงควำม
คิดเห็น นั้นจะต้องตรงกับควำมรู้สึกที่แท้จริงจึงสำมำรถ 
วัดควำมพึงพอใจนั้นได้พจนำนุกรมฉบับ บัณฑิตยสถำน  
พ.ศ. 2525 กล่ำวไว้ว่ำ"พึง" เป็นค ำช่วยกริยำอื่น หมำยควำม
ว่ำ "ควร" เช่น พึงใจ หมำยควำมว่ำ พอใจ ชอบใจ และค ำว่ำ 
"พอ" หมำยควำมว่ำ เท่ำที่ต้องกำรเต็ม ควำมต้องกำร ถูก
ชอบ เมื่อน ำค ำสองค ำมำผสมกัน"พึงพอใจ" จะหมำยถึง ชอบ
ใจ ถูกใจ ตำมที่ต้องกำร ซึ่งสอดคล้องกับ Wolman (1973) 
อ้ำงโดย ภนิดำ ชัยปัญญำ (2541) กล่ำวถึง ควำมพึงพอใจว่ำ
เป็นควำมรู้สึกที่ ได้รับควำมส ำเร็จตำมมุ่งหวังและควำม
ต้องกำร ควำมพึงพอใจ เป็นระดับควำมรู้สึกของผู้ใช้ที่มีผลมำ
จำกกำรเปรียบเทียบระหว่ำงสิง่ที่ได้รบักับสิ่งท่ีคำดหวัง ระดับ
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้เกิดจำกควำม แตกต่ำงระหว่ำงสิ่งที่
ได้รับกับสิ่งที่คำดหวัง (สมิต สัชฌุกร , 2542, หน้ำ 18) ซึ่ง
หำก พิจำรณำถึงควำมพึงพอใจของกำรบริกำรว่ำจะเกิดควำม
พึงพอใจมำกน้อยเพียงใด ถ้ำได้รับกำรบริกำรต่ ำกว่ำควำม
คำดหวังท ำให้เกิดควำมไม่พอใจ แต่ถ้ำระดับผลของกำร
บริกำรสูง กว่ำควำมคำดหวัง ก็จะท ำให้เกิดควำมพึงพอใจ แต่
ถ้ำผลที่ได้รับจำกบริกำรสงกว่ำควำมคำดหวัง ผู้ใช้ก็จะเกิด
ควำมประทับใจ ก็จะส่งผลให้ผู้ใช้กลับไปใช้บริกำรซ้ ำอีก จึง
กล่ำวได้ว่ำ ควำมพึงพอใจในบริกำร หมำยควำมถึง ภำวกำรณ์
แสดงออกถึงควำมรู้สึกในทำงบวกของบุคคลอันเป็นผลมำ
จำกกำรเปรียบเทียบ กำรรับรู้สิ่งที่ได้รับจำกกำรบริกำร ไม่ว่ำ
จะ เป็นกำรรับบริกำรหรือกำรให้บริกำรในระดับท่ีตรงกับกำร
รับรู้สึกที่คำดหวังเกี่ยวกับกำร บริกำรนั้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและควำมพึงพอใจในงำนของ 
ผู้ให้บริกำร  
     สั ญ ลั ก ษณ์ แ ส ด งอ ำ ร ม ณ์  ห รื อ  สั ญ รู ป อ ำ ร มณ์  
(emoticon) เป็นชุดของสัญลักษณ์ต่ำงๆ หรือ ภำพขนำดเลก็ 
ที่มีจุดประสงค์เพื่อแสดงสีหน้ำของมนุษย์และสื่อถึงอำรมณ์ 
สัญรูปอำรมณ์เป็นรูปแบบหนึ่งของลักษณะน้ ำเสียงที่ ใช้กัน

แพร่หลำยในอินเทอร์เน็ต ค ำว่ำ emoticon เป็นค ำที่ผสม
จำกค ำว่ ำ  emotion(อำรมณ์ )  กับค ำว่ ำ  icon(สัญรูป) 
สัญลักษณ์แสดงอำรมณ์ ถูกน ำมำใช้ครั้งแรกเมื่อ 10 มีนำคม 
พ.ศ.2549 บนปกโฆษณำในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กฮำรำลท
รีบูน[5] 
     ยูนิโคด(unicode) คือมำตรฐำนอุตสำหกรรมที่ช่วยให้
คอมพิวเตอร์แสดงผลและจัดกำรข้อควำมธรรมดำที่ใช้ใน
ระบบกำรเขียนของภำษำส่วนใหญ่ในโลกได้อย่ำงสอดคล้อง
กัน โดยยูนิโคดประกอบด้วยอักขระที่แสดงผลได้มำกกว่ำ 
100,000 ตัว และได้มีกำรเพิ่มสัญลักษณ์แสดงอำรมณ์
หรือสัญรูปอำรมณ์ในรุ่นที่ 6.0 เมื่อปีพ.ศ. 2553 ในช่วงที่ 
1F600 – 1F64F [7][8] 
     ในกำรประเมินผลจะใช้วิธีกำรแปลผลแบบสอบถำมโดย
ใช้ค่ำเฉลี่ยตำมหลักกำร แบ่งอันตรภำคช้ัน (Class Interval) 
โดยใช้สูตรค ำนวณช่วงกว้ำงของช้ัน ดังต่อไปนี้ 
     ค่ำสถิติพื้นฐำน  ได้แก่ หำค่ำร้อยละ  โดยใช้สูตร  

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝐼𝐼) = Rage(R)
𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶) 

     เมื่อ   I   แทน  ค่ำร้อยละ 
           R   แทน  ค่ำควำมถี่ท่ีต้องกำรแปลให้เป็นร้อยละ 

C   แทน  ค่ำจ ำนวนควำมถี่ทั้งหมด 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     กำรวัดควำมพึงพอใจนั้น เป็นทัศนคติหรือเจตคติที่เป็น
นำมธรรมและเป็นกำรแสดงออกค่อนข้ำงซับซ้อน จึงเป็นกำร
ยำกที่จะวัดทัศนคติได้โดยตรง แต่เรำสำมำรถท่ีจะวัดทัศนคติ
ได้โดยอ้อม โดยวัดควำมคิดเห็นของบุคคลเหล่ำนั้นแทน 
ฉะนั้น กำรวัดควำมพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จ ำกัดด้วย อำจมี
ควำมคลำดเคลื่อนขึ้น ถ้ำบุคคลเหล่ำนั้นแสดงควำมคิดเห็นไม่
ตรงกับควำมรู้สึกที่แท้จริง ซึ่งควำมคลำดเคลื่อนเหล่ำนี้ย่อม
เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดำของกำรวัดโดยทั่ว ๆ ไป ผู้วิจัยจึงได้ท ำ
กำรพัฒนำแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติกำรกำรแอนดรอยด์
โดยใช้ค ำถำมและรูปภำพแสดงอำรมณ์เพื่อช่วยในกำรตอบ
แบบสอบถำมกำรใช้บริกำรงำนภำยในมหำวิทยำลัยโดยท่ีใน
กำรจัดเรียงล ำดับของสัญลักษณ์ได้มีกำรทดลองโดยท ำ
แบบสอบถำมให้ผู้ใช้งำนจ ำนวน 100 คนท ำกำรเรียงล ำดับ
รูปของสัญลักษณ์ในแต่ละกลุ่มและเลือกว่ำถ้ำให้ เป็น
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจจะใช้สัญลักษณ์ชุดใด ซึ่งชุด 
สัญรูปอำรมณ์ที่ใช้ในแบบส ำรวจมีดังนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงชุดสัญรูปอำรมณ์ของสัญลักษณ์แสดงผล
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 

ล าดับ
ที่ สัญรูปอารมณ ์

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7      
8      
9 

     
10 

     

โดยแบ่งระดับควำมพึงพอใจดังต่อไปนี้ 
สัญรูปอำรมณ์ที่ 1 หมำยถึง พอใจน้อยมำก 
สัญรูปอำรมณ์ที่ 2 หมำยถึง พอใจน้อย 
สัญรูปอำรมณ์ที่ 3 หมำยถึง พอใจพอสมควร 
สัญรูปอำรมณ์ที่ 4 หมำยถึง พอใจมำก 
สัญรูปอำรมณ์ที่ 5 หมำยถึง พอใจมำกที่สุด 
     จำกผลกำรส ำรวจจำกผู้ใช้งำนจ ำนวน 85 % ได้เลือก 
สัญรูปอำรมณ์ของสัญลักษณ์ชุดที่ 1 และได้เรียงล ำดับ 
กำรแสดงอำรมณ์ควำมพึงพอใจตั้งแต่ล ำดับที่ 1 – 5 ดัง
ตำรำงที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงสัญรูปอำรมณ์ของสัญลักษณ์ที่ได้คะแนน
กำรส ำรวจสูงท่ีสุด 

ล าดับ
ที ่

สัญรูปอารมณ ์

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

กำรออกแบบโครงสร้ำงของแอปพลิเคชัน 
     โครงสร้ำงกำรท ำงำนของแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันจะ
ท ำงำนโดยกำรส่งข้อมูลที่ผู้ท ำกำรตอบแบบสอบถำมควำม 
พึงพอใจในกำรตอบแต่ละครั้งไปยังเซิร์ฟเวอร์แบบ JSON 
และมีกำรตอบกลับเพื่อยืนยันกำรได้รับข้อมูลกลับมำแบบ 
JSON เพื่อประมวลผลและเก็บข้อมูล ซึ่งผู้ออกแบบสอบถำม
สำมำรถน ำข้อมูลที่จัดเก็บไวบ้นเซิร์ฟเวอร์มำประมวลผลหรือ
วิเครำะห์ตำมที่ผู้ออกแบบสอบถำมตอ้งกำรดังแสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 โครงสร้ำงกำรท ำงำนของแอปพลิเคชัน 

     จำกรูปที่ 1 กำรแบ่งกำรท ำงำนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 อุปกรณ์สมำร์ทโฟนที่ได้ติดตั้งแอปปลิเคชันส ำหรับ
ให้ผู้ตอบแบบส ำรวจตอบแบบควำมพึงพอใจในกำรส ำรวจ
ครั้งนั้น ส่วนที่ 2 คือส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่ท ำหน้ำที่ในกำร
ประมวลผลและบันทึกข้อมูลกำรตอบแต่ละครั้ง ส่วนที่ 3 คือ
ส่วนท่ีผู้ออกแบบส ำรวจน ำข้อมูลจำกเซิร์ฟเวอร์มำใช้งำน 
     ในกำรออกแบบหน้ำตำแอปพลิเคชันและกำรใช้สัญรูป
อำรมณ์ผู้วิจัยได้ใช้ผลจำกกำรตอบแบบส ำรวจในตำรำงที่ 2 
มำใช้ในกำรจัดเรียงรูปและเรียงล ำดับ  ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 2 
     ระดับควำมพึงพอใจ แบ่งระดับและเกณฑ์กำรให้คะแนน
เพื่อใช้ในกำรเปรียบเทียบดังน้ี 
สัญรูปอำรมณ์ที่ 1 หมำยถึง พอใจน้อยมำก   ให้ 1 คะแนน 
สัญรูปอำรมณ์ที่ 2 หมำยถึง พอใจน้อย       ให้ 2 คะแนน 
สัญรูปอำรมณ์ที่ 3 หมำยถึง พอใจพอสมควร ให้ 3 คะแนน 
สัญรูปอำรมณ์ที่ 4 หมำยถึง พอใจมำก       ให้ 4 คะแนน 
สัญรูปอำรมณ์ที่ 5 หมำยถึง พอใจมำกที่สุด   ให้ 5 คะแนน 
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     รูปที่ 2 หน้ำจอกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ     

เกณฑ์กำรแบ่งช่วงคะแนน จำกจ ำนวนระดับชั้นเท่ำกับ 5 ช้ัน 
(คะแนนจำก 1 – 5) ค ำนวณได้จำกสูตรดังนี้  
 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ ำสุด 

จ ำนวนระดับชั้น
 = 5−1 

5  = 0.8 

 
ดังนั้นในแต่ละช่วงคะแนนของระดับช้ันจะเท่ำกับ 0.8 คิด
เป็นกำรแบ่งช่วงคะแนนในแต่ละระดับช้ัน ดังนี้  
คะแนนเฉลีย่ระหว่ำง 1.00 – 1.80 หมำยถึง พอใจน้อยมำก 
คะแนนเฉลีย่ระหว่ำง 1.81 – 2.60 หมำยถึง พอใจน้อย 
คะแนนเฉลีย่ระหว่ำง 2.61 – 3.40 หมำยถึง พอใจพอสมควร 
คะแนนเฉลีย่ระหว่ำง 3.41 – 4.20 หมำยถึง พอใจมำก 
คะแนนเฉลีย่ระหว่ำง 4.21 – 5.00 หมำยถึง พอใจมำกที่สุด  
 
5. ผลการวิจัย  
     กำรทดสอบกำรเปรียบเทียบกำรตอบแบบสอบถำม ใช้
กำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ โดยใช้กำรตอบ
แบบสอบถำมโดยใช้ตัวเลข และกำรตอบแบบสอบถำมโดย
ใช้สัญรูปอำรมณ์ในกำรประเมิน “ระดับควำมพึงพอใจต่อกำร
สอนในห้องเรียน” จำกจ ำนวนนักศึกษำ 30 คน แสดงผลกำร
ประเมินในตำรำงที่ 3

 
ตารางที่ 3 ผลกำรจ ำแนกกลุ่มนักศึกษำที่ตอบแบบสอบถำมและกลุ่มนักศึกษำที่ตอบสัญรูปภำพ และร้อยละของควำม  

สอดคล้องในกำรตอบ 
กลุ่มนักศึกษาท่ีตอบ

แบบสอบถาม 
จ านวน 
(คน)  กลุ่มนักศึกษาท่ีตอบสัญรูปภาพ 

1 2 3 4 5 
1 2 จ ำนวน 1 1 0 0 0 
  ร้อยละ 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 
2 5 จ ำนวน 1 3 1 0 0 
  ร้อยละ 20.00 60.00 20.00 0.00 0.00 
3 7 จ ำนวน 0 1 4 2 0 
  ร้อยละ 0.00 14.29 57.14 28.57 0.00 
4 9 จ ำนวน 0 0 1 7 1 
  ร้อยละ 0.00 0.00 11.11 77.78 11.11 
5 6 จ ำนวน 0 0 0 0 6 
  ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

รวม 30 คน ร้อยละของความสอดคล้องในการตอบ เท่ากับ 72.41 
 

จำกตำรำง ท่ี  3  พบว่ำ  กลุ่ มนักศึกษำที่ตอบ
แบบสอบถำมและกลุ่มนักศึกษำที่ตอบสัญรูปภำพมีควำม
สอดคล้องในกำรตอบร้อยละ 72.41 
 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
     จำกผลกำรทดสอบพบว่ำ กำรตอบแบบสอบถำมทั้งสอง
แบบมีผลกำรประเมินในด้ำนควำมพึงพอใจในเรื่องกำรใช้
ตัวเลขกับสัญรูปอำรมณ์สอดคล้องในกำรตอบร้อยละ 72.41 
ซึ่ ง ถื อ ว่ ำ มี ค ว ำมสอดคล้ อ ง ในกำ ร ให้ คะแนน  ทั้ ง นี้ 
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แอปพลิเคชันยังสำมำรถช่วยเหลือกำรจัดเก็บข้อมูลส ำรวจ
ควำมพึงพอใจได้ดีมำกและลดควำมผิดพลำดจำกกำรเก็บ
ข้อมูลแบบกระดำษ 
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โครงกำรวิจัยนี้ ไดร้ับกำรสนับสนนุทุนวิจัยจำกโครงกำรวิจัย 
Hands-on เรียนรู้ชุมชน ครไูด้คดิ เด็กได้ท ำ 
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การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจ า และทักษะการอ่านภาษาจีน 

 เร่ืองฤดูกาล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
The Synthesis of Designing Framework of Constructivist Augmented Reality 

Book to Promote Memory Process and Chinese Reading Skills on  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนว 

คอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจ า และทักษะการอ่านภาษาจีน เรื่องฤดูกาล ส าหรับนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 
วิทยาลัย ขอนแก่น จ านวน 25 คน รูปแบบการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ คือ การวิจัยเชิงพัฒนา ซึ่งมีขั้นตอนการออกแบบและ
พัฒนาประกอบด้วย 3 กระบวนการตามล าดับ คือ กระบวนการออกแบบ กระบวนการพัฒนา และกระบวนการประเมิน โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยคือ (1) การศึกษาหลักการและทฤษฎี (2) การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ (3) การ
ออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริง และ (4) การประเมินประสิทธิภาพของหนังสือเทคโนโลยี
เสมือนจริง ผลการวิจัย พบว่า หนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจ า 
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 7 ประการ ได้แก่ (1) สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่งการเรียนรู้ (3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) ห้อง
ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจ า (5) ห้องส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาจีน (6) ฐานการช่วยเหลือ  และ (7) การโค้ช และ 
ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ พบว่า มีประสิทธิภาพในด้านผลผลิต ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อ
การเรียนรู้ และด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง  

ค าหลัก : หนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง  เทคโนโลยีเสมือนจริง  สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้  การบันทึกในหน่วยความจ า 

Abstract 
The Purpose of this research were to synthesis of designing framework the effect of constructivist 

augment reality book to promote memory process and Chinese reading skills on topic season for grade 4 
students.  The procedures were as following:  (1)  to examine the principles and theories, (2)  to synthesize 
designing framework, ( 3)  to design and develop the AR- Book learning environment according to above 
mentioned designing framework, and ( 4)  to evaluate the efficiency of the AR- Book learning environment. 
The findings are as follow: 

1. The AR-Book learning environment to enhance Memory process comprised of 6 components as 
follows:  (1)  Problem base, (2)  Resource, (3)  Collaboration, (4)  Scaffolding, (5)  Coaching and (6)  Memory 
process training center. 

2.  The efficiency of the AR-Book learning environment to enhance memory process was found to 
be appropriate as following: Content, learning media and augmented reality book designing. 
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1. บทน า 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
(Constructivist Theory) ที่เช่ือว่าการเรียนรู้นั้นจะต้องให้
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นมาเองผ่านประสบการณ์หรือ
สถานการณ์ที่มีบริบทที่เป็นสภาพจริง โดยเช่ือมโยงเข้ากับ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์จะ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปญัญา 
(Cognitive Constructivism) และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เชิงสังคม (Social Constructivism) (สุมาลี ชัยเจริญ) [1]  
และการน าหลักการทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ 
(Information Processing) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มุ่งเน้นการศึกษา
กระบวนการรู้คิด (Cognitive Process) ล าดับขั้นตอนของ
การประมวลข่าวสาร และการเรียนรู้ต่าง ๆ (Retrieve) จาก
ความจ าระยะยาวมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี
กระบวนการจัดเก็บข้อมูลใน  3 กระบวนการ ได้แก่ 1) 
ความจ าประสาทสัมผัส (Sensory Memory) คือการจัดเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้นท่ีตรงตามสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาติ
ของสิ่งเร้าได้แก่ หู ตา จมูก ปาก ลิ้น ผิวหนัง ข้อมูลนี้จะอยู่
ระยะสั้นเพียง 1-3 วินาที และถ้าข้อมูลที่รับเข้ามานั้นรู้จัก 
และใส่ใจที่จะเรียนรู้ ก็จะเข้ารหัสเก็บไว้ในความจ าระยะสั้น 
(Short-Term Memory)ซึ่ งกระบวนการควบคุมให้ เกิด
ความจ าระยะนี้คือ การระลึกได้ (Recognition) ถึงสิ่งที่ได้
เรียนรู้มาแล้ว และความใส่ใจ (Attention) ต่อข้อมูลที่รับรู้ 
2) ความจ าระยะสั้น (Short-term Memory)คือเป็นความจ า
ที่เกิดขึ้นหลังจากการรับรู้สิ่งเร้าที่ได้เข้ารหัสแล้วจะคงอยู่ใน
ความจ าระยะสั้น และมีความจุได้ในปริมาณจ ากัด จึงต้องใช้
วิธีการแบ่งกลุ่ม (Chunking) เพื่อให้ช่วยจ าได้ปริมาณ ที่มาก
ขึ้น หากไม่ได้รับการจัดกระท าใด ๆ เช่น การท่องหรือการ
ทบทวน (Rehearsal) ข่าวสารข้อมูลนั้นก็จะถูกลืมหายไป  
3) ความจ าระยะยาว (Long-Term Memory) คือการจัดเกบ็
เข้าสู่ความจ าระยะยาว หรือความจ าที่มีความคงทนถาวร 
สามารถเรียกความรู้ (Retrieval) นั้นมาใช้ได้ในภายหลังด้วย
วิธีการ เข้ ารหัส  (Encode)  โดยวิธีการขยายความคิด 
(Elaborate) คือการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของ
ผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายและ 
วิธีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ (Organization) ด้วยตัว
ผู้เรียนเอง จะช่วยให้ผู้เรียนจดจ าได้ตลอดไป [2] และการ
อ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้หากเด็กไม่สามารถอ่าน
หนังสือได้ จะท าให้การเรียนสาระต่าง ๆ มีปัญหาไปด้วย
ทักษะในการอ่านมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน
ของเราอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสอนให้
ทุกคนสามารถอ่านออกได้ (วัชรี พิมพ์ศรี) [3]  การอ่านยัง

เป็นทักษะภาษาที่ส าคัญและจ า เป็นอย่างมากในการ
ด ารงชีวิตของคนเพราะในชีวิตประจ าวันของคนเราการอ่าน
เป็นส่วนส าคัญในการสื่อความหมายถึงกันได้ถูกต้องฉะนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านกล่าวคือ
ต้องอ่านได้ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพครูคือผู้ที่มสีว่น
ส าคัญในการแก้ไขข้อบกพร่องในการอ่านของนักเรียน  
ดังหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
2551 ได้ ก าหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตามกลุ่ มสาระ
ภาษาต่างประเทศให้มีการส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องเช่น 
ภาษาจีน ซึ่งถือว่ามีความจ าเป็นต่อการสื่อสาร ในปัจจุบันที่
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  [4] และการจดจ าค าศัพท์
ภาษาจีนได้ นับว่าเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่ส าคัญมากอย่าง
หนึ่ง ที่จะท าให้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้ดี และ
เป็นพื้นฐานที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในขั้นสูงขึ้นไป จากการ
สังเกตและจากการตรวจสมุดการบ้าน รวมถึงการร่วม
กิจกรรมในห้องเรียน พบว่าที่นักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จ
ในการเรียนวิชาภาษาจีนก็เนื่องจากว่านักเรียนจ าค าศัพท์
ไม่ได้ เมื่อให้นักเรียนท่องค าศัพท์นักเรียนส่วนใหญ่ท่องศัพท์
แบบนกแก้วนกขุนทอง หรือท่องเอาจ านวนมาก ๆ ไว้ก่อน
ไม่ได้ค านึงถึงว่าตัวเองจ าได้หรือไม่  หรือนักเรียนจ าได้แค่
เฉพาะเวลาท่อง หลังจากนั้นก็จะลืม ผู้วิจัยจึงคิดหากลวิธีที่
จะท าให้นักเรียนจดจ าค าศัพท์ได้อย่างแม่นย าและสนใจใน
การจดจ าค าศ ัพท ์มากยิ ่งขึ ้น  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าเรื่อง
สังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหนังสือเทคโนโลยี
เสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการบันทึกใน
หน่วยความจ า และทักษะการอ่านภาษาจีน เรื่องฤดูกาล 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น มาท าวิจัยในครั้งนี ้ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
     เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหนังสือ
เทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริม 
การบันทึกในหน่วยความจ า และทักษะการอ่านภาษาจีน 
เรื่องฤดูกาล 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
     กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้เช่ียวชาญใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพด้านผลผลิตของ
หนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  
ประกอบด้วยด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านการ
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ออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง ด้านละ 1 ท่าน รวม
จ านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน 
3.2 รูปแบบการวิจัย 
     การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ระยะที่ 1 แบบ 
Type II ( Richey, R. C.  and Klein, J. D. , 2007)  ซึ่ ง
ประกอบด้วยวิธีการศึกษาหลายรูปแบบ ได้แก่ การวิจัย
เอกสาร และการวิจัยเชิงส ารวจ [5] 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1) แบบบันทึกการตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร      
ซึ่งเป็นแบบบันทึกการตรวจสอบและวิเคราะห์หลักการ 
ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เป็นพ้ืนฐาน
ในการออกแบบและพัฒนาหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ 

2) แบบประเมินการประสิทธิภาพด้านผลผลิตของการ
ออก แ บ บ ห นั ง สื อ เ ทค โ น โ ล ยี เ ส มื อ น จ ริ ง ต า ม แ น ว 
คอนสตรั คติ วิ สต์  เพื่ อ ให้ ผู้ เ ช่ี ยวชาญตรวจประ เมิน
ประสิทธิภาพของหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนรู้ 
และด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง 
3.4 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎี
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือน
จริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) หลักพื้นฐานในการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้  แนวคิดเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง หลักการการบันทึกในหน่วยความจ า 
(Memory Process) คุณลักษณะของสื่อแบบหนังสือ และ
ขอบข่ายเนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และภาษาจีน 

2) สังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหนังสือ
เทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ โดยอาศัยการ
ทบทวนเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แล้วสังเคราะห์เป็น
กรอบแนวคิดในการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 

3) สร้างและพัฒนาหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์  โดยใช้กรอบแนวคิดการออกแบบ
ข้างต้น 

4) น าหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัค
ติวิสต์ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพด้าน
ผลผลิต ซึ่งประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนรู้ และ
ด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง แล้วท าการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) กรอบแนวคิดการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือน
จริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
บรรยายเชิงวิเคราะห์และสรุปตีความ 

2) การตรวจสอบประสิทธิภาพด้านผลผลิตของหนังสือ
เทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  ใช้การ
วิเคราะห์โดยสถิติพื้นฐาน และการสรุปตีความ จากข้อมูลการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ ของ 
ผู้เชี่ยวใน 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้าน
การออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง 

4. ผลการวิจัย 
ผลของการออกแบบและพัฒนาหนังสือเทคโนโลยี

เ สมื อนจริ งตามแนวคอนสตรัคติ วิ สต์  ประกอบด้วย
ผลการวิจัย 2 ส่วน คือ องค์ประกอบของหนังสือเทคโนโลยี
เสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ และประสิทธิภาพด้าน
ผลผลิตของหนั งสื อ เทคโนโลยี เ สมื อนจริ งตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 องค์ประกอบของหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ 
     จ ากการสั ง เ คร าะห์ ก รอบแนว คิดการออกแบบ 
หนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
 มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังนี้  

1) สถานการณ์ปัญหา (Problem Base) เป็นการ
น าเสนอปัญหาที่จะท าให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์เพื่อหาทาง
แก้ปัญหามีการน าเสนอปัญหาในแต่ละเนื้อหาย่อยเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนขบคิดหรือหาทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยสภาพปัญหาเป็นปัญหาที่มีสภาพตามความเป็นจริง 
(Authentic Learning) และใช้หลักการของทฤษฎีประมวล
สารสนเทศเป็นฐานในการออกแบบ ภารกิจการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจ า และและทักษะการอ่าน
ภาษาจีน โดยผ่านเนื้อหาภาษาจีน เรื่อง ฤดูกาล 

2) แหล่งการเรียนรู้ (Resources) เป็นองค์ประกอบที่
ช่วยสนับสนุนการปรับสมดุลทางปัญญา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
ตามสถานการณ์จากเนื้อหาย่อยนั้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสาระความรู้ต่าง  ๆก่อนที่ผู้ เรียนจะ
สามารถแก้ปัญหาได้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ 
ข้อมูลที่เป็นแหล่งน าเสนอข้อมูลที่หลากหลายมีแหล่งข้อมูล
หลายชนิด   

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Collaboration)  เป็น
องค์ประกอบท่ีช่วยในการส่งเสริมการสร้างความรู้ ผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มมีการอภิปรายเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาหรือความคิดเห็นตามมุมมองของแต่ละคนเพื่อนา
มาวิเคราะห์วิจารณ์หาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพราะการร่วมมือกันจะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดง
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ความคิดเห็นของตนรวมทั้งร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมี
การพัฒนาในการหาเหตุผลเพื่อการตัดสินใจในแต่ละครั้ง 

4) ห้องส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจ า 
นอกจากสถานการณ์ปัญหาแล้ว ผู้เรียนสามารถใช้ศูนย์

ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจ า  เพื่อฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาและการบันทึกในหน่วยความจ า ให้ช านาญมากข้ึน
ได้ โดยการฝึกฝนจะท าให้ผู้ เรียนเกิดความช านาญและ
เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ มากยิ่งข้ึนไปอีก  

5)  ห้ อ งส่ ง เ ส ริ มทั กษะการ อ่ านภาษาจี น  เ ป็ น
องค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนการอ่านภาษาจีนโดยใช้วิธีการ
อ่านซ้ าในการพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนที่เรียนด้วย
หนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถกลับอ่านซ้ าหรือทบทวนซ้ าได้ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

6) ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) มาจากแนวคิด
ของ Social Constructivism ของ Vygotsky ที่เ ช่ือว่า ถ้า
ผู้ เรียนอยู่ต่ ากว่า Zone of Proximal Development ไม่
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้จ าเป็นที่จะต้องได้รับการ
ช่วยเหลือที่เรียกว่า Scaffolding ซึ่งฐานความช่วยเหลือจะ
สนับสนุน ผู้เรียนในการแก้ปัญหา หรือการเรียนรู้ในกรณีที่ไม่

สามารถปฏิบัติภารกิจ การเรียนรู้ให้ส าเร็จด้วยตนเองได้ โดย
ฐานความช่วยเหลืออาจเป็นคาแนะนาแนวทาง ตลอดจน 
กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาจะเป็นแนวทางหรือให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้เรียนเมื่อเจอกับสภาพปัญหาที่ซับซ้อนมากข้ึน
มีการน าเสนอข้อมูลที่หลากหลายและช่วยขยายแนวคิดของ
ผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีไปใช้แก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้โดยท าให้ผู้เรียนได้เกิดการขยายแนวคิดเมื่อเจอกับ
แต่ละปัญหาฐานการช่วยเหลือจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความคิดที่หลากหลายขึ้น  

7) การโค้ช (Coaching) มาจากพื้นฐาน Situated 
Cognition และ Situated Learning ของBrown &Collins 
(1989) [10] หลักการนี้ได้กลายมาเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ที่ได้เปลี่ยนบทบาท
ของครูที่ทาหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนมาเป็นการ
ฝึกสอนคือมีบทบาทเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือให้คาแนะ
นาสาเหรับผู้เรียนจะเป็นการฝึกหัดผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดของผู้เรียนเอง 

จากองค์ประกอบที่ได้กล่าวมานั้นสามารถน ามาเป็น
พื้นฐานในการสร้างกรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ ได้ดังนี้ 
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รูปที ่1 แสดงกรอบแนวคิดส าหรบัการออกแบบหนังสือเทคโนโลยเีสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 

ที่ส่งเสรมิการบันทึกในหน่วยความจ า และทักษะการอ่านภาษาจีน เรื่องฤดูกาล 
 
4.2 ประสิทธิภาพด้านผลผลิตของหนังสือเทคโนโลยีเสมือน
จริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านผลผลิตของหนังสือ
เทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  เป็นการ
ประเมินด้านผลผลิต [10] ซึ่งประกอบด้วยการประเมินใน 
ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านการออกแบบหนังสือ
เทคโนโลยีเสมือนจริง พบว่าผลการประเมินโดยความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญในด้านเนื้อหานั้นมีความเหมาะสมร้อยละ 80 
ในด้านสื่อการเรียนรู้ ซึ่งความเหมาะสมในแต่ละองค์ประกอบ

ของหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  
คือ สถานการณ์ปัญหา ร้อยละ 70 แหล่งการเรียนรู้ ร้อยละ 
80 ห้องส่งเสริมบันทึกในหน่วยความจ าร้อยละ 70 ห้อง
ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาจีน 75 การร่วมมือกันเรียนรู้  
ร้อยละ 75 ฐานการช่วยเหลือ ร้อยละ 75 และการโค้ช  
ร้อยละ 80 และในด้านการออกแบบหนังสือ เทคโนโลยี
เสมือนจริงมีความเหมาะสมร้อยละ 75 โดยมีรายละเอียดดัง 
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสทิธิภาพด้านผลผลิตของสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้หนังสือเสมือนจรงิ 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
(ร้อยละ) 

ด้านเนื้อหา 
1 ความเหมาะสมของเนื้อหา 80 

ด้านด้านสื่อการเรียนรู ้
2 สถานการณ์ปัญหา 70 
3 แหล่งการเรียนรู ้ 80 
4 ห้องส่งเสรมิบันทึกในหน่วยความจ า 70 
5 ห้องส่งเสรมิทักษะการอ่านภาษาจนี 75 
6 ร่วมมือเรียนรู ้ 75 
7 ฐานการช่วยเหลือ 75 
8 การโค้ช 80 

ด้านการออกแบบหนังสือเสมือนจริง 
9 ความเหมาะสมในการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง 75 

รวม 75.55 
 
5. สรุปและอภิปรายผล 

1) สิ่ งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 7 องค์ประกอบ ได้แก่  
(1) สถานการณ์ปัญหา แหล่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ห้องส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจ า ห้องส่งเสริมทักษะ
การอ่านภาษาจีน ฐานการช่วยเหลือ  และการโค้ช  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปรมะ แขวงเมือง[2] และจารุณี  
ซามาตย์ [6] และ Klausmeier, H.J.[8] 

2) ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านผลผลิตของ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงฯ ประกอบไป
ด้วยการประเมินผลผลิต ซึ่งประกอบด้วยการประเมินในด้าน
เนื้อหา ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านการออกแบบหนังสือ
เสมือนจริง พบว่ามีความเหมาะสมในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพนิดา ตันศิริ[7] และจารุณี ซามาตย์ [6] 
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บทคัดย่อ  
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
2) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบการวิจัยเป็นแบบแบบผสานวิธี พื้นที่
วิจัย คือ 1) น้ าพุร้อนเทพพนม 2) ล่องแพบ้านแม่นาจร 3) น้ าตกห้วยทรายเหลือง 4) บ้านท้องฝ้าย ต าบลช่างเคิ่ง กลุ่มตัวอย่าง 
นักท่องเท่ียวชาวไทย จ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ละ 15 และการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ประกอบกิจการบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว จ านวน 8 คน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ละ 2 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบบังเอิญ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ 
1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการณ์การท่องเที่ยวในอ าเภอแม่แจ่ม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยวมาจากเพื่อนและคนรู้จักเหตุผลที่มามาเพื่ออยากช่ืนชมบรรยากาศในอ าเภอ  
แม่แจ่ม ส่วนใหญ่จะมาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกโดยมากับครอบครัว 2. บริบทและศักยภาพการท่องเที่ ยว  
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอแม่แจ่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35 เมื่อ
พิจารณาสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอแม่แจ่มทั้ง 4 แห่ง พบว่า ผ้าซิ่นตีนจกบ้านท้องฝาย ต าบลช่างเคิ่ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.39 
รองลงมาคือ น้ าพุร้อนเทพพนม ค่าเฉลี่ย 3.37 ล่องแพแม่นาจร ค่าเฉลี่ย 3.35 และน้ าตกห้วยทรายเหลือง ค่าเฉลี่ย 3.29 

ค้ำหลัก : การพัฒนาการท่องเที่ยว  แม่แจ่ม 
 
Abstract 
          This research aims to 1)  study the situation and potential of tourism in the tourist areas of 
Meacheam district, Chiang Mai. 2) Study design is a combined research in the following areas: 1) Thepanom 
Hotspring 2)  Rafting at Banmeanajon 3)  Huaysaai Leung Waterfall 4)  Ban Thong Fai, Chang Khoeng, 
Meacheam district.  The sample group of Thai tourists questioned consist of 60 people.  Each area was 
divided into 15 people and interviews with officials or the operator of the tourist areas were 8 people and 
each area was divided into 2 people. Using the method of selecting matching data. The research was done 
by using the following 2 methods: 1) Questionnaires.  2) Interview data. The research found that: 1) In Mea 
Cheam district, most visitors learnt of the area by word of mouth from friends and acquaintances.  One of 
the main reasons for coming to this area was because of the fresh air in Mea Cheam.  Most visitors came 
with their families and most had never visited before.  2)  Comments of tourists to the attractions in Mea 
Cheam district revealed most thought the attractions were of a moderate or averaging quality. Of all the 4 
attractions in Mea Cheam district, we found Sin Teenjok Ban Thong Fai averaged a score of 3. 39, then 
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Tappanom Hotspring averaging 3. 37, Rafting at Banmeanajon averaged 3. 35 and finally HuaySaai Leung 
waterfall averaged 3.29. 

Keywords : tourism development, Mae Chaem 
 
1. บทน้ำ 
     จังหวัดเ ชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ติดอันดับเมืองที่น่า
ท่องเที่ยวของโลกในอันดับที่ 2 ประจ าปี 2559 จากการ
ประกาศผลโดยเว็บไซต์ของนิตยสาร Travel and Leisure 
(ทราเวล แอนด์ เลซเซอร์) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้คะแนน 
91.25 คะแนน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่รักษา
วัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม ถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาท่องเที่ยวจ านวนมากขึ้น แต่ยังมีการรักษาบรรยากาศที่
เงียบสงบไว้ได้ (ไทยรัฐออนไลน์, 2559) และจากการส ารวจ
จ านวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
ในปี 2558 มีนักเที่ยวทั้งหมด 7,425,772 คน แบ่งเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทย 4,841,681 คน และนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 2,584,091 คน (กรมการท่องเที่ยว ,2559) ซึ่ง
เป็นจ านวนนักเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นจากหลายปีที่ผ่านมา โดย
จังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด 25 อ าเภอ  ซึ่งอ าแม่แจ่มเป็น
อ าเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่  พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นป่าและภูเขาประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด 
อ าเภอแม่แจ่มย้อนกลับไปในอดีตยังมีผู้คนส่วนน้อยที่จะรู้จัก
อ าเภอแม่แจ่มแห่งนี้ เนื่องจากเป็นอ าเภอที่แร้นแค้นกันดาร 
การเดินทางไปยังอ าเภอแม่แจ่มมีความยากล าบาก ถนน    
คดเคี้ยวไปตามไหลเ่ขา จึงถูกเรียกว่า “เมืองลับแลในหุบเขา” 
เพราะอ าเภอแม่แจ่ม อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองประมาณ  
150 กิโลเมตร มีผู้คนอาศัยหลากหลายเช้ือชาติ มีวัฒนธรรม
และ วิถีการด าเนินชีวิตที่เรียบง่าย และมีแม่น้ าแม่แจ่มที่ 
หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน แต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมี
แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายตามความสนใจของนักท่องเที่ยว 
    องค์ความรู้เดิมเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึง
ศักยภาพ บริบทการท่องเที่ยว และสภาพการณ์การท่องเทีย่ว 
ที่ได้ศึกษาพบว่าเป็นศึกษาเกี่ยวกับอ าเภอแม่แจ่ม ยังขาด
ข้อมูลเกี่ยว การท่องเที่ยวตามที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา 
ศักยภาพ บริบทการท่องเที่ยว และสภาพการณ์การท่องเทีย่ว 
เ ช่น การศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ ยวเ ชิง
สร้างสรรค์ของสวนผึ้งของ ปิรันธ์  ชิณโชติ และคณะ (2559) 
การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบ 
โฮมสเตย์ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดของ พีรชัย กุลชัย 
(2557) จากศึกษาข้างต้นเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการ
รูปแบบการท่องเที่ยวซึ่งในพื้นที่การศึกษาจะน าเอาจุดเด่น
ของแต่ละพื้นที่มาเป็นจุดดึงดูดที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว 

ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพทางการท่องเที่ยว อย่าง
การศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้าง
ศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน :  กรณีศึกษาโฮมสเตย์   
บ้านจ ารุง จังหวัดระยองของ นิษฐา หรุ่นเกษมและคณะ 
(2558) ท าให้ทราบถึงศักยภาพของทรัพยากรในพื้นที่ รวมถึง
การพัฒนาให้ดีขึ้นตามความต้องการของนักท่องเที่ยว
การศึกษาเรื่องสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาทั้งหมด
ที่กล่าวมายังขาดการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในการ
พัฒนาตามพื้นที่การท่องเที่ยว โดยงานวิจัยเรื่องนี้จะเป็นส่วน
หนึ่งในการศึกษาเพือ่น าไปเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการ
รูปแบบพื้นที่ทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม และผลักดันให้
เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบใหม่ท่ีน่าสนใจ 
     อ าเภอแม่แจ่ม มีค าขวัญประจ าอ าเภอ คือ “เที่ยวบ่อ
น้ าแร่ ล่องแพน้ าแจ่ม พักแรมน้ าตก ผ้าตีนจกยอดน้ ามือ” ซึ่ง
ในค าขวัญนั้นได้บ่งบอกถึงจุดเด่นในอ าเภอแม่แจ่ม คือ  
1) น้ าพุร้อนเทพนม   2) ล่องแพบ้านแม่นาจร 3) น้ าตกห้วย
ทรายเหลือง 4) บ้านท้องฝาย ต าบลช่างเคิ่ง แสดงให้เห็นว่า
อ า เภอแม่แจ่ม มีแหล่ งท่องเที่ยวที่หลากหลายท าให้
นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจที่จะมาเที่ยวที่อ าเภอแม่แจ่ม ซึ่ง
คณะผู้จัดท าจะน าค าขวัญของอ าเภอแม่แจ่มมาเป็นพื้นที่
ส าหรับการท าวิจัยในครั้งน้ี ส่วนแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการ
ท าวิจัย คือ 1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
     การท าวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูล องค์ความรู้ใหม่ และแนวทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามพื้นที่ของแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยดึงจุดเด่นในแต่พื้นที่การท่องเที่ยวนั้นมา 
บูรณาการให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยว และการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มรายได้และเป็นการเพิ่มบทบาทหน้าที่ให้กับคนในพื้นที่
ของ แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาในด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของคนใน
พื้นที่ที่จะท าวิจัยคือ ชาวบ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชนในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะผู้ท าวิจัยมีความพร้อมที่จะศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อตอบค าถามการวิจัย และน าเสนอการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์
ในการเป็นแนวทางต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของ
ประเทศไทยต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
    1) เพื่อศึกษาสภาพการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
    2) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพการท่องเที่ยวในอ าเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม ่
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method 
Research: MMR) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใช้การส ารวจ สังเกต สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม 
และการวิจัยเ ชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ใ ช้
แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลและค าตอบของงานวิจัย
ครอบคลุม รอบด้านและสมบูรณ์ ท่ีสุด  พื้นที่ วิจัย คือ  
1.น้ าพุร้อนเทพพนม 2. ล่องแพบ้านแม่นาจร 3. น้ าตก 
ห้วยทรายเหลือง 4. บ้านท้องฝ้าย ต าบลช่างเคิ่ง กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม คือ 1) นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 
60 คน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ละ 15 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบ
คัดเลือกแบบบังเอิญ 2) การสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้
ประกอบกิจการบริเวณแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 8 คน โดย
แบ่งเป็นพื้นที่ละ 2 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบบังเอิญ เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ 1) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  

3 ตอน ได้แก่ (1) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) 
ความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (3) ความ 
พึงพอใจและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว 2) แบบสัมภาษณ์ 
โดยจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นและเก็บข้อมูลทางกายภาพ
ของสถานที่นั้นๆโดยคณะผู้วิจัยได้สร้างค าถามเพื่อใช้ในการ
สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่นั้น ผู้วิจัย
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค าถามปลายเปิดด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คณะผู้วิจัยด าเนินการ
วิจัยระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 จนถึงเดือนธันวาคม 2559 
 
4. ผลกำรวิจัย 
     1) สภาพการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอ 
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการ
สอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอ าเภอ 
แม่แจ่ม จ านวน 60 คน ซึ่งแบ่งออกตามพื้นที่การศึกษาวิจัย
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.บ่อน้ าพุร้อนเทพพนม 2. ล่องแพ 
บ้านแม่นาจร 3.บ้านท้องฝาย ต าบลช่างเ ค่ิง 4.น้ าตก 
ห้วยทรายเหลือง มีดั้งนี ้

 
ตำรำงที่ 1 สรุปสภาพการณ์ในแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ ข้อควำม น ้ำพุร้อน ล่องแพ ซ่ินตีนจก น ้ำตก 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

1 ท่ำนรับทรำบข่ำวประชำสัมพันธข์องสถำนที่ท่องเท่ียวจำกแหล่งขอ้มูลใด 
ญาติ/ครอบครัว 5 26 4 19 6 23 8 47 
อินเตอร์เนต็ 4 21 8 38 8 31 3 18 
เพื่อน/คนรู้จัก 9 47 9 43 9 35 6 35 
สื่อทางโทรทัศน์/วิทย ุ 1 5 0 0 3 12 0 0 

2 ท่ำนมำท่องเที่ยว ณ สถำนที่ท่องเท่ียวในอ้ำเภอแม่แจ่มเพรำะ 
มาหาแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อน 4 15 8 33 4 17 4 15 
อยากมาช่ืนชมกับบรรยากาศ 8 31 8 33 5 21 8 31 
มีคนแนะน า/ชักชวน 5 19 4 17 2 8 4 15 
มากับญาตหิรือเพื่อนๆ 6 23 4 17 11 46 9 35 
ทราบจากประชาสัมพันธ์หรือข่าวสาร 2 8 0 0 2 8 1 4 
อื่นๆ 1 4 0 0 0 0 0 0 

3 ท่ำนมำเยือนสถำนที่ท่องเท่ียวในอ้ำเภอแม่แจ่มกี่ครั งแล้ว 

ครั้งท่ี 1 3 20 9 64 6 40 6 40 
ครั้งท่ี 2 7 47 5 36 5 33 6 40 
ครั้งท่ี 3 2 13 0 0 3 20 1 7 
มากกว่า3ครั้ง 3 20 0 0 1 7 2 13 
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      สภาพการณ์ในแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวมาจากเพื่อนและคนรู้จักเหตุผลที่มาเพื่ออยาก
ช่ืนชมบรรยากาศในอ าเภอแม่แจ่ม ส่วนใหญ่จะมาเยือน
สถานท่ีท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกโดยมากับครอบครัว 
      2) บริบทและศักยภาพการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 
      บ่อน้ าพุร้อนเทพพนม เป็นบ่อน้ าร้อนธรรมชาติเกิดจาก
ความร้อนใต้พิภพ เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวภายใน
เ ขตพื้ นที่ อุ ท ย านแห่ ง ช าติ ออบหลว ง  บ่ อน้ า พุ ร้ อน 
เทพพนม เป็นน้ าพุร้อนขนาดปานกลาง แต่ได้รับการดูแล
และมีระบบการจัดการเป็นอย่างดี มีห้องอาบน้ าแร่แช่น้ าร้อน
ที่สะอาด จัดท าเป็นห้องแช่แบบแยกหลังให้ความเป็นส่วนตัว 
นอกจากจะเป็นการแช่เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าแล้ว ยังมี
การพิสูจน์ว่าน้ าแร่มีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนังบาง
ชนิดได้อีกด้วย ท าเลที่ตั้งระหว่างเส้นทางสู่อ าเภอแม่แจ่มนี้
ท าให้มีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาใช้บริการแช่น้ าร้อนอยู่เสมอ 
รวมถึงยังมีโรงนวดตัว บริการนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายการ
ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ จากบริการของชาวบ้านอ าเภอ 
แม่แจ่ม ทั้ งนี้ถือเป็นการใช้บริการชุมชนอย่างแท้จริง 
ดังรูปที่ 1 

 

                   

 
รูปที่ 1 น้ าพุร้อนเทพพนม 

 
     การล่องแพที่บ้านแม่นาจรนั้น เดิมทีบ้านแม่นาจรเป็น
หมู่บ้านที่อยู่รวมกับต าบลแม่ศึกภายหลังได้มีการแยกตัว

ออกมาเป็นต าบลแม่นาจรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 - ปัจจุบัน 
ปัจจุบันมีหมู่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด 18 หมู่บ้าน พื้นที่เกือบ
ทั้งหมดของต าบลอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีสถาพเป็น 
ป่าเขาและภูเขาสูงชัน อีกทั้งยังเป็นทางผ่านของแม่น้ าแจ่ม , 
แม่น้ าขุนแม่มาย และแม่น้ าหยอด ด้วยการที่เป็นต าบล
ทางผ่านของแม่น้ าทั้งสามสายท าให้เกิดธุรกิจล่องแพขึ้น
ภายในหมู่บ้านเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้
รู้จักต าบลเล็กๆแห่งนี้และท าให้ประชาชนในต าบลมีรายได้
เพิ่มขึ้น ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาล่องแพมีทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่ชอบการพจญภัยมีทั้งเด็กประถมไปจนถึงวัย
ท างานและมากันตลอดทั้งปี บ้านแม่นาจรตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ดังรูปที่ 2 

 

                  

 
รูปที่ 2 ล่องแพแม่นาจร 

     น้ าตกห้วยทรายเหลืองเป็นน้ าตกขนาดกลางสูงประมาณ 
60 เมตร ต้นน้ าเกิดจากดอยกิ่วแม่ปานล าห้วยมีน้ าใสและ
ไหลแรงตลอดปี และไหลจาก หน้าผาลงมาเป็นช้ัน ๆ สภาพ
ป่าโดยรอบเป็นป่าดิบเขาผสมไม้สนมีทั้งสนสองใบและ 
สนสามใบ บริเวณน้ าตกห้วยทรายเหลืองมีห้องน้ าที่สะอาด
และถูกสุขอนามัย สามารถมาพักผ่อนหรือมาตั้งแคมป์ได้ 
อากาศโดยรอบค่อนข้างเย็น ไม่มีแดด  มีนักท่องเที่ยวแวะมา
ตลอดเนื่องจากเป็นทางผ่านของป่าเปียงปงหรือนาขั้นบันได้
ของแม่แจ่ม มีการบรรยายพิเศษ กิจกรรมกลุ่มศึกษา
ธรรมชาติ  และการเข้าค่ายเรียนรู้สิ่ งแวดล้อม ทุกวัน  
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ตั้งแต่เวลา 6.00 - 21.00 น. การเดินทางเป็นถนนคอนกรีต
ตลอดเส้นทางแต่ค่อนข้างล าบากในบางจุดเนื่องจากเป็นทาง
ขึ้นเขาลงเขาสูงชันหากนักท่องเที่ยวไม่ช านาญเส้นทางอาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

 
รูปที่ 3 น้ าตกห้วยทรายเหลือง 

     ผ้าซิ่นตีนจกอ าเภอแม่แจ่มศิลปหัตถกรรมที่มีความ
งดงามเป็นมรดกตกทอดมาสู่ปัจจุบันเป็นเอกลักษณ์ของ 
แม่แจ่ม อันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น และสร้างลวดลายขึ้น
บนผืนผ้าด้วยการจก คือ การสอดหรือควักเส้นฝ้ายสีต่าง ๆ ที่
พุ่งสลับกันเป็นช่วงๆ เพื่อให้เกิดเป็นรูปและลวดลายต่าง ๆ 
ขึ้นมาโดยใช้ขนเม่น โลหะ หรือไม้ปลายแหลมเป็นเครื่องมือ 
ผู้หญิงแม่แจ่มจะทอผ้าเพื่อสวมใส่เอง การทอผ้าตีนจกจะ 
บ่งบอกถึงลักษณะตัวตนของผู้หญิ งชาวแม่แจ่ม ด้วย

จินตนาการการสร้างลวดลายบนผืนผ้าและความอดทนใน
การทอ ท าให้ผ้าทอแต่ละผืนมีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็น
อารมณ์และความรู้สึกของผู้ทอ ในสมัยก่อนบ้านที่มีลูกสาว
ทุกคนต้องสอนให้ลูกทอผ้าเป็น      

    

 
รูปที ่4 ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม 

     ในกา ร วิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ท า ก ารสอบถามจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอ าเภอ  แม่แจ่ม 
จ านวน 60 คน ซึ่งแบ่งออกตามพื้นที่การศึกษาวิจัยจ านวน 4 
แห่ง ได้แก่ 1.บ่อน้ าพุร้อนเทพพนม 2. ล่องแพบ้านแม่นาจร 
3.บ้านท้องฝาย ต าบลช่างเคิ่ง 4.น้ าตกห้วยทรายเหลือง และ
การสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ประกอบกิจการบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว จ านวน 8 คน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ละ 2 คน 
โดยสรุปมีดังนี้ 

ตำรำงที่ 2 สรุปความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อสถานท่ีท่องเที่ยวในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม ่

สถำนที ่ คะแนน แปลผล x ̄ S.D. 
น้ าพุร้อน 3.37 0.67 ปานกลาง 
ล่องแพ 3.35 0.67 ปานกลาง 
น้ าตก 3.29 0.66 ปานกลาง 

ซิ่นตีนจก 3.39 0.68 ปานกลาง 
รวม 3.35 0.67 ปำนกลำง 

 
     จากตารางสรุปได้ว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ
สถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอแม่แจ่ม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35 เมื่อพิจารณาสถานที่ท่องเที่ยวใน
อ าเภอแม่แจ่มทั้ง 4 แห่ง พบว่า ผ้าซิ่นตีนจกบ้านท้องฝาย 
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ต าบลช่างเคิ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.39 รองลงมาคือ บ่อน้ าพุร้อน
เทพพนม ค่าเฉลี่ย 3.37 ล่องแพแม่นาจร ค่าเฉลี่ย 3.35 และ
น้ าตกห้วยทรายเหลือง ค่าเฉลี่ย 3.29 

 
5. อภิปรำยผล 
     สภาพการณ์การท่องเที่ยวในอ าเภอแม่แจ่ม นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยวมาจาก
เพื่อนและคนรู้จักเหตุผลที่มามาเพื่ออยากช่ืนชมบรรยากาศ
ในอ าเภอแม่แจ่ม ส่วนใหญ่จะมาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น
ครั้งแรกโดยมากับครอบครัว  ทั้งนี้เป็นเพราะว่า อ าเภอ 
แม่แจ่มเป็นอ าเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
เป็นเอกลักษณ์ มีแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขุม คงดิษฐ์ 
(2555) เรื่อง แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว และ
ที่พักที่รักษาสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่าน 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ อุดร วงษ์ทับทิมและคณะ (2545) 
เรื่อง ชุมชนกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมชุมชน
ต าบลแม่ฮี้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และยังสอดคล้อง
งานวิจัยของ นรินทร์ สังข์รักษา (2553) เรื่อง การศึกษา
สภาพการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด
นครปฐม  
     สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมพิเศษ 
เหมาะสมกับฤดูกาล โอกาส เวลา และวัฒนธรรมประเพณี
ของชุมชน การพัฒนาท่ีพักแรม การบริการที่พักได้ มาตรฐาน 
พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการ และความคิดเห็นเกี่ยวกบั
การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมปลูกต้นไม้กับ
นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีความต้องการ และความคิดเห็น
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า ที่ พั ก แ ร ม  มี ก า ร จั ด ก า ร 
ด้านสิ่งก่อสร้างและ สาธารณูปโภค เช่น ถนน น้ า ไฟฟ้า  
ห้องสุขา สถานปฐมพยาบาล ท่ีเหมาะสมและกลมกลืนกับ 
สภาพพื้นที่ โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกับ 
กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) และที่พักแรม มีความ
สอดคล้องกับ การบริการสีเขียว (Green Service)  
      แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว คือ  
ควรพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ให้มีความสอดคล้อง
กลมกลืนและคุณค่าความโดดเด่นของทรัพยากรหรือ
สิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยชุมชนเห็นคุณค่าของธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ผืนป่าต้นน้ า ซึ่งมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ ชุมชนมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่ง
ต้นน้ า โดยด าเนินการส ารวจเส้นทางท่องเที่ยวและก าหนด
เส้นทางท่องเที่ยวไม่ให้มีการตัดถนนเข้าไปในผืนป่า ลดการ
ก่อผลกระทบจากการท่องเที่ยวให้น้อยที่สุด ท้ังในทางตรง
และทางอ้อมชุมชนมีส่วนร่วมโดยตรงในการศึกษาปัญหาการ

ท่องเที่ยวและผลกระทบที่ชุมชนอาจได้รับจากการท่องเที่ยว 
การเดินป่าศึกษาธรรมชาติในชุมชน นักท่องเที่ยวต้องเดินเข้า
ไปโดยมีชาวบ้านเป็นคนน าทาง โครงสร้างฐานรากเศรษฐกิจ
ชุมชนเป็นการเกษตรกรรม ปลูกข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม
และเลี้ยงสัตว์ ต้องการให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเพียง
รายได้เสริมของชุมชนเท่านั้น ชุมชนต้องการรักษารากเหง้า
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้ังเดิม มีการต้ังรับและปรับตัว
ให้เข้ากับกระแสของการท่องเที่ยวท่ีขยายเข้ามาในชุมชนด้วย
การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ ชุมชนเผยแพร่วิถีแห่งวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม 
มิใช่เป็นการขายวัฒนธรรมพร้อมทั้งมีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินงานด้านการอนุรักษ์รากเหง้าทางวัฒนธรรมและฟื้นฟู
ภูมิปัญญาดั้งเดิม และในด้านปัญหาและข้อจ ากัด ชาวบ้าน 
มีข้อจ ากัดในด้านภาษาต่างประเทศ ท าให้การสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน
ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร บางครั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกิด
ความสับสนไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดไปจากเจตนา
ที่มุ่ งจะซื้อ และมีความแตกต่างทั้ ง ในด้ านภาษาและ
วัฒนธรรม นักท่องเที่ยวขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ท้องถิ่น และสร้างผลกระทบทางลบน้อยที่สุด กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวจะต้องให้ประสบการณ์การเรียนรู้  เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  
แก่นักท่องเที่ยวได้มาก และด้าน ที่พักแรม คือ ควรปรับปรุง
การจัดการและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการ
ปฏิบัติที่ รักษาสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสร้างผลกระทบทางลบ น้อยท่ีสุด  
      ส่วนบริบทและศักยภาพการท่องเที่ยว ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอแม่แจ่ม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35 เมื่อพิจารณา
สถานท่ีท่องเที่ยวในอ าเภอแม่แจ่มทั้ง 4 แห่ง พบว่า ผ้าซิ่นตีน
จกบ้านท้องฝาย ต าบลช่างเคิ่ ง  มีค่ า เฉลี่ยสูงสุด 3.39 
รองลงมาคือ น้ าพุร้อนเทพพนม ค่าเฉลี่ย 3.37 ล่องแพแม่นา
จร ค่าเฉลี่ย 3.35 และน้ าตกห้วยทรายเหลือง ค่าเฉลี่ย 3.29  
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า บรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ มีการ
ด าเนินชีวิตที่ยังไม่ เปลี่ยนแปลงมากนัก การคมนาคม
เนื่องจากเป็นอ าเภอที่ห่างจากอ าเภอเมืองค่อนข้างไกล 
สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่อยู่ห่างกันมาก ด้านสุขอนามัยถ้าไม่
ถึงช่วงเทศกาลจะไม่มีการบ ารุงรักษา ในแต่ละสถานที่จะมี
การจัดกิจกรรมที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของอ าเภอแม่แจ่ม ซึ่ง
เป็นการจัดการการท่องเที่ยวที่ดีมากในการเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในอ าเภอแม่แจ่ม ร้านอาหารยังมีน้อยในแต่ละ
สถานที่ ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจาก
สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ค่อนข้างไกลท าให้มีความเสี่ยงจาก
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การเดินทางตามท้องถนน ที่ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิษฐา หรุ่นเกษมและคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว
ชุมชน: กรณีศึกษาโฮมสเตย์บ้านจ ารุง จังหวัดระยอง 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา (2557) 
เรื่อง การวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อก าหนดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิตามการแบ่งส่วนตลาดตามวัย เป็นไป
ในทางเดียวกับงานวิจัยของ นฤพร เวศอุไร (2551) เรื่อง     
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยมี
ชุมชนเป็นฐานของต าบลบ้านเรือน   อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพนู และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา สิทธิการและ
คณะ (2544) เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน บ้าน
แม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  
      สรุปได้ว่า การสร้างศักยภาพ ผลกระทบ และการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพื่อ 1) วิธีการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่
มีประสิทธิภาพท่ีสุดควรให้ชาวบ้านมีบทบาทในการจัดการ
ผ่านกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Working Approach) ซึ่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ได้แก่ 
การศึกษาชุมชน การท าแผนการด าเนินการ การบริหาร
จัดการและการติดตามประเมินผลซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 
3 ลักษณะ คือ (1) Participation by person หมายถึงการที่
คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นทีมวิจัย ที่เรียกว่า 
ทีมวิจัยชุมชน และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการ
วิจัย (2) Participation by content หมายถึง การใช้เนื้อหา
เร่ืองการท่องเท่ียวของชุมชน เพื่อการผลิตสื่อแผ่นพับ (3) 
Participation by process หมายถึง คนในชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย ในขั้นตอนที่ส าคัญ กล่าวคือ 
ขั้นตอนการเลือกเลือกสื่อและเน้ือหา ขั้นตอนการออกแบบ
สื่อ และขั้นตอนการตัดสินใจยอมรับหรือประเมินผลสื่อ การ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการท่องเท่ียวชุมชน โดยขั้นตอนในการพัฒนาแผ่น
พับ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนส าคัญที่ชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วม ได้แก่ ข้ันตอนก่อนการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ข้ันตอน
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ และขั้นตอนหลังการพัฒนา 
สื่อประชาสัมพันธ์ 2) การให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาคนเสริมสร้างศักยภาพ
ในการตัดสินใจในทุกกระบวนการของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 3) ความส าเร็จของการบริหารจดัการการท่องเทีย่ว
ที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการร่วมมือในระดับบุคคลและการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจประกอบกัน 4) การกระจายรายได้
และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรม จะสามารถ
ก่อให้เกิดการร่วมมือของชาวบ้านต่อการจัดการการท่องเทีย่ว 

5) การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการการท่องเที่ยวและ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะนาไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาการ
ท่อง เที่ ย วที่ ยั่ งยื น  6)  ปั จจั ยด้ านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวมีผลต่อความส าเร็จของการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
      กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชนที่สามารถเพิ่มพูนความรู้ ความตระหนักและ
ส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมทั้งทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน จากการศึกษาข้อมูล
ข้างต้น ยกตัวอย่างได้ เ ช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก ส่วนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น 
ผู้ให้ข้อมูลได้จัดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่
มีความโดดเด่นและมีลักษณะพิเศษ โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
น าชมแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ได้ก าหนดแผนกิจกรรมการ
สาธิต เช่น การผลิตผ้าฝ้ายทอมือ พร้อมจัดสถานที่แสดงการ
สาธิตขึ้นตอนการผลิตผ้าฝ้ายทอมือแบบครบวงจร รวมทั้ง
สถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อีกด้วย ในส่วนของการศึกษา
เส้นทางการท่องเที่ยวนั้น ต้องศึกษาข้อมูลทั่ วไปของ
นักท่องเที่ยวก่อนโดยพบว่า นักท่องเที่ยวต้องมีการรับรู้
ลั ก ษณ ะ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ซึ่ ง ส า ม า ร ถแ ย ก ไ ด้ ดั ง นี้   
1. ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวในระดับไหน แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
รับรู้ภาพลักษณ์มากที่สุดคือที่ไหน 2. ลักษณะเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวรับรู้ลักษณะเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอยู่
ระดับใด แหล่งท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวรับรู้ลักษณะเฉพาะ
มากที่สุดคือท่ีไหน และบอกเส้นทางท่องเที่ยวท่ีส าคัญ 

6. สรุปผลกำรวิจัย  
   งานวิจัยนี้พบข้อมูลที่ส าคัญว่า เพื่อศึกษาสภาพการณ์การ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อศึกษาศักยภาพและเส้นทางการท่องเที่ยวในอ าเภอ 
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน าเสนอรูปแบบและกิจกรรม
การท่องเที่ยวอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่งานวิจัยนี้เกิด
ประโยชน์ในทางวิชาการ คือ 1. ท าให้ทราบถึงสภาพการณ์
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งสามารถน าสถานการณ์ที่ เป็นประโยชน์มา
พัฒนาการท่องเที่ยวและน าสถานการณ์ที่เป็นปัญหามาแก้ไข
ปัญหา 2. ท าให้ทราบถึงศักยภาพและเส้นทางการท่องเท่ียว
ในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกิดการพัฒนาศักยภาพ
และเส้นทางการท่องเที่ยวนั้นเกิดความหลากหลายของ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 3. ท าให้ทราบถึงการน าเสนอรูปแบบ
และกิจกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
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เพื่อน าจุดเด่นมาดึงดูดความน่าสนใจของสถานท่ีท่องเที่ยวนัน้ 
ๆ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม คือ เกิดความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีมระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ การ
กระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งท าให้คนในชุมชนมีงานท ามาก
ยิ่งขึ้น การน าผลการวิจัยหรือรูปแบบจากงานวิจัยนี้ไปใช้ต้อง
ค านึงถึง ผลลัพธ์ที่ดีต่อแหล่งเที่ยว จึงจะเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและประเทศชาติในวงกว้าง 

7. ข้อเสนอแนะ 
      1) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรดูแลพื้นที่ให้มีความเป็น
ธรรมชาติและมีสภาพที่สมบูรณ์ใกล้เคียงกับความเป็นอยู่
แบบดั้งเดิมให้มากที่สุด ท าให้นึกถึงวิถีความเป็นอยู่ของ 
ชาวอ าเภอแม่แจ่มได้เพิ่มขึ้น จัดอบรมและเปิดให้มีเจ้าหน้าท่ี
อาสาสมัครประจ าท้องถิ่น เพื่อดูแลตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยว 
ควรจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่ และ
ประชนชาในท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ในด้านภาษา 
เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้า
มาเที่ยวชม 
       2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รัฐบาลควรจัดงบประมาณ
ให้ กั บ ผู้ มี หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ในแ หล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนา 
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว ควรส่งเสริมให้
ประชาชนท้องถิ่นเห็นคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากร
การท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่เข้าใจ
ง่าย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  เปิด
โอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
8. กิตติกรรมประกำศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความ
กรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์  ดร.ประทีป พืชทองหลาง 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค าแนะนาปรึกษา
ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่
อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเท
ของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้  
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บทคัดยอ  
          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทและศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง  
จังหวัดเชียงใหม 2) สํารวจมาตรฐานความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  
3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยแบบผสานวิธี  
พื้นที่วิจัย คือ แหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการและ
นักทองเที่ยว รวม 50 คน ใชวิธีการคัดเลือกแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด ไดแก 1) แบบสอบถาม  
2) แบบสัมภาษณ  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบนมาตรฐาน แลวเขียนบรรยาย 
เชิงพรรณนา พบวา 1. แหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เกิดจากการสรางอาชีพและรายได 
ของคนในชุมชน สําหรับนักทองเที่ยวที่ชอบการผจญภัยและทํากิจกรรมนันทนาการตางๆ ท่ีไมโลดโผนนัก ศักยภาพของ 
แหลงทองเที่ยวในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.08 2. มาตรฐานความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม มีมาตรฐานในระดับมาก ไดแก 1) ดานอุปกรณ มีอุปกรณการชวยเหลือและปองกันตางๆ อยางครบถวน  
2) ดานพื้นที่ สิ่งกอสรางสามารถเคลื่อนยายหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความสูงของระดับน้ํา 3) ดานบุคลากรและเจาหนาที่  
ผานการฝกอบรม และเพียงพอตอนักทองเที่ยว 4) ดานการใหความรู มีการบอกขอควรปฏิบัติ ขอหาม และแจงเตือน
นักทองเที่ยว 3. แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  
พบวา พื้นท่ีการจอดรถยังไมเพียงพอตอจํานวนนักทองเที่ยวในชวงเทศกาล เรื่องการเขาถึงในอําเภอแมวางนั้น เปนเสนทางที่มี
เนินและโคงชัน ปายบอกทางตางๆ มีการชํารุดเสียหายซึ่งยากตอการสังเกต และพื้นที่บางสวนยังพบสิ่งสกปรกและ 
ขยะมูลฝอยตามพื้นท่ีสาธารณะ 

คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนา  การทองเที่ยวเชิงผจญภัย  ลองแพ 
 
Abstract 
          The purposes of this research were 1)  To study the context and potentiality of Tourist adventure 
attraction in Mae Wang district, Chiang Mai Province. 2) To explore the safety standards of Tourist adventure 
attraction in Mae Wang district, Chiang Mai Province. 3) Study on the development of adventure tourism in 
Mae Wang district, Chiang Mai. The type of research is combined method. The sample included 50 people, 
entrepreneurs and tourists.  The instrument has two types of research 1)  questionnaire 2)  interview.  The 
quantitative research were analyzed by basic statistics Percentage, average and standard deviations:  SD. 
The qualitative Research apply analysis substance, then write the descriptive research.  Results indicated 
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that.  1.  Tourist adventure attraction in Mae Wang, Chiang Mai Province is a place to have a career and 
income of people in the community. Be suitable for traveler who like adventure and do activities that not 
too acrobatically.  The potential of tourism in the average level of 4. 08 2.  The standard safety of tourist 
adventure attraction in Mae Wang district, Chiang Mai Province have a high – grade such as 1) The device is 
equipped with protection and assistance. 2) The area, building can be moved or change as the water level. 
3) Personnel and officials have been trained by the state authority. The authority have sufficient for amount 
of tourist. 4) To educate for tourist, tell guidelines, restrictions and warning tourist to know about the water 
level.  3.  The tourism development of tourism adventures in Mae Wang district Chiang Mai Province found 
that the parking area is not sufficient for the amount of tourists during the festival.  The way to Mae Wang 
district, Chiang Mai Province have Routes with steep hills and curves, the guide post be ruined which is 
difficult to observe. Some area have a dirtiness and not too much solid waste on the public area. 

Keyword : development, Adventure Tourism, Rafting. 
 
1. บทนํา 
 การทองเที่ยวเชิงผจญภัย ในประเทศไทยนั้น สวนใหญ
จะเปนที่ดึงดูดนักทองเที่ยวไดเพียงเฉพาะกลุมเทานั้น 
เนื่องจากการผจญภัยจะเนนกิจกรรมหนักๆและกลางแจง ไม
วาจะเปนการเดินทางหรือสถานที่พักก็มักจะไมสะดวกสบาย
เทาที่ควร จึงไมคอยเหมาะกับนักทองเที่ยวที่ไมชอบความ
สมบุกสมบันหรือหวงความสบายสักเทาไร แตในปจจุบัน   
การทองเที่ยวเชิงผจญภัย กําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ ทั้งจากนักทองเที่ยวภายในประเทศและตางประเทศ 
เนื่องจากมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเหมาะกับ
นักทองเที่ยวแตละกลุม ทําใหนักทองเที่ยวสามารถเลือกทํา
กิจกรรมตามความตองการของแตละบุคคลได นอกจากนี้ยังมี
โรงแรมที่พัก เสนทางการบิน เกิดขึ้นใหมใกลแหลงทองเที่ยว
เหลานี้ ทําใหการเดินทางมีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้ง
มีการสงเสริมและสนับสนุน การทองเที่ยวเชิงผจญภัยมากขึ้น 
จึงทําใหการทองเที่ยวเชิงผจญภัยกําลังเปนที่นิยมของ
นั กท อ ง เ ที่ ย วทั้ ง ใ นและต า งป ระ เทศมากขึ้ นป จจั ย 
ดานกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย (ความทาทาย 
ความรู  ความปลอดภัย) กิจกรรมขาดมาตรการควบคุม 
ดานความปลอดภัยระดับสากลเมื่อเทียบกับประเทศอื่น 
ความรูดานการดําเนินกิจกรรมอยูในระดับต่ํา ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะของไทยยังมีไมเพียงพอ ขณะที่ในตางประเทศมีการ
ฝกอบรมอยางเปนรูปธรรมกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศและ
ผจญภัยของประเทศไทยยังตองมีการพัฒนาทั้งดานคุณภาพ 
และดานความรู [1]  
  จากองคความรูเดิมงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดศึกษาคนควา
ทั้งหมดนั้นจะเนนไปยังเรื่องการวิเคราะหรายละเอียดของ
พื้นที่แหลงทองเที่ยวรวมถึงบริบทเชิงการทองเที่ยว เสนทาง
การเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว การพัฒนารูปแบบเสนทาง
ศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนร วม

(Participatory Action Research)ใชวิธีการเลือกพื้นที่แบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) สรางผูวิจัยรวมโดยใชการ
วิเคราะห ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) การสนทนา
ก ลุ ม  ( Focus Group Discussion)  ก า ร อ ภิ ป ร ายกลุ ม 
( Discussions)  แ ล ะ ก า ร สั ง เ ก ต แ บ บ ไ ม มี ส ว น ร ว ม 
(Non-participant Observation) รวมถึงการศึกษาปจจัยที่
สงผลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยว ศึกษาคาใชจายในการ
ทองเที่ยวระยะเวลาที่ใชในการทองเที่ยวเฉลี่ยตอคน และ
เสนทางการทองเที่ยวเชิงผจญภัยโดยผลการวิจัยทําใหทราบ
ถึง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยว โดยสวนที่
สําคัญและสามารถนํามาตอยอดในงานวิจัยไดก็คือ การศึกษา
พัฒนารูปแบบเสนทางโดยใชวิธีการเลือกพื้นที่แบบเจาะจง
เพื่อใหรูถึงเสนทางของสถานที่ในพื้นที่ที่ไดเลือกเจาะจงไวใน
การวิจัย และการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจมา
ทองเที่ยวในเสนทางที่ไดกําหนดไวในวิจัย ซึ่งเปนผลคาดหวัง
สูงสุดของการทําวิจัยในครั้งนี้ คือการทําใหนักทองเที่ยวได
ทราบถึงเสนทางการทองเที่ยวประเภทเชิงผจญภัยในอําเภอ
เมืองแมวาง จังหวัดเชียงใหมและการทําใหนักทองเที่ยว
ทราบถึงกิจกรรมภายในการทองเที่ยวเชิงผจญภัยในอําเภอ
เมืองแมวาง จังหวัดเชียงใหมเพื่อสงผลตอการตัดสินใจมา
ทองเที่ยว 
  การเก็บขอมูลเกี่ยวกับการผจญภัยในเบื้องตนของ
คณะผูวิจัย พบวาในการทองเที่ยวลองแกงแมวาง อําเภอ 
แมวาง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งทั้งหมดคณะผูวิจัยจะใชเปนพื้นที่
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้  สวนแนวคิดและทฤษฎีที่ ใชใน 
การวิจัย มี 3 แนวคิดหลัก คือ ทฤษฎีแนวทางการพัฒนาสิ่ง
ดึงดูดใจทางการทองเที่ยว  การเขาถึงแหลงทองเที่ยวเพื่อ
เปนกรอบในการตอบคําถามการวิจัยในครั้งนี้  การวิจัย
เพื่ อ ให ได ขอมูลหรือองคความรู ของแหล งทอง เที่ ย ว  
แนวทางการทองเที่ยวลองแพแมวาง อําเภอแมวาง เชียงใหม 
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รวมถึงเสนทางและกิจกรรมการทองเที่ยวลองแกงแมวาง 
อําเภอแมวาง เชียงใหม คณะผูวิจัยมีความพรอมที่จะศึกษา
และวิ เคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มในการทองเที่ยวบนฐานของวัฒนธรรมของจังหวัด
นั้น ๆ และเพื่อใหลองแพแมวาง อําเภอแมวาง เชียงใหม เปน
ที่รูจักของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม ซึ่ง
วิจัยนี้นักทองเที่ยวสามารถนําขอมูลที่อยู ในวิจัยไปใช
ประโยชนในรูปแบบการศึกษาเสนทางและกิจกรรมภายใน
ลองแพแมวาง อําเภอแมวาง เชียงใหม 
 ด วย เหตุผลดั งกลาวข างตนทางคณะผู วิ จั ยจึ งได
ทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงผจญภัยใน
เขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาบริบทและ
ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัย สํารวจมาตรฐาน
ความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัย และศึกษา
รูปแบบกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว 
เชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม โดยผลจาก
การวิจัยครั้งนี้จะสามารถนํามาปรับใชกับการวางแผนพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัย และการรักษามาตรฐาน 
ความปลอดภัยในการเลนลองแพ และเพื่อใหเกิดความ
นาเชื่อถือ นาไววางใจของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเชิง 
ผจญภัย การทองเที่ยวในเขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมก็
จะไดมีความยั่งยืนตอไป ทําใหเกิดรายไดภายในชุมชน และผู
มีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ผลจากการวิจัยนี้หนวยงานรัฐบาล 
หรือ หนวยงานเอกชน อื่น ๆ สามารถนําไปปรับใชในการ
วางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวในสังกัดของตนเอง เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการพัฒนามากขึ้นสืบไป ในสวนของผูวิจัยได
ทําการเก็บขอมูลไปบางสวนแลว ในดานของสภาพการณของ
แหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม ที่จะเขาไปทําการศึกษาเพื่อเตรียมพรอมสําหรับ
งานวิจัยตอไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพของแหลงทองเที่ยว 
เชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
 2) เพื่อสํารวจมาตรฐานความปลอดภัยของแหลง
ทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง 
ผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 รูปแบบที่ ใชในการวิจัยเปนแบบผสานวิธี  (mixed 
methods research : MMR) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใชแบบสัมภาษณ และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ใชแบบสอบถาม เพื่อให

ไดขอมูลและคําตอบของงานวิจัยใหครอบคลุม รอบดานและ
สมบูรณที่สุด พื้นที่วิจัย คือ ลองแพแมวาง อําเภอแมวาง 
จังหวัดชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมี 2 กลุม คือ 1) 
กลุมนักทองเที่ยว จํานวน 45 คน ใชวิธีการคัดเลือกแบบ
บังเอิญ ใชการกรอกแบบสอบถาม 2) กลุมเจาหนาที่หรือ
ผูประกอบการ จํานวน 5 คน ใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง ใช
การกรอกแบบสอบถาม และการสัมภาษณเชิงลึก เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยมี 2 แบบ คือ 1) แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 
ตอน ไดแก  (1) ขอมูลทั่ วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
(2) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดานศักยภาพดาน 
การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ดานมาตรฐานความ
ปลอดภัยของแหลงทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความสะดวกใน
แหลงทองเที่ยว 2) แบบสัมภาษณ แบงออกเปน 3 ตอน 
ไดแก (1) ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ (2) มาตรฐานความ
ปลอดภัย (3) การพัฒนาการทองเที่ยวผูวิจัยรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะหคําถามปลายเปดดวยการวิเคราะหเน้ือหา
(Content Analysis) คณะผูวิจัยดําเนินการวิจัยระหวาง
เดือนสิงหาคม 2559 จนถึงเดือนธันวาคม 2559 
 
4. ผลการวิจัย  
 1. บริบทและศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัย
ในเขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
 1.1 บริบทของแหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัย  
 อําเภอแมวางอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัด
เชียงใหม เปนอําเภอเล็ก ๆ ที่ เงียบสงบ มีพื้นที่ราบอยู
ทามกลางหุบเขา จากตัวเมืองเชียงใหมใชเวลาเดินทางไมถึง 
1 ชั่วโมง เพราะหางจากตัวเมือง 35 กิโลเมตร ไปตามถนน
ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 108 (ถนนเชียงใหม - ฮอด) 
และแยกไปตามทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1013 (ถนน 
สันปาตอง - แมวาง - แมวิน) อํา เภอแมวางมีพื้นที่ที่
ครอบคลุมอุทยานแหงชาติถึง 3 อุทยานดวยกันคือ อุทยาน
แหงชาติแมวาง อุทยานแหงชาติออบขาน และอุทยาน
แห งชาติ ดอยอิ นทนนท  และหนึ่ ง ในนั้ นก็ มี แม น้ํ า ที่
นักทองเที่ยวชอบไปทํากิจกรรมการลองแพคือ แมน้ําวินหรือ
ที่นักทองเที่ยวรูจักกันในนาม “ลองแพ แมวาง” มากกวา 
แมวิน อําเภอแมวางมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจอีกมาก เชน 
น้ําตก ปา ภูเขา เปนตน 
 ในการกอตั้งกิจกรรมลองแพในอําเภอแมวางนั้น เกิดขึ้น
จากชาวบานและบุคคลในพื้นที่อําเภอแมวาง รวมกลุมกัน
และมีจุดประสงคเพื่อจัดหาอาชีพใหกับคนในชุมชน จึงรวมใจ
กันกอตั้งรานอาหารแพริมน้ําตลอดเสนทางของแมน้ํา ในหน่ึง
รานนั้นจะมีหลายซุมสําหรับใหนักทองเที่ยวพักรับประทาน
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อาหาร และสามารถเลนน้ําไปดวยในบริเวณซุมนั้น ๆ ซึ่งแต
ละรานจะตอแพโดยใชไมไผสําหรับกิจกรรมลองแพเปนของ
รานตนเอง เพื่อบริการใหกับลูกคาที่มาใชบริการในรานนั้น ๆ 
แตไมไดมีเพียงแคกิจกรรมลองแพเทานั้น ทางรานแพก็มี
กิจกรรมผจญอื่น ๆ รองรับนักทองเที่ยวอีกดวย เชน ขี่ชาง 
ขับรถ ATV และเดินปา เปนตน 
 ในสวนของซุมที่มีไวสําหรับทานอาหารนั้นจะมีทั้ง 2 ฝง
ของแมน้ํา แตจะมีแคในชวงฤดูรอนเทานั้น ดังนั้นในชวง 
ฤดูหนาวและฤดูฝน แตละรานจะตองเอาซุมแพฝงที่ติดกับ 
ปาออก เหลือเพียงฝงเดียวคือฝงที่ติดกับรานซึ่งติดกับ 
เสนถนน และยังตองยกระดับใหสูงขึ้นอีกดวย เพราะวา 
ระดับน้ําจะสูงขึ้นในชวงปลายป จึงไมสามารถตั้งซุมแพได  
แตละรานจะตองทําซุมแพใหมในทุก ๆ เดือนกุมภาพันธ 
ของทุกป ดังนั้น รานที่อยูปลายแมน้ํา หรือดานลางของแมน้ํา
จะถูกปดในชวงฤดูหนาวและฤดูฝน จะเหลือเพียงไมกี่รานที่
อยูทางตอนบนของแมน้ํา หรือตนน้ํานั้นเอง 
 กิจกรรมลองแพ เปนกิจกรรมที่รานอาหารแพในทุก ๆ 
รานจะตองมีบริการไวสําหรับนักทองเที่ยว ในสวนของตัวแพ
นั้นทําจากตนไมไผ ตอเปนลักษณะแคบและยาว เพื่อสําหรับ
ผูใชบริการ 3 - 4 คนตอแพ ในการลองแพนั้นใชเวลา 3 - 4 
ชั่วโมงโดยประมาณ จะมี เจาหนา ท่ีประจําแพควบคุม 
การเคล่ือนที่ของแพให หรือที่เรียกวา “คนถอแพ” จะพา
นักทองเที่ยวไปยังจุดปลอยแพที่ตนแมน้ํา กอนที่จะลงแพ 
คนถอจะบอกวิธีการนั่งบนแพ บอกกฎในการนั่งบนแพ และ
ผูใชบริการจะตองสวมเสื้อชูชีพกอนลงแพทุกครั้ง คนถอแพ
นั้นจะมีความชํานาญมากในการบังคับแพใหหลบโขดหิน 
ตาง ๆ ที่อยูในระยะทางของการลองแพ ผูใชบริการจะได
สัมผัสกับธรรมชาติสองฝ งริมแมน้ํ า  ความชุมช่ํ า และ 
เย็นสบาย ดังนั้น กิจกรรมการผจญภัยลองแพนั้นเปน
กิจกรรมที่ไมคอยโลดโผนมากนัก 

 

 
รูปที่ 1 พื้นท่ีทํากิจกรรมลองแพ อําเภอแมวาง 

 
 1.2 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษากลุมตัวอยาง
ร วม  2  กลุ ม  ไ ด แก  1)  นั กท อ ง เที่ ย วที่ ม า ใชบริ การ 
แหลงทองเที่ยว จํานวน 45 คน 2) ผูประกอบการ จํานวน  
5 คน รวมจํานวน 50 คน โดยรายละเอียดขอมูลทั่วไปของ
กลุมตัวอยาง พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน 
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 70 มีอายุนอยกวา 20 ป คิดเปน
รอยละ 52 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปน
รอยละ 64 สถานภาพสมรสแตงงานแลว คิดเปนรอยละ 70 
อาชีพนักเรียน นักศึกษา คิดเปนรอยละ 58

 
ตารางที่ 1  สรุปบริบทและศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

ที ่ ศักยภาพ คะแนน แปลผล 

 S.D. 

1 ศักยภาพดานการบริหารจดัการของแหลงทองเที่ยว 4.25 0.77 มาก 

2 ศักยภาพดานมาตรฐานความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยว 4.10 0.77 มาก 

3 ศักยภาพดานสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงทองเที่ยว 3.88 0.74 ปานกลาง 

รวม 4.08 0.76 มาก 

 
     จากตารางที่ 1 ศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยใน
เขตอําเภอแมวาง จะเห็นไดวาอยูในเกณฑมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
4.08 เมื่อพิจารณาศักยภาพรายขอแลวจะพบวาศักยภาพ

ดานการบริหารจัดการของแหลงทองเที่ยวมีศักยภาพ 
มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.25 และดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกของแหลงทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 3.88  
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 นอกจากนั้น ผลการสัมภาษณจากผูประกอบการใน
ประเด็นศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัย โดยรวมมี
เสนทางการทองเที่ยวมีความปลอดภัยดี เวลาฤดูน้ําหลาก
เจาหนาที่จะไมอนุญาตใหนักทองเที่ยวลองแพดวยตัวเอง มี
คนถอและมีป ายบอกจุดอันตราย  มีป าย เตื อนบอก 
จุดอันตราย และมีการรณรงคใหนักทองเที่ยวไม ใหนํา 
ขวดแกวติดตัวไปขณะทํากิจกรรมลองแพ เพื่อความสะอาด
ของธรรมชาติ และเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น (อุเทน 
คําแปง, สัมภาษณ, 13 พฤศจิกายน 2559) 
 2. มาตรฐานความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยวเชิง 
ผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม จากการ 
ลงพื้นที่วิจัย แหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม พบวา กิจกรรมลองแพ สามารถแบง 
เกณฑมาตรฐานออกได 4 มาตรฐาน ดังนี้ 1) มาตรฐาน 
ดานอุปกรณ กิจกรรมการลองแพ มีคุณภาพในการดูแลความ
ปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว มีอุปกรณปองกันและชวยเหลือ
ตาง ๆ อยางครบถวน 2) ดานพื้นที่ โดยแหลงทองเที่ยวไดรับ
การจัดการดานภูมิทัศนที่สอดคลองกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ 
ไมทําใหจุดเดนตาง ๆ เสื่อมโทรมลงไป  สิ่งกอสรางไมขม
ความงามของจุดเดน และสิ่ งกอสรางจะตองสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดตามความสูงของระดับน้ําตลอดทั้งป  
3) ดานบุคลากรและเจาหนาที่ เจาหนาที่ที่เพยีงพอตอจํานวน
ของนักทองเที่ ยวและมีความพรอมตอการรับมือตอ 
เหตุฉุก เฉิน  จะคอยบอกกฎและขอควรปฏิ บัติการที่
นักทองเที่ยวจะทํากิจกรรมการลองแพ ผูที่ปฏิบัติหนาที่นี้
ไดรับความรูจากเจาหนาที่ของรัฐมาอยางดี และจะจัดหา 
เสื้อชูชีพใหกับผูที่จะทํากิจกรรมลองแพทุกคน บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนขณะนั่งอยูบนแพ กฎขอหามตาง ๆ มีเจาหนาที่
ดูแลความปลอดภัยและอุปกรณกูภัยพรอมเพรียง และไม
อนุญาตใหนักทองเที่ยวลองแพดวยตนเอง 4) การใหความรู
แกนักทองเที่ยว กิจกรรมการลองแพ เจาหนาที่มีการให
ความรูแกนักทองเที่ยวกับกฎระเบียบ และขอหามของพื้นที่ 
มีปายบอกกฎและขอควรปฏิบัติกอนการลองแพ และมีการ
แจงเตือนใหนักทองเที่ยวทราบถึงระดับน้ํา 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ความปลอดภัยดานอุปกรณ 
 

 

 
ภาพท่ี 3 ความปลอดภัยดานพื้นท่ีและบุคลากร 
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ภาพท่ี 4 ความปลอดภัยดานการใหความรูแกนักทองเที่ยว 

 
 3. แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงผจญภัยใน 
เขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม จากผลการศึกษาผูวิจัยได
นําขอมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณการสังเกตการณ 
การตรวจสอบสิ่ งอํานวยความสะดวก การตรวจสอบ
มาตรฐานความปลอดภัยและการคมนาคมในแหลงทองเที่ยว 
มาประมวลผลเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
ดังตอไปนี้ 1) แนวทางการพัฒนาดานพ้ืนที่และบุคลากร จาก
กิจกรรมการลองแพแมวาง เปนที่รูจักอยางแพรหลายใน
จังหวัดเชียงใหม เพราะมีความเปนชุมชนทองถิ่นที่ เปน
เอกลักษณสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวไดเปน
อยางดี แตถาหากในชวงเทศกาลมีนักทองเที่ยวจํานวนมาก  
มีความสนใจที่จะเขามาทํากิจกรรมตาง ๆ ในอําเภอแมวาง 
ไมเพียงแคลองแพอาจจะมีกิจกรรมเสริมภายในอําเภอแมวาง 
เชน ขี่ชาง ลองแกง เดินปา ขับรถแอดเวนเจอร (ATV)  
เปนตน ทําใหสงผลตอทีจ่อดรถจะไมเพียงพอตอนักทองเที่ยว 
เนื่องจากที่จอดรถอยูตรงขามกลับรานคา ทําใหเกิดความ
วุนวายทางการจราจร และสงผลใหเกิดการจอดรถผิดที่ผิด
ทาง กลับไมมีปายบอกทาง ใหชัดเจน ดังนั้นควรมีปายบอก
ทางโดยใหมีหลายภาษาในปายอยูในบริเวณลองแพแมวาง
และตลอดเสนทางการเดินทาง และ ควรดูแลรักษาความ
สะอาดหองน้ํา รักษาความสะอาดภายในน้ําที่มีขยะลอยอยู
ในบริเวณน้ําหรือบนบกอยางสม่ําเสมอ เพื่อมิใหเกิดความ
เส่ือมโทรมของทัศนียภาพในเขตอําเภอแมวาง ในสวนการ
พัฒนาสภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยวตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดลอมและธรรมชาติของพ้ืนที่
ดวยเชนกัน 2) แนวทางการพัฒนาดานคมนาคมและความ
ปลอดภัย จากที่มีคนจํานวนมากมาลองแพในที่แหงนี้ ทําให
แพที่ใชบรรจุคนจํานวนมากเปนระยะเวลาหนึ่ง อาจจะมี
ความเสื่อมสภาพตามกาลเวลาจึงควรมีการตรวจสอบแพท่ีจะ
ลองเปนประจําและเสนทางการเดินทางมาที่ลองแพแมวาง
แหงนี้ ควรมีปายบอกทางใหชัดเจนเพราะปายบอกทางตาม

เสนทางไมชัดเจนหากคนไมทราบอาจสับสนเสนทางได และ
เสนทางแคบมีสิ่งกีดขวางมีหลุมมีบอถนนมีความชันทําใหการ
ขับรถลํ าบากและมี รถสวนมาด วยความ เร็ วอาจจะ 
เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได ดังนั้นจึงควรมีปายบอกลดความเร็วใน
เขตชุมชน ควรมีปายบอกทางตลอดการเดินทางถึงบริเวณที่
ปลอยตัวนักทองเที่ยวลองแพลงมา มีความไมปลอดภัย
เนื่องจากตอนที่ปดบริการลองแพแตไมมีเสนหรือขอบเขต
กําหนดชัดเจนวา เขตนี้หามเขาเนื่องจากระดับน้ําสูงขึ้น หาก
มีคนมาเลนน้ําอาจจะเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดได เนื่องจากมี
คนจํานวนมากเขามาทํากิจกรรมแมวาง ไดแก ลองแพ ขี่ชาง 
ลองแกง เดินปา ขับรถแอดเวนเจอร เปนตน เจาหนาที่ควร
เนนย้ําในกฎขอปฏิบัติในแกนักทองเที่ยวกอนไปทํากิจกรรม
ใหมากขึ้น และสถานที่ลองแพมีปายบอกขอปฏิบัติในการ 
ลองแพที่ไมชัดเจนขอความบางสวนขาดหายไปและขอความ
บางสวนไมชัดเจน ควรมีการเปลี่ยนปายใหมขึ้นเพื่อปองกัน
และลดอุบัติเหตุขณะมีการทํากิจกรรม ปายขอควรปฏิบัติควร
มีหลายภาษาไมเพียงภาษาไทยเพียงอยางเดียว (อุเทน  
คําแปง, สัมภาษณ) 
 
5. อภิปรายผล 
  แหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม เปนสถานที่ทองเที่ยวที่เงียบสงบและมีกิจกรรมที่
สัมพันธกับธรรมชาติ ดังนั้นนักทองเที่ยวสวนใหญที่มาใช
บริการจะเปนนักทองเที่ยวที่ชอบกิจกรรมผจญภัยเปน
สวนมาก และนักทองเที่ยวที่มีจุดประสงคเพื่อการผอนคลาย 
ทั้งนี้เปนเพราะวา การรวมกลุมของชุมชนเพื่อใหเกิดอาชีพ
และรายได จึงมีกิจกรรมในแหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยมี
ทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามมีกิจกรรมตางๆ เจาหนาที่
หรือผูประกอบการมีความเปนกันเอง และมีรานคามากพอ
ตอจํานวนของนักทองเที่ยวทําใหดึงดดูนักทองเที่ยวเปนอยาง
ดีสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ ศรีวรพจน [2] ได
ศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวเชิงผจญภัยหาด
เฉวง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยอธิบายความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอกิจกรรมทองเที่ยวเชิง 
ผจญภัยของหาดเฉวง โดยภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก
เชนเดียวกับงานวิจัยของ นวลนิตย คงชีพา [3] ไดศึกษาใน
เรื่องแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว กรณีศึกษาอุทยาน
แหงชาติหาดเจาไหม อําเภอสิเภา จังหวัดตรัง ไดอธิบายวา
อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม อําเภอสิเภา จังหวัดตรัง เปน
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
และสามารถสรางรายไดจากการทองเที่ยวใหกับชุมชน สรุป
ไดวา แหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม ไดรับความนิยมในกลุมนักทองเที่ยวที่ชอบกิจกรรม
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การผจญภัยตางๆ รวมถึงกลุมที่มีจุดประสงคมาเพื่อการผอน
คลายเปนอยางมาก 
 แหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม มีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กรมการทองเที่ยว
ดานการผจญภัยประเภทแกงกลาวไว อยูในระดับมาก ทั้งนี้
เปนเพราะวา อุปกรณการปองกันหรือการชวยเหลือตางๆ มี
จัดเตรียมไวอยางครบถวน เจาหนาที่หรือผูประกอบการที่
ไดรับความรูจากเจาหนาที่ของรัฐ เปนผูควบคุมและดูแล
สถานที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงใหความรูตางๆ แกนักทองเที่ยว
เปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของปาจรีย ผลประเสริฐ 
[4] ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นดาน
การรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติและ
ความสามารถที่พึงประสงคของตํารวจทองเที่ยว โดยอธิบาย
วาการบริการของตํารวจทองเที่ยวในภาพรวมมีความ 
พึงพอใจในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของสมชาย  
ปรักมาส [5] ไดศึกษาเรื่องการประเมินโครงการศูนย
ชวยเหลือนักทองเที่ยวและรักษาความปลอดภัย จังหวัดภูเกต็ 
ไดอธิบายวาการอํานวยความสะดวกและรักษาความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยวที่เดินทางมา
เที่ยวจังหวัดภูเก็ต ความพึงพอใจอยูใน ระดับมาก  สรุปไดวา 
มาตรฐานความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยใน
เขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมมีมาตรฐานความปลอดภัย
อยูในระดับมาก  
 แหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม มีการพัฒนามาจากอดีตมามากพอสมควรตามที่
สัมภาษณผูประกอบการ ท้ังนี้เปนเพราะวา มีสิ่งกอสรางที่
สอดคลองกับธรรมชาติและสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามฤดู มี
เจาหนาที่ดูแลและใหคําแนะนําตลอดกิจกรรม แตก็พบวายัง
มีบางสวนที่ยังตองอาจมีการพัฒนาและปรับปรุงแกไขอยูบาง 
เชน การเดินทางเขาสูอําเภอแมวางที่มีลักษณะทางโคงชัน 
ควรจะมีปายบอกทางและการเตือนอยางชัดเจน เปนตน 
สอดคลองกับงานวิจัยของธนพล ถาวรศลป [6] ไดทําแนวทาง
พัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดสระแกว โดยอธิบายวาแหลง
ทองเที่ยวควรมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่ออํานวย
ความสะดวกตอการทองเที่ยว เชนเดียวกับงานวิจัยของอร
วลัยภัทร เลิศหิรัญกิจ [7] ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศเชียงใหมไนทซาฟารี ไดอธิบายไววาควรมี
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกภายในใหมีความเปนสากล 
รวมทั้งพัฒนาการขนสงมวล สรุปไดวา แนวทางการพัฒนา
ของแหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม ยังคงตองมีการพัฒนาในดานคมนาคมและดาน
พื้ น ที่ เ พี ย ง บ า ง ส ว น  แ ต โ ด ย ร ว ม อ ยู ใ น  
ระดับดี 
 

6. สรุป 
 งานวิจัยนี้พบขอมูลที่สําคัญวา บริบทและศักยภาพของ
แหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวเลือก
มาทํากิจกรรมผจญภัยและนันทนาการเปนอยาง มาตรฐาน
ความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยมีความ
ปลอดภัยตามที่กรมการทองเที่ยวดานการผจญภัยประเภท
แกงกลาวไว อยูในระดับมาก และแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวยั งคงตองมีการพัฒนาในดานคมนาคมและ 
ดานพื้นที่เพียงบางสวน งานวิจัยนี้เกิดประโยชนในทาง
วิชาการ คือ การที่มีมาตรฐานของพื้นที่ทํากิจกรรมการ 
ผจญภัยของแหลงทองเที่ยว และการมีประโยชนตอชุมชน
และสังคม คือ เกิดแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวและเพิ่ม
รายไดใหกับคนในชุมชน การนําผลการวิจัยหรือรูปแบบจาก
งานวิจัยนี้ไปใชตองคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยของ
แหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยจึงจะเกิดประโยชนตอชุมชนและ
ประเทศชาติในวงกวาง 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 1) ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ ดานคมนาคม เสนทางที่
เขาสูอําเภอแมวางมีลักษณะเปนเนินเขาและโคงชัน ปายบอก
ทางไมชัดเจนและชํารุดเสียหายบางสวน จึงตองไดรับ
ปรับปรุงและแกไข และเพิ่มปายเตือนในบางจุด ดานพื้นที่
ลานจอดรถ มีพื้นที่จอดรถไมเพียงพอตอจํานวนนักทองเที่ยว
ในชวงเทศกาล จึงควรมีการเพิ่มพื้นที่พิเศษ หรือจัดเจาหนาที่
ดูแลโดยเฉพาะ ดานอุปกรณ เสนทางน้ําที่ใชสําหรับลองแกง
ยังมีบางจุดไมมีปายเตือนสําหรับจุดที่หามนักทองเที่ยว 
ลงเลนน้ํา 
 2) ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรเพิ่มจํานวน
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามงานวิจัยใหมีจํานวนที่มาก
ขึ้น และหลากหลายเชื้อชาติ ในการวิจัยครั้งตอไป ควรเพิ่ม
เครื่องมือการวิจัยดานแบบสอบถาม และศึกษาขอมูล
แบบสอบถามใหชัดเจน ควรลงพื้นที่วิจัยในชวงเทศกาล
เพราะเปนชวงท่ีมีนักทองเที่ยวที่หลากหลาย 
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บทคัดย่อ  
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   
3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบการ
วิจัยเป็นแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (mixed methods research: MMR) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)เพื่อให้ได้ข้อมูลและค าตอบของงานวิจัยให้ครอบคลุม  
รอบด้านและสมบูรณ์ที่สุด พื้นที่วิจัย คือ ชุมชนบ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว รวมทั้งหมด 40 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัยมี 2ชนิด คือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามแบบปลายปิด 
(Close-Ended Question) และลักษณะของแบบสัมภาษณ์เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Question) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1. นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ในให้ความเห็นที่มากในทุกๆด้านทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเห็นด้วย
มาก ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้ านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว  
2.  กิจกรรมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ มีช่ือโปรแกรมการท่องเที่ยวว่า โปรแกรมท่องเที่ยว  
กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนบ้านปงไคร้ เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบ 2 วัน 1 คืน และกิจกรรมกระรอกบิน 3. แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ พบว่า นโยบายของแผนบริหารจัดการด้านแหล่งแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านปงไคร้ ได้จัดท าแผน
นโยบายตามหลักยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
ตามแผนพัฒนาสามปี เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

ค าส าคัญ : บ้านปงไคร้  แนวทางการพัฒนา  แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
 
Abstract 
          The objective of this research is 1)  to study about a context and potentiality of Baan PongKrai 
Pongyang Maerim Chiangmai.  2)  to study about tourism activity in Baan PongKrai Pongyang Maerim 
Chiangmai. 3) to research about guideline of development for Baan PongKrai Pongyang Maerim Chiangmai. 
This research is a “Mixed Methods Research (MMR)” which includes a mixture of a “Qualitative Research” 
and a “Quantitative Research”  for a comprehensive and absolute data, and result for the research.  The 
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area for researching is at Baan Pongkrai community Pongyang Maerim Chiangmai. The representative sample 
includes government officials, villagers and tourist, in a number of 40 persons total.  Selecting by a 
questionnaire, which includes a Close- Ended Question and an Open- Ended Question, and an interview. 
Then, analyzed the data using percentage, standard deviation, and describing writing. As a result, 1. Most of 
the tourist in the community approved the tourist attraction, environment, accessibility, safety ( in life and 
estate), facilities, and an ability to support tourists of Baan Pongkrai. 2. The tourism activity in Baan Pongkrai 
is “Baan Pongkrai Preserving Tourism Program” which is a 2 days 1 night trip and a “Flying Squirrel” activity. 
3.  The management policy in Baan Pongkrai community was made according to the sustainable 
development of a natural resources, environments and ecologics of a 3 years development plan since 
2014. This is also according to Chiangmai’s strategy. 

Keywords : Baan Pongkrai , Guideline of development, Travel community 
 
1. บทน า 
     การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อ
เศรษฐกิจเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างรายได้ส าคัญให้กับ
ประเทศ ท่ีสามารถสร้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค
ต่างๆได้ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วเนื่องจากการท่องเที่ยวมีอัตราการขยายตัวสูงท า
ให้มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นใหม่ เรื่อยๆ (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวก็มี
อัตราการแข่งขันสูงเช่นกัน ท าให้แหล่งท่องเที่ยวในบางพื้นที่ 
อาทิชุมชนผาหมอน และชุมชนแม่กลางหลวงเป็นต้น ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชุนไม่เป็นที่รู้จัก แนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวจึงมีความจ าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน 
  องค์ความรู้ เดิมในเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
ในชุมชนรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเรื่อง
ที่คณะวิจัยได้ศึกษาค้นคว้านั้น พบว่าจากงานวิจัยของ 
ปรียาภรณ์ รัตนพงษ์ (2556)และธนดล สุวรรณนิกขะ (2556) 
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือเน้นที่ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวเป็นหลักและสร้างความสะดวกสบายรวม
ทางการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยวมาก
ที่สุดจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับนักท่องเที่ยวการ
อ านวยความสะดวกในการคมนาคมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และใน
เรื่องของรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น งานวิจัยของ
ลิลลาลี ศิริวิไลเลิศอนันต์(2556) และสุขุม คงดิษฐ์ (2556) 
พบว่าแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว คือ การ
พัฒนาโดยเน้นด้านเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพิ่มการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวควรพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ให้มีความ

สอดคล้องกลมกลืนและคุณค่าความโดดเด่นของทรัพยากร
หรือสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และสร้างผลกระทบทางลบน้อย
ที่สุด และในเรื่องของการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและ
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว งานวิจัยของจิรัฐ ชวนชม และ
คณะ(2557)เกสร สว่างพนาพันธุ์  (2555) และวีระศักดิ์  
กราปัญจะ(2554) พบว่าควรมีการจัดการด้านการท่องเที่ยว 
ด้านความรู้ในท้องถิ่น ด้านเครือข่ายการท่องเที่ยว ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และด้านความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความ
สะดวก และส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว
ภายในชุมชนและกับชุมชนท่องเที่ยวภายนอก เพื่อก่อให้เกิด
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ีมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
 หมู่บ้านบ้านปงไคร้ ก่อตั้งเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐานแต่
จากการบอกเล่าสืบกันมามีการเข้ามาอยู่อาศัยของชาวบ้าน
นานแล้ว โดยชาวบ้านที่อาศัยในชุมชน เป็นชนพื้นเมืองทาง
ภาคเหนือ สภาพทางกายภาพทั่วไปเป็นภูเขา บางส่วนเป็นท่ี
ราบเชิงเขาและที่ราบ พ้ืนที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบ
ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและแม่สา เป็นพื้นที่ป่าไม้ 
พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทาเกษตรกรรมเนื่องจากมี 
สภาพอากาศที่หนาวเย็น ชาวบ้านที่นี่ได้จัดให้มีการบวชป่า
เพื่อรักษาป่าไม้ต้นน้ าขึ้นจึงได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมบวชป่าในครั้งนี้ และเมื่อ
หลายหน่วยงานเข้ามาเห็นป่าชุมชนบ้านปงไคร้ ต่างคนก็มี
ความคิดที่ค่อนข้างที่จะตรงกันว่าน่าจะเปิดเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ เพราะว่าเป็นป่าต้นน้ าที่
ค่อนข้างจะสมบูรณ์ และมีพรรณไม้ที่หายากอยู่หลายชนิด
อย่าง เช่น กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย และกล้วยไม้ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
อีกหลายชนิด จนกระทั่งปีพ.ศ. 2553 ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งแยง ได้จัดให้มีการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวใน
ต าบลโป่งแยงขึ้น ทางชุมชนบ้านปงไคร้จึงได้บรรจุป่าอนุรักษ์
ต้ นน้ า ป ง ไ คร้ เ ข้ า ใ น รายการท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ งอนุ รั กษ์   
ปี พ.ศ. 2554 มีภาคเอกชนเข้ามาเสนอโครงการท่องเที่ยวเขา้
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กับชุมชนใช้ช่ือโครงการนี้ว่า กระรอกบิน ก็สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนในระดับหนึ่ง โดยการเช่าพื้นที่ด าเนินการในชุมชน 
และจ้างงานในชุมชน  แต่ปัจจุบันหมู่บ้ านปงไคร้ ได้มี
ผู้ประกอบการได้เปิดที่พักและรีสอร์ทขึ้นมาอยู่หลายที่ ซึ่ง
ทั้งหมดคณะผู้วิจัยจะใช้เป็นพื้นที่ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้และ
จะสามารถตอบค าถามการวิจัยในเรื่อง จะศึกษาบริบทและ
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างไร จะศึกษากิจกรรม
การท่องเที่ยวชุมชนอย่างไร จะศึกษาแนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างไร 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทางคณะผู้ วิจัยจึงได้
ท าการศึกษาบริบทและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
บ้านปงไคร้ กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ และ
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ ซึ่งการ
วิจัยนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนบ้านปงไคร้โดยท าให้
ชุมชนบ้านปงไคร้ เป็นที่ รู้ จักและได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ ยว  ส่ ง เสริมการท่องเที่ ยวในแหล่ง ชุมชน 
บ้านปงไคร้ และแนะน าแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ของบ้านปงไคร้ เพื่อให้สร้างรายได้แก่ประชากรในชุมชน 
บ้านปงไคร้ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
     เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
     เพื่อศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้   
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
     เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
     การวิจัยนี้เป็นรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-
Method Research:  MMR)  ระหว่ า งการวิ จั ย เ ชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใช้การส ารวจ สังเกต สัมภาษณ์ และ
สนทนากลุ่ม และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ใช้แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลและค าตอบของงานวิจัย
ครอบคลุม รอบด้ านและสมบูรณ์ที่ สุด  พื้นที่ วิ จั ย  คือ  
บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม คือ 1) เจ้าหน้าที่และ
ชาวบ้าน รวม 5 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ส่วนนักท่องเที่ยว รวม 
35 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 
2 แบบ คือ 1) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่  
(1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว 5 ด้าน 2) แบบ
สัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ (1)แบบสัมภาษณ์

เจ้าหน้าท่ี (2) แบบสัมภาษณ์ชาวบ้าน  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ค าถามปลายเปิดด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) คณะผู้วิจัยด าเนินการวิจัยระหว่างเดือน
สิงหาคม 2559 จนถึงเดือนธันวาคม 2559 
 
4. ผลการวิจัย  
 1.เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม ่
 

 
รปที ่1 ทางเข้าแหล่งท่องเทียวชุมชนบ้านปงไคร ้

 

 

 
รูปที ่2 โรงเรือนเพาะกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยท่องถิ่นบ้านปงไคร้ 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

มีท าเลที่ตั้งดี ตั้งอยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและ
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว บรรยากาศดี มีบริการที่พักค้าง
แรม วิถีชีวิตและอัธยาศัยแบบชนบท บรรยากาศที่ให้รู้สึก
อบอุ่นของคนในชุมชน การร่วมใจการอนุรักษ์ผืนป่าและ
ธรรมชาติของคนในชุมชน รวมถึงการจัดกลุ่มกิจกรรม 
การเกษตร และประเพณีตามเทศกาลที่สืบต่อกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง 

การเดินทางไปยังชุมชนค่อนข้างล าบาก ถนนยังไม่มีความ
เป็นมาตรฐาน ลานจอดรถไม่เพียงพอ ไม่มีอาคารถาวรใน
พื้นที่ลานโล่ง กิจกรรมการท่องเที่ยวมีจ านวนน้อย ขาดสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น ห้องน้ า ขาดการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การท าป้ายค าแนะน าสถานที่ หรือ
แนะน าทางสื่อ social network 

โอกาส อุปสรรค 
ภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เป็นจังหวัดที่มีช่ือเสียง เป็นที่นิยมอันดับต้นๆของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนคนใน
ท้องถิน่ท่ีพยายามอนุรักษ์และหวงแหนธรรมชาติในแหล่งที่อยู่
ของตน และสร้างจุดเด่นให้แก่สถานที่นั้นๆ มีจุดขายและ
จุดเด่นของตัวเองในแต่ละพื้นที่ และให้ความร่วมมือในการ
อนุรักษ์และพัฒนาให้มีความสวยงาม และเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวท่ัวไป 

คนพื้นที่มีความหวงแหนธรรมชาติและผืนป่าของตนรวม
ไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความสงบและเรียบง่ายแบบ
ชนบท บางส่วนจึงไม่เห็นด้วยหากมีการพัฒนาทางด้าน
การท่องเที่ยวรวมถึงการเข้ามาเยือนของนักท่องเที่ยวที่
มากเกินจ ากัด อาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิต
ความสงบสุขของชุมชนและแบบแผนวัฒนธรรมที่เคย
เป็นมาในอดีต 

เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคของตลาดเก่าทั้ง 4 แห่งแล้ว พบว่า มีศักยภาพที่
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่เน้นเอกลักษณ์
ของคนในพ้ืนท่ีและธรรมชาติได้ เนื่องจากตั้งอยู่ในท าเลที่ดี มี
กิจกรรมและวิถีชีวิตในพื้นที่ ที่แฝงด้วยทุนธรรมชาติสามารถ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเชิงพาณิชย์ทางการท่องเที่ยวได้  
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 นโยบายของแผนบริหารจัดการด้านแหล่งแหล่ ง
ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านปงไคร้ ได้จัดท าแผนนโยบายตามหลัก
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
ตามแผนพัฒนาสามปี เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน ซึ่งได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ซึ่งได้ใช้เครื่องมืองานวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็น
โครงการในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบ้านปงไคร้ ซ่ึงใน
โครงการวิจัยจะมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธ์ิของงานวิจัยน ามาจัดท าแผนงานใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยว 
ชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่เข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
และแผนงานของโครงการวิจัย ได้ข้อเสนอแนะและความ
ร่วมมือในกระบวนการงานวิจัย มีความเข้าใจเกี่ยวกับ

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและรับทราบบาทหน้าที่ของตนในการ
ท างานการจัดการท่องเที่ยวเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือการ
เก็บข้อมูลและกระบวนการท างานเกิดความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แผนที่ทรัพยากรของ
ชุมชน มีการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้ของ
ชุมชนไว้อย่างเป็นระบบได้ข้อมูลด้านสมุนไพรและพันธุ์ไม้ใน
ป่าของชุมชนได้ข้อมูลเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติของ
ชุมชน ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนได้แผนที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนและ
ปฏิทินวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนได้ข้อมูลจากหน่วยงาน
และนักท่องเที่ยวด้านความต้องการ ความสนใจ และประเภท
ของกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรม ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา (อดีต – ปัจจุบัน)  
ได้ข้อมูลสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ ได้ข้อมูล
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ต าบลโป่งแยง ทราบถึงพฤติกรรมและความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีต าบลโป่งแยงมีความรู้ความเข้าใจใน
การออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้โปรแกรม
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของ
ตลาด มีความรู้ ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกิดแนวทางในการ
ปรับใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปงไคร้  
คนในชุมชนมีศักยภาพในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ได้ความ
ชัดเจน บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ในการจัดกิจกรรมทัวร์ 
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น าร่อง ได้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
ทราบความต้องการของนักท่องเท่ียว ได้แนวทางการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว มีการสร้างและพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่
สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวในด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนได้ โดยชุมชนมีศูนย์กลางในการประสานงานด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 ด้านแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
บ้านปงไคร้ พบว่าควรที่จะพัฒนาในด้านของการจัดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทางด้านการท่องเที่ยว และควบคู่กับ
การบริหารจัดการทรัพยากรด้านแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งการ
พัฒนาบุคลากรในด้านการท่องเที่ยวนี้เพื่อจะให้ผู้ที่มีศักยภาพ
มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการท่องเที่ยว มีความรู้เรื่อง
ทรัพยากรและปัจจัยของการท่องเที่ยวในชุมชน เช่นเรื่องของ
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์ป่าไม้   
ป่าชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการท่องเที่ยวบ้านปงไคร้ 
เพื่อให้การท่องเที่ยวเกิดการพัฒนาไปในทิศทางต่อเนื่องและ
ยั่งยืนตลอดไป 
 ในส่วนของ สิ่งดึงดูดใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว
ชุมชนบ้านปงไคร้ พบว่าปัจจัยหลักคือความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติสิ่ งแวดล้อม การอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปัจจัยอื่นได้แก่อากาศที่บริสุทธิ์
เย็นสบาย ผู้คนมีน้ าใจและมีอัธยาศัยดี เทวสถานที่งดงาม  
เป็นชุมชนท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้าถึงง่าย ไม่ไกลจนเกินไป 
 นอกจากน้ัน ผลการสัมภาษณ์จากชาวบ้านในชุมชนบ้าน
ปงไคร้ ในประเด็นการพัฒนาของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
ปงไคร้ ยังพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่คิดว่าประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือ ท าให้ชาวบ้านในชุมชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น และได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่วน
เรื่องผลกระทบนั้นชาวบ้านกลัวว่าวัฒนธรรมเก่าจะถูกกลืน
กิน ยังอยากที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองไว้ (สัมภาษณ์, 
14 พฤศจิกายน 2559) 

 
5. อภิปรายผล 
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี 
การศึกษาก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
เป็นนักเรียน/นักศึกษา เดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว 
และเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว เคยมาบ้านปงไคร้ครั้งแรก 
และใช้ระยะเวลาในการมาเยือน 1-2 วัน และนักท่องเที่ยวได้
ท าแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ในด้านแหล่งท่องเที่ยวและ
สภาพแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดในเรื่อง
สภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 4.86  ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
เห็นด้วยมากท่ีสุดในเรื่องความหลากหลายของยานพาหนะที่
มีให้เลือกใช้ ค่าเฉลี่ย 1.57 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เห็นด้วยมากที่สุดในเรื่องระบบรักษาความ

ปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 4.91 ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก เห็นด้วยมากที่สุดในเรื่องสถานที่ท ากิจกรรม
นันทนาการ ค่าเฉลี่ย 4.94 ด้านความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว เห็นด้วยมากที่สุดในเรื่องความพร้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว ความพร้อมของระบบคมนาคม ความพร้อมของ 
สิ่งอ านวยความสะดวก และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 2.89 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
นักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวนั้นส่วนใหญ่ก็เพราะต้องการ
การพักผ่อนกับครอบครัว ต้องการตอบสนองต่อความ
ต้องการของตนเอง ลองที่พักใหม่หาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่
แตกต่างจากที่อยู่อาศัยของนักท่องเที่ยวเอง เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เถกิงศักดิ์  
ชัยชาญสึก (2556) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
วัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของนักท่องเที่ยว สามารถสรุปได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ระบบนิเวศเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวมีจุดเด่นเป็นอัตลักษณ์ มีช่ือเสียงและความ
สะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ตามล าดับ และในอนาคต 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะกลับมาท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนี้
อย่างแน่นอน ในส่วนงานวิจัยของ เบญจวรรณ กิตติจารุกร 
(2556) ได้ท าการศึกษาการวิจัยศักยภาพชุมชนในการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศพบว่ามี  
3 ประการ คือ ปัญหา ด้านการประชาสัมพันธ์ ปัญหาด้าน
การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก ปัญหาด้านการ
คมนาคมขนส่ง ทั้งนี้ แนวทางในการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรเน้นการพัฒนาด้านการบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวก โดยเฉพาะเรื่องที่พัก ร้านอาหาร -
เครื่องดื่ม และร้านขายสินค้าที่ระลึกยังไม่มีส าหรับรองรับ
นักท่องเที่ยว รวมถึงการคมนาคมขนส่งภายในพื้นที่และการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนผ่านชอง
ทางต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวต่อไป 
 กิจกรรมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปง
ไคร้ มีช่ือโปรแกรมการท่องเที่ยวว่า โปรแกรมท่องเที่ยว  
กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนบ้านปงไคร้ เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบ 2 
วัน 1 คืน มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ สักการบูชาพระธาตุเจดีย์ศรี
ชลกุล และชมวิวหมู่บ้าน กิจกรรมเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ปล่อย
กล้วยไม้คืนสู่ป่าบริเวณป่าต้นน้าบ้านปงไคร้ ประดิษฐ์ดอก
กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยจากดินไทย และกิจกรรมกระรอกบิน ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า ชุมชนบ้านปงไคร้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มี
ระบบนิเวศและป่าไม้ที่สมบูรณ์ แต่มีพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้าง
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จ ากัดกัด ส่วนใหญ่เป็นป่าชุมชนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู
ให้เป็นที่ใช้สอยได้ จึงมีกิจกรรมไม่มากนักและจึงไม่ค่อยเป็น
ที่รู้จัก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะเข้ามาเล่นกิจกรรม
กระรอกบินซึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบริษัทเอกชน
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษาวดี   พลพิพัฒน์(2545) ได้ท า
การวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่ งยืน :กรณีศึกษาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนในประเทศไทย สรุปได้ว่าการท
องเที่ยวจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อต้องตั้งอยู่บน
แนวคิดที่เน้นความส าคัญของการผสมผสานจุดมุ่งหมายของ
การอนุรักษ์ ธรรมชาติแวดล้อมเข้ากับการปรับตัวของชุมชน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญกับมิติของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การท
องเที่ยวไมควรมีสูตรส าเร็จรูปแบบท่ีตายตัวหรือเป็นนโยบาย
ท่ีมีมาตรฐานแนวเดียวและใช้กับทุกแห่งในทางตรงกันข้าม 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศควรเป็นส่วนหน่ึงของทางเลือกในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นในหลายมิติ เช่น เศรษฐกิจของชุมชน 
การจัดการทรัพยากรขอองชุมชน ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งการสร้างเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
แท้จริงในชุมชนท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ 
พบว่า นโยบายของแผนบริหารจัดการด้านแหล่งแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านปงไคร้ ได้จัดท าแผนนโยบายตามหลัก
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
ตามแผนพัฒนาสามปี เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน ซึ่งได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพุทธ ธุระเจน (2540) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยว โดยกล่าวว่า การ
พัฒนาการท่องเที่ยว หมายถึงการด าเนินกิจกรรมที่ท าให้การ
ท่องเที่ยว เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รักษาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวให้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และมีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพร้อมของชุมชน 
ตลอดจนการบริการการท่องเที่ยว ได้แก่การจัดบริการ
มัคคุเทศก์น าชมแหล่งท่องเที่ยว บริการร้านอาหารร้านของที่
ระลึกท่ีเหมาะสม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สมชาย สนั่นเมือง 
(2540) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ชุมชนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว ได้กล่าวว่าแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว มีปัจจัย หลักส าหรับการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน
นั้น จะต้องมีกระบวนการและองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย  1. แหล่งท่องเที่ยวต้องมีการพิจารณาทั้งใน
เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานความพร้อม ของชุมชนท้องถิ่น 
ความพร้อมในเรื่องการบริหารจัดการ 2.การบริการทางการ
ท่องเที่ยวในส่วนของการบริการทางการท่องเที่ยวสามารถ 3. 
การตลาดในส่วนของการตลาด จ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญ

ในเรื่องการจัดวางสินคา เพราะการตลาดเป็นส่วนส าคัญใน
การชักจูงให้ผู้ซื้อ (นักท่องเที่ยว)  
 
6. สรุป 
 งานวิจัยนี้พบข้อมูลที่ส าคัญว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นผู้หญิง ช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี  การศึกษา 
ปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ลักษณะการท่องเที่ยว
แบบครอบครัว เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เดินทางมา
ท่องเที่ยวครั้งแรก ใช้ระยะเวลาในการมาเยือน 1-2 วัน ด้าน
แหล่ งท่ อ ง เ ที่ ย ว และสภาพแ วดล้ อม  พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดในเรื่องสภาพแวดล้อม 
ค่าเฉลี่ย 4.86 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเห็นด้วยมาก
ท่ีสุดในเรื่องความหลากหลายของยานพาหนะท่ีมีให้เลือกใช้ 
ค่าเฉลี่ย 1.57 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เห็น
ด้วยมากที่สุดในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที่
ท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 4.91 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เห็น
ด้วยมากท่ีสุดในเรื่องสถานที่ท ากิจกรรมนันทนาการ ค่าเฉลี่ย 
4.94 ด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว เห็นด้วย
มากที่สุดในเรื่องความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ความพร้อม
ของระบบคมนาคม ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก 
และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการนักท่องเที่ยว 
ค่าเฉลี่ย 2.89 การศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมชุมชนปงไคร้
อยู่ ในเกณฑ์ที่ดีนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอย่างมาก
โดยเฉพาะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีของคน
ในชุมชน ด้ านการเข้ าถึ งแหล่ งท่องเที่ ยว เรื่ องความ
หลากหลายของยานพาหนะที่มีให้เลือกใช้นั้นควรปรับปรุง
และเพิ่มการบริการให้มีความสะดวกและเพียงพอแก่
นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เช่น การมีบริการรถเช่า ทางด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเรื่องระบบรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนื่องจากมี
ระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่ค่อยดูแล
อย่างใกล้ชิดตลอดระยะทางการท ากิจกรรม ความมีน้ าใจ
และความเป็นมิตรของคนท้องถิ่นในชุมชน ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น การมีศูนย์รักษาความ
ปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ า การมีสายตรวจ ฯลฯ ระบบ
การรักษาความปลอดภัยระหว่างท ากิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีสิ่งอ านวยความสะดวกหลายด้าน 
ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยเฉพาะสถานท่ีท ากิจกรรม
นันทนาการ  ด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
นั้นพร้อมในเกือบทุกด้าน มีความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
ความพร้อมของระบบคมนาคม ระบบสิ่งอ านวยความสะดวก 
และเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการนักท่องเที่ยว  
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7. ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี
ป้ายบอกทางที่เห็นได้ชัดเจนเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ถนนที่จะไปยังชุมชนปงไคร้นั้น
ขรุขระ และ มีความลาดชัน จึงอาจเป็นอันตรายต่อ
นักท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นชินทาง ควรมีการปรับปรุงถนนที่เป็น
เส้นทางเดินทางเข้าไปยังชุมชน 
 2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอื่นๆ การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่ง
ต้นน้ า การเยี่ยมชมม่อน ดอย เป็นต้น ควรศึกษาด้านความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องของปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความ
กรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ ดร. ประทีป พืชทองหลางที่
ปรึกษางานวิจัย คุณปันแก้ว ตะติยา หัวหน้ากลุ่มการท่อง
เทียวชุมชนบ้านปงไคร้ ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
รวมถึงชาวบ้าน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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บทคัดยอ  
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในหมูบานแมกลางหลวง  
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในหมูบานแมกลางหลวง อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในหมูบานแมกลางหลวง อําเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม รูปแบบการวิจัยเปนแบบผสานวิธี พื้นที่วิจัย คือ หมูบานแมกลางหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  
กลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยว 50 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด ไดแก 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบนมาตรฐาน แลวเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา  
1. บานแมกลางหลวงเปนหมูบานของชาวปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) มีอาชีพทําการเกษตรแบบผสมผสาน ทํานาแบบขั้นบันได 
ปลูกพืชหลายชนิด เชน พริก เสาวรส อะโวคาโด ดอกเยอรบีรา กาแฟพันธุอะราบิกา สถานที่ทองเที่ยว ไดแก ไรกาแฟอินทรีย 
บอเพาะพันธุปลาเรนโบวเทรา กุงนาขาว ดอยหัวเสือ น้ําตกผาดอกเสี้ยว 2. ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวของหมูบาน 
แมกลางหลวง ภาพรวม ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.17 ดานการรองรับของแหลงทองเที่ยว เจาหนาที่มีความพรอมในการ
ใหบริการ ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว มีความหลากหลายของยานพาหนะที่เขาถึงแหลงทองเที่ยว ดานแหลงทองเที่ยวและ
สภาพแวดลอม มีทัศนียภาพที่สวยงามและภูมิอากาศที่ปลอดโปรง ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีที่พักแรมและบานพักที่
เพียงพอสําหรับนักทองเที่ยว ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เจาหนาที่และพนักงานมีความเปนมิตร และคนในชุมชน
มีน้ําใจ คอยสอดสองดูแลนักทองเที่ยว 3. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศหมูบานแมกลางหลวง ควรพัฒนาหองน้ํา
สาธารณะ และท่ีจอดรถหรือลานจอดรถ ควรสรางสิ่งอํานวยความสะดวก และควรมีเจาหนาที่หรือชาวบานชวยดูแลการทํา
กิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชน  

คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว  แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ  การทองเที่ยวชุมชน 
 
Abstract 
          This research is intended 1) To study the community context of eco-tourism in the village of Mae 
Klang Luang, Chom Thong, Chiang Mai. 2) To study the potential of eco-tourism in the village of Mae Klang 
Luang, Chom Thong, Chiang Mai.  3)  To find ways the development of eco- tourism in the village of  
Mae Klang Luang, Chom Thong, Chiang Mai.  The research design is combined.  The research area is the 
village of Mae Klang Luang, Chom Thong, Chiang Mai. The samples were 50 tourists. The instruments used 
in the research are two types: 1) questionnaire 2) interviews. Data were analyzed using descriptive statistics, 
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percentage, mean and SD.  Write descriptive.  1.  Ban Mae Klang Luang village of Karen's Yor ( Karen)  
a professional Integrated Farming. Rice terraces planted many plants Such as pepper, passion fruit, avocado 
Gerbera Arabica coffee varieties.  Attractions include Organic coffee plantation, Pond breeding cultured 
rainbow trout, Shrimp paddy fields, Doi hua seua and Pha Dokseaw Waterfall. 2. The potential attraction of 
Mae Klang Luang village an overview of the most average 3.17 the support of tourism authorities are ready 
to serve.  Accessibility attractions there are a variety of vehicles to travel.  Tourism and the environment 
have beautiful scenery and serene climate.  The facilities Accommodation are adequate for travelers. 
Security of life and property Authorities and employees are friendly. And the community kindness I oversee 
tourists. 3.  Development of eco- tourism village of Mae Klang Luang Should develops a public toilet and a 
parking garage or parking lot.  Should create facilities and there should be authorities or villagers to take 
care of the tourism activities in the community. 

Keywords : The development of tourism, Eco tourism, Community Tourism 
 
1. บทนํา 
 การทองเที่ยวไทยมีการขยายตัวมาอยางตอเนื่องทั้ง
จํานวนและรายไดจากการทองเที่ยว ในระยะ 5 ปที่ผานมา 
จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 14.0 ลานคน 
ในป 2552 เปน 24.8 ลานคน ในป 2557 โดยเพิ่มสูงสุดในป 
2556 มีจํานวนนักทองเที่ยวมากถึง 26.5 ลานคน และสูงสุด
เปนลําดับที่ 7 ของโลก แตลดลงในป 2557 เนื่องจากประสบ
กับวิกฤตทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจในกลุมประเทศ
ยุ โรป สํ าหรับในป  2558 คาดการณวาจะ มีจํ านวน
นักทองเที่ยว 28.5–29.0 ลานคน สวนรายไดและคาใชจาย
ของนักทองเที่ยวมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ตามจํานวนนักทองเที่ยว
และคาดวาในป 2558 จะมีรายได 1.40 ลานลานบาท ซึ่ง
สอดคลองกับคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งของนักทองเที่ยวที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อง จากคาใชจาย 36,061 บาท/
คน/ครั้ง ในป 2552 เพิ่มเปน 47,272 บาท/คน/ครั้ง ในป 
2557 และสถานการณการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมในป 
พ.ศ. 2553 พบวา มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น หากเทียบกับป 
พ.ศ. 2552 โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 16.07 ปจจัยสําคัญ ไดแกการ
สงเสริมและกระตุนการ ทองเที่ยวจากทางภาครัฐ นอกจากนี้
ยังมีปจจัยดึงดูดจากงานเทศกาลงานประเพณี อาทิ การจัด
งานประเพณี สงกรานตงานประเพณีลอยกระทงยี่เปง และ
มหกรรมไมดอกไมประดับ นอกจากน้ีความสวยงามของ 
ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม เปนตัวกระตุนใหนักทองเที่ยว
เกิดการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม นักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น รอยละ 36.57 
โดยลักษณะการเดินทางนักทองเที่ยว ชาวตางประเทศ จะ
เดินทางมากันเอง โดยนิยมเดินทางดวยเครื่องบิน รถยนต
สวนตัว รถโดยสารประจําทาง ตามลําดับ และแหลง
ทองเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนมากและกําลังเปนที่
สนใจของนักทองเที่ยวนั้น คือ การทองเที่ยงเชิงนิเวศ และ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เปนรูปแบบหนึ่งของ
การทองเที่ยวโดยใหความสําคัญแกการใหการศึกษาหรือการ
เรียนรู หรือมุงเนนใหเกิดการอนุรักษมากกวาการจัดการลด
หรือปราศจากผลกระทบและนักทองเที่ยวพึงพอใจเทานั้น 
แตการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตองเปนการทองเที่ยวที่มีความ
รับผิดชอบในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษา
สิ่งแวดลอม และใหการศึกษาแกนักทองเที่ยว 
 ในการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้น ชลดา บุญอยู.(2556), ทัน
ทางสังคมกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กรณีศึกษา 
บานเกาะพิทักษ ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร ไดพบวา การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพมี
วัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาทุนทางสังคมของชุมชนบานเกาะ
พิทักษ และเพื่อศึกษาบทบาททุนทางสังคมในการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ไดสอดคลองกับการวิจัยของ ศิริภา  
คุณพระเนตร (2553), แนวทางการพัฒนาบานทาวัด  
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชน
ทองถ่ินในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยสวนท่ีสําคัญ
และสามารถนํามาตอยอดในงานวิจัยไดก็คือ การศึกษา
พัฒนารูปแบบเสนทางโดยใชวิธีการเลือกพื้นที่แบบเจาะจง
เพื่อใหรูถึงเสนทางของสถานที่ในพื้นที่ที่ไดเลือกเจาะจงไวใน
การวิจัย และการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจมา
ทองเที่ยวในเสนทางที่ไดกําหนดไวในวิจัย ซึ่งเปนผลคาดหวัง
สูงสุดของการทําวิจัยในครั้งนี้ คือ การทําใหหมูบานแมกลาง
หลวงเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว และไดรับการพัฒนาและ
จัดการแหลงทองเที่ยวเชิงเวศของหมูบานแมกลางหลวงสู
ความยั่งยืน 
 บานแมกลางหลวง ตั้งอยูในหุบเขานาขั้นบันไดอันเปน
พื้นที่ลุมน้ําชั้น 3 ตั้ งอยู ในหุบเขานาขั้นบันไดบนพื้นที่ 
ดอยอินทนนทในเขตการปกครอง ของ หมู  17 ตําบล 
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บานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  มีชนเผา 
กระเหรี่ยงอาศัยซึ่งลวน เปนกลุมชาติ พันธุกระเหรี่ยงใน 
กลุมสะกอ หรือยางขาวในภาษาราชการหรือที่รูจักในชื่อ 
ปกาเกอะญอ หรือ คานยอ (Kanyaw) ครัวเรือนในแตละกลุม
บานประมาณ 60 - 80 ครัวเรือน และการทองเที่ยวของ
ชุมชนนั้นใหใชวิถีชีวิตสอดคลองกับธรรมชาติ อยูรวมกับปา
และอนุรักษธรรมชาติ ซึ่งเปนจุดสําคัญในการมาทองเที่ยว 
แมกลางหลวง และแนวคิดที่ ใชวิจัยคือ 1.แนวคิดการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 2.แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 3.แนวคิดการทองเที่ยวชุมชน การวิจัย
เพื่อใหไดขอมูลหรือองคความรูของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของหมูบานแมกลางหลวง แนวทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
และการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยคณะผูวิจัยมีความพรอมที่
จะศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัย เพื่อให
ชุมชนบานแมกลางหลวงเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวที่มา
ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเจาหนาที่สามารถนําขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนาชุมชนบานแมกลางหลวง และ
ขอมูลการวิจัยนี้นักทองเที่ยวสามารถนําไปใชประโยชนใน
การศึกษาแหลงทองเที่ยวของหมูบานแมกลางหลวง 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนของแหลงทองเที่ยว 
เชิงนิเวศในหมูบานแมกลางหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม 
 2. เพื่อศึกษาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ในหมูบานแมกลางหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศในหมูบานแมกลางหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
     งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศของหมูบานแมกลางหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม” ครั้งนี้ รูปแบบการวิจัยเปนแบบผสานวิธี ระหวาง
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ พื้นที่วิจัย คือ
หมูบานแมกลางหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  
กลุมตัวอยาง นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในหมูบานแมกลางหลวง  
50 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ รวมทั้งหมด 50 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด ไดแก 1) แบบสอบถาม
สําหรับนักทองเที่ยว เนื้อหาสาระอยูภายใตกรอบแนวคิด 
ทฤษฎีและตัวแปรที่ผูวิจัยตองการศึกษา 2) แบบสอบถาม
การวิจัยเชิงประมาณวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน  
คารอยละ คา เฉลี่ ย  และสวนเบนมาตรฐาน การวิจัย 

เชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะห และสังเคราะหเนื้อหาแลวเขียน
บรรยายเชิงพรรณนา  
 
4. ผลการวิจัย  
     1. บริบทชุมชนของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในหมูบาน
แมกลางหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม นั้นเปน
หมูบานของชาวปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง) ชาวบานที่นี่มีอาชีพ
ทําการเกษตรแบบผสมผสานแบบพอเพียง มีการทํานา  
ปลูกขาวแบบขั้นบันได นอกจากนี้ ยังมีการปลูกพืชหลาย
ชนิด เชน พริก เสาวรส อะโวคาโด ดอกเยอรบีรา กาแฟ
พันธุอะราบิกา สถานที่ทองเที่ยวในหมูบานแมกลางหลวง 
ไดแก ไรกาแฟอินทรีย, บอเพาะพันธุปลาเรนโบวเทรา,  
ทุงนาขาว, ดอยหัวเสือ, น้ําตกผาดอกเสี้ยว 
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     2. ศักยภาพดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของหมูบาน
แมกลางหลวงเพื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวา  นักทองเที่ยว
มีความคิดเห็นตอดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
บานแมกลางหลวง ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.17 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานความสามารถในการรองรับ
ของแหลงทองเที่ยวมีความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.80 
รองมา ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่สะดวกปลอดภัย 
คาเฉลี่ย 3.72 รองมา ดานแหลงทองเที่ยวและสภาพแวดลอม
ของแหลงทองเที่ยว คาเฉลี่ย 3.62 รองมา ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก คาเฉล่ีย 2.57 และสุดทายดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว คาเฉลี่ย 2.16 

 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอศักยภาพแหลงทองเที่ยวของหมูบานแมกลางหลวงแหลงทอเที่ยวเชิงนิเวศ 

ที ่ ศักยภาพดานการพัฒนาแหลงทอเท่ียวเชิงนิเวศ ระดับคะแนน แปลผล 

 

S.D. 

1 ดานแหลงทองเที่ยวและสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว 3.62 0.72 ปานกลาง 

2 ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่สะดวกปลอดภัย 3.72 0.74 มาก 

3 ดานความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสินของนักทองเที่ยว 2.16 0.43 นอยท่ีสุด 

4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 2.57 0.51 นอย 

5 ดานความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยว 3.80 0.76 มากที่สุด 

รวม 3.17 0.63 ปานกลาง 
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     จากตารางที่ 1 ศักยภาพดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ของหมูบานแมกลางหลวงเพื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวา  
นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศบานแมกลางหลวง ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.17 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานความสามารถในการ
รองรับของแหลงทองเที่ยวมีความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 
3.80 รองมา ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่สะดวก
ปลอดภัย คาเฉลี่ย 3.72 รองมา ดานแหลงทองเที่ยวและ
สภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว คาเฉลี่ย 3.62 รองมา 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย 2.57 และสุดทายดาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว 
คาเฉลี่ย 2.16 
 นอกจากนั้น ผลการสัมภาษณจากผูประกอบการ ใน
ประเด็นศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของบาน 
แมกลางหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ดาน 
การพัฒนาของแหลงทองเที่ยว ยังพบวา การพัฒนาของแหลง
ทองเที่ยวนั้น ยังมีเจาหนาที่หนวยงานของรัฐเขามาดูแลพื้นท่ี
เพียงแคเฉพาะชวงฤดูหนาวหรือชวงที่นักทองเที่ยวมีจํานวน
มาก ฉะนั้น ทางผูประกอบการของโฮมสเตยจะตองทําหนาท่ี
ชวยกันสอดสอง และดูแลสถานที่โดยรอบกันเอง โดยที่ไมมี
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานอื่นๆเกี่ยวของ (ภารณี  
เวชสุคํา , สัมภาษณ, 13 พฤศจิกายน 2559) 
 3. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศหมูบานแม
กลางหลวง ควรพัฒนาหองน้ําสาธารณะ ควรดูแลรักษาความ
สะอาดหองน้ํา รักษาความสะอาดภายในบริเวณหมูบานอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อไมใหเกิดความเสื่อโทรมของทัศนียภาพใน
หมูบ านแมกลางหลวง และที่จอดรถหรือลานจอดรถ 
เนื่องจากนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวและพักในหมูบานแมกลาง
หลวงเปนจํานวนมาก จึงสงผลใหที่จอดรถไมเพียงพอตอ
นักทองเที่ยว ควรสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวที่มากขึ้น และมีการรักษาความปลอดภัยในการ
ทํากิจกรรม เนื่องจากเจาที่มีนอยจึงทําใหดูแลไมคอยทั่วถึง 
ดังนั้นควรมีเจาหนาที่เพิ่ม หรือใหชาวบานคอยสอดสองดูแล
ชวยกัน  
 
5. อภิปรายผล 
 บริบทชุมชนของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในหมูบานแม
กลางหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม นั้นเปนหมูบาน
ของชาวปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง) มีอาชีพทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานแบบพอเพียง มีการทํานา ปลูกขาวแบบขั้นบันได 
ทั้งนี้เปนเพราะวา ลักษณะของหมูบานของชุมชนในที่นี่ยัง
รักษาบานแบบปกาเกอะญออยางดั้งเดิมไวอยู คือสรางเปน
บานไมทรงสูงมีไตถุนไวสําหรับเลี้ยงสัตวและมีพืชผลผลิตทาง
การเกษตรแบบผสมผสานเชน การปลูกนาแบบขั้นบันได  

การเลี้ยงกุงเลี้ยงปลา ไวสําหรับบริโภคตลอดทั้งป สอดคลอง
กับงานวิจัยของ วิฬุยา ทองรอด (2554) ไดศึกษาเรื่องการ
ทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติที่มี
เอกลักษณเฉพาะถิ่น และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ระบบนิเวศ พบวาแหลงทองเที่ยวที่มีเอกลักษณ เปนที่ดึงดูด
ของนักทองเที่ยว เชนเดียวกับงานวิจัยของ ศุภสุตา สิกขฤทธิ์ 
(2553) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในอําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ พบวาการมีสวนรวมของชุมชน สงผลให
แหลงทองเที่ยวมีความพัฒนามากขึ้น สรุปไดวา แหลง
ทองเที่ยวหมูบานแมกลางหลวงเปนแหลงทองเที่ยวที่มี
เอกลักษณเฉพาะถิ่นและเปนแหลงธรรมชาติที่เกี่ยวของกับ
ระบบนิเวศ 
 หมูบานแมกลางหลวงยังไม เปนที่รูจักในดานการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทองเที่ยวมากนัก ทั้งนี้เปนเพราะวา 
ในดานของแหลงทองเที่ยวและสภาพแวดลอมของแหลง
ทองเที่ยวอยูในระดับนอย และนักทองเที่ยวมีความคิดเห็น 
ตอดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศบานแมกลางหลวง
ในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทิน สนองผัน 
(2552) ไดทําการศึกษา การมีสวนรวมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ 
ทองถิ่นเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิ เวศน ในชุมชน 
ชาว กะเหรี่ยง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบวาผลิตภัณฑ
ทองถิ่น เปนสินคาเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน เชนเดียวกับ
งานวิจัยของ อรรณพ เนตรทพิย (2551) ไดทําการศึกษาการ
มีสวนรวมของผูนําชุมชนในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
ตําบลดงพญา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน พบวาการมีสวน
รวมในชุมชน ชวยพัฒนาใหแหลงทองเที่ยวดีขึ้น สรุปไดวา 
หมูบานแมกลางหลวงเหมาะสําหรับเปนแหลงทองเที่ยว
ทางดานธรรมชาติหรือแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 เมื่อมีการพัฒนาหมูบานแมกลางหลวงเริ่มเปนที่รูจักของ
นักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา นักศึกษา
สถาบันตางๆไดเขามาพัฒนาแหลงทองเที่ยวและไดมีการ
สรางที่พัก โฮมสเตย สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในแหลง
ทองเที่ยว สอดคลองกับงานวิจัยของ อารีรัตน แดงบุญมา 
(2551) ไดทําการศึกษาสภาพปจจุบันและหาแนวทางในการ
พัฒนาเชิงนิ เวศของแหลงทองเที่ยวถ้ํ า เพชรโพธิ์ทอง  
อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว พบวาชุมชนมีสวนรวมใน
บริหารจัดการและใหบริการนักทองเที่ยว ปลูกฝงจิตสํานึก
ใหกับนักทองเที่ยวและชุมชนรักและหวงแหนธรรมชาติ  
เชนเดียวกับงานวิจัยของ พงศกร ชาวเชียงตุง (2550) ได
ศึกษาการจัดการสิ่ งแวดลอมเปนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูและยั่งยืน พบวาการทองเที่ยว
เชิ งนิ เ วศ เปนอีกแนวทางหนึ่ ง ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตินําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน สรุปไดวา 
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หมูบานแมกลางหลวงไดรับการพัฒนาจากสถาบันตางๆ ทํา
ใหเปนท่ีรูจักของนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก 
 
6. สรุป 

  แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการ
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ สวนใหญมีความสนใจ,มีแรงดึงดูด
จากธรรมชาติสําหรับนักทองเที่ยวที่ชอบในการเดินทางดาน
ธรรมชาติ และยังมีความเชื่อใจในความปลอดภัยของสถานที่
ทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศยังมีมาตรฐานดานที่
พักแรมโดยรับรองจากมาตรฐาน Home Stay Thai งานวิจัย
นี้เกิดประโยชนในทางวิชาการ คือ การสํารองความคิดเห็นที่
นักทองเที่ยวมีตอแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ และมีประโยชน
ตอชุมชน และสังคม คือ เกิดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมีการ
กระจายรายไดสูชุมชน บริเวณโดยรอบการนําผลการวิจัย 
หรือรูปแบบจากงานวิจัยนี้ ไปใชตองคํานึงถึงการพัฒนาของ
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ จึงจะเกิดประโยชนตอชุมชนและ
ประเทศชาติในวงกวาง  
 
7. ขอเสนอแนะ 
 1) ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ ดานการเขาถึง ยังมีการ
เขาถึงคอนขางยากลําบาก เพราะทางเขาหมูบานเปนทาง
ลาดชันดิ่งลงไป จึงตองไดรับการพัฒนาดานถนนที่ใชสําหรับ
การเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยว  ดานรานคาสําหรับบริการ
นักทองเที่ยว มีรานคาที่บริการแกนักทองเที่ยวมียังมีสินคาที่
ไมหลากหลาย 
 2) ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําวิจัย
เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางการทองเที่ยวใน
รูปแบบเชิงอื่นๆ เนื่องจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยไดรับความนิยมเปนอยางมาก ควรเพิ่มจํานวน
กลุมตัวอยาง เพื่อความคิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้น ควรลง
พื้นที่วิจัยในชวงฤดูการทองเที่ยวหรือชวงฤดูที่นาขาว
ขั้นบันไดยังไมถูกเกี่ยว เพราะจะมีจํานวนนักทองเที่ยวมาก
และหลากหลายเชื้อชาติ 
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บทคัดยอ  
           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประวัติและศักยภาพของแหลงทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตรพระนาง 
จามเทวี  2) ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตรพระนางจามเทวี 3) ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตรพระนางจามเทวี รูปแบบการวิจัยเปนแบบผสม พื้นที่วิจัยคือ วัดพระธาตุ 
หริภุญชัยวรมหาวิหาร อนุสาวรียพระนางจามเทวี วัดจามเทวี วัดมหาวัน กูชาง-กูมา กลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเที่ยวและ
เจาหนาที่ รวม 55 คน ใชวิธีการคัดเลือกแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด คือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน คารอยละ ผลการวิจัยพบวา  1. แหลงทองเที่ยวทั้ง 5 แหงมีความเกี่ยวของกับพระนาง 
จามเทวี มีประวัติศาสตรเกาแก สถาปตยกรรมที่งดงาม เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเปนที่เคารพของประชาชน 2. นักทองเที่ยว
สวนใหญไดรับแหลงขอมูลจากเพื่อน/ญาติ เดินทางมาดวยรถยนตสวนบุคคล มากับครอบครัว เพื่อพักผอนหยอนใจ สิ่งจูงใจที่
ตัดสินใจเดินทางจากเพื่อน/ญาติ ชวงเวลาในการเดินทาง คือวันเสาร-อาทิตย ทองเที่ยว 1-2 วัน พักคางแรมบานเพื่อน/ญาติ 
แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจมากท่ีสุด คือ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 3. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร
พระนางจามเทวีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 1) ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ควรมีรถรางและมีปายบอกทางที่ชัดหรือ
จัดทําแผนที่เพื่อความสะดวกแกนักทองเที่ยว 2) ดานที่พัก ควรมีศาลาและซุมนั่งพักใหแกนักทองเที่ยว 3) ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ควรมีศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว ท่ีจอดรถ และหองน้ําท่ีเพียงพอสําหรับ นักทองเที่ยว 

คําหลัก : การพัฒนาแหลงทองเที่ยว  การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร  พระนามจามเทวี   
 
Abstract 
          This research aimed to 1) Study the history and potential of tourism historic trail Queen Chamadevi. 
2)  Study the behavior of the tourist attractions in the historic trail Queen Chamadevi. .  3)  Study the 
development of tourism historic trail Queen Chamadevi. The research was a mixed method. Research areas 
were Phrathat Haripunchai Woramahawihan temple, Monument of Queen Chamadevi, Chamadevi temple, 
Mahawan temple And Ku Chang –  Ku Ma.  A sample group were 55 person from travelers and authorities 
which were accidently selected. Two tools were used to do this research : 1) Question-naires 2) Interview. 
Data were analyzed by using.  Basic Ststistics, Percentage,Averge and Standard Deviation yhen wrot the 
descriptive narrative. The research found that.  1. The attraction of the five areas were related to Queen 
Chamadevi. There were an ancient history stunning architecture and a sacred as a respected places of the 
people. 2. Most visitors got information from friends and relatives. They came by a private car with family 
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for relax.  They got attraction to travel from friends and relatives.  They liked to travel to this places on 
Saturday and Sunday for one or two days tour and stayed overnight with friends and relative.  The most 
interesting attraction place was Wat Phra That Haripunchai Woramahawihan temple.  3.  The development 
of tourist attraction historic trail Queen Chamadevi in Muang Lamphun.  1)  The access to the tourist 
attractions, should have a tram and a clear sign or a map for the convenience of the tourists.  2)  The 
accommodation should have pavilions and banks which have a roof for tourists.  3)  The facilities should 
have a travel information center and enough parking spaces and bathrooms for tourists. 

Keywords : Development of tourist place, Trail historical tourism, Queen Cham Dhavi 
 
1. บทนํา 
       การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร เปนการทองเที่ยวไปยัง
แหลงทองเที่ยวที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและ
สังคม รวมถึงสถานที่ที่มีความผูกพันทางจิตใจของชนรุนหลัง 
เพื่อช่ืนชมและเรียนรูตอประวัติศาสตร โบราณสถานในแหลง
ทองเที่ยวนั้น บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบความมีจิตสํานกึ
ต อ ก า ร รั กษาม รดกทา งวัฒนธร รมและคุณค า ขอ ง
สภาพแวดลอม โดยที่ชุมชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการการทองเที่ยวนั้นกลาวโดยองคการบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน) (2553) ซึ่งสอดคลองกับประวัติศาสตรของพระนาง
จามเทวีผูที่ เปนปฐมกษัตริยตรีและปรากฏพระนามใน
เอกสารตางๆซึ่งระบุวาทรงเปนปฐมกษัตริยแหงอาณาจักร 
หริภุญชัยอันเปนอาณาจักรโบราณในภาคเหนือของประเทศ
ไทยปจจุบัน ชัชวาลย คํางาม (2554) ไดกลาววาตามตํานาน
ประมาณป พ.ศ. 1200 พระสุเทวฤๅษีไดมาทูลขอพระนาง
จามเทวีจากพระเจากรุงละโว เพื่อไปเปนกษัตริยปกครอง
เมืองใหมที่พระสุเทวฤๅษีสรางขึ้นซึ่งก็คือเมืองหริภุญชัยหรือ
จังหวัดลําพูนในปจจุบันนี้ พระนางจึงไดเดินทางตามคํา 
ทูลเชิญของพระฤๅษี ตํานานพื้นบานกลาววาพระนางจามเทวี
ทรงตัด สินพระทัยวาจะไปครองเมืองลําพูนเพราะวา 
เมืองลําพูนเวลานั้นราษฎรเดือดรอนดวยขาดผูนําและ 
พระนางจามเทวีก็ระลึกถึงพระคุณทานสุเทวฤๅษีที่ เคย 
ชุบเลี้ยงมาแตกอน พระนางจามเทวีไดเดินทางกินระยะ
เวลานาน 7 เดือนพรอมกันนี้พระนางจามเทวียังไดเชิญ
พระพุทธรูปสําคัญมาดวย 2 องค คือ 1) พระแกวขาว  
2) พระรอดหลวง มาดวย เมื่อพระนางเดินทางมาถึงเมือง 
หริ ภุญชั ยแล วสุ เทวฤ ๅษี และสุ กทั นตฤ ๅษี จึ ง กระทํ า 
พิธี ราชาภิ เษกพระนางขึ้น เปนกษัตริย แหงหริภุญชัย 
ทรงพระนามวา "พระนางเจาจามเทวี  บรมราชนารี   
ศรีสุริยวงศ องคบดินทร ปนธานีหริภุญชัย"  
 องคความรู เดิมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหลง
ทองเ ท่ียวตามรอยประวัติศาสตรพระนางจามเทวี ใน 
เขตอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนท่ีคณะผูวิจัยไดศึกษาและ

ตรวจเอกสารในเบื้องตน พบวายังมีการศึกษาในวงแคบ  
มีขอมูลนอยมาก เชน แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมบานดอนหลวง ตําบลแมแรง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูนโดยเอกพงศ ทุนอินทร  (2556) เรื่องการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรตํานานโบราณสถาน
วั ด เ วี ย ง เ ศ ร ษ ฐี  ตํ า บ ล ห น อ ง แ ฝ ก  อํ า เ ภ อ ส า ร ภี   
จังหวัดเชียงใหมกลาวโดยทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณและ 
สุภาภรณ  ศุภพลกิจ (2555) อุรฉัตร อรามทอง (2555) เรื่อง 
แนวทางการพัฒนาอาคารเกาแกในยานพาณิชยกรรม:
กรณีศึกษา เวิ้งนาครเขษม ชุมชนเวิ้งนาครเขษมและวิวาทะ
การเปนผูนําของพระนางจามเทวีปฐมกษตัริย แหงอาณาจักร
หริภุญไชย ของธนะรัซต สุภาแสน (2554) การศึกษาทั้งหมด
ที่กลาวมายังขาดการศึกษาประวัติศาสตรเมืองหริภุญชัยและ
พระนางจามเทวี  สถานที่ เ กี่ ยวกับพระนางจามเทวี   
ซึ่ ง ง านวิ จั ย เ รื่ อ งนี้ จ ะ ม า เ ชื่ อ ม โ ย ง ให เ ห็ นภ าพของ
ประวัติศาสตรของเมืองหริภุญชัยและพระนางจามเทวี
ทั้งหมด การเก็บขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตรพระนางจามเทวี ในเบื้องตน
ของคณะผูวิจัย พบวา ในจังหวัดลําพูนมีสถานที่ทองเที่ยวที่
เกี่ยวกับพระนางจามเทวีที่ไดสรางวัดประจําเมืองขึ้น 4 วัด
เพื่อเปนพุทธปราการ ไดแก 1) วัดอรัญญิกกรัมมการาม  
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของพระนคร ทรงสรางวิหาร 
แล ะพระพุ ท ธ รู ป แล ว ถ ว าย ให เ ป น ที่ อ ยู แ ห ง ส ง ฆ มี 
พระสังฆเถระเปนประธานปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน วัดดอนแกว  
2) วัดอาพัทธาราม ทางทิศเหนือของพระนคร มีวิหารหลัง
หนึ่งสําหรับพระสงฆผูมาแตลังการามปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน 
วัดพระคงฤาษี 3) วัดมหาวนาราม ทางทิศตะวันตกของ 
พระนคร สรางพระวิหารพระพุทธรูปและกุฏิสําหรับให
พระสงฆจําพรรษา ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน วัดมหาวัน   
4) วัดมหารัดดาราม ทางทิศใตของพระนคร สรางพระวิหาร
พระพุทธรูปอยางงดงามใหพระสงฆจําพรรษาและเลี้ยงดูดวย
ขาวดวยน้ํา ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน วัดประตูลี้ สวนแนวคิด
และทฤษฎีที่ใชในการวิจัยมี 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิด
เกี่ ยวกับการพัฒนาทองเที่ ยว  แนวคิดการทองเที่ ยว 
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เชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมและความรู เกี่ยวกับ 
พระนางจามเทวี เพ่ือเปนกรอบในการตอบคําถามวิจัยครั้งนี ้
 การวิจัยเพื่อใหขอมูลหรือองคความรูใหม คติความเชื่อ
และการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับพระนางจามเทวี
คณะผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของแหลงทองเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตรทั้ง 5 แหง เพื่อเปนแนวทางพัฒนาสูการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร โดยจะศึกษาประวัติศาสตรและ
ศั กยภาพของแหล งทอง เที่ ย ว  ศึ กษาพฤติ กรรมของ
นักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวและศึกษาแนวทางการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตรพระนางจามเทวี ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ซึ่งหลักฐานใหมที่สนับสนุน
ความสําคัญของคนตอทองถิ่นและสรางมูลคาเพิ่มในการ
ทองเที่ยวบนฐานประวัติศาสตรของจังหวัดลําพูน หนวยงาน
ราชการ ภาคเอกชนและนักวิจัยชุมชนในพื้นท่ีหลายทาน เพื่อ
สรางคุณคาของประวัติศาสตรและวัฒนธรรมใหเกิดประโยชน
ในวงวิชาการ สังคม ชุมชนและประเทศชาติในวงกวางตอไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เ พื่ อ ศึ ก ษ า บ ริ บ ท ข อ ง แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ต า ม 
รอยประวัติศาสตรพระนางจามเทวี ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตรพระนางจามเทวี ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตาม
รอยประวัติศาสตรพระนางจามเทวี ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-
Method Research: MMR) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใชการสํารวจ สังเกต สัมภาษณ 
และสนทนากลุม และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใชแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลและคําตอบของ
งานวิจัยครอบคลุม รอบดานและสมบูรณที่สุด พื้นที่วิจัย คือ 
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อนุสาวรียพระนางจามเทวี 
วัดจามเทวี วัดมหาวัน กูชาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมี  
2 กลุม คือ นักทองเที่ยวและเจาหนาที่ รวม 55 คน โดยใชวิธี
คัดเลือกแบบเจาะจง ใชการสัมภาษณ สวนนักทองเที่ยว  
รวม 50 คน ใชวิธีคัดเลือกแบบบังเอิญ ใชแบบสอบถาม 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 แบบ คือ 1) แบบสอบถาม  
แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก (1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม (2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร

พระนางจามเทวี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 2) แบบ
สัมภาษณ แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก (1) ขอมูลทั่วไปของ
ผูใหสัมภาษณ (2) ความคิดแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว 
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยตนเอง วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก รอยละ วิเคราะห
คํ าถามปลายเปดด วยการวิ เคราะห เนื้ อหา (Content 
Analysis) คณะผูวิจัยดําเนินการวิจัยระหวาง เดือนสิงหาคม 
2559 จนถึง เดือนธันวาคม 2559  
 
4. ผลการวิจัย 
 1. บริบทของแหลงทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร 
พระนางจามเทวีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
     1) วัดพระธาตุหริภุยชัย พระเจาอาทิตยราช โปรดให
สรางพระธาตุ สูง 3 วา เปนแบบเจดียมอญ แลวสราง  
พระวิหารการเปรียญ มีซุมทั้ง 4 ดาน ครอบโกศทองคําสูง  
3 ศอก ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แลวสรางพระวิหาร 
การเปรียญ ศาลานอยใหญขึ้น ประกอบ จึงกลายเปน 
วัดสําคัญประจําพระนคร เสร็จแลว โปรดใหจัดงานฉลอง
ใหญ โดยเหตุนี้ จึงใหถือกันในโบราณวา หากผูใดจะปลูกบาน 
สรางเรือน ในเมืองลําพูนนั้น จะตองมีความสูง ไมเกิน 3 วา 
เพราะเกรงวา จะสูงกวาพระธาตุ ที่ใจกลางเมืองลําพูน มีถนน
ลอมรอบสี่ดาน คือ ถนนอัฎฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคล
ทางทิศใต  ถนนรอบเมืองทางทิศตะวันออก และถนน 
อินทยงยศทางทิศตะวันตก หางจากศาลากลางจังหวัด
ประมาณ 150 เมตร  
 2) อนุสาวรียพระนางจามเทวี พระมหันตยศและ 
พระอนันตยศ ก็ไดจัดถวายพระเพลิงภายในวัดดังกลาวอยาง
สมพระเกียรติ และไดสรางเจดียสี่เหลี่ยมบรรจุพระอัฐิของ
พระนางไว ณ ที่นี้ โดยใหชื่อเจดียวา สุวรรณจังโกฏเจดีย  
ที่ไดเปนตนแบบของเจดียในแถบ ลานนาตอมานานนับพนัป 
"สุวรรณจังโกฏเจดีย" ชํารุดผุพัง ยอดพระเจดียไดหัก และ
หายไป กลายเปนวัดรางและชาวบานได เรียก วัดนี้วา  
"วัดกูกุด" (กู กุด เปนภาษาลานนา แปลวา เจดียยอดดวน)
พ.ศ. 2469 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได เสด็จเยี่ยม
วัดแห งนี้  จึ ง ได โปรดให เปลี่ ยนชื่ อจาก วัดกู กุด  เปน  
วัดจามเทวี  เชน เดิมพ.ศ .  2479 เจ าจักรคํ าขจรศักดิ์   
ผูครองนครลําพูนไดไป นิมนตทานครูบาศรีวิชัย ชวยบูรณะ 
วัดจามเทวีอีกครั้ งหนึ่ ง  นับตั้ งแตนั้ นมาวัดจามเทวีก็
เจริญรุงเรือง  
 3) วัดจามเทวี สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแดพระนาง 
จามเทวี ซึ่งเปนองคปฐมกษัตริยแหงนครหริภุญไชย พระนาง
เปนปราชญที่มีคุณธรรม ความสามารถและกลาหาญ ไดนํา
พุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพรในดินแดนแถบนี้จนมี
ความรุงเรืองสืบมาจนถึงปจจุบัน 
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 4) วัดมหาวันวนาราม สรางขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี
ครองหริภุญไชย พระนางจามเทวีนั้นเดิม อยูที่อาณาจักร
ละโว เมื่อฤาษีวาสุเทพ สรางหริภุญไชยขึ้น พระนางจามเทวี
ได เสด็จมาปกครองเปน ปฐมกษัตริ ย แหงอาณาจักร 
หริภุญไชย พระนางจามเทวีโปรดใหสรางวัดมหาวัน เพื่อให
เปนท่ีจําพรรษาของพระสงฆและนําพระศิลามาประดิษฐาน
ไวดวยตอมาหริภุญไชยเกิดสงครามกับ ขุนลัวะวิลังขะ  
พระฤาษีจึงใชพระศิลาดําเปนตนแบบสราง พระเครื่อง
แจกจายชาวเมืองเพื่อใชออกศึก พระเครื่องสวนท่ีเหลือบรรจุ
ไวใน เจดียที่วัดมหาวัน ตอมา ในยุคหลัง เมื่อเจดียบรรจ ุ
พระปรักหักพังลง ชาวบานจึงพบพระเครื่องที่เก็บไวตางนํา
กันไปบูชาและ พบกับอิทธิปาฏิหารยตางๆ พระเครื่องเหลานี้
คือ พระรอดมหาวันที่โดงดังน่ันเอง   
     5) กูชาง ตามตํานานเลาวาสรางขึ้นเพื่อบรรจุซาก 
พระยาชาง ชื่อ ปูกํ่างาเขียว หมายถึงชางสีคล้ํา งาสีเขียว เปน
ช า งคู บารมีของ  พระนางจามเทวี  ปฐมกษัตริ ย แห ง 
นครหริภุญไชย สวนกูมาเชื่อกันวาเปนที่บรรจุซากมาทรงของ
พระเจามหันตยศ พระราชโอรสของพระนางจามเทวี  
ฐานสี่เหลี่ยม องคเจดียทรงระฆังควํ่า  
 
     2. พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวตาม 
รอยประวัติศาสตรพระนางจามเทวี ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน 
 แหลงขอมูลที่ไดรับจากเพื่อน / ญาติ จํานวน 24 คน  
คิดเปนรอยละ 48 จากอินเตอรเน็ต จํานวน 17 คน คิดเปน
รอยละ 34 จากนิตยสาร จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 8 จาก
เอกสารแผนพับ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6 จากสื่อวิทยุ 
โทรทัศน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4 จากบริษัทนําเที่ยว 
จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 พาหนะที่ใชในการเดินทาง
รถยนตสวนบุคคล จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 34 ทาง
จักรยานยนต จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 22 ทางรถเชา 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 16 ทางรถโดยสารสาธารณะ / 
รถรับจาง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 8 ลักษณะการ
เดินทางทองเที่ยวกับครอบครัว จํานวน 19 คน คิดเปนรอย
ละ 38 ทองเที่ยวกับเพื่อน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 38 
ทองเที่ยวกับคนรัก จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 14 
ทองเที่ยวคนเดียว จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6 ทองเที่ยว
กับองคกรหรือหนวยงาน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4 
วัตถุประสงคหลักของการเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจ 
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 54 เพื่อหาความรู จํานวน  
11 คน คิดเปนรอยละ 22 เพื่อเพิ่มประสบการณ จํานวน  
9 คน คิดเปนรอยละ 18 เพื่อธุรกิจ จํานวน 2 คน คิดเปน 
รอยละ 4 วัตถุประสงคอื่นๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2 
เพื่อการชอปปง จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 สิ่งจูงใจที่

ตัดสินใจเดินทาง คําชักชวนของเพื่อน / ญาติ จํานวน 26 คน 
คิดเปนรอยละ 52 เคยมาแลวรูสึกประทับใจ จํานวน 15 คน 
คิดเปนรอยละ 30 สื่อโฆษณาตางๆ จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 12 การจัดประชุมสัมมนาขององคกร จํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 6 อื่นๆ จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 การ
เดินทางมาแหลงทองเที่ยวแหลงนี้ เคย จํานวน 25 คน  
คิดเปนรอยละ 50 ไมเคย จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 50  
ชวงเวลาในการเดินทาง วันหยุดเสาร-วันอาทิตย จํานวน  
31 คน คิดเปนรอยละ 62 วันหยุดนักขัตฤกษ จํานวน 13 คน 
คิดเปนรอยละ 36 วันหยุดปดภาคเรียน จํานวน 3 คน  
คิดเปนรอยละ 6 วันจันทร-ศุกร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
4 เวลาที่ใชในการเดินทาง 1-2 วัน จํานวน 39 คน คิดเปน
รอยละ 78  3-4 วัน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 18  5-6 
วัน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4  มากกวา 7 วัน จํานวน  
0 คน คิดเปนรอยละ 0 สถานที่พักคางแรมบานเพื่อน/ญาติ 
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 50 พักโรงแรม จํานวน 20 คน 
คิดเปนรอยละ 40 พักที่อื่นๆ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6 
พักเกสเฮาส จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2 พักอพารทเมนท 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2 พักบังกะโล จํานวน 0 คน 
คิดเปนรอยละ 0 แหลงทองเที่ยวที่ทานสนใจวัดพระธาตุ 
หริภุญชัย จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 38 วัดจามเทวี 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20 กูชาง-กูมา จํานวน 10 คน 
คิดเปนรอยละ 20 อนุสาวรียพระนางจามเทวี จํานวน 9 คน 
คิดเปนรอยละ 18 วัดมหาวัน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4  
 สรุปไดวา พฤติกรรมนักทองเที่ยวสวนใหญไดรับ
แหลงขอมูลจากเพื่อน/ญาติ พาหนะสําหรับการเดินทางคือ
รถยนตส วนบุคคล ลักษณะการเดินทางทองเที่ยวกับ
ครอบครัว วัตถุประสงคในการทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจ 
สิ่งจูงใจที่ตัดสินใจเดินทางจากเพื่อน/ญาติ ชวงเวลาในการ
เดินทางคือวันหยุดเสาร-อาทิตย เวลาที่ใชในการทองเที่ยว  
1-2 วัน สถานที่พักคางแรมบานเพื่อน/ญาติ แหลงทองเที่ยว
ที่นาสนใจคือวัดพระธาตุหริภุญชัย 
 
     3.  แนวทางการพัฒนาแหล งท อ ง เที่ ย วตามรอย
ประวัติศาสตรพระนางจามเทวี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน 
  1) วัดพระธาตุหริภุญชัย ดานสิ่งดึงดูดใจ เปนวัดที่อยู 
ใจกลางเมืองลําพูน มีเจดียที่สวยงาม บรรยากาศภายใน 
วัดรมรื่น ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวสามารถ
หาเสนทางไดงาย เพราะวัดอยูติดกับถนนที่สามารถเขาถึงได
งาย ดานที่พัก บริเวณนั้นไมมีที่พักสําหรับนักทองเที่ยว สวน
ใหญนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวจะพักบานญาติ สวนมุมถายรูป
และที่นั่งนั้นมีเปนบางจุด ดานสิ่งอํานวยความสะดวก หองนํ้า
มีความเสื่อมโทรม ที่จอดรถ ไมเพียงพอตอนักทองเที่ยวท่ีมา
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เยี่ยมชมวัด จุดประชาสัมพันธไมมี ควรมีปายบอกทางไป
หองน้ําอยางชัดเจน ดานกิจกรรมนั้นทางวัดจะจัดกิจกรรม 
ตามเทศกาล ประเพณีและตามพิธีตางๆ นักทองเที่ยว
สามารถมาไดตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 
 2) อนุสาวรียพระนางจามเทวี ดานสิ่งดึงดูดใจ มีรูปปน
พระนางจามเทวี บรรยากาศภายในรมรื่น ดานการเขาถึง
แหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวสามารถหาเสนทางไดงาน 
เพราะอนุสาวรียอยูติดกับถนนสามารถเขาถึงได ง าย  
ดานที่พัก บริเวณนั้นไมมีที่พักสําหรับนักทองเที่ยว สวนมุม
ถายรูปและที่นั่งมีนอย ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไมมี
หองน้ํา ที่จอดรถไมเพียงพอตอนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัด 
ดานกิจกรรมนั้นจะจัดตามเทศกาลตางๆ 
 3) วัดจามเทวี ดานสิ่งดึงดูดใจ เปนวัดที่พระนางจามเทวี
สราง มีเจดียที่เอกลักษณของวัดจามเทวี บรรยากาศภายใน
วัดรมรื่น ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวสามารถ
หาเสนทางไดงาย เพราะวัดอยูติดกับถนนที่สามารถเขาถึงได
งาย ดานที่พัก บริเวณหนาวัดมีโรงแรมที่สามารถใหบริการ
นักทองเที่ยวได สวนมุมถายรูปและที่นั่งนั้นมีเปนบางจุด  
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก หองน้ํามีความเสื่อมโทรม ทางไป
หองน้ําคอนขางยากนิดหนอย จุดประชาสัมพันธไมมี ควรมี
ปายบอกทางไปหองน้ําอยางชัดเจน ดานกิจกรรมทางวัด
จัดเปนบางครั้ง นักทองเที่ยวสามารถมาไดตลอดระยะเวลาที่
จัดกิจกรรม 
 4) วัดมหาวัน ดานสิ่งดึงดูดใจ ภายในวัดนี้มีพระรอดเปน
จุดเดนของเมืองลําพูน บรรยากาศภายในวัดรมรื่น ดานการ
เขาถึงแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวสามารถหาเสนทางไดงาย 
เพราะวัดอยูติดกับถนนที่สามารถเขาถึงไดงาย ดานที่พัก 
บริเวณนั้นไมมีที่พักสําหรับนักทองเที่ยว สวนมุมถายรูปและ
ที่นั่งนั้นมีเปนบางจุด  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก หองน้ํามี
หลายที่เพียงพอตอนักทองเที่ยว ที่จอดรถไมเพียงพอตอ
นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัด จุดประชาสัมพันธไมมี ดาน
กิจกรรมนั้นทางวัดจะจัดกิจกรรม ตามเทศกาล ประเพณีและ
ตามพิธีตางๆ นักทองเที่ยวสามารถมาไดตลอดระยะเวลาทีจ่ดั
กิจกรรม 
 5) กูชาง-กูมา ดานสิ่งดึงดูดใจ ภายในมีโบราณสถานที่
ไม เคยเห็นที่ ไหนมากอน  บรรยากาศภายในวัดรมรื่น  
ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวจะหาทางเขา
คอนขางยากเพราะตองเขาไปในชุมชน ถาหากนักทองเที่ยว
หาไมพบสามารถสอบถามชาวบานแถวน้ันได ดานท่ีพัก ไม
เหมาะสําหรับการพักอาศัย สวนมุมถายรูปและที่นั่งมีนอย 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก หองน้ํามีที่เดียวไมเพียงพอตอ
นักทองเที่ยว ที่จอดรถไมเพียงพอตอนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยม
ชมวัด ดานกิจกรรมนั้นจะจัดตามเทศการตางๆ 
 

5. อภิปรายผล 
 นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศชาย สถานภาพโสด  
อายุระหวาง 21-30 ป การศึกษาระดับปริญญาปริญญาตรี 
รายไดต่ํากวา 10,000 บาท อาชีพธุรกิจสวนตัว ภูมิลําเนามา
จากภาคเหนือ เหตุผลในการเลือกมาเที่ยวแหลงทองเที่ยว
ตามรอยประวัติศาสตรพระนางจามเทวี ทั้งนี้เปนเพราะวา
จังหวัดลําพูนเปนสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรที่
เ กี่ ยวกับพระนางจามเทวีสตรีที่ทรงเปนปฐมกษัตริย 
แหงอาณาจักรหริภุญชัยและมีสถาปตยกรรมที่มีความโดด
เดนสวยงามของแตละสถานที่และมาเพื่อการพักผอนหยอน
ใจศึกษาหาความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรของพระนางจาม
เทวี สอดคลองกับงานวิจัยของ วิชัย วงศสุวรรณ (2558) ได
ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาการทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เชนเดียวกับงานวิจัยของ จิรานุช โสภา (2554) ได
ศึกษาเรื่องศักยภาพการจัดการแหลงทองเที่ยวเมืองมรดกโลก
ของประเทศไทย กรณี ศึกษา :อุทยานประวัติศาสตร 
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชรและอุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยาเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยาง
ยั่งยืน สรุปไดวา การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร คือการ
เดินทางไปทองเที่ยวยังแหลงโบราณคดี สถานที่ที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรโดยไดรับความรูความเขาใจตอคุณคาของ
โบราณสถานนั้นๆบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมี
จิตสํานึกที่ดีในการรักษามรดกที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมใน
พื้นท่ีนั้นๆ 
 พฤติกรรมนักทองเที่ยวสวนใหญไดรับแหลงขอมูลจาก
เพื่อน/ญาติ พาหนะสําหรับการเดินทางคือรถยนตสวนบุคคล 
ลักษณะการเดินทางทองเที่ยวกับครอบครัว วัตถุประสงคใน
การทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจ สิ่งจูงใจที่ตัดสินใจเดินทาง
จากเพื่ อน/ญาติ  ช วง เวลาในการเดินทางคือวันหยุด 
เสาร-อาทิตย เวลาที่ใชในการทองเที่ยว 1-2 วัน สถานที่พัก
คางแรมบานเพื่อน/ญาติ แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจคือ 
วัดพระธาตุหริภุญชัย เหตุที่นักทองเที่ยวสวนใหญเลือกมา
เที่ยวที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ทั้งนี้เปนเพราะวา วัดพระธาต ุ
หริภุญชัยมีพระบรมธาตุเปนโบราณสถานอันสําคัญของเมือง
หริภุญชัยที่  พระเจาอาทิตยราช เปนผูสถาปนาขึ้นใน 
ราวพุทธศตวรรษที่ 17 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
จึงทําใหนักทองเที่ยวสนใจในแหลงทองเที่ยวแหงนี้มากกวา 
สอดคลองกับงานวิจัยของนรุณ พินธุโสภณ (2553) ไดศึกษา
เรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่
มีตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร ในหมูบานหนองหวา อําเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เชนเดียวกับงานวิจัยของ 
ภัทรฐิตา ศิรอัครพงศ (2557) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของ
นั กท อ ง เที่ ย วชาว ไทย ในการท อ ง เที่ ย ววั ดพระธาตุ   
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ลําปางหลวง สรุปไดวา พฤติกรรมเปนการแสดงออกของ
บุคคลเพื่อ ตอบสนองความตองการอันเกิดจากแรงขับหรือ 
ส่ิ ง เ ร า  เชน  บุ คคลแสดงพฤติ กรรมแสวงหาอาหาร  
มารับประทานก็เพื่อตอบสนองความตองการอาหาร อันเกิด
จากแรงขับความหิวเพื่อใหดํารงชีวิตอยูได 
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตรพระนาง
จามเทวีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ในแตละแหลง คือ 
ดานสิ่งดึงดูดใจมีบรรยากาศที่รมรื่น ดานการเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวสามารถหาเสนทางไดงาย บริเวณนั้นไมมีที่พัก
สําหรับนักทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความสะดวกหองน้ํา
สวนมากมีความเส่ือมโทรม จุดประชาสัมพันธไมมี ดาน
กิจกรรมสวนใหญจะมีการจัดตามเทศกาล ประเพณี ตาง ๆ 
ทั้งนี้เปนเพราะวา แหลงทองเที่ยวเหลานี้ยังมีบางสวนที่ควร
ไดรับการพัฒนาใหดีมากขึ้น เพื่อความสะดวกสบายแก
นักทองเที่ยวและใหผูคนไดเปนที่รูจักแหลงทองเที่ยวอยาง
แพรหลาย สอดคลองกับงานวิจัยของ วริศรา บุญสมเกียรติ 
(2555) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช : วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน 
เชนเดียวกับงานวิจัยของ ศิริกานดา ชูชื่น (2554) ไดศึกษา
เรื่องแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ทองเที่ยว เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
สรุปไดวา แนวทางการพัฒนา เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ที่มนุษยตองการทําใหดีขึ้นตามความคิดของตน มีการกําหนด
ทิศทาง หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีไดวางแผนไวแนนอนลวงหนา 
ซึ่งทิศทางที่กําหนดขึ้นจะตองเปนของดีสําหรับกลุมหรือ
ชุมชนที่สรางขึ้น  
 
6. สรุป 
 งานวิจัยนี้พบขอมูลที่สําคัญวา ประวัติและศักยภาพของ
แหลงทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตรพระนางจามเทวี 
พฤติ กรรมของนักทอง เที่ ย ว ในแหล งทอง เที่ ย วตาม 
รอยประวัติศาสตรพระนางจามเทวี และแนวทางการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตรพระนางจามเทวี 
งานวิจัยนี้เกิดประโยชนในทางวิชาการ คือ ไดทราบขอมูล
หรือองคความรูใหมถึงประวัติศาสตร ศักยภาพของแหลง
ทองเที่ยว พฤติกรรมของนักทองเที่ยวและแนวทางการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตรพระนาง 
จามเทวี ประโยชนตอชุมชนและสังคม คือ ไดทราบขอมูล
ประวัติศาสตรเมืองและเห็นความสําคัญ ตระหนักในความ
เปนทองถ่ินเพื่อชวยกันรักษาและอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี
ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บพระนา งจ าม เทวี ป ฐมกษั ต ริ ย แห ง 
นครหริภุญชัยเพื่อเปนสิ่งยึดเหนี่ยวของคนในพื้นที่และ
สงเสริมในการทํากิจกรรมรวมกันของชุมชนตอไป 

7. ขอเสนอแนะ  
 1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ การแกไขปญหาในดาน 
สิ่งอํานวยความสะดวกของการเดินทาง ควรจัดที่จอดรถเพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในแตละสถานท่ี เรื่องความ
สะอาดของหองน้ํา ควรรักษาความสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี
ของนักทองเที่ยว เรื่องปายบอกทาง ควรมีปายบอกในการ
เดินทางไปแตละสถานที่ทองเที่ยวใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น เรื่อง
ประชาสัมพันธ ควรมีจุดประชาสัมพันธใหกับนักทองเที่ยว
ดวยและดานที่พัก ควรมีซุมที่พักเพื่อใหนักทองเที่ยวได
พักผอนระหวางเดินชมสถานท่ีทองเที่ยวนั้นๆ 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเสนทาง
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การมีสวนรวม
ของคนในชุมชนเพื่ อพัฒนาแหล งทอง เที่ ยวตามรอย
ประวัติศาสตรในจังหวัดลําพูน และการจัดการภาพลักษณ
ของแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในจังหวัดลําพูนเพื่อให
เกิดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
     งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเพราะไดรับความ
ชวยเหลือ เนื่องจากความกรุณาอยางยิ่งของอาจารยที่ปรึกษา 
ไดใหคําแนะนําอยางดีที่เปนประโยชนเพื่อใหรายงานวิจัย
ฉบับนี้สมบูรณและถูกตองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ขอขอบคุณ
เพื่อนๆ ในกลุมทุกคนที่ชวยกันจัดทํารายงานฉบับนี้ขึน้  
 
9. บรรณนานุกรม 
[1] จิรานุช โสภา. (2554). ศักยภาพการจัดการแหลง

ท อ ง เที่ ย ว เมื อ งมรดก โลกของประ เทศ ไทย 
กรณีศึกษา : อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย-ศรีสัชนา
ลั ย -กํ าแพง เพชรและอุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยาเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อยางยั่งยืน. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต. 

[2] ทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณ. (2555). การพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรตํานานโบราณสถานวัด
เวียงเศรษฐี (ราง) ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม. การศึกษาอิสระ มหาวิทยาลัยฟาร
อีสเทอรน. 

[3] ธนะรัชต สุภาแสน. (2554). วิวาทะการเปนผูนํา
ของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย แหงอาณาจักร 
หริภุญไชย. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

[4] นรุณ พินธุ โสภณ. (2553) .ความพึงพอใจและ
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร ในหมูบานหนองหวา อําเภอ



732 Proceedings  Book

 

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ
ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

[5] ภัทรฐิตา ศิรอัครพงศ. (2557). พฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในการทองเที่ยววัดพระธาตุ
ลําปางหลวง. วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

[6] วริศรา บุญสมเกียรติ. (2555). แนวทางการพัฒนา
แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง วั ฒ น ธ ร ร ม จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช :วั ดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัด
ธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน. วิทยานิพนธ
ศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุ รกิจ
บัณฑิตย. 

[7] วิชัย วงศสุวรรณคณะ. (2558). การพัฒนารูปแบบ
หลักสูตรรายวิชาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. 
บทความมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร. 

[8] ศิริกานดา ชูชื่น. (2554). แนวทางการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเทศบาล
เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ. วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

[9] องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิ เศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน). (2553). 
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรหนึ่งในรูปเเบบการ
ทองเที่ยวอยางยั่ งยืนที่น าสนใจ. (ออนไลน ) . 
http://www.dasta.or.th. 

[10] เอกพงศ ทุนอินทร. (2556). แนวทางการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บานดอนหลวง 
ตํ าบลแม แรง  อํ า เภอป าซาง  จั งหวั ดลํ าพูน . 
วิทยานิพนธ  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัฒฑิต  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 
 



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 733

 

พระธาตุลําปางหลวง : เสนทางการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตร 
และวัฒนธรรม จังหวัดลําปาง 

Wat Phra That Lampang Luang: The Route of Tourism for  
Learning History and Culture in Lampang Province 

ณัฐพร ตาตะ1, ณัฐธิดา คําแปง,1 ศินิทรา มูลา1 และประทีป พืชทองหลาง2,* 
Nutthaporn Tatah, Nuttida Khampaeng, Sinitha Moontha, and Prateep Puchthonglang2,*  

1 หลักสูตรการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะบรหิารธุรกจิและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 
2 กลุมวิชาสังคมศาสตร คณะบริหารธุรกิจและศลิปะศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 

 1 Tourism and Hotel,  Rajamangala  University of Technology  Lanna University, Chiangmai.  
2 Social Sciences,  Rajamangala  University of Technology  Lanna University, Chiangmai. 

*ผูติดตอ: E-mail, Khun_Jedrin@hotmail.com, 08-5866-1441 
 

บทคัดยอ  
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาประวัติและตํานานวัดพระธาตุลําปางหลวงจังหวัดลําปาง 2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังวัดพระธาตุลําปางหลวงรูปแบบการวิจัยเปนแบบผสานวิธี พื้นที่วิจัย 
คือ วัดพระธาตุลําปางหลวงอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง กลุมตัวอยาง ไดแก พอคาแมคา ประชาชนและนักทองเที่ยว รวม  
50 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ยสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา 1. วัดพระธาตุลําปางหลวงเปนสถานที่สําคัญ และ
พระธาตุลําปางหลวงยังเปนพระธาตุประจําปเกิด วัดมีความสวยงามทางสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม และเปน
ที่ประดิษฐานพระแกวมรกต    ซึ่งเปนที่เคารพสักการะของชาวพุทธทั่วไป 2. สถานการณการทองเที่ยววัดพระธาตุลําปาง
หลวงในปจจุบันมีนักทองเที่ยวลดลงกวาทุกป และพบวาอุปสรรคและปญหาในการประกอบธุรกิจรานคา คือ ขายของไดนอย 
กําไรลดลง และผูใหสัมภาษณไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับใหมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมประเพณี เพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยว 3. ศักยภาพของแหลงทองเที่ยววัดพระธาตุลําปางหลวง ดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีหองน้ําที่สะอาดและ
เพียงพอสําหรับนักทองเที่ยว ดานบุคลากรของวัด มีผูใหความรูเกี่ยวกับความเปนมาของวัดพระธาตุลําปางหลวงเปนอยางดี
และมีผูแนะนําขอปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับการเยี่ยมชมศาสนสถานในบริเวณวัด และดานประชาสัมพันธ มีการประชาสัมพันธ
หลายรูปแบบ เชน การโฆษณาผานหนังสือพิมพ วิทยุ และสื่อออนไลน  

คําหลัก : พระธาตุลําปางหลวง  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เสนทางการทองเที่ยว 
 
Abstract 
          This paper presents “Wat Phra That Lampang Luang:  The Route of Tourism for  Learning History 
and Culture in Lampang Province”  This research aims to 1) Study the history and legend of Wat Phra That 
Lampang Luang, Lampang 2) Study the behaviour of tourists travel at Wat Phra That Lampang Luang. Area 
of research is Wat Phra That Lampang Luang, KoKha District, Lampang.  The sample group is selesman , 
people and tourist consist of 50 people.  The research was done by using the following 2 method: 1) 
Questionnaires. 2) Interview . The research found that: 1. Wat Phra That Lampang Luangis a prime location 
and Phra That Lampang Luang is also the relics of in the temple, is the most beautiful architectural sculpture 
and painting and respect of the Buddhist general. 2 The tourism situation of Wat Phra That Lampang Luang 
in tourists coming  down more than every year and found that the obstacles and problems in the business 
trade, selling for less profit and the interview and to the suggestions regarding the public relations and 
activities tradition to attract tourists.  3.  The potential of tourism Wat Phra That Lampang Luang facilities, 
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the toilets are clean and sufficient for tourists, personnel of the temple to knowledge about the history of 
temple has the advice of the right about the visit a place in the monastery and a public relation is the 
advertising, newspapers, radio and online media.  

Keywords : Phra That LampangLuang, Cultural Torism, Travel 
 
1. บทนํา 
       สถานการณการทองเที่ยวในจังหวัดลําปาง ยังคงมี
อัตราการเติบโตในทิศทางบวก โดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อยางมาก ปจจัยสําคัญที่สนับสนุนการเดินทางทองเที่ยวของ
จังหวัดลําปาง สงผลใหเกิดการเดินทางเพิ่มขึ้นในจังหวัด
ใกลเคียง รวมทั้งการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดลําปาง 
ในการจัดกิจกรรมตางๆไดดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว
ใหเขามาทองเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น โดยนักทองเที่ยวชาวไทย 
มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น แบงออกเปนนักทองเที่ยว 
พักคาง มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น และนักทัศนาจร มีอัตรา
การขยายตัวเพิ่มขึ้น สําหรับในสวนของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 51.83 ซึ่ง
นักทองเที่ยวพักคาง เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 37.43 และ 
นักทัศนาจรมีการเติบโตเพิ่มสูงอยางไมเคยปรากฏมากอนถึง
รอยละ 92.97 สําหรับคนไทย มีวัตถุประสงคในการเดิน
ทางเขาสูจังหวัดลําปาง เพื่อการทองเที่ยว มากที่สุด แตใน
ขณะเดียวกัน การอัตราเติบโตของวัตถุประสงคในดานการ
ประชุมและสัมมนามีการเพิ่มสงูมากข้ึนถึงรอยละ 150.83 ใน
สวนของชวงกลุมอายุของนักทองเที่ยว พบวา ชวงอายุ  
25-34 ป  มีการ เดินทางทองเที่ ยวมากที่ สุด สํ าหรับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ สวนใหญเปนกลุมที่มาจาก ยุโรป 
เอเซีย และอเมริกา ตามลําดับ ในขณะที่กลุมของอเมริกา 
กลับเปนกลุมที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุด  
 ในการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรนั้น ดานพฤติกรรม
และแรงจูงใจในการตัดสินใจทองเที่ยว พบวาสวนใหญมี
วัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเที่ยวสถานที่ทองเที่ยว 
เชิงศาสนาเพื่อเยี่ยมญาติมากที่สุดแรงจูงใจทางกายภาพที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยว สถานที่
ทองเที่ยวเชิงศาสนา คือการมีสถาปตยกรรมที่โดดเดนมาก
ที่สุดจากงานวิจัยของ คุณาภรณ ชื่นวิเศษ.[1] นอกจากนั้น 
การจัดการการทองเที่ยวทุกดานมีความสัมพันธกันและ
ขอเสนอแนะในการจัดการทองเที่ยวควรมีการจัดระเบียบ
สถานที่จําหนายสินคา ควรเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตร
ที่ไดเก็บรวมรวมไวควรใหทั้งภาครัฐและประชาชนรวมกัน
จัดการทรัพยากรของทองถิ่นใหคงอยูตอไป และไดเกี่ยวของ
กับงานวิจัยของ ณัฐรดา หลักคํา [2] พบวาแหลงทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตรที่มีมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวใน
ภาพรวมอยูในระดับดีโดยมีศักยภาพในการดึงดูดใจดานการ

ทองเที่ยวศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยวและศักยภาพ
ดานการบริหารจัดการอยู ในระดับดีเหมือนกันและได
เกี่ยวของกับงานวิจัยของณิชาพร แสงเหมือนขวญั [3] พบวา
บริบททางประวัติศาสตรสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ของชุมชนมาจากรูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมผสมผสานกับความ
เชื่อในพระพุทธศาสนาโดยมีการปรับตัวใหเขากับเหตุการณ
ตามยุคสมัยและเลือกรับผสมผสานวัฒนธรรมอื่นๆโดยไมทิ้ง
รูปแบบวิถีชีวิตและความเชื่อ และงานวิจัยของ ปณณทัต 
กั ล ยา  [ 4]  และป ยะนารถ  ริ มทอง  [ 5]  และพาฝ น  
ประดาอินทร [6] พบวาในดานบริบททางประวัติศาสตร
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของชุมชนชาวลับแลมีวิถี
ชี วิตที่ ได รับการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมมาจาก 
บรรพบุรุษจากรุนสูรุนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
เสนทางโบราณแสวงบุญสูองคพระธาตุลําปางหลวงคือ
เสนทางถนนโบราณที่ชาวลําปางจากชุมชนตางๆโดยรอบ
องคพระธาตุลําปางหลวง 
 ภายในวัดพระธาตุลําปางหลวง จะมีการจัดกิจกรรมที่
ส งเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม ที่ส งเสริมให
ชาวบานและนักทองเที่ยวไดมีกิจกรรมรวมกันทางศาสนา 
เชน จะมีงานสรงน้ําพระบรมธาตุ  สรงน้ําพระแกวมรกต  
งานหลวงเวียงละคอน และงานสลุงหลวง เปนประเพณีท่ี 
ชาวลําปางไดปฏิบัติสืบทอดวัฒนธรรมตอกันมา ในการทํา
วิจัยครั้งนี้มีเปาหมายเพื่อศึกษาประวัติและตํานานวัดพระ
ธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปางเพื่อศึกษาแหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในบริเวณวัดพระธาตุลําปาง
หลวง จังหวัดลําปาง  และเพื่อจัดทําเสนทางการทองเที่ยว
เพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรมวัดพระธาตุ
ลําปางหลวงและแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยง จังหวัดลําปาง  
คําถามการวิจัย ประวัติศาสตรและตํานานวัดพระธาตุลําปาง
หลวง จังหวัดลําปางมีความเปนมาอยางไร  แหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในบริเวณวัดพระธาตุลําปาง
หลวง มีอะไรบาง   การจัดทําเสนทางการทองเที่ยวเพื่อการ
เรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรมวัดพระธาตุลําปางหลวง
และแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยงมีอะไรบาง งานวิจัยครั้งนี้มี
ทฤษฎีงานวิจัยคือ แนวคิดการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวความรู
เกี่ยวกับวัดพระธาตุลําปางหลวง 
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  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงไดทําการศกึษา 
พระธาตุลําปางหลวง : เสนทางการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จังหวัดลําปาง ในพื้นที่   
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ซึ่งผลจากการวิจัยทําใหเกิด
ประโยชนในดานวิชาการคือไดเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร 
ตํานาน และความเปนมาของ วัดพระธาตุลําปางหลวง  
ดานนโยบายไดมีนโยบายการพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติและแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร รวมทั้งยังมี
การสงเสริมการจัดการแหลงทองเที่ยวและยังไดมีการสงเสรมิ
การประชาสัมพันธการตลาดการสรางสรรคกิจกรรมและ
รูปแบบการทองเที่ยวเพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มทางการ
ทองเที่ยวดานเศรษฐกิจ ไดทราบถึงอัตราจํานวนของ
นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวภายในวัดพระธาตุลําปางหลวง
และดานดานสังคมและชุมชนไดทราบถึงความมีสวนรวมของ
ชาวบานในชุมชนบริเวณใกลเคียงในการอนุรักษวัดพระธาตุ
ลําปางหลวง ซึ่งหนวยงานที่จะนํางานวิจัยไปใชให เกิด
ประโยชนคือ องคการบริหารสวนจังหวัดลําปางและเทศบาล
ตําบลลําปางหลวง 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาประวัติและตํานานวัดพระธาตุลําปางหลวง 
จังหวัดลําปาง 
 2)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่
เดินทางมายังวัดพระธาตุลําปางหลวง 
 3)เพื่อจัดทําเสนทางการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมวัดพระธาตุ ลําปางหลวงและ
แหลงทองเที่ยวเชื่อมโยง จังหวัดลําปาง 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-
Method Research: MMR) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใชการสํารวจ สังเกต สัมภาษณ 
และสนทนากลุม  และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใชแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลและคําตอบของ
งานวิจัยครอบคลุมรอบดานและสมบูรณที่สุด พื้นท่ีวิจัยคือวัด
พระธาตุลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางกลุม
ตัวอยางที่ ใชในการวิจัยมี  2 กลุม คือ 1) พอคาแมคา
ประชาชนรวม20คน ใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง ใชการ
สัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม สวนนักทองเที่ยว  
รวม 30 คน ใชวิธีคัดเลือกแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยมี 2 แบบ คือ 1) แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน 
ไ ด แ ก  ( 1 )  ข อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  
(2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทาง
มาทองเที่ยว (3) แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอ

สถานที่ทองเที่ยวและการจัดการทองเที่ยววัดพระธาตุลําปาง
หลวง 4 ดาน2) แบบสัมภาษณ แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก 
(1)เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ
สัมภาษณ (2) ผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยตนเอง วิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก 
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหคําถาม
ปลายเปดดวยการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) 
คณะผูวิจัยดําเนินการวิจัยระหวางเดอืนสิงหาคม 2559 จนถึง
เดือนธันวาคม 2559 
 
4. ผลการวิจัย 
 ประวัติและตํานานวัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัด
ลําปาง 
 ตามตํานานกลาววา ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาพรอม
ด ว ย ส า ว ก  อั น มี พ ร ะ อ า น น ท เ ป น ป ร ะ ธ า น  แ ล ะ 
อรหันตเจา 3 องค (พระโสณเถร พระอุตตเถร พระรตนเถร) 
และพระอินทรวิสุกัมมเทวบุตรจตุโลกบาลทั้ง 4 และพระญา
อโสกราช ผูกินเมืองกุสินาราย ไดตั้งใจเสด็จจาริกไปตาม
บานเมืองตางๆ จนถึงบานลัมภะการีวัน (บานลําปางหลวง) 
ขณะที่พระพุทธเจาทรงไดนั่งประทับอยูเหนือดอยมอนนอย 
ใน เขตบ านลั มภะการี วั นนั้ น  มี ช า วลั ว ะคนหนึ่ ง ชื่ อ 
ลัวะอายกอน ไดผานมาพบและบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
เมื่อไดเห็นพุทธลักษณะจึงนอมถวายน้ําผึ้งบรรจุกระบอกไม
ปางมะพราวและมะตูมมาถวายพระพุทธเจา  พระพุทธองค
ไดฉันน้ําผึ้งแลวทรงทิ้งกระบอกไมปางไปทางทิศเหนือ แลว
ทรงพยากรณวา ในภายภาคหนาสถานที่แหงนี้ตอไปจะมีชื่อ
วา ลัมพกัปปะนคร หรือ เมืองลัมพาง จากนั้นพระอรหันต 
ทั้ง 3 พระอินทร จตุโลกบาลทั้ง 4 และพระญาอโสกราช  
จึงพรอมใจกันอาราธนาพระพุทธเจาใหตั้ งศาสนาไวที ่
เมืองลัมพาง พระพุทธองคทรงยกพระหัตถลูบพระเศียรได
พระเกศามาหนึ่งเสน สงใหพระอรหันตและพระญาอโสกราช 
เพื่อสงตอใหแกลัวะอายกอนลัวะอายกอนไดนํา พระเกศานั้น
บรรจุในผอบทองคํา และใสลงในอุโมงคพรอมกับถวายแกว
แหวนเงินทองเปนเครื่องบูชา แลวแตงยนตผัด (ยนตหมุน) 
รักษาไว และถมดินใหเรียบเสมอกัน จากนั้นพระอินทรจึงให 
วิสุกัมมเทว-บุตรสรางเจดียสูงเจ็ดศอกเหนืออุโมงคนั้น  
เพื่อบรรจุเกศาธาตุ พระพุทธองคทรงพยากรณวา ภายหลัง
จากที่พระพุทธองคเสด็จปรินิพพานไปแลว กุมานกัสสปะ
อรหันตจะนําธาตุพระนลาฎ และเมฆิยเถร-อรหันตนํา 
ธาตุพระศอ มาบรรจุไวท่ีเจดียลัมพางกัปปะ แลวเมืองลัมพาง
จะเจริญรุงเรืองดวยพระพุทธศาสนา  
 เมื่อครั้งสมัยพระพุทธเจาปรินิพพานแลว 218 ป วาตรง
กับสมัยพระญาสรีธัมโสก (พระเจาศรีธรรมาโศกราชแหง
ราชวงศโมริยะของอินเดีย) พระองค บังเกิดศรัทธาใน
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พระพุทธศาสนาอย างแรงกล า  ที่ปรารถนาจะสร า ง 
เจติยะวิหาร 84,000 หลัง ตามจํานวนพระธรรมเพื่อบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ และหนึ่งในสถานที่บรรจุพระธาตุ คือ 
เจดียพระธาตุลําปางหลวง และในสมัยตอมาไดมีกษัตริยเจาผู
ครองนครลําปางอีกหลายพระองคมากอสรางและบูรณะ
ซอมแซม จนกระทั่งเปนวัดที่มีความงามอยางที่เปนอยูใน
ปจจุบัน 
     ผั งวัดพระธาตุลํ าปางหลวงในปจจุบัน ยั งปรากฏ
องคประกอบจักรวาลครบถวนอยางเชนเมื่อครั้งอดีต ซึ่ง
ประกอบดวย 

1. องคพระธาตุเจดียบนที่สูง ซึ่งสามารถมองเห็น
แตไกลเทียบไดกับเขาพระสุเมรุของขอม 

2. วิหารครบทิศหลัก ทั้ ง  4 ทิศ ไดแก  วิหาร 
พระพุทธ เปนวิหารทิศใต วิหารน้ําแตม เปนวิหารทิศเหนือ 
วิหารหลวง เปนวิหารทิศตะวันออก และวิหารละโว เปน
วิหารทิศตะวันตก ทั้งนี้ทิศใตมีความสําคัญที่สุด เพราะเปน
ทิศที่ตั้งของชมพูทวีปแผนดินที่พระพุทธเจาอุบัติ ทิศใตจึง
เปนทิศของพระพุทธเจา ในวัดพระธาตุลําปางหลวงใชเปน
ที่ตั้งของวิหารพระพุทธ  

3. สิ่งกอสรางตามแนวทิศเสริมทั้ง 4 ไดแก มุมทิศ
ตะวันตกเฉียงใตเปนพระอุโบสถ เยื้องกันเล็กนอยเปนที่ตั้ง
ของมณฑปพระพุทธบาท ทิศตะวันตกเฉียง เหนือเปนตน 
ขะจาว ตนไมในตํานาน พระธาตุลําปางหลวงและหอระฆัง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนวิหารตนแกวและรูปปนยักษ
กุมภัณฑ สวนทิศตะวันตกเฉียงใตมีรูปปนยักษกุมภัณฑอีก 
ตนหนึ่ง 
     ทั้งนี้สิ่งกอสรางตามผังจักรวาลคติภายในเขตพุทธาวาส
ถูกลอมรอบไวดวยมหาสมุทรสีทันดร ซึ่ งใชทรายเปน
สัญลักษณแทน ทวาปจจุบันลานทรายทางทิศเหนือถูกปรับ
ให เปนลานอิฐแลวใน พ.ศ.2520 ถึง พ.ศ.  2527 สวน 
ลานทรายทางดานทิศใตยังคงปรากฏอยูเชนเดิม การจะชม
ความงดงาม ตองเดินขึ้นทางบันไดนาค ดานทิศตะวันออกที่
สูงชัน ระหวางทางภาพวิหารจะคอย ๆ ปรากฏทีละนอย ๆ 
กระทั่งเมื่อลอดซุมโขงอันวิจิตรดวยลายปูนปนแลวพลันตอง
ตกตะลึงกับ ความงดงามของวิหารหลวงที่ปรากฏออกมา
พรอมกันท้ังหลัง ผืนทรายรายรอบเขตพุทธาวาสสะทอนแดด
วาวระยิบ ดั่งฟองคลื่นในมหาสมุทรสีทันดร 
     เจดียพระธาตุลําปางหลวง 
     รูปแบบเจดียพระธาตุลําปางหลวงเปนเจดียลานนาผสม
เจดียทรงลังกาเจดียทรงระฆังใน พุทธศตวรรษที่21ลักษณะ
สวนฐานเจดียเปนฐานบัวยอเก็จเปนรูปแบบฐานเจดียที่
พัฒนาขึ้นในลานนา นิยมทําในปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
 วัดพระธาตุลําปางหลวง เปนโบราณสถานสําคัญมีการ
จัดวางผังและสวนประกอบของวัดสมบูรณแบบที่สุดและถือ

วาเปนวัดไมที่สมบูรณ อีกทั้ง พระธาตุลําปางหลวงยังเปน
พระธาตุประจําปเกิดของคนปฉลู และเปนที่ประดิษฐาน พระ
แกวมรกต ซึ่งเปนที่เคารพสักการะของชาวลําปาง วุฒิการ 
เมธานันท [7] กลาวไววาวัดพระธาตุลําปางหลวงมีประวัติวา 
เมื่อป พ.ศ.2275 นครลําปางวางจากผูครองนครและเกิด
ความวุนวายขึ้น เจามหันตยศจากนครลําพูนไดยกกําลังมา 
ยึดนครลําปาง โดยไดมาตั้งคายอยูภายในวัดพระธาตุลําปาง
หลวง ครั้งน้ันหนานทิพยชางวีรบุรุษของชาวลําปาง ไดทําการ
ตอสูโดยลอบเขามาในวัดและใชปนยิงเจามหันตยศตาย แลว
ตีทัพลําพูนแตกพายไป ปจจุบันยังปรากฏรอยลูกปนอยูบนรั้ว
ทองเหลืองที่ลอมองคพระธาตุเจดีย ตอมาหนานทิพยชาง
ไดรับสถาปนาขึ้นเปนเจาสุลวะลือไชยสงคราม เจาผูครอง
นครลํ าปาง  เปนตนตระกูล   ณ ลํ าปาง  เชื้ อ เจ็ดตน  
ณ เชียงใหม ณ ลําพูน เหตุผลที่ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความ
สนใจที่จะเดินทางมาทองเที่ยวและศึกษาขอมูลแหลงเรียนรู 
ประวัติศาสตรและความเปนมา เกี่ยวกับวัดพระธาตุลําปาง
หลวง ทั้งนี้เปนเพราะวา วัดพระธาตุลําปางหลวงมีความ
สวยงามและมีประวัติความเปนมาที่นาสนใจสอดคลองกับ
งานวิจัยของพาฝน ประดาอินทร [5] ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
พระธาตุสําคัญในจังหวัดลําปางเพื่อการจัดการเสนทางการ
เรียนรูและทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวาเปน
สถานที่ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาซึ่ง
มีความศักดิ์สิทธิ์และองคพระธาตุมีความงามทางดาน
สถาปตยกรรมโดยเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรความเปนมา
ของจังหวัดลําปางและยังมีความสําคัญตอการแสวงบุญการ
สักการะบูชาของประชาชนในทองถิ่นและนักทองเที่ยว
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบริบทเกี่ยวกับ
ประวัติ ความเปนมา รูปแบบสถาปตยกรรม ประเพณีและ
พิธีกรรมของพระธาตุองคสําคัญในจังหวัดลําปาง 2) เพื่อ
ศึกษาคุณคาความสําคัญและคติความเชื่อของพระธาตุสําคัญ
ตลอดจนเสนทางและชุมชนที่เกี่ยวของ 3) เพื่อเสนอแนว
ทางการจัดการเสนทางการเรียนรู และทองเที่ยว เชิ ง
วัฒนธรรม 4) เพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรและการแสวงบุญ
พระธาตุสําคัญของจังหวัดลําปาง โดยศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
บริบททางประวัติศาสตรประเพณีพิธีกรรมและรูปแบบทาง
สถาปตยกรรม ตลอดจนคุณค าความสํ าคัญและคต ิ
ความเชื่อของพระธาตุสําคัญของชุมชนตางๆ 3 อําเภอ ไดแก  
อําเภอเมือง อําเภอเกาะคาและอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
ทั้ งขอมูล เอกสารการสํ ารวจ การสัมภาษณและการ
สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม จากนั้นสํารวจขอมูลทั่วไปจาก
กลุมประชากรตัวอยาง อาทิ พระสงฆ ผูนําชุมชน และ
ประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของในชุมชน แลวนํามาวิเคราะห
สรุปผลจากนั้นนํ าขอมูลพระธาตุ  22 แห ง  3 อํ า เภอ  
มาคัดเลือกหาพระธาตุสําคัญของจังหวัดลําปาง ไดผลลัพธคอื 
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9 แหง ซึ่งมาจากการใหความสําคัญของกลุมประชากร
ตัวอยางจากทั้ง 3 อําเภอ อําเภอละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 120 
คน โดยผูศึกษานําเกณฑคัดเลือก 5 เกณฑจากเกณฑการ
พิจารณาคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมที่กําหนดโดยองคกร
สากลดานการศึกษาและการอนุรักษมรดกวัฒนธรรม รวมกับ
บริบททางประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ
พระธาตุในทองถิ่น จํานวน 5 เกณฑ ดังนี้  1) เกณฑดาน
ประวัติศาสตร 2) เกณฑดานวัฒนธรรม 3) เกณฑดาน
ศิลปกรรม 4) เกณฑด านความพรอมของการเรียนรู    
5) เกณฑดานความเช่ือและความนิยมของประชาชนใน
ทองถ่ินพรอมทั้งวิเคราะหคุณคาและความสําคัญของพระธาตุ
ในจังหวัดลําปาง เพื่อใหเหมาะสมตอการเรียนรูและเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลําปางและปรากฏ
วาแตละพระธาตุมีเกณฑที่มีความสําคัญและเปนจุดเดนที่
แตกตางกันไป จึงนํามาเพื่อจัดทําเปนเสนทางการ เรียนรูและ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตอไปเชนเดียวกับงานวิจัยของ  
วิบูลยศักดิ์ พิกุล[8]  ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ
ตลาดน้ํานครรังสิตใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยาง
ยั่งยืนผลการวิจัยพบวา มรดกทางวัฒนธรรมของชาวรังสิตมี
คุณคาและความสําคัญยิ่งมีการบอกเลาเรื่องราวในการพัฒนา
ทางสังคมและมนุษยผานทางประวัติศาสตรอันเปนผล
เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมองคความรูและการใหคุณคาของ
สังคมสรางแรงบันดาลใจใหเกิดการฟนฟูและอนุรักษแหลง
ทองเที่ยวตลาดน้ํานครรังสิตเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูประวัติ
ความเปนมาของมรดกทางวัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิตดั้งเดิม
ของบรรพบุรุษ เพื่อสรางจิตสํานึกท่ีจะชวยกันอนุรักษสืบทอด
ตอไป 

2. นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชายคิดเปนรอยละ 56.70 สวนใหญมีอายุอยูในชวง15-24 ป 
คิดเปนรอยละ 30 สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 50 สวนใหญอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปน
ร อยละ  23 .30 ส วนใหญมี ร าย ได ต อ เดื อนนอยกว า  
5,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.70 และสวนใหญมีภูมิลําเนา
อยู ภ าค เหนื อคิ ด เป น ร อยละ  43 . 30  ส วน เหตุ ผลที ่
ผูตอบแบบสอบถามเดินทางมาทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมา
วัดพระธาตุลําปางหลวงเพื่อ นมัสการองคพระธาตุลําปาง
หลวงคิดเปนรอยละ 56.70 สวนใหญรับรูจากบุคคลอื่น  
คิดเปนรอยละ 36.70 สวนใหญนักทองเที่ยวพึงพอใจเจดีย
พระธาตุของวัดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50 สวนใหญ
นักทองเที่ยวมาเที่ยววัดเปนครั้งแรก คิดเปนรอยละ 53.30 
และส วนใหญคิดว าจะมา เที่ ย วชมที่ วั ดนี้ อี ก  คิ ด เปน 
รอยละ 93.30  สําหรับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอ
ศักยภาพแหลงทองเที่ยวของวัดพระธาตุลําปางหลวงในแตละ
ดาน ดั งนี้  ศักยภาพดานทรัพยากรการทองเที่ยวของ 

วัดพระธาตุลําปางหลวงเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา 
นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอศักยภาพดานการทองเที่ยวใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณาพบวาวัดพระธาตุ
ลําปางหลวงเปนสถานที่ ที่นาประทับใจ และมีความรูสึก
ตองการกลับมาเที่ยวอีกครั้ง มีความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลีย่ 
4.93ศักยภาพดานสิ่งอํานวยความสะดวกของวัดพระธาตุ
ลําปางหลวงเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวานักทองเที่ยวมี
ความคิดเห็นตอศักยภาพดานสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 3.51  
     เมื่อพิจารณาพบวาวัดพระธาตุลําปางหลวงเปนสถานที่ท่ี
มีความปลอดภัยตอนักทองเที่ยว มีความคิดเห็นมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 4.17ศักยภาพดานบุคลากรของวัดพระธาตุลําปาง
หลวงเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวา นักทองเที่ยวมีความ
คิดเห็นตอศักยภาพดานบุคลากรในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72 
เมื่อพิจารณาพบวาวัดพระธาตุลําปางหลวงมีผูแนะนําขอ
ปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับการเยี่ยมชมศาสนสถาน มีความ
คิ ด เห็ นมากที่ สุ ด  ค า เ ฉลี่ ย  3 . 77และศั กยภาพด าน
ประชาสัมพันธของวัดพระธาตุลําปางหลวงเมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมพบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอศักยภาพ 
ดานประชาสัมพันธในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.98 เมื่อพิจารณา
พบวาวัดพระธาตุลําปางหลวงมีการสงเสริมการทองเที่ยวที่
หลากหลายมีความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.37  

5. อภิปรายผล 
     ผู ป ร ะกอบการร านค าผู วิ จั ย ส ามารถสรุ ป ได ว า 
สถานการณการทองเที่ยววัดพระธาตุลําปางหลวงในปจจุบัน
มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติเดินทางมาทองเที่ยว
ลดลงกวาทุกป และยังพบวาอุปสรรคและปญหาในการ
ประกอบธุรกิจรานคา คือ ขายของไดนอย กําไรลดลง และ
ผูใหสัมภาษณสวนใหญไดใหขอเสนอแนะไววา อยากใหมีการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมประเพณี เพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ตันติกร โคตรชารี [9] ในการศึกษาเชิงศาสนา
พระธาตุประจําวันเกิดจังหวัดนครพนม การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทของแหลงทองเที่ยวพฤติกรรม
นักทองเที่ยวชาวไทยแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวไทยความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการทองเที่ยวเชิงศาสนา
พระธาตุประจําวันเกิดจังหวัดนครพนมโดยการเก็บขอมูล
แบบสัมภาษณและแจกแบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวไทยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive) 
ไดแก รอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
อธิบายขอมูล ผลศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิงมีอายุ 15 - 24 ป มีการศึกษาอยู ในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียนและนักศึกษามีรายได
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เฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท สวนใหญมีภูมิลําเนาอยู
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดานพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ทองเที่ยวพบวามีวัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเที่ยวที่
พระธาตุประจําวันเกิดเพื่อนมัสการพระธาตุ พาหนะที่ใชใน
การเดินทางมายังพระธาตุประจําปเกิด คือรถยนตสวนตัว 
การเดินทางมาทองเที่ยวยังพระธาตุประจําปเกิดสวนใหญมา
กับเพื่อน ไดรับขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวจากญาติและ
เพื่อน สวนใหญไมพักคางคืนใชจายเงินเพื่อการทําบุญซื้อ
เครื่องสักการะและเชาวัตถุมงคลที่พระธาตุประจําวันเกิด
นอยกวา 500 บาท ชวงเวลาในการเดินทางมาทองเที่ยวสวน
ใหญจะเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษและเทศกาลอื่นๆ สวน
ใหญไมเคยเดินทางมายังแหลงทองเที่ยวแตคิดวาจะเดินทาง
มาเที่ยวซ้ําอีกและจะแนะนําใหเพื่อนหรือคนรูจักเดินทางมา
ทองเที่ยวพระธาตุประจําวันเกิด ความตองการในการแกไข
ปรับปรุ งแหลงทองเที่ยวในเรื่ องของขอมูลของแหลง
ทองเที่ยวมากที่สุด พระธาตุประจําวันเกิดที่นิยมเดินทางไป
นมัสการมากที่สุด คือพระธาตุพนม ดานแรงจูงใจเชนเดียวกบั
งานวิจัยของ ธรรญชนก คําแกว [10] พบวา ในจํานวน 24 
ป ร ะ เ ด็ น ย อ ย ใ น ศั ก ย ภ า พ ทั้ ง  3 ด า น แ บ บ จํ า ล อ ง 
คาโนนั้นความพึงพอใจในดานคุณภาพที่นาประทับใจและ
คุณภาพทิศทางเดียวกันเปนคุณภาพที่พบในท้ัง 5 กรณีศึกษา 
ดัชนีการปรับปรุงดานคุณภาพไดถูกคํานวณขึ้นเพื่อชี้ใหเห็น
ถึงแนวทางการปรับปรุงและการเพิ่มคุณภาพในศักยภาพดาน
ตางๆ ของแหลงทองเที่ยวทั้ง 5 แหงนี้การกระจายตัวของ
ดัชนีการปรับปรุงดานคุณภาพสวนใหญจะอยูในสวนของ
คุณภาพที่นาประทับใจ สิ่งที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยวคือ ความมี
เอกลักษณและความสวยงามของวัดและสถาปตยกรรมตาง ๆ 
เชน อุโบสถ เจดียภาพจิตรกรรมฝาผนัง กิจกรรมการ
ทองเที่ยวที่นาสนใจ การรักษาความปลอดภัย และความ
สะดวกในการเดินทางเขาถึงโดยนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ
มากขึ้นหากทางวัดมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอกับความ
ตองการของนักทองเที่ยว มีการรักษาโบราณสถานและสภาพ
สิ่งแวดลอมภายในวัดใหอยูในสภาพดี สวยงามและสะอาด
เรียบรอย 
 
6. สรุป 
     งานวิจัยนี้พบขอมูลที่สําคัญวาไดเพื่อศึกษาประวัติและ
ตํานานวัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง ทั้งยังได
สํารวจพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่เดินทาง
มายังวัดพระธาตุลําปางหลวง รวมถึงจัดทําเสนทางการ
ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม          
วัดพระธาตุลําปางหลวงและแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยง จังหวัด
ลําปาง งานวิจัยนี้เกิดประโยชนในทางวิชาการ คือ  ไดเรียนรู
เกี่ยวกับประวัติศาสตร ตํานาน และความเปนมาของวัดพระ

ธาตุลําปางหลวง ประโยชนดานนโยบาย คือ มีนโยบายการ
พัฒนาและฟนฟูแหล งทองเที่ยวธรรมชาติและแหล ง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรรวมทั้งยังมีการสงเสริมการ
จั ดการแหล งทอง เที่ ย วและยั ง ได มี การส ง เสริ มการ
ประชาสัมพันธการตลาดการสรางสรรคกิจกรรมและรูปแบบ
การทองเที่ยวเพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มทางการ
ทองเที่ยวประโยชนดานเศรษฐกิจ คือ ไดทราบถึงอัตรา
จํานวนของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวภายในวัดพระธาตุ
ลําปางหลวง และ ประโยชนตอชุมชนและสังคม คือ ไดทราบ
ถึงความมีสวนรวมของชาวบานในชุมชนบริเวณใกลเคียงใน
การอนุรักษวัดพระธาตุลําปางหลวงการนําผลการวิจัยหรือ
รูปแบบจากงานวิจัยนี้ไปใชตองคํานึงถึง ความถูกตอง ไม
ขยายผลขอคนพบจนเกินไปจึงจะเกิดประโยชนตอชุมชนและ
ประเทศชาติในวงกวาง 

7. ขอเสนอแนะ 
 1)  ข อ เสนอแนะ เชิ งปฏิบั ติ  ควร ดูแลรั กษา 
ศาสนสถาน สถาปตยกรรม และองคพระธาตุลําปางหลวงให
มีสภาพที่สมบูรณที่สุด เพื่อเปนการอนุรักษใหคนรุนหลัง
ไดมาศึกษาเที่ ยวชมและเกิดความหวงแหนในมรดก           
แหลงทองเที่ยวควรจัดอบรม ใหความรูดานภาษาอังกฤษแก
บุคลากรในวัดและควรมีการประชาสัมพันธในหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว 
 2) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  รัฐบาลควรจัด
งบประมาณใหกับผู รับผิดชอบในแหลงทองเที่ยวเพื่อ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวผานสื่อตางๆ รวมทั้งพัฒนา
ดานความปลอดภัยและ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ควร
สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นและนักทองเที่ยวเห็นคุณคา
ของวัดพระธาตุลําปางหลวง โดยการจัดใหมีโครงการอนุรักษ
พระธาตุลําปางหลวง เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดชวยกัน
เสนอแนะวิธีเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงทองเที่ยวใหยั่งยืน 
และมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในทองถ่ิน 
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 ผูวจิัยขอขอบคุณอาจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง ที่ได
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บทคัดยอ  
          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 2) เพื่อศึกษากิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร 3) เพื่อศึกษารูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตร รูปแบบการวิจัยเปนแบบผสานวิธี พื้นท่ีวิจัย คือ สํานักฟารม
มหาวิทยาลัยแมโจ กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่ 10 คน นักทองเที่ยว 40 คน รวม 50 คน ใชวิธีคัดเลือกแบบแบบงาย เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด ไดแก 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ การวิจัยเชิงประมาณวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน  
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบนมาตรฐาน แลวเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา 1. สํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ 
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร พ้ืนที่สวนใหญ เปนสวนลําไย แปลงสาธิตการเกษตร และกิจกรรมที่สอดคลองการเกษตร 
ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวทั้ง 4 ดานอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 1.79 2. สํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ ไดเปดใหความรู
แกนักทองเที่ยวนักศึกษาและผูที่สนใจในแนว คิดเกษตรอินทรีย โดยไดจัดการใหความรูโดยแบงพื้นที่เปนฐานความรูตาง ๆ 
เปนสวนๆเพื่อให นักทองเที่ยวไดเขาไปทํากิจกรรมภายในฐานนั้นๆทําใหนักทองเที่ยวไดความรูไปใชในการประกอบอาชีพ
เกษตร 3. รูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียสํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจมีอยู 2 รูปแบบ คือ  1) การทองเที่ยวเกี่ยวกับ
เกษตร มีการใหถายทอดความรู อบรม และพานักทองเที่ยวลงมือปฏิบัติจริง ตามฐานความรูตางๆมีที่พักให เหมาะมากสําหรับ
นักทองเที่ยวที่มาสัมมนาความรูเกี่ยวกับการเกษตร    2) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจะอยูภายในบริเวณโดยรอบของ 
สํานักฟารม เปนการทองเที่ยวแบบศึกษาเสนทางธรรมชาติ อีกดวย 

คําสําคัญ : เชียงใหม, เกษตรอินทรีย, การทองเที่ยวเชิงเกษตร  

Abstract 
           The purpose of this research were 1)  to study about context and potentiality of agriculture tourist 
attractions 2)  to study about agriculture activities and 3)  to study about the model of agriculture tourism. 
Mixed methods were used in this research.  Area scope was Meajo University Farm.  A sample group were  
50 persons which 10 persons were from the university's staffs and 40 persons were from the tourists.  Two 
tools were used in this research 1)  Questionnaires 2)  Interview.  The data of qualitative research were 
analyzed by Basic Statistics, Percentage, Standard Deviation. And it was written by the descriptive narrative. 
The research found that 1) Meajo University Farm was agriculture tourist attractions and most of the areas 
were longan gardens and vegetable demonstration. The potentiality of the 4 tourist’s attractions was in the 
middle class and the average was 1. 79 percent.  2)  Meajo University Farm gave the knowledge to tourists, 
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students and the people who were interested in organic farming. They divided the farm in to different parts 
in order to let the tourists practice the real activities in each part of that farms and it allowed the tourists 
to use this knowledge as a farmer. 3) There were 2 models of organic agriculture tourism 1) The agricultural 
tourism provided the knowledge, trained and toke the tourists to practice the real farms in each parts. The 
accommodations were provided to the tourists who wanted to come for the seminar about agriculture. 2) 
The ecotourism was inside the farm which was a kind of tourism that study also about the nature trials 

Keyword : Chiang Mai, Organic farming, agriculture tourism 
 

1. บทนํา 
การทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่นํา

กิจกรรมการเกษตรมาเปนกิจกรรมการทองเที่ยว ให
นักทองเที่ยวไดรับความรูทางการเกษตรและชื่นชมทัศนีย
ภาพที่โดดเดนของชนบท บางครั้งมีลักษณะเชนเดียวกับการ
ทองเที่ยวชนบทหรือการทองเที่ยวฟารม ปจจุบัน การ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนยุทธศาสตรหนึ่งในการอนุรักษ
ทรัพยากรเกษตร เชน การสงเสริมใหเกษตรกรทําเกษตร
อินทรียหรือเกษตรธรรมชาติ มักจะไมประสบความสําเร็จ
เนื่องจากเปนการผลิตที่มีรายไดไมมากพอที่จะสามารถจูงใจ
เกษตรกรได จึงมีการสงเสริมใหการเกษตรดังกลาวเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถตอบเสนองทั้งรายไดจากธุรกิจ
การทองเที่ยวและการอนุรักษทรัพยากรเกษตร ดังนั้นการ
ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง เ ก ษ ต ร จึ ง เ ป น กิ จ ก ร ร ม ห นึ่ ง ใ น
กระบวนการพัฒนาชนบท เปนการเชื่อมโยงระหวาง
การ เกษตรและการทอ ง เที่ ย ว  ที่ ส งผลต อการฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและจัดสรรผลประโยชนทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น รัฐบาลจึงหาวิธีเพิ่มชองทาง
การตลาดใหแกสิ้นคาเกษตรภายใตโครงการทองเที่ยวเชิง
เกษตร  

แมวาการทองเที่ยวเชิงเกษตรจะเนนในเรื่องสิ่งแวดลอม
ชนบท แตในดานของธุรกิจก็เลี่ยงไมไดที่ชุมชนจะตอง
จัดเตรียมที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับ
นักทองเที่ยว นอกจากนั้นยังมีการนําทรัพยากรเกษตรมา
บริหารจัดการ เปนกิจกรรมการทองเที่ ยว เชิ ง เกษตร
หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองธุรกิจการทองเที่ยวซึ่ง การ
นําทรัพยากรเกษตรมาใชประโยชนเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 
ยังเปนเรื่องใหสําหรับชุมชนเกษตรกรเองและตัวนักทองเที่ยว
เอง ดังนั้นจึงควรมีการศึกษารูปแบบและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเกษตรใหดีกอนและจาการตรวจสอบเอกสาร พบวา 
งานวิจัยดานทองเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทยธิดารัตน  
ไชยมงคล.(2556).ศึกษาเรื่อง แนวทางการขยายผลทาง
การเกษตรอินทรียของเกษตรกรหมูบานโพธิ์ทองเจริญ  
ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวาการ
ขยายตัวตัวของกลุมเกษตรอินทรียไปไดชา ท้ังที่ยังมีความ

ตองการของผูบริโภค นุชจรี ทัดเศษ.(2554).ศึกษาเรื่อง
เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย ต อ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภา พ ชี วิ ต  พ บ ว า
ความสามารถในการสรางรูปแบบการทําเกษตรอินทรียของ
เกษตรกรที่เหมาะสมในจังหวัดเพชรบูรณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ณัชชา ปยวุฒิสกุล.(2556).ศึกษาเรื่องการ
ประเมินศักยภาพของที่อยูอาศัยเพื่อการพัฒนาเปนโฮม สเตย 
ในพื้นที่แหลงทองเที่ยว เชิงเกษตร กรณีศึกษา พ้ืนที่แหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรพบวา ชาวบานในพื้นที่ๆ จะศึกษามี
ความสนใจที่จะทําที่พักเปนโฮมสเตย เทพกร ณ สงขลา.
(2554).ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางรูปแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรและการใชทรัพยากรเกษตรของชุมชน : 
ก รณี ศึ กษ าท อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง เ กษตรช า ง กลาง  จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช พบวาการขยายตัวของกิจกรรมการเกษตร
จะชวยสรางมูลคาทรัพยากรเกษตร และสงผลตออาชีพ
เกษตรจนกลายเปนสิ่งดึงดูดการทองเที่ยวที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
เทพกร ณ สงขลา (2556) ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน ใน
อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาการสราง
ความยั่งยืนใหทองเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนควรมีการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรท่ีเนนกิจกรรมการมีสวนรวมในการเกษตร
การเรียนรู วัฒนธรรมชนบทและการสัมผัสธรรมชาติ   
อํานวยพร ใหญยิ่ง (2553) ศึกษาเรื่องวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรทองเที่ยวเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิง
เกษตร ในชุมชนมลาบรี อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบวา
ผลการวิจัยพบวาชุมชนมลาบรีมีทรัพยากรดานการทองเที่ยว
ที่เปนเอกลักษณและโดดเดนในเชิงวัฒนธรรมชนเผาและ 
วิถีชีวิตในระดับประเทศ   

ดังนั้น จากงานวิจัยดังที่กลาวมาเราสามารถนําเอามา
เขียนกรอบแนวคิดในดานการศึกษาบริบทและศักยภาพของ
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรเปน เสนทางและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
สงผลตอการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวทางไหน นักทองเที่ยว
ไดอะไรจากการทองเที่ยวครั้งนี้กลับไปบาง จะชวยพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากนั้นยังชวย
ในการทําใหนักทองเที่ยวเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
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เชิงเกษตรมายิ่งขึ้นอีกทั้งหลังจบการการทองเที่ยวไปแลวยัง
นําความรูที่ไดไปตอยอดไดอีกดวย ดังเชนโครงการเกษตร
อินทรีย บานโปง อําเภอสันทราบ จังหวัดเชียงใหม ที่มีความ
โดดเดนดานการเกษตรอินทรียเพื่อการทองเที่ยว เปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียที่มีชื่อเสียง ดําเนินงานโดยกลุม
เกษตรกร ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียที่เลือก
เปนกรณีศึกษาในครั้งนี ้
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพของแหลงทองเที่ยว 
เชิงเกษตร สํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

2 เพื่ อศึ กษากิ จกรรมการท อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง เ ก ษตร  
สํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม 

3 เ พื่ อ ศึ กษา รู ป แบบ กา ร ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง เ ก ษ ต ร  
สํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม 
 
3.ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เปนรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-
Method Research: MMR) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใชการสํารวจ สังเกต สัมภาษณ 
และสนทนากลุม และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใชแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลและคําตอบของ
งานวิจัยครอบคลุม รอบดานและสมบูรณที่สุด สํานักฟารม
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม  กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยมี  2 กลุม  คือ  
1) เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน จํานวน 10 คน ใชวิธีคัดเลือกแบบ
เจาะจง ใชการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม สวน
นักทองเที่ยว รวม 40 คน ใชวิธีคัด เลือกแบบบังเอิญ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 คือ 1) แบบสอบถาม แบง
ออกเปน  2  ตอน ได แก  ( 1 )  ข อมู ลทั่ ว ไปของผู ตอบ
แบบสอบถาม (2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ศักยภาพของแหลงทองเที่ยว 2) แบบสัมภาษณ แบงออกเปน 
2 ตอน ไดแก (1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (2) 
ศักยภาพแตละดานของแหลงทองเที่ยว  ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะหคําถามปลายเปดดวยการวิเคราะหเน้ือหา
(Content Analysis) คณะผูวิจัยดําเนินการวิจัยระหวาง
เดือนสิงหาคม 2559 จนถึงเดือนธันวาคม 2559 

 
 

4. ผลการวิจัย  
1. บริบทศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร สํานัก

ฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ  
สํานักฟารมมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานวิสาหกิจที่อยูใน

มหาวิทยาลัยแมโจ โดยเริ่มจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั 
ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ ใหจัดตั้งสํานัก
ฟารมมหาวิทยาลัย โดยใหรวบรวมโครงการตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่มีลักษณะใกลเคียงกันไวในหนวยงานนี้ เชน 
โครงการพัฒนาบานโปง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ , 
โครงการอุทยานเกษตรและฟารมมหาวิทยาลัย อําเภอพราว, 
ศูนยพัฒนาการทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ, ฝายเกษตรที่สูง
และฝายขยายพันธุพืชและสัตว ของสํานักวิจัยสงเสริม
วิชาการเกษตร เปนตน ทั้งนี้ใหมหาวิทยาลัยหารือรวมกับ
หนวยงานดังกลาวเพื่อรวมเปนสํานักฟารม มหาวิทยาลัย 
แลวแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้นฟารมมหาวิทยาลัย
เพื่อให เปนแหลงเรียนรูและหารายไดตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยการผลิตบัณฑิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพ
นักศึกษาตองมีการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ
เพื่อให เขาใจเรื่องระบบการทําฟารมเพื่อออกไป เปน
ผูประกอบการเริ่มตนตัง้แต การเตรียมดิน การเตรียมปุย การ
เตรียมปจจัยการผลิตตางๆ การดูแลรักษาในระบบเกษตร
ประณีต การใชจุลินทรียและสารสกัดสมุนไพรเพื่อปองกัน
และควบคุมศัตรูพืช ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว การบรรจ ุ
หีบหอ หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ การจัดการดานตลาดเพื่อ
จําหนายซึ่งเปนการทําการเกษตรแบบครบวงจร เปนแหลง
เรียนรูทางดานเกษตรในภาคเหนือของประเทศ มหาวิทยาลัย
แม โจ เปนมหาวิทยาลัยทางการ เกษตรที่ เก าแกที่สุด 
จําเปนตองดําเนินการใหเปนแบบอยางแกนักศึกษาและ
ประชาชน โดยเฉพาะนักทองเที่ยวหรือนักศึกษาที่ตองการ
ปฏิบัติจริง เพื่อเปนผูประกอบการที่มีคุณภาพในอนาคต หรือ
ตองการเปนผูจัดการฟารมของตนเอง จําเปนตองเรียนรูอยาง
ครบวงจร รูเรื่องกระบวนการผลิตตางๆ และรูจักตลาด การ
จั ดตั้ งฟาร มมหาวิ ทยาลั ยจึ ง เป นสนองพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยท่ีมีการศึกษาทางดาน
การเกษตรและอื่นๆ 

สถานที่ต้ังของสํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ 
สํานักฟารมมหาวิทยาลัยมีพื้นที่รวมทั้งหมด 907 ไร 

แยกตามพื้นที่ ดังนี ้พื้นท่ีฟารมบานโปง จํานวน 907 ไร พื้นท่ี
สํานักฟารมมหาวิทยาลัยดูแล จํานวน 422 ไร (พื้นที่ทํา
การเกษตรประกอบดวย ยางพารา 87 ไร ผัก 2 ไร มะมวง 
120 ไร ลําไย 90 ไร ปุยหมัก 1 ไร อาคารสถานที่ 122 ไร) 
พื้นที่ตามโครงการเกษตรอินทรีย 84 ลาน จํานวน103 ไร 
หนวยงานอื่นขอใช จํานวน124ไร  ที่ เหลือเปนพื้นที่ปา 
จํานวน 258 ไร 
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การทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่นํา
กิจกรรมการเกษตรมาเปนกิจกรรมการทองเที่ยว ให
นักทองเที่ยวไดรับความรูทางการเกษตรและชื่นชมทัศนีย
ภาพที่โดดเดนของชนบท บางครั้งมีลักษณะเชนเดียวกับการ
ทองเที่ยวชนบทหรือการทองเที่ยวฟารม ปจจุบัน การ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนยุทธศาสตรหนึ่งในการอนุรักษ
ทรัพยากรเกษตร เชน การสงเสริมใหเกษตรกรทําเกษตร
อินทรียหรือเกษตรธรรมชาติ มักจะไมประสบความสําเร็จ
เนื่องจากเปนการผลิตที่มีรายไดไมมากพอที่จะสามารถจูงใจ
เกษตรกรได จึงมีการสงเสริมใหการเกษตรดังกลาวเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถตอบเสนองทั้งรายไดจากธุรกิจ
การทองเที่ยวและการอนุรักษทรัพยากรเกษตร ดังนั้นการ
ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง เ ก ษ ต ร จึ ง เ ป น กิ จ ก ร ร ม ห นึ่ ง ใ น
กระบวนการพัฒนาชนบท เปนการเชื่อมโยงระหวาง
การ เกษตรและการทอ ง เที่ ย ว  ที่ ส งผลต อการฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและจัดสรรผลประโยชนทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น รัฐบาลจึงหาวิธีเพิ่มชองทาง
การตลาดใหแกสิ้นคาเกษตรภายใตโครงการทองเที่ยว 
เชิงเกษตร  

แมวาการทองเที่ยวเชิงเกษตรจะเนนในเรื่องสิ่งแวดลอม
ชนบท แตในดานของธุรกิจก็เลี่ยงไมไดที่ชุมชนจะตอง
จัดเตรียมที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับ
นักทองเที่ยว นอกจากนั้นยังมีการนําทรัพยากรเกษตรมา
บริหารจัดการ เปนกิจกรรมการทองเที่ ยว เชิ ง เกษตร
หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองธุรกิจการทองเที่ยวซึ่ง การ
นําทรัพยากรเกษตรมาใชประโยชนเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 
ยังเปนเรื่องใหสําหรับชุมชนเกษตรกรเองและตัวนักทองเที่ยว
เอง ดังนั้นจึงควรมีการศึกษารูปแบบและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเกษตรใหดีกอนและจาการตรวจสอบเอกสาร พบวา 
งานวิจัยดานทองเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทยธิดารัตน  
ไชยมงคล.(2556).ศึกษาเรื่อง แนวทางการขยายผลทาง
การเกษตรอินทรียของเกษตรกรหมูบานโพธิ์ทองเจริญ ตําบล
เชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวาการ
ขยายตัวตัวของกลุมเกษตรอินทรียไปไดชา ท้ังที่ยังมีความ
ตองการของผูบริโภค นุชจรี ทัดเศษ.(2554).ศึกษาเรื่อง
เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย ต อ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภา พ ชี วิ ต  พ บ ว า
ความสามารถในการสรางรูปแบบการทําเกษตรอินทรียของ
เกษตรกรที่เหมาะสมในจังหวัดเพชรบูรณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ณัชชา ปยวุฒิสกุล.(2556).ศึกษาเรื่องการ
ประเมินศักยภาพของที่อยูอาศัยเพื่อการพัฒนาเปนโฮม สเตย 
ในพื้นที่แหลงทองเที่ยว เชิงเกษตร กรณีศึกษา พ้ืนที่แหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรพบวา ชาวบานในพื้นที่ๆ จะศึกษามี
ความสนใจที่จะทําที่พักเปนโฮมสเตย เทพกร ณ สงขลา.
(2554).ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางรูปแบบกิจกรรมการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรและการใชทรัพยากรเกษตรของชุมชน
ชน: กรณีศึกษาทองเที่ยวเชิงเกษตรชางกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบวาการขยายตัวของกิจกรรมการเกษตร
จะชวยสรางมูลคาทรัพยากรเกษตร และสงผลตออาชีพ
เกษตรจนกลายเปนสิ่งดึงดูดการทองเที่ยวที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
เทพกร ณ สงขลา (2556) ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน ใน
อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาการสราง
ความยั่งยืนใหทองเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนควรมีการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรท่ีเนนกิจกรรมการมีสวนรวมในการเกษตร
การเรียนรู วัฒนธรรมชนบทและการสัมผัสธรรมชาติ   
อํานวยพร ใหญยิ่ง (2553) ศึกษาเรื่องวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรทองเที่ยวเพื่อรองรับการทองเที่ยว 
เชิงเกษตร ในชุมชนมลาบรี อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
พบวาผลการวิจัยพบวาชุมชนมลาบรีมีทรัพยากรดานการ
ทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณและโดดเดนในเชิงวัฒนธรรม 
ชนเผาและวิถีชีวิตในระดับประเทศ   

ดังนั้น จากงานวิจัยดังที่กลาวมาเราสามารถนําเอามา
เขียนกรอบแนวคิดในดานการศึกษาบริบทและศักยภาพของ
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรเปน เสนทางและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
สงผลตอการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวทางไหน นักทองเที่ยว
ไดอะไรจากการทองเที่ยวครั้งนี้กลับไปบาง จะชวยพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากนั้นยังชวย
ในการทําใหนักทองเที่ยวเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
เชิงเกษตรมายิ่งขึ้นอีกทั้งหลังจบการการทองเที่ยวไปแลวยัง
นําความรูที่ไดไปตอยอดไดอีกดวย ดังเชนโครงการเกษตร
อินทรีย บานโปง อําเภอสันทราบ จังหวัดเชียงใหม ที่มีความ
โดดเดนดานการเกษตรอินทรียเพื่อการทองเที่ยว เปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียที่มีชื่อเสียง ดําเนินงานโดยกลุม
เกษตรกร ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียที่เลือก
เปนกรณีศึกษาในครั้งนี ้
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอศักยภาพแหลงทองเทีย่วของ สํานักฟารมหาวิทยาลัยแมโจ 
              ดานศักยภาพดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

ที ่ ศักยภาพดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว 
คะแนน 

แปลผล 
 S.D. 

1 ดานความปลอดภยัของนักทองเที่ยว 2.22 0.74 ปานกลาง 
2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2.22 0.74 ปานกลาง 
3 การจัดการของเสียในแหลงทองเที่ยว 2.26 0.75 ปานกลาง 
4 การสองเสริมการขายผลติภณัฑการเกษตร 2.10 0.70 ปานกลาง 
5 การโฆษณาและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 2.10 0.70 ปานกลาง 

รวม 2.18 0.72 ปานกลาง 
 

ตารางที ่2 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอศักยภาพแหลงทองเที่ยวของสํานักฟารมหาวิทยาลัยแมโจ   
              ศักยภาพดานการรองรับนักทองเที่ยวเชิงเกษตร 

ที ่ ศักยภาพดานการรองรับนักทองเท่ียว 
คะแนน 

แปลผล 
 S.D. 

1 เสนทางที่เขาถึงแหลงทองเที่ยว 2.40 0.80 สูง 
2 ความพรอมดานที่พักสําหรับใหบรกิารนักทองเที่ยว 2.24 0.74 ปานกลาง 
3 ความพรอมดานสาธารณูปโภค 2.18 0.72 ปานกลาง 
4 ความพรอมดานบุคคลในการรองรบันักทองเที่ยว 2.28 0.76 ปานกลาง 
5 ความพรอมดานอาหารที่ใหบริการนักทองเที่ยว 2.36 0.78 สูง 

รวม 2.29 0.76 ปานกลาง 
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ตารางที่  3  ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอศักยภาพแหลงทองเที่ยวของ สํานักฟารมหาวิทยาลัยแมโจ  
                ดานศักยภาพดานการใหบริการของแหลงทองเที่ยวชิงเกษตร 

ที ่ ศักยภาพดานการใหบริการของแหลงทองเที่ยว 
คะแนน 

แปลผล 
 S.D. 

1 การตอนรับและสรางความคุนเคยสําหรับนักทองเที่ยว 2.36 0.78 สูง 
2 รานขายของใหประจําวัน ของฝาก และของที่ระลึก 2.24 0.74 ปานกลาง 
3 ความหลากหลายของกิจกรรมแหลงทองเที่ยว 2.34 0.78 สูง 
4 การใหบริการฝกอบรมและถายทอดความรู 2.24 0.74 ปานกลาง 
5 การใหบริการดานพาหนะสําหรับชมแหลงทองเที่ยว 2.16 0.72 ปานกลาง 

รวม 2.26 0.75 ปานกลาง 

 
ตารางที ่4 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอศักยภาพแหลงทองเที่ยวของ สํานักฟารมหาวิทยาลัยแมโจ 
ดานศักยภาพดานการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว 

ที ่ ศักยภาพดานการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว 
ระดับคะแนน 

แปลผล 
 S.D. 

1 ความโดดเดนเรื่องเทคโนโลยีการเกษตร 2.14 0.71 ปานกลาง 

2 ความโดดเดนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 2.30 0.76 ปานกลาง 

3 สภาพธรรมชาติทีส่วยงามของแหลงทองเที่ยว 2.40 0.80 สูง 

4 ความโดเดนของกิจกรรมในแหลงทองเที่ยว 2.22 0.74 ปานกลาง 

5 การเรยีนรูวิถีของการเกษตร 2.14 0.71 ปานกลาง 

รวม 2.24 0.74 ปานกลาง 

 
ตารางที ่5 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอศักยภาพแหลงทองเที่ยวของ สํานักฟารมหาวิทยาลัยแมโจ 

ที ่ ศักยภาพในแตละดานของแหลงทองเท่ียว 
คะแนน 

แปลผล 
 S.D. 

1 ศักยภาพดานการบริหารจดัการแหลงทองเที่ยว 2.18 0.72 ปานกลาง 
2 ศักยภาพดานการรองรับนักทองเที่ยว 2.29 0.76 ปานกลาง 
3 ศักยภาพดานการใหบริการของแหลงทองเที่ยว 2.26 0.75 ปานกลาง 
4 ศักยภาพดานการดึงดดูความสนใจของนักทองเที่ยว 2.24 0.74 ปานกลาง 

รวม 1.79 0.59 ปานกลาง 
 
ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวในแตละดาน ดังนี้สํานัก

ฟารมมหาวิทยาลัยแมโจเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
อิ นทรี ย ที่ มี พื้ นที่ ส ว น ใหญ เ ป น  พื้ นที่ ทํ า การ เกษตร 
ประกอบดวย แปลงสาธิตทางการเกษตร สวนมะมวง  
สวนลําไย และแปลงสาธิตการปลูกยางพารา มีที่พักสําหรับผู
ที่มาทําการอบรมและสัมมนาความรูทางการเกษตร ในดาน
ของศักยภาพดานการบริหารจัดการแหลงทอง เที่ ยว 
เชิงเกษตร นักทองเที่ยวสวนใหญใหความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.18 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาดาน

การจัดการของเสียในแหลงทองเที่ยว มีความคิดเห็นมากทีส่ดุ 
คา เฉลี่ ย  2.26 ศักยภาพดานการรองรับนักทองเที่ ยว 
เชิงเกษตร นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 2.29 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพรอม
ดานเสนทางการเขาถึงแหลงทองเที่ยวมีความคิดเห็นมาก
ที่สุด คาเฉลี่ย 2.40 ศักยภาพดานการใหบริการของแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับ 
ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.26 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การ
ตอนรับและสรางความคุนเคยแกนักทองเที่ยว มีความคิดเห็น
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มากที่สุด คาเฉลี่ย 2.36 ศักยภาพดานการดึงดูดความสนใจ
ของนักทองเที่ยวพบวา  นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 2.24 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
สภาพธรรมชาติที่สวยงามของแหลงทองเที่ยว มีความคิดเห็น
มากที่สุด คาเฉลี่ย 2.40 

2. กิจกรรมของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร สํานักฟารม
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม 

สํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจมีพื้นที่ทั้งหมด จํานวน 
907 ไร  ภายในพื้นที่ สํ านักฟารมมีกิจกรรม แบ ง เปน
ฐานความรูตางๆใหนักทองเที่ยวและนักศึกษาหรือผูสนใจได
เขามาสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรและมีกิจกรรมตางๆ ดังนี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 กิจกรรมความรูดานการเตรียม 
แปลงปลูกผัก Organic 

 
3.  รูปแบบการทองเที่ยวเชิง เกษตร สํานักฟารม

มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม  

 สํ านักฟารมมหาวิทยาลัยแม โจมี รูปแบบการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวไดปฏิบัติ
จริงเหมือนตัวเองเปนเกษตรกร สัมผัสวิถีชีวิตแบบเกษตรกร
นอกจากนั้นยังมีการอบรมใหความรู  และยังมีนิทัศการ
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย ใหผูสนใจได เขาศึกษาอีกดวย 
นอกจากการทองเที่ยวเชิงเกษตรแลวยังมีรูปแบบการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในดานเสนทางการศึกษาธรรมชาติ
โดยรอบ ในบริเวณชุมชนบานโปง รูปแบบหนึ่งดวย 

 

 

รูปที ่2 รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
5. อภิปรายผล 

สํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ เปนแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตร พื้นที่สวนใหญ เปนสวนลําไย แปลงสาธิตการเกษตร 
และกิจกรรมที่สอดคลองการเกษตร ศักยภาพของแหลง
ทองเที่ยวทั้ง 4 ดานอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.52 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัชชา ปยวุฒิสกุล (2556) ศึกษา
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เรื่องการประเมินศักยภาพของที่อยูอาศัยเพื่อการพัฒนาเปน
โฮมสเตย ในพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาพื้นท่ี
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร สรุปไดวาชาวบานในพื้นที่ๆ จะ
ศึกษามีความสนใจที่จะทําที่พักเปนโฮมสเตยไดนั้นบริเวณที่
จะทํา เปนที่พัก ใหนักทองเที่ยวนั้นจะตองมีศักยภาพ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชุมชนในละแวกนั้นๆดวยเพื่อใหผูเขาพักไดสัมผัส
กับวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีนั้นจริงๆ 

สํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ ไดเปดใหความรูแก
นักทองเที่ยวนักศึกษาและผูที่สนใจในแนว คิดเกษตรอินทรีย 
โดยไดจัดการใหความรูโดยแบงพื้นที่เปนฐานความรูตางๆ 
เปนสวนๆเพื่อให นักทองเที่ยวไดเขาไปทํากิจกรรมภายใน
ฐานนั้นๆทําใหนักทองเที่ยวไดความรูไปใชในการประกอบ
อาชีพเกษตร สอดคลองกับงานวิจัยของ เทพกร ณ สงขลา 
(2554) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางรูปแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรและการใชทรัพยากรเกษตรของชุมชนชน 
ก รณี ศึ กษ าท อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง เ กษตรช า ง กลาง  จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช สรุปไดวา การขยายตัวของกิจกรรม
การเกษตรจะชวยสรางมูลคาทรัพยากรเกษตร และสงผลตอ
อาชีพเกษตรจนกลายเปนสิ่งดึงดูดการทองเที่ยวที่มีแนวโนม
เพิ่มขึ้น 

สํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจมีรูปแบบการทองเที่ยวที่
หลากหายไมใชแคดานการใหความรูในการการเกษตรแตยัง
เปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ใหความรูในเสนทางการศึกษา
ธรรมชาติอีกดวย เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยวที่มีหลาย
หลายดานและมีเอกลักษณจึงสงผลใหเปนแหลงทองเที่ยวที่
ดึงดูดนักทองเที่ยวและสรางความมันคงแกชุมชน  สอดคลอง
กับงานวิจัยของ เทพกร ณ สงขลา (2556) ศึกษาเรื่องรูปแบบ
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่
ยั่งยืน ในอําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปไดวา 
การสรางความยั่งยืนใหการทองเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน
ควรมีการจัดการทรัพยากรเกษตรที่เนนกิจกรรมการมีสวน
รวมในการเกษตรการเรียนรูวัฒนธรรมชนบทและการสัมผัส
ธรรมชาติ และมีทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่เปนเอกลกัษณ
และโดดเดนในเชิงวัฒนธรรมชนเผาและวิถีชีวิต  

  
6. สรุป 

งานวิจัยนี้พบขอมูลที่สําคัญวา สํานักฟารมมหาวิทยาลัย
แมโจ มีศักยภาพพรอมในดานการทองเที่ยวเชิงเกษตร อีกท้ัง
ยัง มีความพรอมดานศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ดวย ภายในมีกิจกรรมการทองเที่ยวและฐานความรูทางดาน
เกษตรอยางครอบคลุมทําใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณ
การทองเที่ยวแบบใหม งานวิจัยนี้ เกิดประโยชนในทาง
วิชาการ คือไดหลักการเกษตรอินทรียและการทองเที่ยว 

เชิงเกษตรทําใหไดรูถึง รูปแบบความเปนมาของการทองเที่ยว
เชิงเกษตร ประโยชนตอชุมชนและสังคม คือ เมื่อมีการเดิน
ทางเขามาของคนตางถิ่นชุมชนก็จะไดมีการแลกเปลี่ยน
ความรู นอกจากนั้นชุมชนยังไดมีรายไดมาหลอเลี้ยง ชุมชน
จาการทําการทองเที่ยวเชิงเกษตร การนําผลการวิจัยหรือ
รูปแบบจากงานวิจัยนี้ไปใชตองคํานึงถึง ความเปนไปไดความ
พรอมของสถานท่ี ความพรอมของชุมชนและความพรอมของ
บุคลากรที่มีความรูดานการทองเที่ยวเชิงเกษตรเบื้องตนมา
บาง จึงจะเกิดประโยชนตอชุมชนและประเทศชาติในวงกวาง 

 
7. ขอเสนอแนะ 

1) ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ 1) ควรใหความสําคัญกับ
ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวในดานการอํานวยความสะดวก
ในการเดินทางของนักทองเที่ยวภายในสํานักฟารม โดยการ
จัด รถรับสงนักทองเที่ยวตามฐานความรูตางๆ 2) ควรมีการ
เพิ่มบุคลากรผูใหความรูแกนักทองเที่ยว 3) ควรมีการทําปาย
บอกทางที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกแกนักทองเที่ยวที่จะเดิน
ทางเขาไปในสํานักฟารม 

2) ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 1) ในการวิจัยครั้ง
ตอไป ควรเพิ่มการศึกษารูปแบบการวิจัย เชิงนิเวศลงไปดวย
เพราะเนื่องจากภายในสํานักฟารมมีการทองเที่ยว อยูสอง
รูปแบบ คือการทองเที่ยวเชิงการเกษตร และการทองเที่ยว
เชิงนิ เวศ 2) ควรเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางของผู ตอบ
แบบสอบถามใหมีจํานวนเพิ่มขึ้นเพื่อกระจายความคิดเห็นให
งานวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) ควรมีการเพิ่มเติมใน
ประเด็นของความสุภาพของผูดูแลภายในสํานักฟารม เพื่อให
สํานักฟารมไดนําไปปรับปรุงแกไขเพื่อใหแหลงทองเที่ยวเกิด
ภาพลักษณที่ดีแกสถานท่ีทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

 
8. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม สมาชิกในกลุม เจาหนาที่  และ
พนักงานในสํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ ที่ ไดใหการ
สนับสนุนทั้งดานใหคําปรึกษาและความรู  และขอกราบ
ขอบพระคุณคณะผูอํานวยการ สํานักฟารมมหาวิทยาลัยแม
โจ ที่ไดมอบโอกาสใหคณะผูจัดทําไดเขาไปเก็บของมูลในการ
ทําโครงการวิจัยนี้ที่ สํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ 
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บทคัดย่อ  
          งำนวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงตำมเส้นทำง
ท่องเที่ยวเรือหำงแมงป่อง 2) ศึกษำพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตำมเส้นทำงท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงเรือหำง
แมงป่อง 3) ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงตำมเส้นทำงท่องเที่ยวเรือหำงแมงป่อง 
รูปแบบกำรวิจัยเป็นแบบผสำนวิธี พื้นที่วิจัย คือ เส้นทำงท่องเที่ยวตำมเรือหำงแมงป่อง 13 แห่ง กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักท่องเที่ยว 
50 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยมี 1 ชนิด ได้แก่ 1) แบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐำน ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน แล้วเขียนบรรยำยเชิงพรรณนำ 1. ศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงตำม
เส้นทำงท่องเที่ยวเรือหำงแมงป่องในอ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภำพรวมระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 3.44 ด้ำนควำม
สะดวกในกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว ระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 3.09 ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ระดับปำนกลำง 
ค่ำเฉลี่ย 2.89 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 3.25 ด้ำนควำมหลำกหลำยของกิจกรรมท่องเที่ยว ระดับ
ปำนกลำงค่ำเฉลี่ย 3.33 ด้ำนและกำรบริกำรท่องเที่ยว ระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 2.60 2. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี
อำยุอยู่ในช่วง 41-50 ปี สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี อำชีพรับข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจอยู่ในภำคกลำง เดินทำง
โดยรถทัวร์มำกับบริษัททัวร์ 3. แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงแหล่งท่องเที่ยว 1) ที่จอดรถ ควรจัดสร้ำงที่จอดรถเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว 2) ท่ำเรือ ควรปรับปรุงพื้นที่ให้เพียงพอ และรับน้ ำหนักได้มำกขึ้น 3) รำคำ ควรปรับลดรำคำให้เหมำะสม  
4) ด้ำนกำรให้บริกำร ควรมีเจ้ำหน้ำที่ดูแลที่เพียงพอ 5) ด้ำนควำมปลอดภัย ควรจัดเตรียมเสื้อชูชีพ และปรับปรุงสะพำนที่
ช ำรุด 

ค้าหลัก : เรือหำงแมงป่อง  กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์  แม่น้ ำปิง 
 

Abstract 
           This paper presents research on this objective is to 1)  study the potential of the Tourist trace to 
the route history of Ping River by Scorpion Tailed River Cruise.  2)  study the behavior of the visitors on the 
back of the history of the Ping River by Scorpion Tailed River Cruise. 3) study the development of guidelines 
for the Tourist trace the route history of Ping River.  the history of the Ping River by Scorpion Tailed River 
Cruise.  The research is a way to merge.  Research area are 13 places of the route of Scorpion Tailed River 
Cruise. The samples are tourists 50 people. Tools used in the research has 1 types: 1) The Query analyze 
data by using the basic statistics the percent value mean and standard deviation and then write a 
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commentary describing the research has found that:  1 .  The potential of the Tourist trace to the route 
history of Ping River by Scorpion Tailed River Cruise in the district of Chiang Mai province.  By an overview 
of a medium level average exported 3.44 the easy access to the main tourist medium level Average Maps 
3.09 Security to life and property, a Medium level average 2.89 Facilities and a medium level of 3.25 mean 
the wide range of activities of the medium level average 3 . 3 3  The and the service of the medium level 
average 2.60 2) Most visitors are female age is in the range bring you to pages 41-50 years Marital Status 
Education Level Bachelor Degree occupational government officials /  state- owned enterprises located in 
the middle of the travel by the tour to the tour company 3) The development of guidelines for the Route 
1) Tourist Attractions, parking should create the car park to cater for tourists. 2) Port should improve enough 
space and weight.  3 )  Price should adjust the price reduction to 4) .  The service provider should have the 
administrator that 5) Security should provide life jacket and improve a damaged bridge 

Keywords : Scorpion Tailed River Cruise, Historical tourism, Ping River 
 

1. บทน้า 
     กำรท่องเที่ยวในประเทศไทยภำคเหนือตอนบนมีบทบำท
ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ส ำคัญของประเทศ มีจุดขำยทั้งด้ำน
กำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ  และเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมล้ำนนำที่โดดเด่น เป็นประตูกำรค้ำชำยแดน
เช่ือมโยงเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวกับอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
และเอเชียใต้ โดยเฉพำะจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลำงกำร
ท่องเที่ยวท่ีส ำคัญของประเทศและนำนำชำติ ซึ่งภำคบริกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวไม่ว่ำจะเป็นโรงแรมที่พักประเภท
ต่ำง ๆ ร้ำนอำหำร สปำ รถเช่ำ บริกำรท่องเที่ยว ฯลฯ ได้น ำ
เอกลักษณ์ของคนเหนือหรือควำมเป็นล้ำนนำรวมเข้ำไว้ใน
ผลิตภัณฑ์และบริกำรของตนด้วยในทำงใดทำงหนึ่งเสมอ 
เพรำะเหตุผลกำรท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีสถำนที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ที่ส ำคัญมำกมำยและมีควำม
หลำกหลำยที่แตกต่ำงกันไปท ำให้นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทย
และชำวต่ำงชำตินิยมเดินทำงมำท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นจ ำนวนมำกกำรท่องเที่ยวในเชียงใหม่เชิงประวัติศำสตร์ที่
เป็นที่นิยมคือ กำรท่องเที่ยวแบบเรือหำงแมงป่อง (ส ำนักงำน
กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่, 2558) 
     กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์เป็นกำรเดินทำงมำ
ท่องเที่ยวไปตำมสถำนที่ทำงประวัติศำสตร์ โบรำณสถำนที่
ส ำคัญหรือมีช่ือเสียง เพื่อศึกษำเรื่องรำวที่เกิดขึ้นในอดีตของ
สังคมมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตำมกำลเวลำ แม้ว่ำอดีตจะเป็น
สิ่งที่ผ่ำนพ้นไปแล้ว แต่มนุษย์ในอดีตก็ได้ทิ้งร่องรอย และ
หลักฐำนไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษำเพื่อท ำควำมเข้ำใจว่ำได้
เกิดเหตุกำรณ์ใดขึ้นบ้ำงในอดีต สำเหตุที่ เกิด รวมทั้ง
ผลกระทบจำกสิ่งที่เกิดขึ้นจนท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใน
สังคมเรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์
เป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยวที่น่ำสนใจทั้งจำกกระแสควำม
ต้องกำรของนักท่องเที่ยวหรือกำรถูกจัดให้เป็นกลุ่มสินค้ำกำร

ท่องเที่ ยวที่ ส ำคัญเป็นแหล่ งท่องเที่ ยวที่มี คุณค่ ำทำง
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงสถำนท่ีที่มีควำม
ผูกพันทำงจิตใจของชนรุ่นหลังเพื่อช่ืนชมและเรียนรู้ต่อ
ประวัติศำสตร์และโบรำณสถำนในแหล่งท่องเที่ยวบนพ้ืนฐำน
ของควำมรับผิดชอบและมีจิตส ำนึกต่อกำรรักษำมรดกทำง
วัฒนธรรมและคุณค่ำทำงสภำพแวดล้อม (องค์กำรบริหำร
กำรพัฒนำพื้นที่พิ เศษเพื่ อกำรท่องเที่ ยวอย่ ำงยั่ งยืน , 
ออนไลน์) จำกงำนวิจัยข้ำงต้นคณะวิจัยจึงใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในกำรวิจัยเรื่องนี้  
     เรือหำงแมงป่อง จัดเป็นเรือโบรำณของจังหวัดเชียงใหมคู่่
ล ำน้ ำปิงเรือหำงแมงป่องมีใช้ในสมัยพระนำงจำมเทวี  
แห่งกรุงหริภูญชัย เกิดขึ้นจำกจินตนำกำรของสล่ำ (ช่ำง)  
ท ำเรือในสมัยก่อนที่บังเอิญไปเจอกำบมะพร้ำวลอยอยู่เหนือ
น้ ำในฤดูน้ ำหลำก และบนกำบมะพร้ำวมีพวก มด หนอน 
แมลง และ แมงป่องอำศัยอยู่ แล้วแมงป่องช้ีหำงไปบนฟ้ำ  
ซึ่งดูแล้วเหมือนโครงสร้ำงของเรือไม้สักที่ใช้ในกำรท ำเรือหำง
แมงป่ อ งนั้ นจะต้ อ งมี ขนำด  20 คนโอบ  ขนำดใหญ่  
เส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 4 ถึง 8 เมตร เพรำะในพื้นที่
ภำคเหนืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้สัก ซึ่งไม้ประเภทนี้มีน้ ำหนัก
เบำ และสำมำรถลอยน้ ำได้ดีกว่ำไม้ชนิดอื่นๆ ไม่บิดไม่งอ จึง
ท ำให้กำรใช้ไม้สักขุดท ำเรือนิยมแพร่หลำยในสมัยนั้น อีกทั้ง
ไม้สักยังใช้ในกำรขุดท ำเรืออื่นๆ ด้วยเรือหำงแมงป่องมีส่วน
ช่วยในกำรสร้ำงบ้ำนแปลงเมืองให้เชียงใหม่รุ่งเรืองด้วยกัน 
1,500 ปีท่ีแล้ว พระนำงจำมเทวี พระธิดำแห่งเมืองละโว้ หรือ
เมืองลพบุรี เสด็จพร้อมด้วยข้ำบริวำรหมู่ ใหญ่กว่ำ 500 
ล่องเรือมำปกครองเมืองหริภุญชัยด้วยเรือหำงแมงป่อง จึง
เป็นเรือที่เจ้ำนำยฝ่ำยเหนือใช้ ช่วงยุคทองของเรือหำงแมง
ป่องขึ้นอยู่กับบุญบำรมีของเจ้ำเมืองในช่วงนั้นเหมือน กันว่ำ
ยุคสมัยนั้นมีไม้ที่จะขุดท ำเรือหำงแมงป่องได้หรือไม่ บำงช่วง
เ รื อหำงแมงป่องขำดหำยไป เ ริ่ มต้ นลง เรื อที่ ท่ ำ เรื อ 
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หำงแมงป่อง หน้ำวัดศรีโขง ล่องลงใต้ผ่ำนคุ้มเจดีย์กิ่วเคยเป็น 
คุ้มพระชำยำดำรำรัศมี, คุ้มเจ้ำแก้วนวรัฐ, ตลำดต้นล ำใย,  
วัดเกตกำรำม, ท่ำวัดเกตชุมชนชำวเรือหำงแมงป่องในอดีต, 
ท่ำช้ำง บริษัทต่ำงชำติที่ได้สัมปทำนป่ำไม้, ไปรษณีย์แห่งแรก
ของเ ชียงใหม่ , สะพำนนวรัฐ , โบสถ์คริต์แห่งแรกของ
เชียงใหม,่ ภัตตำคำรจีนแห่งแรกของเชียงใหม่, สะพำนเหล็ก, 
กรมป่ำไม้แห่งแรกของเชียงใหม่แล้ววกกลับล่องขึ้นเหนือตำม
เส้นทำงเดิม ตลอดเส้นทำงพิธีกรพำกษ์ในเรือ พร้อมรูป
โบรำณและเครื่องมือจับสัตว์น้ ำต่ำงๆตำมแบบภูมิปัญญำ
ชำวเมืองเหนือ พร้อมทั้งที่มำของภำษำไทยโบรำณ เช่น  
กันท่ำเสียท่ำ มำจำกไหนนักท่องเที่ยว (วศิน ปัญญำตระกูล, 
2550) 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษำศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยวย้อนรอย

ประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงตำมเส้นทำงท่องเที่ยวเรือหำง 
แมงป่อง  

2) เพื่อศึกษำพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตำมเส้นทำง
ท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงด้วยเรือหำง 
แมงป่อง 

3) เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวย้อน
รอยประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงตำมเส้นทำงท่องเที่ยวเรือหำง 
แมงป่อง 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
รู ปแบบกำรวิ จั ยแบบผสำนวิ ธี  ( Mixed-Method 

Research: MMR) ระหว่ำงกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative 
Research) ใช้กำรส ำรวจ สังเกต สัมภำษณ์ และสนทนำกลุ่ม 
และกำรวิจัยเ ชิงปริมำณ (Quantitative Research)  ใ ช้
แบบสอบถำม เพื่อให้ได้ข้อมูลและค ำตอบของงำนวิจัย
ครอบคลุม รอบด้ำนและสมบูรณ์ที่สุด พื้นที่วิจัย คือ เส้นทำง
ท่องเที่ยวตำมเรือหำงแมงป่อง 13 แห่ง กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ใน
กำรวิจัยมี 1 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักท่องเที่ยวชำวไทย รวม  
50 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยมี 
1 ชนิด คือ 1) แบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่  
(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม (2) แบบสอบถำม
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนจุดดึงดูดกำรท่องเที่ยวและ
เรียนรู้ของแหล่งวัฒนธรรมชำติ ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง
แหล่งท่องเที่ยว ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ควำมหลำกหลำยของกิจกรรม
ท่องเที่ยว และกำรบริกำรท่องเที่ยว ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง วิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
วิ เครำะห์ค ำถำมปลำยเปิดด้ วยกำรวิ เครำะห์ เนื้อหำ 

(Content Analysis) คณะผู้วิจัยด ำเนินกำรวิจัยระหว่ำง
เดือนสิงหำคม 2559 จนถึงเดือนธันวำคม 2559 

4. ผลการวิจัย  
1. เพื่อศึกษำศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยวย้อนรอย

ประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงตำมเส้นทำงท่องเที่ยวเรือหำง 
แมงป่อง  

1.1 แม่น้ ำปิง 
แม่น้ ำปิง เป็นแม่น้ ำสำยส ำคัญของประเทศไทย และเป็น

หนึ่งในสองของแม่น้ ำที่บรรจบมำเป็นแม่น้ ำเจ้ำพระยำ แม่น้ ำ
ปิงไหลอยู่ในหุบเขำระหว่ำงทิวเขำถนนธงชัยกลำงกับทิวเขำ 
ผีปันน้ ำตะวันตกมีต้นน้ ำอยู่ที่ดอยหลวงเชียงดำว ในอ ำเภอ
เชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลลงทำงใต้ผ่ำนจังหวัดล ำพูน 
รวมกับแม่น้ ำวังที่อ ำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก ไหลลงใต้ผ่ำน
จังหวัดก ำแพงเพชร แล้วบรรจบกับแม่น้ ำน่ำนที่ อ ำเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และจำกจุดนี้ไปเป็นต้น 
ก ำเนิดของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ แม่น้ ำปิงมีควำมยำวทั้งสิ้น  
658 กิโลเมตร 

รูปที ่1 แม่น้ ำปิง 
 
1.2 ท่ำเรือหำงแมงป่อง 

รูปที่ 2 เรือหำงแมงป่อง 
 



752 Proceedings  Book

 

ในอดีตเรือหำงแมงป่อง ใช้เป็นเรือพระที่นั่งของเจ้ำนำยฝ่ำย
เหนือ ภำยหลังเปลื่ยนกำรปกครอง เรือหำงแมงป่องใช้เป็น
เรือขนส่งสินค้ำล่องแม่ปิง เชื่อมเส้นทำงระหว่ำงภำคเหนือกับ
กรุงเทพมหำนครเป็นเวลำยำวนำน และสิ้นสุดลงเมื่อมีรถไฟ
เชื่อมมำถึงเชียงใหม่  

1.3 เจดีย์กิ่ว 
เจดีย์ขำวที่ตั้งอยู่ตรงสำมแยก บริเวณหน้ำเทศบำลเมือง

เชียงใหม่ มีเรื่องเล่ำกล่ำวขำนสืบต่อกันมำ เกี่ยวกับประวัติ
ของเจดีย์อยู่หลำยต ำนำน แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่ำเช่ือถือ และ
เล่ำกันมำนำน ก็คือ เจดีย์นี้ถูกสร้ำงเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ชำย
คนหนึ่ง ซึ่งสละชีวิตเพื่อรักษำศักดิ์ศรี ของชำติบ้ำนเมืองเรื่อง
นี้เกิดขึ้นมำในสมัยไหนไม่ปรำกฏชัด แต่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้ง
ที่ ล้ำนนำยังไม่ได้รวมกับสยำม มีเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของ
ล้ำนนำ จะมีชำวใต้มำท้ำแข่งอะไรต่อมิอะไรอยู่ร่ ำไป โดยส่วน
ใหญ่ชำวเชียงใหม่ก็จะเอำชนะได้อยู่ตลอด พวกชำวใต้ก็จะล่ำ
ถอยกลับไป จนอยู่มำวันหน่ึง พวกชำวใต้ก็พำกันเดินทำงมำ
ท้ำชำวเชียงใหม่อีก แต่ครำวนี้ ท้ำว่ำใครจะด ำน้ ำได้ทนกว่ำ
กัน ซึ่งเป็นที่ทรำบกันอยู่แล้วว่ำชำวใต้นั้นอยู่ติดทะเล มีอำชีพ
เป็นชำวประมงก็มำก วันๆก็ด ำน้ ำหำหอยหำปูจนช ำนำญ 
ส่วนชำวเชียงใหม่นั้นเป็นคนดอน เรื่องด ำน้ ำไม่ค่อยช ำนำญ
เท่ำใดนัก  พอชำวใต้มำท้ำเช่นนั้นก็พำกันวิตกว่ำจะแพ้ชำวใต้
กันก็ครำวนี้ พระเจ้ำผู้ครองเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้น ก็ท ำ
กำรป่ำวประกำศหำผู้ที่จะอำสำเข้ำมำแข่งขันกับชำวใต้ แต่ก็
ไม่มีผู้ใดอำสำเข้ำมำ เนื่องจำกไม่มีใครเช่ียวชำญกำรด ำน้ ำจน
ในที่สุดก็มีชำยคนหนึ่ง เข้ำเฝ้ำพร้อมกับอำสำเข้ำแข่งขัน 
ด ำน้ ำกับชำวใต้ พอวันแข่งขันมำถึงก็ไปแข่งขันกันที่แม่น้ ำปิง 
ตรงบริเวณที่เป็นที่ตั้งของเจดีย์ในปัจจุบัน ชำวใต้ก็เริ่มด ำน้ ำ
ก่อน โดยด ำหำยไปนำนสองนำน ในต ำนำนไม่ไดกล่ำวไว้ว่ำ 
กี่นำที แต่ก็นำนจนเป็นท่ีน่ำวิตกว่ำชำวเชียงใหม่จะสู้เขำไม่ได้
พอถึงเวลำ ชำยชำวเชียงใหม่คนนั้น ซึ่งอยู่ในชุดกำงเกงขำสั้น
พร้อมผ้ำขำวม้ำคำดเอว ก็เข้ำถวำยบังคมลำหน้ำพระที่นั่ง 
แล้วก็เดินไปริมฝั่งน้ ำปิง แล้วกระโดดหำยไป จนเวลำร่วงเลย
ไปสำมวัน ชำยคนนั้นก็ยังไม่โผล่ขึ้นมำ พวกชำวใต้ก็จน
ปัญญำ ยอมรับควำมพ่ำยแพ้ ถอยกลับไป พระเจ้ำผู้ครอง
เมืองเชียงใหม่ สงสัยเป็นยิ่งนัก ว่ำชำยคนนั้นหำยไปไหน จะ
ว่ำจมน้ ำตำยไปแล้ว ก็ไม่เห็นศพลอยขึ้นมำ ก็เลยให้คนด ำน้ ำ
ลงไปดู ก็ปรำกฏว่ำ พบชำยคนนั้นใช้ผ้ำขำวม้ำมัดตัวเองติด
กับเสำหลักใต้น้ ำจนจมน้ ำตำยยอมเสียสละตัวเอง เพื่อรักษำ
ศักดิ์ศรีของชำวเชียงใหม่ไว้จึงโปรดให้สร้ำงเจดีย์ไว้เป็น
อนุสรณ์ถึงกำรเสียสละที่ยิ่งใหญ่ครั้งนั้นไว้ เจดีย์นี้ปัจจุบัน
ตั้งอยู่บริเวณที่มีกำรจรำจรค่อนข้ำงหนำแน่น แต่ก็ไม่มีใคร
กล้ำที่จะคิดย้ำยเจดีย์นี้ จึงมีปรำกฏอยู่ตรงกลำงสำมแยก
เทศบำลเมืองเชียงใหม่จนถึงทุกวันน้ี 

 

รูปที่ 3 เจดีย์กิ่ว 
 

1.4 คุ้มเจ้ำแก้วนวรัฐ 
เจ้ำแก้วนวรัฐ เจ้ำผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ำย

ประทับที่คุ้มหลวงบริเวณริมแม่น้ ำปิงปัจจุบันรื้อไปแล้ว ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของตลำดวโรรสในปัจจุบัน ณ บริเวณเดิม 

รูปที่ 4 คุ้มเจ้ำแก้วนวรัฐ 
 
1.5 วัดเกตกำรำม 

     วัดเกตุกำรำม เป็นวัดเก่ำแก่ทำงฝั่งตะวันออกของแม่น้ ำ
ปิง ตำมประวัติวัดบอกว่ำสร้ำงในปี  พ.ศ. 1971 สมัย 
พระเจ้ำสำมฝั่งแกน กษัตริย์รำชวงศ์มังรำย(ครองรำชย์ พ.ศ. 
1954-1985) พระรำชบิดำของพระเจ้ำติโลกรำช ผู้จัดกำร
ก่อสร้ำงวัดเกตกำรำม คือ พระยำเมือง พระยำค ำและพระยำ
ลือ เป็นผู้ควบคุมข้ำทำสบริวำร 2000 คน เป็นผู้ก่อสร้ำง วัด
เกตกำรำมได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อ พ.ศ. 1981 
สมัยพม่ำปกครองเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2121 วัดเกตุกำรำม 
ยังมีควำมส ำคัญต่อพม่ำมำก โดยในสมัยพระเจ้ำบุเรงนองทรง
บูรณะเจดีย์อีกครั้ง และถวำยสิ่งของผู้คนเพื่อเป็นข้ำพระธำตุ
วัดเกตอีก 200 คน ในกำรก่อสร้ำงวัดเกตกำรำมจนถึง
ปัจจุบันมีอำยุรวม 576 ปี  กลับมำที่ศำสนถำนที่ส ำคัญ ซึ่งก็
คือ พระธำตุจุฬำมณี  ที่เช่ือกันว่ำจะประดิษฐำนอยู่บนสวรรค์
ถูกก ำหนดให้เป็นองค์แทนเจดีย์จุฬำมณีอีกองค์หนึ่ง และเมื่อ
เจดีย์จุฬำมณีเป็นเจดีย์ที่อยู่ไกลถึงสวรรค์ช้ันดำวดึงส์ จึงมี
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กำรสมมติให้เจดีย์องค์หนึ่งในประเทศพม่ำเป็นที่กรำบไหว้
แทน โดยมีต ำนำนเล่ำว่ำพระอินทร์เป็นผู้น ำลำมำแขวนไว้ริม
หน้ำผำให้ผู้คนบูชำ เรียกเจดีย์องค์นี้ว่ำ "พระธำตุอินทร์
แขวน" แต่ด้วยระยะทำงที่ไม่ค่อยสะดวกนัก คนไทยจึงไป
กรำบไหว้พระธำตุประจ ำปีเกิดที่วัดเกตุกำรำมแทนอีกที่หน่ึง 
ในฐำนะตัวแทนของพระธำตุส ำหรับคนที่เกิดปีจอ ที่มีสุนัข
เป็นสัญลักษณ์ตำมประวัติพระธำตุจุฬำมณี กล่ำวไว้ว่ำ
ประดิษฐำนพระทันตธำตุที่พระอินทร์น ำมำจำกพระบรมธำตุ
ที่โทณพรำหมณ์ได้แอบซ่อนไว้ เมื่อครั้งมีกำรแบ่งพระบรม
สำรีริกธำตุของพระพุทธเจ้ำให้แก่เจ้ำเมืองต่ำงๆ ด้วยเหตุที่
พระธำตุเจดีย์องค์นี้ มนุษย์ไม่สำมำรถเดินทำงไปถึงได้ ดังนั้น
กำรนมัสกำรด้วยกำรบูชำรูปแล้ว ยังสำมำรถบูชำพระเจดีย์ ที่
วัดเกตกำรำม เชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อพ้องกับพระเกศแก้ว จุฬำมณี 

รูปที ่5 วัดเกตกำรำม 
 

     1.6 ตลำดต้นล ำไย 
ตลำดต้นล ำไยต้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำปิงตรงกัน

ข้ำมกับวัดเกตกำรำมที่อยู่บนฝั่งตะวันออก พื้นที่ตลำด 
ต้นล ำไยเป็นที่รำบลุ่ม มีอำณำบริเวณติดกับช่วงเมรุซึ่งเป็น
สุสำนอัฐิเจดีย์ของตระกูลเจ้ำนำยผู้สืบเชื้อสำยเจ้ำหลวงเมือง
เ ชียงใหม่  ซึ่ งมี เนื้อที่จรดน้ ำแม่ข่ำ  ติดก ำแพงช้ันนอก 
บ้ำนช้ำงม่อย เดิมพื้นที่ตลำดต้นล ำไย เป็นที่รำบลุ่มริมแม่น้ ำ
ปิง ต่อมำชำวบ้ำนได้น ำต้นล ำไยมำปลูกจึงมีลักษณะเป็นสวน
ล ำไย เป็นที่เลี้ยงช้ำงของเจ้ำหลวงและมีท่ำน้ ำที่ควำญช้ำง
มักจะน ำช้ำงลงอำบน้ ำทำงด้ำนเหนือของสวนล ำไย เป็น
สถำนที่สงบเงียบติดสุสำนเจ้ำหลวง และมีวัดเณรจิ๋วที่รกร้ำง
อยู่ทำงด้ำนใต้เมื่อกว่ำ 100 ปีก่อนในสมัยนั้น ควำมเจริญ
ทำงด้ำนธุรกิจกำรค้ำของเชียงใหม่อยู่รอบปริมณฑล แหล่ง
เศรษฐกิจกำรค้ำส่งมี ศูนย์กลำงอยู่ที่บ้ำน"หล่ำยหน้ำ" บริเวณ
วัดเกตกำรำม ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำปิงทำงด้ำนตะวันออก มี 
เรือหำงแมงป่องรับสินค้ำจำกกรุงเทพ-เชียงใหม่ จอดเรียง
รำยกันอย่ำงคับคั่ง ขนถ่ำยสินค้ำที่ท่ำน้ ำหลังบ้ำนของร้ำนค้ำ
ริมน้ ำ มีท่ำช้ำงของห้ำงบอร์เนียวอังกฤษ ซึ่งเปรียบเสมือน
ประตูเศรษฐกิจของนครเชียงใหม่ มีบ้ำนนำยอำกรจีนเต็ง

ตั้งอยู่บริเวณวัดเกตน้อย มีโรงเรียนจีนฮั่วเอง โรงเรียนสตรี
อเมริกัน คริสตจักรมิชชันนำรีและวัดชำวซิกข์ตั้งเรียงรำย
แออัดอยู่  มีคนหลำกหลำยเช้ือชำติทั้ งชำวไทย ชำวจีน  
ชำวอเมริกัน ชำวอังกฤษ และชำวอินเดีย เป็นต้นด้ำนเหนือ
ตั้งแต่บ้ำนวังสิงห์ค ำลงมำทำงฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำปิง เป็น
บ้ำนของกลุ่มพ่อเลี้ยงหลำยตระกูล ที่ตั้งโรงเลื่อยไม้ในบริเวณ
บ้ำน อำทิ ตระกูลศรีมงคล พิมพ์สมบัติ สุขเกษม ชมะนนท์ 
สุกัณศีล ชัยนิลพันธ์ เป็นต้น มีโรงเรียนชำยวังสิงห์ค ำ จวน
ข้ำหลวงเทศำภิบำล คุ้ม เจ้ำดำรำรัศมี  (คุ้ม เจดีย์งำม) 
โรงพยำบำลอเมริกันมิชชัน คุ้มเจ้ำแก้วนวรัฐ ผู้คนส่วนใหญ่
เป็นชำวเชียงใหม่ชำวไทยใหญ่และชำวอเมริกัน ตระกูลที่มี
ฐำนะดีชำวบ้ำนเรียกหัวหน้ำครอบครัวว่ำพ่อเลี้ยง เช่น 
พ่อเลี้ยงเมืองใจ ชัยนิลพันธ์ ส่วนชำวจีนที่มีฐำนะดีย่ำน 
วัดเกตกำรำม ชำวบ้ำนมักจะเรียกน ำหน้ำว่ำจีน เ ช่น  
นำยอำกร จีนเต็ง เป็นต้น  

รูปที่ 6 กำดต้นล ำไย 
 
1.7 ไปรษณีย์แห่งแรกของเชียงใหม่  
จุดเริ่มต้นของกิจกำรไปรษณีย์ล้ำนนำ เริ่มต้นท่ีไปรษณีย์

แห่งแรกริมแม่น้ ำปิงในปี พ.ศ. 2428 หรือที่ชำวเชียงใหม่
เรียกกันว่ำ “โรงไปรสนีย์” เมื่อกิจกำรไปรษณีย์เจริญก้ำวหนำ้
ขึ้น มีกำรขยับขยำยที่ท ำกำรไปรษณีย์แห่งที่ 2 โดยสร้ำงเป็น
อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กทรงยุโรป ชำวเมือง เชียงใหม่เรียก
กันว่ำ “โฮงสำย” หรือ “โรงสำย” เนื่องจำกเป็นสถำนที่ตั้ง
ของชุมสำยโทรเลขและ โทรศัพท์ด้วย อำคำรไปรษณีย์แห่งน้ี 
ท ำหน้ำที่รับใช้ชำวเชียงใหม่มำโดยตลอด โดยได้เปลี่ยนจำกท่ี
ท ำ กำรไปรษณีย์โทรเลขเชียงใหม่ เป็นที่ท ำกำรไปรษณีย์ 
โทรเลขแม่ปิง ในปี พ.ศ. 2512 และได้ปรับปรุงพื้นที่ช้ัน 2 
ของอำคำรให้ เป็นพิพิธภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2533 จนในปี   
พ.ศ. 2538 ได้ใช้เป็น พิพิธภัณฑ์ตรำไปรษณียำกรเต็มพื้นที่
ทั้ง 2 ช้ัน จำกวันแรกที่อำคำรหลังนี้ก ำเนิดขึ้น จนถึงวันน้ีเป็น
เวลำกว่ำ 100 ปี ได้ปรับเปลี่ยนบทบำทหน้ำที่ เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ ศึกษำค้นคว้ำ ในเรื่องของกิจกำร ไปรษณีย์  
ตรำไปรษณียำกรไทยและต่ำงประเทศ เป็นศูนย์กลำงส่งเสริม
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เรื่องของกำรสะสมตรำไปรษณียำกร และเป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับครอบครัว  

รูปที ่7 ไปรษณีย์แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ 

     1.8 สะพำนนวรัฐ 
     สะพำนนวรัฐเป็นสะพำนข้ำมแม่น้ ำปิงแห่งที่ 2 ของเมือง
เชียงใหม่ เป็นสะพำนที่สร้ำงเช่ือมถนนเจริญเมืองจำกสถำนี
รถไฟกับถนนท่ำแพซึ่งเป็นถนนสำยเศรษฐกิจหลักในช่วงน้ัน 
ก่อนหน้ำนี้ชำวบ้ำนเดินทำงไปมำระหว่ำงสองฝั่งโดยใช้เรือ
ข้ำมฟำก หรือใช้ขัวกุลำซึ่งสร้ำงเชื่อมระหว่ำงฝั่งวัดเกตกำรำม
กับกำดต้นล ำไย สะพำนแห่งนี้สร้ำงขึ้นเมื่อกำรตั้งถิ่นฐำนท ำ
มำหำกินของผู้คนทำงฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำปิงมีมำกขึ้น กำร
เดินทำงและกำรขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงสองฝั่งแม่น้ ำเพิ่ม
ควำมถี่ในแต่ละวันมำกขึ้น ท ำให้กำรเดินทำงโดยใช้ขัวกุลำ
เพียงแห่งเดียวดูจะไม่เพียงพอ จึงได้มีกำรสร้ำงสะพำนนวรัฐ
ขึ้นมำอีกแห่ง และเมื่อสะพำนนวรัฐสร้ำงเสร็จชำวบ้ำน
เรียกว่ำขัวใหม่ เรียกขัวกุลำว่ำขัวเก่ำเมื่อสะพำนนวรัฐ 
สร้ำงเสร็จท ำให้กำรเดินทำงและกำรขนส่งสินค้ ำจำก 
ฝั่งตะวันออกสู่ฝั่งตะวันตกสะดวกสบำยมำกขึ้น โดยเฉพำะ
ช่วงที่รถไฟมำถึงเชียงใหม่แล้ว สินค้ำที่ส่งขำยไปมำระหว่ำง
กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ไม่ว่ำจะเป็นสินค้ำกำรเกษตรจำก
เชียงใหม่ที่ส่งลงไปขำยที่กรุงเทพฯ หรือสินค้ำที่ส่งขึ้นมำจำก
กรุงเทพฯ เช่น เครื่องจักรท่ีใช้ในโรงงำน และยวดยำน
พำหนะต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ และ
รถจักรยำน สินค้ำเหล่ำนี้ล้วนต้องกำรพื้นที่และควำมสะดวก
รวดเร็วในกำรขนส่งแทบทั้งสิ้น รวมถึงกลุ่มคนจีนจ ำนวนมำก
ที่หลั่งไหลจำกกรุงเทพฯ โดยทำงรถไฟ ขึ้นมำตั้งถิ่นฐำนท ำมำ
หำกินอยู่ในพ้ืนท่ีต่ำงๆ ในเชียงใหม่ เช่น กำดหลวง กำดล ำไย 
และถนนท่ำแพ บริเวณพื้นท่ีตั้งของสะพำนนวรัฐนี้ได้มีกำรรื้อ
และสร้ำงสะพำนใหม่มำแล้วถึง 3 ครั้ง สะพำนแรกสร้ำงในปี 
พ.ศ. 2453 โดยช่ำงชำวอิตำลี เป็นสะพำนไม้สักหลังคำโค้ง 
ต่อมำในปี พ.ศ. 2464 ได้รื้อสะพำนไม้สักลง เนื่องจำก
สะพำนเก่ำคับแคบและผุพัง สร้ำงสะพำนใหม่เป็นสะพำน
เหล็ก หลังคำโค้ง ตอม่อท ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ชำวบ้ำน

เรี ยกว่ ำ  ขั ว เหล็ก  สะพำนใหม่นี้ มี ช่ือ เป็นทำงกำรว่ำ 
‘สะพำนนวรัฐ’ เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้ำแก้วนวรัฐ เจ้ำผู้ครอง
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2454-2482)  

                      รูปที่ 8 สะพำนนวรัฐ 
 
1.9 โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม ่
ศำสนำจำร ย์ดำ เนี ยล  แมคกิ ล วำรี  มิ ช ชันนำรี   

ชำวอเมริกันจำกคริสตจักรเพรสไบทีเรียนสหรัฐอเมริกำ ได้
ก่อตั้งคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษำยน  
ค.ศ.1868 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกำศ ข่ำวดี เป็นพยำน
ถึงพระเยซูคริสต์ และปลดปล่อยประชำกรของพระเจ้ำให้
หลุดพ้นจำกควำมเขลำและโรคำ พยำธิ ด้วยกำรให้กำรศึกษำ 
รักษำพยำบำลและบริกำรสังคม ปัจจุบันนี้คริสตจักรยังคง 
สืบสำนต่อเจตนำรมณ์ และท ำพันธกิจแห่งกำรประกำศเป็น
พยำนและปลดปล่อยดังกล่ำวอย่ำงซื่อสัตย์คริสตจักรยังมุ่ง
เตรียมสมำชิกของคริสตจักรทุกเพศทุกวัย ให้ส ำเหนียกและ
สืบทอด เจตนำรมณ์แห่งกำรก่อต้ัง คริสตจักร ด้วยกำร
เพิ่มพูนควำมเช่ือศรัทธำในพระเจ้ำ ควำมรู้ใน พระวจนะเพื่อ
จะใช้เป็น บรรทัดฐำน ในกำรสำนต่องำนและพันธกิจของ
คริสตจักร ตลอดจนกำรด ำเนินชีวิตคริสเตียนอย่ำงมีคุณภำพ 
โดยมุ่งสู่ควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันในพระเยซูคริสต์เพื่อรับ
ใช้พระเจ้ำ และประชำกรของพระองค์ที่ยำก ไร้ เจ็บป่วย 
พิกำร อำวุโส เร่ร่อน และประสบควำมทุกข์ยำกล ำบำกทำง 
กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภัยธรรมชำติที่ก ำลังเรียกร้อง 
และร่ ำให้หำควำมรัก ควำมยุติธรรม สันติสุข และควำมรอ 

รูปที ่9 โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม ่
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1.10 ภัตตำคำรอำหำรจีนแห่งแรกในเชียงใหม ่
ภัตตำคำรอำหำรจีน เจี่ย ท้ง เฮง ภัตตำคำรจีนเก่ำแก่ 

อำหำรอร่อย อำหำรที่นี่เป็นสไตล์อำหำรจีนครับแต่ก็ใส่ควำม
เป็นไทยลงไปด้วยท ำให้เมนูหลักหลำย  

รูปที่ 10 ภัตตำคำรอำหำรจีนแห่งแรกในเชียงใหม่ 
 
1.11 สะพำนเหล็ก 
สะพำนที่ ว่ ำนี้ มันมี ช่ือ เรี ยกว่ ำ  “ขัว เหล็ก” หรือ

สะพำนนวรัฐจ ำลอง เป็น สะพำนเหล็กที่จ ำลองสะพำนนวรัฐ
เมื่อครั้งท่ียังเป็นสะพำนเหล็กเมื่อครั้งเก่ำกำล ส่วนช่ือสะพำน
ที่ ช่ือ  “นวรั ฐ” ก็ตั้ ง เพื่ อ เป็น เกียรติแก่ เจ้ ำแก้วนวรั ฐ  
เจ้ำผู้ครองเชียงใหม่ (พ.ศ.2454-2482) ในขณะนั้นขัวเหล็ก
เดิมก็คือสะพำนนวรัฐ เริ่มแรกสะพำนนวรัฐสร้ำงด้วยไม้ 
ต่อมำได้เกิดเพลิงไหม้สะพำน ทำงรำชกำรจึงสร้ำงสะพำน
เหล็กล ำลองพอให้รถวิ่งข้ำไปมำได้ เมื่อรถไฟมำถึงเชียงใหม่
ในปี พ.ศ.2464 จึงมีกำรรื้อสะพำนเดิมแล้วสร้ำงสะพำนเหลก็
หรือขัวเหล็กนี้ขึ้นแทน สะพำนเหล็กแห่งนี้ใช้มำจนถึงปี  
พ.ศ. 2510 จึงย้ำยขัวเหล็กมำตั้งไว้ ณ ที่ปัจจุบันและสร้ำง
เป็นสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้เรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน 

รูปที่ 11 สะพำนเหล็ก 
 
 
 
 

1.12 อนุสำวรีย์พระเจ้ำกำวิละ 
เป็นอนุสรณ์สถำนร ำลึกถึงวีรกรรมกำรกอบกู้ เมือง

เชียงใหม่ของ พระเจ้ำกำวิละเมื่อครั้งพม่ำปกครองเมือง
เชียงใหม่ โดยท ำพิธียกพระรูป เมื่อปี 2551 ณ ค่ำยกำวิละ
ภำยในค่ำยยังประกอบไปด้วยอนุสำวรีย์สรณ์สถำนพระเจ้ำ
กำวิละวิละซึ่งเป็นสถำนที่จัดแสดงภำพเหตุกำรณ์ในอดีต 
และสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้ำกำวิละอันเป็น
ประโยชน์ต่อกำรศึกษำทำงประวัติศำสตร์ของคนรุ่นหลัง 

รูปที่ 12 อนุสำวรีย์พระเจ้ำกำวลิะ 

     1.13 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
     เป็นกรมป่ำไม้แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ส ำนักจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)164 ถนนเจริญประเทศ 
ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
50100 โทรศัพท0์ 5382 0778 โทรสำร 0 5382 0778 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่13 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ที่ 1 

2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตำมเส้นทำงท่องเที่ยว
ย้อนรอยประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงด้วยเรือหำงแมงป่อง 

ปัจจัยของนักเที่ยวที่เดินทำงมำท่องเที่ยวตำมเส้นทำง
ท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงโดยเรือหำง 
แมงป่อง จะเห็นได้ว่ำอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ย คือ 
3.10 เมื่อพิจำรณำปัจจัยรำยข้อแล้วจะพบว่ำปัจจัยด้ำนจุด
ดึงดูดกำรท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชำติ อยู่ใน
เกณฑ์ปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ย คือ 3.44 รองลงมำคือปัจจัย 
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ด้ำนควำมหลำกหลำยของกิจกรรมท่องเที่ยว มีค่ำเฉลี่ย 3.33 
ปัจจัยด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 3.25 ปัจจัยด้ำน
ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว มีค่ำเฉลี่ย 3.09 

ปัจจัยด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีค่ำเฉลี่ย 
2.89 และสุดท้ำยปัจจัยด้ำนกำรบริกำรท่องเที่ยว มีค่ำเฉลี่ย 
2.60 

 
ตารางที่ 1 ควำมคิดเห็นของนักเที่ยวที่เดินทำงมำท่องเที่ยวตำมเส้นทำงท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงโดย  

เรือหำงแมงป่อง ในแต่ละด้ำน (n=50) 
ที ่                          ปัจจัย คะแนน แปรผล 

x̄ S.D. 
1 ปัจจัยด้ำนจดุดึงดดูกำรท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชำต ิ 3.44 0.24 ปำนกลำง 
2 ปัจจัยด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว 3.09 0.34 ปำนกลำง 
3 ปัจจัยด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 2.89 0.13 ปำนกลำง 
4 ปัจจัยด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 3.25 0.09 ปำนกลำง 
5 ปัจจัยด้ำนควำมหลำกหลำยของกิจกรรมท่องเที่ยว 3.33 0.10 ปำนกลำง 
6 ปัจจัยด้ำนกำรบริกำรท่องเที่ยว 2.60 0.18 ปำนกลำง 

รวม 3.10 0.10 ปำนกลำง 
  
3.  แนวทำงกำรพัฒนำแหล่ งท่องเที่ ยวย้ อนรอย

ประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงตำมเส้นทำงท่องเที่ยวเรือหำงแมง
ป่อง 

1. แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ด้ำนจุดดึงดูดกำร
ท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชำติ 

จำกกำรตอบแบบสอบถำมของนักท่องเที่ยวควำม
คิดเห็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขมำกที่สุดคือ ควำมสวยงำมและ
ควำมอุดมสมบูรณ์ของสภำพธรรมชำติบริเวณแม่น้ ำปิง
เนื่องจำกบริเวณแม่น้ ำปิงมีขยะเป็นบำงจุดแม่น้ ำสกปรกมี
กลิ่นเล็กน้อย  

2. แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ด้ำนควำมสะดวก
ในกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว จำกกำรตอบแบบสอบถำมของ
นักท่องเที่ยวควำมคิดเห็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขมำกที่สุดคือ 
ป้ ำ ยบอกจุ ดท่ อง เที่ ย ว เป็นระยะและ ชัด เจนเพรำะ
นักท่องเที่ยวที่มำเที่ยวต้องกำรที่จะรู้ต้องผ่ำนว่ำจุดไหนบ้ำง 
จึงควรที่จะปรับปรุงน ำเอำป้ำยมำติดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้ 

3. แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ด้ำนควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว จำกกำรตอบ
แบบสอบถำมของนักท่องเที่ยวควำมคิดเห็นที่ควรปรับปรุง
แก้ ไขมำกที่สุด คือ กำรให้นักท่องเที่ยวสวมเสื้อ ชูชีพ 
เนื่องจำกกำรโดยสำรเรืออำจเกิดอุบั ติ เหตุทำงน้ ำ ได้
ตลอดเวลำ จึงควรให้นักท่องเที่ยวสวมเสื้อชูชีพไว้ 

4. แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ด้ำนสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก จำกกำรตอบแบบสอบถำมของนักท่องเที่ยว
ควำมคิดเห็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขมำกที่สุด คือ ควำมสะอำด

ของเรือหำงแมงป่อง เนื่องจำกไม่มีกรซ่อมแซมเรือและ 
สภำพเรือมีสภำพท่ีทรุดโทรมไม่สะอำดตำ 

5. แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว ด้ำนควำม
หลำกหลำยของกิ จ ก ร รม ท่อ ง เ ที่ ย ว  จ ำกกำ รตอบ
แบบสอบถำมของนักท่องเที่ยวควำมคิดเห็นที่ควรปรับปรุง
แก้ไขมำกที่สุดคือ มีกิจกรรมนันทนำกำร เนื่องจำกกำร
โดยสำรเรือนั้นผู้น ำเที่ยวเน้นกำรบรรยำยเป็นหลักไม่มีกำร
เชิญชวนให้นักท่องให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ จึงควรมี
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเพื่อควำมบันเทิงและ
สนุกสนำนในกำรท่องเที่ยว 

6. แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ด้ำนกำรบริกำร
ท่องเที่ยว จำกกำรตอบแบบสอบถำมของนักท่องเที่ยวควำม
คิดเห็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขมำกที่สุดคือ รำคำมีค วำม
เหมำะสม เนื่องจำกกำรโดยสำรเรือในแต่ละครั้งต่อคนนั้นมี
รำคำสูงเกินไปส ำหรับนักท่องเที่ยวชำวไทย จึงควรปรับลด
รำคำให้มีควำมเหมำะสม  

 
5. อภิปรายผล 

ศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศำสตร์
แม่น้ ำปิงตำมเส้นทำงท่องเที่ยวเรือหำงแมงป่องในอ ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยภำพรวมระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 
3.44 ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวระดับ 
ปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 3.09 ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 2.89 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก ระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 3.25 ด้ำนควำมหลำกหลำย
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ของกิจกรรมท่องเที่ยว ระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 3.33 ด้ำน
และกำรบริกำรท่องเที่ยว ระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย  2.60 
ทั้งนี้เป็นเพรำะว่ำ ศักยภำพในแต่ละด้ำนของแหล่งท่องเที่ยว
ควรมีกำรพัฒนำปรับปรุงสิ่งที่ควรแก้ไข เพื่อช่วยส่งเสริม
ภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่แหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ เทิดชำย ช่วยบ ำรุง (2554) ได้ศึกษำเรื่อง ศักยภำพกำร
จัดกำรแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกของประเทศไทย 
กรณีศึกษำ อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย -ศรีสัชนำลัย-
ก ำแพงเพชรและอุทยำนประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ
เพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน พบว่ำ กำรพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยว หน่วยงำนควรจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ที่
เกี่ยวกับเส้นทำงท่องเที่ยวอย่ำงต่อเนื่อง ควรมีกำรส ำรวจและ
ปรับปรุงปัจจัยพื้นฐำนที่เป็นสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น  
ห้องสุขำ สถำนท่ีจอดรถ ป้ำยบอกทำง หรือป้ ำยสื่อ
ควำมหมำยที่เหมำะสม ที่รองรับขยะและสิ่งปฏิกูล เพื่อ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว และทำงด้ำน
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร  พั ฒน ำ ท รั พ ย ำ กรบุ คค ล  อบ ร ม ให้
ผู้ ป ระกอบกำรมี จิ ตบริ ก ำ รและควำมสำมำรถ ด้ ำน
ภำษำต่ำงประเทศ เพื่อสื่อสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง
ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกับงำนวิจัยของ 
ศิริพร เหล่ำเมือง (2549) ได้ศึกษำเรื่อง กำรเพิ่มศักยภำพกำร
ท่ อ ง เ ที่ ย วด้ ำ นกำ ร ให้ บ ริ ก ำ ร ข้ อมู ล ก ำ ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
นครประวัติศำสตร์อยุธยำ อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ พบว่ำ ทุกคนมีควำมพอใจในสถำนท่ี
ท่องเที่ยว แต่สิ่งที่ต้องกำรให้ปรับปรุงคือ ควำมสะอำดของ
โบรำณสถำน ควำมปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว และควำม
ชัดเจนของป้ำยบอกเส้นทำงกำรท่องเที่ยว ส่วนนักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงประเทศส่วนใหญ่ทุกคนมีควำมพอใจในสถำนที่
ท่องเที่ยว แต่สิ่งที่ต้องกำรคือ ควำมปลอดภัยในกำรท่องเที่ยว
ตำมแหล่งท่องเที่ยว รองลงมำ คือ ควำมชัดเจนของป้ำยบอก
เส้นทำงกำรจัดท ำข้อมูลเพื่อกำรให้บริกำรกำรท่องเที่ยว 
นครประวัติศำสตร์กรุงศรีอยุธยำ พบว่ำสิ่งที่ชำวอยุธยำจะมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวในด้ำนกำร
ให้บริกำรข้อมูลกับนักท่องเที่ยวนั้น สำมำรถท ำได้ด้วยกำร
เป็น เจ้ ำของบ้ำนที่ดี  ยิ้ มแย้มแจ่มใสให้ค ำแนะน ำแก่
นักท่องเที่ยวได้ และกำรท ำเส้นทำงจักรยำนให้เป็นรูปธรรม
จะช่วยในเรื่องกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวได้มำกยิ่งขึ้น เรื่อง
กำรให้ข้อมูล ต้องร่วมมือกันทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ต้องช่วยกันแนะน ำบอกเส้นทำงนักท่องเที่ยว อยำกให้ทุกคน
เป็นนักประชำสัมพันธ์เป็นมิตรกับทุกคนที่มำเที่ยว พ่อค้ำ
แม่ค้ำก็จ ำหน่ำยสินค้ำในรำคำยุติธรรม สรุปได้ว่ำ ทำงด้ำน
กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ควรจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์
ที่เกี่ยวกับเส้นทำงท่องเที่ยวอย่ำงต่อเนื่อง ควรมีกำรส ำรวจ
และปรับปรุงปัจจัยพื้นฐำน ที่เป็นสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เพื่อ

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวและทรัพยำกร
บุคคล ควรมีกำรดูแลเรื่องควำมสะอำด ควำมปลอดภัยของ
แหล่งท่องเที่ยวและควำมชัดเจนของป้ำยบอกเส้นทำงกำร
ท่องเที่ยว ควรมีกำรอบรมให้ผู้ประกอบกำรมีจิตบริกำรและ
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ เพื่อสื่อสำรข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุอยู่ในช่วง  
41-50 ปี สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี อำชีพ
รับข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ อยู่ในภำคกลำง เดินทำงโดย
รถทัวร์ มำกับบริษัททัวร์ ทั้งนี้เป็นเพรำะว่ำ เพศหญิง ในช่วง
อำยุ 41-50 ปี มักจะชอบมำท่องเที่ยวในสถำนที่เกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์เพื่อพักผ่อนจำกกำรท ำงำน และเพศหญิงที่อยู่
ในสถำนภำพสมรสมักจะ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ  
รวีวรรณ เพ็ชรคง (2553) ได้ศึกษำเรื่องพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวและควำมพึงพอใจในกำรมำเยือนแหล่ง
ท่องเที่ยวทำงทะเลในอ ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
พบว่ำพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชำวไทย ส่วนใหญ่เดินทำง
มำท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก ลักษณะเป็นกลุ่มครอบครัว/ญำติ 
เดินทำงช่วงวันหยุดตำมเทศกำล แรงจูงใจมำจำกพักผ่อน
หย่อนใจวันหยุด ได้รับข้อมูลผ่ำนนิตยสำร คู่มือท่องเที่ยว 
นิยมท่องเที่ยว เช่นเดียวกับงำนวิจัยของวิลำสินี จุสปำโล 
(2552) ได้ศึกษำเรื่อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเมืองโบรำณ
จังหวัดสมุทรปรำกำร พบว่ำ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวใน
กำรมำเที่ยวเมืองไทยโบรำณ ส่วนใหญ่รับทรำบข้อมูล
ข่ำวสำรมำก่อนโดยรู้จักเมืองโบรำณตำมสื่อโทรทัศน์ และ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมำเที่ยวเมืองโบรำณกับครอบครัว
ในช่วงวันหยุดรำชกำร (เสำร์-อำทิตย์) ทั้งนี้นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่นิยมเที่ยวชมเมืองโบรำณโดยกำรนั่งรถรำงและมีไกด์น ำ
เที่ยว ส่วนวัตถุประสงค์หลักในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวเมือง
โบรำณครั้งนี้ส่วนใหญ่อยำกมำพักผ่อนคลำยเครียด สรุปไดว้ำ่ 
นักท่องเที่ยวชำวไทยส่วนใหญ่เดินทำงมำท่องเที่ยวเป็น 
ครั้งแรก ลักษณะเป็นกลุ่มครอบครัว/ญำติ เ ดินทำงช่วง
วันหยุดตำมเทศกำล แรงจูงใจมำจำกพักผ่อนหย่อนใจวันหยดุ 
นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวจำกกำรแนะน ำของญำติ
หรือเพื่อน หรือได้รับข้อมูลผ่ำนนิตยสำร คู่มือท่องเที่ยว  

แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงแหล่งท่องเที่ยว 1) ท่ีจอดรถ 
ควรจัดสร้ำงที่จอดรถเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 2) ท่ำเรือ  
ควรปรับปรุงพื้นที่ให้เพียงพอและรับน้ ำหนักได้มำกขึ้น  
3) รำคำ ควรปรับลดรำคำให้เหมำะสม 4) ด้ำนกำรให้บริกำร 
ควรมีเจ้ำหน้ำที่ดูแลที่เพียงพอ 5) ด้ำนควำมปลอดภัย ควร
จัดเตรียมเสื้อชูชีพ และปรับปรุงสะพำนที่ช ำรุดทั้งนี้เป็น
เพรำะว่ำ แหล่งท่องเที่ยวตำมเส้นทำงที่เรือหำงแมงป่องผ่ำน
นั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ที่มีช่ือเสียงและมี
นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว สน ใจ เ ดิ นทำ งม ำ เ ยี่ ย มชม เพื่ อ ศึ ก ษ ำ
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ประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ ชลดรงค์ ทองสง (2555) ได้ศึกษำเรื่อง ศักยภำพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชุมพรและแนวทำงในกำร
พัฒนำ พบว่ำ แนวทำงกำรพัฒนำตำมองค์ประกอบของกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ 1.องค์ประกอบด้ำนพ้ืนท่ี ประกอบไป
ด้วย กำรค ำนึงถึงศักยภำพในกำรรองรับกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวในอนำคต กำรคุ้มครองรักษำแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมในกำรฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว หลำยพื้นที่ควรปรับปรุง
เรื่องป้ำยบอกเส้นทำงและกำรเข้ำถึง 2.องค์ประกอบด้ำนกำร
จัดกำร ประกอบไปด้วย มำตรกำรในกำรเฝ้ำระวังผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในพื้นที่ กำรจัดท ำแผนกำร
ท่องเที่ยวของพื้นที่อย่ำงชัดเจน กำรพัฒนำด้ำนกำรตลำด
และกำรประชำสัมพันธ์ กำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ควบคู่ ไ ปกั บภำคธุ ร กิ จกำรท่ อ ง เที่ ย ว  กำรค ำนึ งถึ ง 
ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของพื้นที่ กำรจัดกำรขยะและ
ของเสียที่ถูกวิธี กำรจัดแบ่งพื้นที่ให้เหมำะสมต่อกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว กำรรักษำคุณภำพในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ กำร
สร้ำงเครือข่ำยของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดชุมพร 
3) องค์ประกอบด้ำนกิจกรรมละกำรเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 
กำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับศักยภำพของ
พื้นที่ เช่นเดียวกับงำนวิจัยของ ชุติมำ บัวรุ่ง (2552) ได้ศึกษำ
เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวตลำด 
บ้ำนใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรำ พบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคของ
แหล่งท่องเที่ยว ตลำดบ้ำนใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรำมำกที่สุด 
ได้แก่ สถำนที่จอดรถ ถังขยะและห้องน้ ำไม่เพียงพอ ทำงเดิน
ภำยในตลำดบ้ำนใหม่คับแคบ เนื่องจำกร้ำนค้ำขำยของ
ออกมำบริเวณทำงเดิน สินค้ำไม่หลำกหลำยและไม่เป็น
เอกลักษณ์  ตลำดบ้ำนใหม่มีร้ำนค้ำน้อยเกินไปยังไม่สำมำรถ
สนองตอบควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวได้ ไม่มีป้ำยช่ือบอก
แหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน และในช่วงวันหยุดเสำร์และอำทิตย์
มีนักท่องเที่ยวเดินทำงมำเป็นจ ำนวนมำกท ำให้กำรจรำจร
ติดขัดแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวตลำด
บ้ำนใหม่จังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้แก่ จัดให้มีลำนกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว พัฒนำปรับปรุงร้ำนค้ำให้เป็น
ระเบียบ จัดให้มีศูนย์บริกำรข้อมูลทำงกำรท่องเที่ยวหรือป้ำย
แนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยว จัดให้มีสินค้ำของที่ระลึกที่เป็น
ผลิตภัณฑ์จำกชุมชนซึ่งมีเอกลักษณ์ คุณภำพ และรำคำ
ยุติธรรม จัดให้มีสถำนที่พักผ่อนส ำหรับนักท่องเที่ยว จัดให้มี
สถำนที่จอดรถส ำหรับนักท่องเที่ยวที่ เพียงพอและเป็น
ระเบียบ นอกจำกนี้ควรจัดท ำกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์กำร
ท่องเที่ยวไปยังกลุ่มเป้ำหมำยโดยผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ให้มำกขึ้น 
สรุปได้ว่ำ ปัจจุบันธุรกิจกำรท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหนึ่งที่มี
ควำมส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เพรำะก่อให้เกิดกำรกระจำย
รำยได้ไปสู่ท้องถิ่น ช่วยกระตุ้นกำรลงทุนและสร้ำงรำยได้

หมุนเวียนในระบบ เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น กำรท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศำสตร์เป็นกำรท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยว
นิยมไป เที่ยว ดังนั้น กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวมีควำมมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำ ใช้
เป็นแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว โดยสรุปผลที่ได้จำก
กำรศึกษำในครั้งนี้จะสำมำรถน ำไปใช้ในกำร พัฒนำกำร
ท่องเที่ยว ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวได้
สูงสุดอันเป็นหัวใจของกำรให้บริกำร แก่ลูกค้ำ และเพื่อเพิ่ม
รำยได้ให้กับชุมชนให้มำกยิ่งขึ้น  

 
6. สรุปผลการวิจัย 

งำนวิจัยนี้พบข้อมูลที่ส ำคัญว่ำ ศักยภำพของแหล่ง
ท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงตำมเส้นทำง
ท่องเที่ยวเรือหำงแมงป่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตำม
เส้นทำงท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงด้วยเรือ
หำงแมงป่อง แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวย้อนรอย
ประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงตำมเส้นทำงท่องเที่ยวเรือหำง 
แมงป่อง งำนวิจัยนี้เกิดประโยชน์ในทำงวิชำกำร คือ ผลของ
กำรวิจัยท ำให้ได้ทรำบถึง ศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยวย้อน
รอยประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงตำมเสน้ทำงท่องเที่ยวเรือหำงแมง
ป่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตำมเส้นทำงท่องเที่ยวย้อน
รอยประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงด้วยเรือหำงแมงป่อง และได้
ทรำบถึง แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเ ท่ียวย้อนรอย
ประวัติศำสตร์แม่น้ ำปิงตำมเส้นทำงท่องเ ท่ียวเรือหำง 
แมงป่อง ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม คือ เป็นกำรอนุรักษ์
สิ่งที่เป็นประวัติศำสตร์ให้คงอยู่จนถึงปัจจุบันและยังเป็นกำร
สร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชนท ำให้ชุมชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กำร
น ำผลกำรวิจัยหรือรูปแบบจำกงำนวิจัยนี้ไปใช้ต้องค ำนึงถึง 
ปัจจัยหลักในด้ำนต่ำง ๆ จึงจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
ประเทศชำติในวงกว้ำง 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรดูแลพื้นท่ีบริเวณสะพำน
ท่ำเรือที่มีสภำพทรุดโทรมให้มีควำมทนทำนรับน้ ำหนักของ
นักท่องเที่ยวได้ รำคำค่ำโดยสำรเรือมีรำคำสูงจึงท ำให้
นักท่องเที่ยวในแต่ละวันมีจ ำนวนน้อย ที่จอดรถคับแคบ ไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้มำใช้บริกำร ควรขยำยพื้นท่ี
ในกำรจอดรถหรือจัดท ำที่จอดรถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร 
ผู้ประกอบกำรบำงส่วนยังไม่ค่อยเต็มใจให้บริกำร และไม่มี
ค วำมกระตื อรื อ ร้ นที่ จ ะ ให้ บริ ก ำ รแก่ นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ผู้ประกอบกำรและผู้ให้บริกำรมีจ ำนวนน้อย ควรปรับปรุง
ดูแลเรือที่มีสภำพทรุดโทรมให้เหมำะสมกับรำคำค่ำโดยสำร 
ควรมีเสื้อชูชีพให้นักท่องเที่ยวสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทำง
น้ ำท่ีอำจเกิดขึ้น 
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2) ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มกำรจัดท ำ
แบบสอบถำมเป็นภำษำอังกฤษส ำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติเพื่อน ำมำปรับปรุงให้เหมำะสมกับชำวต่ำงชำติ ควร
ศึกษำเรื่องกำรมีส่วนร่วมของบุคคลในท้องถิ่นเพื่อพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยวตำมเส้นทำงกำรท่องเที่ยว 
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการณการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรเพื่อสักการะวัดพระธาตุดอยคํา 
2) เพื่อศึกษาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรเพื่อสักการะวัดพระธาตุดอยคํา 3) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนา
เสนทางและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรเพื่อสักการะวัดพระธาตุดอยคํา เปนการวิจัยแบบผสานวิธี พื้นที่วิจัย คือ 
วัดพระธาตุดอยคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่วัดและนักทองเที่ยว รวม 50 คน ใชวิธีคัดเลือก
แบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด ไดแก 1) แบบสอบถาม 2) การสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน  
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบนมาตรฐาน แลวเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา 1) นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยววัด
พระธาตุดอยคําสวนมากจะมาขอพร บนบานพระเจาทันใจ ถาขอพรสําเร็จ ก็จะนําพวงมาลัยดอกมะลิมาแกบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
วัด เชน ศาลปูแสะยาแสะ หลวงพอพูดได เปนตน ในชวงประเพณีนักทองเที่ยวจะนิยมมาเวียนเทียนหรือเดินขึ้นดอย  
2) ศักยภาพของแหลงทองเที่ยววัดพระธาตุดอยคํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.99 ดานสิ่งที่ดึงดูดใจ คาเฉลี่ย 
4.30 ดานสภาพแวดลอม คาเฉลี่ย 3.97 ดานความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว คาเฉลี่ย 3.93 ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก คาเฉลี่ย 3.77 3) แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรวัดพระธาตุดอยคํา พบวา สภาพแวดลอมของ
วัดพระธาตุดอยคํานั้นอยูในระดับที่เหมาะสม ควรจะเพ่ิมการรักษาความสะอาด เสนทางการคมนาคมคอนขางแคบ ดานส่ิง
อํานวยความสะดวก ไมมีการใหขอมูลแกนักทองเที่ยว ควรจะแจกแผนพับหรือใบปลิว สรางกิจกรรมเสริมเพื่อดึงดูดใจให
นักทองเที่ยวเขามาในวัดมากขึ้น 

คําสําคัญ : เสนทางการทองเที่ยว,การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร,วัดพระธาตุดอยคํา 

Abstract 
This research aims 1) To study history tourism for worship at Wat Phra That Doi Kham. 2) To study 

the potential of history tourism for worship at Wat Phra That Doi Kham. 3) To study the development and 
activity of history tourism for worship at Wat Phra That Doi Kham.  The research combined methods.  The 
research area is Wat Phra That Doi Kham , Muang district , Chiang Mai province. The people sampled were 
temple officers and tourists 50 people in total using simple random sampling. The research used two types 
of informants 1) A questionnaire 2) an interview. Data was analyzed suing descriptive statistics, percentages 
means and a descriptive essay.  The research found that 1) Many visitors travel to Wat Phra That Doi Kham 
to receive blessings , pray “Phra Chao Tun Jai” for good lucks and bring the temple an offering of jasmine 
garlands The tourists also go to view Poo Saeh and Ya Saeh shrine , and the talking Buddha image etc.  
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2) It is traditional for tourists to circumambulate the temple three times or walk up the hill. The Potential 
attraction level of Wat Phra That Doi Kham was high at an Average 3.99. The attractions had an average of 
4.30. The Environmental average was 3.97. The ease of access to tourist destinations averaged of 3.93. The 
facilities had an average of 3. 77.  3)  The development of historic Wat Phra That Doi Kham found that the 
environment is at the right level.  The site should be kept clean.  The paths way found to be fairly narrow. 
The facilities offer no information for tourists. The sire should distribute leaflets or flyers and create activities 
to attract more tourists to the temple. 

Keywords : The tourism route , The historical tourism , Wat Phra That Doi Kham  
 

1. บทนํา 
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเชียงใหมในฤดูกาลทองเที่ยว

ในปที่ผานมาถือวามีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเพิ่มขึ้น 
สวนชาวไทยมีสัดสวนเพิ่มขึ้นไมมากนัก จากปจจัยทาง
เศรษฐกิจ หนี้สินภาคครัวเรือนจาก งบประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวถูกตัดลง เปนตน ขณะที่นักทองเที่ยวตางชาติที่
เพิ่มขึ้นมีทั้งยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน การทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตรถือไดวามีความนิยมมากและในจังหวัด
เชี ย ง ใหม ก็ ไ ด รั บความนิยมอย า งแพรหลาย ในกลุ ม
นักทองเที่ยว  พระธาตุดอยคําจึ ง เปนหนึ่ งตัว เลือกที่
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางมาขอพร 
กราบไหว พระเจาทันใจที่ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการอธิฐาน 
ขอพร 

องคความรู เดิมในเรื่องเสนทางการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร เพื่อสักการะวัดพระธาตุดอยคํา จังหวัด
เชียงใหม ที่คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควานั้น ไดขอมูลที่
สอดคลอง เชน การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนกรณีศึกษาจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี 
ฉัตรชนก บุญไชยและรุงเกียรติ แกวเพชร (2556) ไดกลาวถึง
ศึกษาประวัติความเปนมาของแหล งทอง เที่ ย ว  ทาง
ประวัติศาสตรที่ศึกษาในครั้งนี้ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
นครนายกและอําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี การ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
โดยการมีสวนรวมของชุมชนภาคใตตอนบน เยาวดี ดวงกลู 
(2555) ไดกลาวถึงศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยการมีสวนรวมชุมชนของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคใตตอนบนดาน การบริหารจัดการ การเพิ่มมูลคาและ
การเชื่อมโยงเครือขายภาคใตตอนบน การพัฒนาศักยภาพ
การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวญัฮกุร อําเภอ
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ อาภาวดี ทับสิรักษ (2555) ได
กลาวถึงความตองการของนักทองเที่ยวตอรูปแบบกิจกรรม
การทองเที่ยวคือกิจกรรมใหนักทองเที่ยวเขารวม เชน  
งานประเพณี ตาง ๆและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 

ขั้นพื้นฐานซึ่ งสามารถรองรับนักทองเที่ยว การพัฒนา
ศักยภาพแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมสําหรับนักทองเที่ยว
นานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปรมจิต 
พรหมสาระเมธี (2553) จะเปนเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพของ
การทองเ ท่ียว สวนในเรื่องของการศึกษาเสนทางการ
ทองเที่ยวก็จะมีเรื่องการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู เกี่ยวกับอาหารในภูมิภาคอาเซียน จิรานุช โสภา 
(2558) ไดกลาวถึงการศึกษาและพัฒนาเสนทางการ
ทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับอาหารจานวนอยาง
นอย7 เสนทาง ใน 7 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เสนทาง
วัฒนธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม-ลําพูน เพื่อการเรียนรู
และทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพียงพร คํามูล (2557) ได
กลาวถึงเสนอแนวทางการจัดการเสนทางการเรียนรูและ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเสนทางวัฒนธรรมถนนโบราณ
สายเชียงใหม-ลําพูน ใหเปนแหลงมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณคา
ของชุมชน การศึกษาเสนทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวยอง 
ในเขตอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ณิชาพร แสงเหมือนขวัญ 
(2555) ไดกลาวถึงจัดการขอมูลมรดกทางวัฒนธรรม โดยใช
เสนทางวัฒนธรรม ที่แสดงความสัมพันธระหวางมรดก
วัฒนธรรมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวยอง สวนในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรก็จะมีเรือ่ง ศักยภาพของ
การเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรของเตาเผาแมน้ํา
นอย ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี วิเชียร 
บิดาทุม (2554) การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาทอําเภอบานผือ จังหวัด
อุดรธานี ณัฐรดา หลักคํา (2557) และการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาแหล งทอง เที่ ยว เชิ งวัฒนธรรมบานดอนหลวง  
ตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน เอกพงศ ทุนอินทร 
(2556) ไดกลาวถึง การพัฒนาองคความรูของบุคลากรดาน
การทองเที่ยวและการประชาสัมพันธการดําเนินงานจุดแข็ง 
จุดออน โอกาสและอุปสรรค ในการพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ซึ่งการศึกษางานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธที่เราคนความาทั้งหมดยังขาดการพัฒนาเสนทาง
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แ ล ะ กิ จ ก ร รม ใ น กา รท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง ป ร ะ วั ติ ศ า สต ร   
ขาดการศึกษาสภาพการณการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้จะเปนสวนเติมเต็มสวนที่ขาดและแสดงให
เห็นถึงเสนทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

วัดสุวรรณบรรพตหรือวัดพระธาตุดอยคํา สรางขึ้นใน 
ป พ.ศ.1230 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา  
แตตอมาไดกลายเปนวัดราง  จนกระทั่งป พ.ศ.2524  ผูคนใน
ชุมชนไดรวมแรงรวมใจพัฒนาขึ้นอีกครั้ง ตั้งอยูบนดอยคํา  
อยูบริเวณดานหลังของอุทยานหลวงราชพฤกษ หางจากตัว
เมืองเชียงใหมประมาณ 10 กิโลเมตร  มีอายุกวา 1,300 ป
ตั้งอยูและถือวาเปนวัดที่เกาแกที่สุดในจังหวัดเชียงใหม 
เสนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคํานั้นมีความสูงชันเปนชวง ๆ 
ตองใชความระมัดระวังในการขึ้น-ลง เปนอยางมาก หลวงพอ
ทันใจ แหงวัดพระธาตุดอยคํา ซึ่ งสร างขึ้นในรัชสมัย 
พญากือนา กษัตริยแหงอาณาจักรลานนา ปจจุบันมีชื่อเสียง
อยางมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายตอหลายครั้งที่มีผู
เดินทางมาขอพร บนบาน แลว ประสบความสําเร็จ ระหวาง
ทางกอนขึ้นจะพบรานคาขายของแกบน ซึ่งก็คือ พวงดอก
มะลิ กอนขึ้นจะพบทางแยก มีศาลปูแสะ ยาแสะ ซึ่งคน
ทองถิ่นจะเชื่อวาปูแสะ ยาแสะ คือผีที่จะชวยดูแลรักษา
บานเมืองใหอยูเปนสุข สวนบริเวณดานหลังของวัดพระธาตุ
ดอยคําเปนลานกวาง ซึ่งเปนจุดชมวิวตัวเมืองเชียงใหมที่
สวยงามอีกแหงและสามารถมองเห็นอุทยานหลวงราชพฤกษ 
ไดอยางชัดเจน วัดพระธาตุดอยคํา อยูใกลกับแหลงทองเที่ยว
ชื่อดังของเชียงใหม นั้นก็คืออุทยานหลวงราชพฤกษ ที่ตอมา
คือเชียงใหมไนทซาฟารี ซึ่งตั้งอยูในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย ตําบลแมเหียะ วัดพระธาตุดอยคํายังมี 
ลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนรอบเมืองเชียงใหม ที่
สวยงามดั่งสวรรคบนดินไดอีกจุดหนึ่ง แหลงทองเที่ยว 
ข อ ง วั ด พ ร ะ ธ า ตุ ด อ ย คํ า ป ร ะ ก อ บ ด ว ย เ จ ดี ย บ ร ร จ ุ
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา ศาลาการเปรียญ 
กุฏิสงฆ และพระพุทธรูปปูนปน หลวงพอทันใจ แหงวัดพระ
ธาตุดอยคํา ซึ่งสรางขึ้นในรัชสมัยพญากือนา ปจจุบันมี
ชื่อเสียงอยางมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายตอหลาย
ครั้งที่มีผูเดินทางมาขอพร บนบาน แลว ประสบความสําเร็จ
และไดเดินทางกลับมาถวายดอกมะลเิพื่อแกบน งานประเพณี
ของวัดนี้ ปกติจะจัดในวันแรม 7-8 ค่ําเดือน 8 ของทุกป โดย
งานประเพณีนี้จะมีการอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถิ่น
ไว เชน เดินขึ้นดอย สวดมนต ฟงเทศน เวียนเทียน โดยมี
กําหนดการดังนี้ แรม 7 ค่ํา เดือน 8 เวลากลางคืน ประชาชน
จากหมูบานตาง ๆ พากันเดินขึ้นดอยคํา (เหมือนกับประเพณี
เตียวขึ้นดอยสุเทพ) เพื่อทําวัตรสวดมนตฟงเทศนและ 
เวียนเทียนตลอดคืน แรม 8 ค่ํา เดือน 8 ชวงเชาทําพิธี
บวงสรวงอนุสาวรียเจาแมจามเทวี จากนั้น เจริญพระพุทธ

มนตถวายภัตตาหารเพลแตพระสงฆ และเริ่มทําพิธีสรงน้ํา
พระธาตุตลอดทั้งวัน กลางคืนมีการจุดบอกไมเพลิงถวายเปน
พุทธบูชา ซึ่งท้ังหมดคณะผูวิจัยจะใชเปนพ้ืนที่สําหรับการวจิยั
ในครั้งนี้และจะสามารถตอบคําถามการวิจัยในเรื่อง จะศึกษา
สภาพการณการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอยางไร จะศึกษา
ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอยางไรและจะ
พัฒนาเสนทางและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
อยางไร 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ทางคณะผูจัดทําจึงได
ทําการศึกษาเสนทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที ่
วัดพระธาตุดอยคํา ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งเปนที่ที่นักทองเที่ยวทั้งไทยและตางประเทศ
เดินทางมาขอพร กราบไหว และยังเปนที่ประดิษฐานของ
หลวงพอทันใจ ที่เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอธิษฐาน ซึ่งการวิจัย
นี้จะสงเสริมการพัฒนาเสนทางและกิจกรรมของแหลง
ทองเที่ยว ใหไดรับการพัฒนาและสามารถสรางมูลคาเพิ่มใน
ดานการทองเที่ยว และยังเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอีกดวย 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ส ภ า พ ก า ร ณ ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว 
เชิงประวัติศาสตร เพื่อสักการะวัดพระธาตุดอยคํา อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 

 2.  เพื่ อศึ กษาศั กยภาพของแหล งทอง เที่ ยว 
เชิงประวัติศาสตร เพื่อสักการะวัดพระธาตุดอยคํา อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 

 3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาเสนทางและกิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร เพื่อสักการะวัดพระธาตุดอย
คํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เปนรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-
Method Research: MMR) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใชการสํารวจ สังเกต สัมภาษณ 
และสนทนากลุม และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใชแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลและคําตอบของ
งานวิจัยครอบคลุม รอบดานและสมบูรณที่สุด พื้นที่วิจัย  
คือ วัดพระธาตุดอยคํา ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม  กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยมี  2 กลุม  คือ  
1) เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน รวม 10 คน ใชวิธีคัดเลือกแบบ
เจาะจง ใชการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม สวน
นักทองเที่ยว รวม 40 คน ใชวิธีคัด เลือกแบบบังเอิญ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ 1) แบบสอบถาม แบง
ออกเปน  2  ตอน ได แก  ( 1 )  ข อมู ลทั่ ว ไปของผู ตอบ
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แบบสอบถาม (2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร เพื่อสักการะวัดพระ
ธาตุดอยคํา 2) แบบสัมภาษณ เกี่ยวกับนโยบายแผนบริหาร
จัดการ แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและแนวทางการ
แกไข ผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยตนเอง วิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก รอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหคําถามปลายเปด
ดวยการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) คณะผูวิจัย
ดําเนินการวิจัยระหวางเดือนสิงหาคม 2559 จนถึงเดือน
ธันวาคม 2559 

 
4. ผลการวิจัย  
     1. สภาพการณการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร เพื่อ
สักการะวัดพระธาตุดอยคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพ
โสด อายุ 20-30 ป การศึกษาจบปริญญาตรี พาหนะที่ใช
รถยนตสวนตัว อาชีพนักเรียน - นักศึกษา ภูมิลําเนา
ภาคเหนือ  

จากการสัมภาษณเจาหนาที่ปฏิบัติงานของวัดพระธาตุ
ดอยคํา สิ่งที่เปนสิ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว คือ 
พระเจาทันใจ สวนมากนักทองเที่ยวจะมาขอพร และบนบาน
ใหประสบความสําเร็จในชีวิต มาไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเอง
เคารพนับถือ หรือมาชมวิวที่จุดชมวิวซึ่งมีความสวยงามและ
สามารถเห็นตัวเมืองเชียงใหมไดชัดเจน 

1.1 บริบทของแหลงทองเที่ยว  
ประวัติวัดพระธาตุดอยคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
วัดพระธาตุดอยคํา ตั้งอยูที่108 ถ.เชียงใหม-หางดง  

ต.แมเหียะ อ. เมือง จ.เชียงใหม เปนวัดที่มีความสําคัญใน
จังหวัดเชียงใหม อายุเกาแกกวา 1,300 ป ตั้งอยูบริเวณ 
ดอยคํา ดานหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ หางจากตัวเมือง
ประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคํายังมีลานชมวิว ที่
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนรอบเมืองเชียงใหม ที่สวยงาม 
ดั่งสวรรคบนดินไดอีกจุดหนึ่ง วัดพระธาตุดอยคําสรางในป 
พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริยแหงหริภุญ
ชั ย  โ ด ยพระ โอ รสทั้ ง  2 เ ป น ผู ส ร า ง ในป  พ . ศ . 1230
ประกอบดวยเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา 
ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ และพระพุทธรูปปูนปน เดิมชื่อ 
วัดสุ วรรณบรรพต แตชาวบ านเรี ยกว า  "วัดดอยคํา"  

พ.ศ. 2509 ขณะนั้นวัดดอยคําเปนวัดราง ตอมากรุงแตก
ชาวบานพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เชน พระรอดหลวง  
พระหินทรายปดทององคใหญ พระสามหมอ ซึ่งนํามา
ประดิษฐานไว ณ วัดพระธาตุดอยคํา พระธาตุดอยคํา
นอกจากจะเปนที่สักการบูชาของคนทองถิ่นแลว ยังเปน
สัญลักษณอีกแหงหนึ่งของการบินไทยที่ใชกําหนดพื้นที่ทาง
สายตา กอนที่จะนําเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม 
บริเวณปากทางขึ้นไปที่วัด ทางดานขวามือจะมีศาล ปูแสะ 
และ ยาแสะ ในตํานานเลาวาเทือกเขาถนนธงชัย ดาน 
ทิศตะวันตกบนเทือกเขาเหลานั้นจะเปนที่ประดิษฐานของ
องคพระเจดียสําคัญและเกาแก คูบานคูเมืองเชียงใหมถึง  
2 อ ง ค พ ร ะ เ จ ดี ย  แ ต ล ะ แ ห ง ถู ก ส ถ า ป น า ขึ้ น โ ด ย
พระมหากษัตริยในสมัยหริภุญชัยและลานนาตามลําดับ หนึ่ง
ในนั้นคือพระธาตุดอยคํา อยูบนยอดเขาเล็ก ๆ สูงจาก
ระดับน้ํ าทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร อยูทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตของตัวเมืองเชียงใหม เรียกวา “พระธาตุ
ดอยคํา” เคยเปนท่ีอยูอาศัยของยักษสองผัวเมีย ชื่อ จิคําและ
ตาเขียวมากอน ซึ่งตอมาชาวบานไดเรียกยักษทั้งสองนี้วา  
“ปู แสะ – ย าแสะ” ปู แสะย าแสะมีลู ก  1 คน ชื่ อว า  
“สุเทวฤๅษี” เหตุที่ไดชื่อวาดอยคํา เนื่องจากศุภนิมิตที่ยักษ
ทั้งสองไดรับพระเกศาธาตุจากพระพุทธเจา เกิดฝนตก 
หนักหลาย 

วัน ทําใหน้ําฝนเซาะและพัดพาแรทองคําบนไหลเขา 
และลําหวยไหลลงสูปากถ้ําเปนจํานวนมาก จึงเรียกภูเขาลูกนี้
วา “ดอยคํา”จากตํานานหลายฉบับไดกลาววา เทวดาไดนํา
พระเกศาธาตุที่พระพุทธเจาไดประทานแกปูแสะและยาแสะ 
นําขึ้นมาฝงและกอสถูปไวบนดอยแหงนี้ และตอมาในป  
พ.ศ. 1230 เจามหันตยศ และเจาอนันตยศ 2 พระโอรสแฝด
ของพระนางจามเทวี แหงหริภุญชัยนครไดขึ้นมากอเจดีย
ครอบพระสถูปเกศานั้นไว สวนพระเจดียแหงที่ 2 ตั้งอยูบน
ยอดเขาสูง ทางทิศเหนือของดอยคํา คือ พระธาตุดอยสุเทพ 
หลวงพอทันใจ แหงวัดพระธาตุดอยคํา ซึ่ งสรางขึ้นใน 
รัชสมัยพญากือนา กษัตริยแหงอาณาจักรลานนาปจจุบันมี
ชื่อเสียงอยางมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายตอหลาย
ครั้งที่มีผูเดินทางมาขอพร บนบาน แลว ประสบความสําเร็จ
และไดเดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแกบน 

 



764 Proceedings  Book

 
 

 
 

 
 

 

2)  ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร เพื่อสักการะวัดพระธาตุดอยคํา 

ตารางที ่1 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอศักยภาพแหลงทองเที่ยวของวัดพระธาตุดอยคํา ดานสภาพแวดลอม (n=50) 
 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอศักยภาพแหลงทองเท่ียว 

ของวัดพระธาตุดอยคํา 
คะแนน แปลผล 

 S.D. 
ศักยภาพดานสภาพแวดลอม 
1 สภาพภมูิทัศน 4.06 0.81 มากที่สุด 
2 ความสวยงามของสถานที ่ 4.06 0.81 มากที่สุด 
3 วิถีชีวิตความเปนอยู 3.96 0.79 มาก 
4 ความสะอาด 3.8 0.76 มาก 
ศักยภาพดานความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว 

1 สภาพเสนทางการคมนาคม 3.68 0.73 มาก 
2  3.86 0.77 มาก 
3 มีปายบอกทางชัดเจน 3.74 0.74 มาก 
4 จํานวนผูคน 4.46 0.89 มากที่สุด 
ที ่ ศักยภาพดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
1 ที่จอดรถ 3.94 0.78 มาก 
2 บริการดอกไม ธูปเทียน 4.16 0.83 มากที่สุด 
3 บริการหองน้ํา 3.36 0.67 มาก 
4 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 3.76 0.75 มาก 
5 รานขายของที่ระลึก 4.02 0.80 มากที่สุด 
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6 จุดบริการขอมูลนักทองเที่ยว 3.58 0.71 มาก 
7 สถานที่นั่งพัก 3.72 0.74 มาก 
8 การรักษาความปลอดภัย 3.64 0.72 มาก 

 
จากตารางที่ 1 ศักยภาพดานสภาพแวดลอมของแหลง

ทองเที่ยววัดพระธาตุดอยคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็น
ตอศักยภาพแหลงทองเที่ยวของวัดพระธาตุดอยคํา ดาน
สภาพแวดลอมอัตราการเฉลี่ยสูงสุดคือ สภาพภูมิทัศนและ
ความสวยงามของสถานที่ รอยละ 4.06 เทากัน รองลงมาคือ
วิถีชีวิตความเปนอยู รอยละ 3.96 และลําดับสุดทายคือ 
ความสะอาด รอยละ 3.8 

ส วนความคิด เห็นของนักทองเที่ ยวตอศักยภาพ 
แหลงทองเที่ยวของวัดพระธาตุดอยคํา ดานความสะดวกใน
การเขาถึงแหลงทองเที่ยว  (n=50) 

จากตารางที่ 2 ศักยภาพดานความสะดวกในการเขาถึง
แหลงทองเที่ยววัดพระธาตุดอยคํา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวา นักทองเที่ยวมี
ความคิดเห็นตอศักยภาพแหลงทองเที่ยวของวัดพระธาต ุ
ดอยคํา ดานความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวอัตรา

การเฉลี่ยสูงสุดคือ จํานวนผูคน รอยละ4.46 รองลงมาอันดับ
ที่2 คือ มีรถโดยสารสาธารณะเขาถึง รอยละ3.86 ตอมา
อันดับท่ี3 คือ มีปายบอกทางชัดเจน รอยละ 3.74 และอันดับ
สุดทายคือ สภาพเสนทางคมนาคม รอยละ 3.68 

สําหรับศักยภาพดานสิ่งอํานวยความสะดวกวัดพระธาตุ
ดอยคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมพบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอศักยภาพแหลง
ทองเที่ยวของวัดพระธาตุดอยคํา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
อันดับแรกคือ บริการดอกไม  ธูปเทียน รอยละ 4.16 
รองลงมาอันดับที่2 ไดแก รานขายของที่ระลึก รอยละ 4.02 
ตอมาอันดับที่3 คือ ที่จอดรถ รอยละ 3.94 อันดับที่ 4 คือ 
บริการอาหารและเครื่องด่ืม รอยละ 3.76 รองลงมา 
อันดับที่ 5 คือ สถานที่นั่งพัก รอยละ 3.72 ตอมาอันดับที่ 6 
คือ การรักษาความปลอดภัย รอยละ3.64 อันดับที่ 7 คือ  
จุดบริการขอมูลนักทองเที่ยว รอยละ 3.58 และอันดับ
สุดทายคือ บริการหองน้ํา รอยละ 3.36 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอศักยภาพแหลงทองเที่ยวของวัดพระธาตุดอยคํา ดานสิ่งที่ดึงดูดใจในการมา
ทองเที่ยว  (n=50) 

ที ่ ศักยภาพดานสิ่งที่ดึงดูดใจในการมาทองเท่ียว 
คะแนน 

แปลผล 
 S.D. 

1 พระเจาทันใจ 4.34 0.86 มากที่สุด 
2 ตํานานวัดพระธาตุดอยคํา 4.38 0.87 มากที่สุด 
3 โบราณวัตถ ุ 3.48 0.69 มาก 
4 มีเอกลักษณทางวัฒนธรรม 4.44 0.88 มากทีสุ่ด 
5 ความเชื่อ 4.62 0.92 มากที่สุด 
6 มีการจัดกจิกรรม 4.42 0.88 มากที่สุด 
7 ประเพณ ี 4.44 0.88 มากที่สุด 
รวม 4.30 0.86 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 ศักยภาพดานสิ่งที่ดึงดูดใจในการมา

ทองเที่ยววัดพระธาตุดอยคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็น
ตอศักยภาพแหลงทองเที่ยวของวัดพระธาตุดอยคํา ดานสิ่งท่ี
ดึงดูดใจในการมาทองเที่ยว อันดับแรกไดแก ความเชื่อ รอย
ละ 4.62 ตอมาอันดับที่2 คือ มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมและ

ประเพณี รอยละ 4.44 เทากัน อันดับที่3 คือ มีการจัด
กิจกรรม รอยละ 4.42 รองลงมาอันดับที่4 ไดแก ตํานานวัด
พระธาตุดอยคํา รอยละ 4.38 อันดับท่ี5 ไดแก พระเจาทันใจ 
รอยละ 4.34 และอันดับสุดทาย คือ โบราณวัตถุ รอยละ 
3.48
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ตารางที ่3 ศักยภาพแหลงทองเที่ยวของวัดพระธาตุดอยคํา 

ที ่ ศักยภาพของแหลงทองเที่ยว 
คะแนน แปลผล 

 S.D.  

1 ศักยภาพดานสภาพแวดลอม 3.97 0.79 ระดับมาก 
2 ศักยภาพดานความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว 3.93 0.78 ระดับมาก 
3 ศักยภาพดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.77 0.75 ระดับมาก 
4 ศักยภาพดานสิ่งที่ดึงดูดใจในการมาทองเที่ยว 4.30 0.86 ระดับมากที่สุด 
 รวม 3.99 0.79 ระดับมาก 

 
จากตารางท่ี 3 ศักยภาพของแหลงทองเที่ยววัดพระธาตุ

ดอยคําอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมพบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอศักยภาพดาน
ตางๆ มีคาเฉลี่ย 3.99 ซึ่งจัดอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาอันดับแรก คือ ศักยภาพดานสิ่งที่ดึงดูดใจ

ในการมาทองเที่ยวมีคาเฉลี่ย 4.30 รองลงมา คือ ศักยภาพ
ดานสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ย 3.97 อันดับที่  3 ไดแก 
ศักยภาพดานความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว  
มีคาเฉลี่ย 3.93 และอันดับสุดทาย คือ ศักยภาพดาน 
สิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย 3.77

 
3. แนวทางพัฒนาเสนทางและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร เพื่อสักการะวัดพระธาตุดอยคํา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของวัดพระธาตุดอยคํา (n=50) 

ที ่ การพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
คะแนน 

แปลผล 
 S.D. 

1 ปรับปรุงเสนทางใหดีขึ้น 4.08 0.81 ระดับมากที่สุด 
2 ปรับปรุงสิ่งที่ทรุดโทรมใหสวยงาม 4 0.8 ระดับมาก 
3 จัดใหมีคนแนะนําขอมูลแกนักทองเที่ยว 3.86 0.77 ระดับมาก 
4 จัดทําแผนพับขอมลูแหลงทองเที่ยว 3.82 0.76 ระดับมาก 
5 มีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวผานสื่อตางๆ 3.78 0.75 ระดับมาก 
6 จัดใหมีรานคาจําหนายของที่ระลึก 3.62 0.72 ระดับมาก 
7 จัดกิจกรรมสงเสรมิการทองเที่ยว 3.74 0.74 ระดับมาก 
รวม 3.84 0.76 ระดับมาก 

จ ากต า ร า งที่  4 ก า รพัฒนาแหล งท อ ง เ ที่ ย ว วั ด 
พระธาตุดอยคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อพิจารณา
โดยภาพรวมพบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอศักยภาพ
แหลงทองเที่ยวของวัดพระธาตุดอยคํา ดานการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว อันดับแรกคือ ปรับปรุงเสนทางใหดีขึ้น รอยละ 
4.08 รองลงมาอันดับที่2 คือปรับปรุงสิ่งที่ทรุดโทรมให
สวยงาม รอยละ 4 ตอมาอันดับที่3 ไดแก จัดใหมีคนแนะนํา
ขอมูลแกนักทองเที่ยว รอยละ 3.86 อันดับท่ี4 คือ จัดทําแผน
พับขอมูลแหลงทองเที่ยว รอยละ 3.82 รองลงมาอันดับที่ 5 
ไดแก มีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวผานสื่อตาง ๆ  

รอยละ 3.78 อันดับท่ี6 คือ จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 
รอยละ 3.74 และอันดับสุดทายคือ จัดใหมีรานคาจําหนาย
ของท่ีระลึก รอยละ 3.62 

แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ดานสภาพแวดลอม 
จากการศึกษาพบวา สภาพแวดลอมของวัดพระธาตุดอยคํา
นั้นอยูในระดับที่ดี มีสภาพภูมิทัศนที่สวยงาม ขึ้นไปที่จุดชมวิว
จะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหมชัดเจน แตถามองในเรื่องของ
ความสะอาด ถังขยะเปนสิ่งสําคัญแตในบริเวณวัดพระธาตุ
ดอยคํา ถังขยะจะไมคอยมีทําใหมีขยะวางทิ้งเรี่ยราดตามที่นั่ง 
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จึงควรที่จะจัดเตรียมเจาหนาที่เพื่อดูแลความเรียบรอย และ
เพิ่มจํานวนของถังขยะที่เพียงพอตอปริมาณนักทองเที่ยว 

แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ดานความสะดวกใน
การเขาถึงแหลงทองเที่ยว จากการศึกษาพบวา การเขาถึงวัด
พระธาตุดอยคําสะดวกมาก สภาพเสนทางคมนาคมดี ถนนไม
เสีย แตตองขับรถอยางระมัดระวังเพราะทางคอนขางแคบ  
มีรถโดยสารเขาถึง เชน รถตู  รถแดง มีปายบอกทาง 
สังเกตเห็นไดงาย ควรจะจัดใหมีเสนแบงถนนใหถูกตองและ
เพิ่มปายบอกทางใหมีความชัดเจน  

 แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก จากการศึกษาพบวา สิ่งอํานวยความสะดวก
บริเวณวัดพระธาตุดอยคํามีมากมาย ไมวาจะเปนรานคาขาย
ของที่ระลึก บริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการดอกไม  
ธูปเทียน จะเห็นไดตั้งแตบริเวณทางเขา ควรมีบริการให
ขอมูลแกนักทองเที่ยว เชน การแจกแผนพับใหความรูหรือ
ประวัติวัดพระธาตุดอยคํา เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความสนใจ 
มีบริการหองน้ําและที่นั่งพัก แตก็ยังไมเพียงพอตอจํานวนนั่ง
ทองเที่ยวจึงควรที่จะเพิ่มเติมหองน้ําและที่นั่ งพักตาม 
จุดตาง ๆ และยังมีปญหาที่จอดรถไมเพียงพอควรเพิ่มที่จอด
รถหรือหาแนวทางการแกไขอื่นๆ เชน จัดใหมีบริการรถ 
รับ-สงในตัวเมืองเชียงใหม เพื่อลดปริมาณการใชรถ 

แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ดานสิ่งที่ดึงดูดใจใน
การมาทองเที่ยว จากการศึกษาพบวา สิ่งที่ดึงดูดใจในการมา
วัดพระธาตุดอยคํามีหลากหลาย ทั้งดานความเชื่อ การขอพร
หลวงพอทันใจ แตก็ยังขาดกิจกรรมที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยว
มารวมควรจะจัดใหมีกิจกรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิต 
ประเพณี ขนบธรรมเนียมตางๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวสนใจและ
จะยิ่งทําใหเปนที่รูจักมากขึ้น  

 
5. อภิปรายผล 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน  
30 คน มีอายุระหวาง20-30 ป จํานวน 19 คน สวนใหญมี
สถานภาพโสด จํานวน 28 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 20 คน โดยมีอาชีพเปนนักเรียน – นักศึกษา จํานวน 
18 คน ใชรถยนตสวนตัวเปนพาหนะในการเดินทาง จํานวน 
34 คน และสวนมากจะมีภูมิลําเนาอยูภาคเหนือ จํานวน  
42 คน ทั้งนี้เปนเพราะวา นักทองเที่ยวมีปจจัยที่ดึงดูดในการ
มาทองเที่ยวที่แตกตางกัน ไมวาจะเปน ดานความเชื่อ ดาน
โบราณวัตถุ ดานวัฒนธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ประภาวี วงษบุตรศร (2556) เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลาววา นักทองเที่ยวที่มีปจจัยสวนบุคคลดานอายุ รายได
เฉลี่ยตอเดือน และระดับการศึกษาแตกตางกัน มีผลตอความ
พึงพอใจตอแหลงทองเที่ยว เชนเดียวกับงานวิจัยของ  

ชุมพล รอดแจม (2555) เรื่อง เสนทางการทองเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กลาววา
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยว ไดแก คําบอกเลา 
การหาสถานที่ ทําบุญ การมาไหวพระ การชมโบราณสถาน 
และศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  สรุปไดวา สภาพการณการ
ทองเที่ยวขึ้นอยูกับปจจัยของนักทองเที่ยว ซึ่งแตละคนจะ
แตกตางกันออกไป 

ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัดพระ
ธาตุดอยคํานั้น ที่โดดเดนนั้นมีหลากหลากมีสภาพแวดลอมที่
สวยงาม มีความสะดวกสบายในการเขาถึง มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ เชนบริการดอกไม – ธูปเทียน บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม มีสิ่งดึงดูดใจในการมาทองเที่ยวไมวาจะเปน
ดานความเชื่อ ดานประเพณีวัฒนธรรม หรือศรัทธาในพระ
เจาทันใจ  ทั้ งนี้ เปนเพราะวาพระธาตุดอยคํามีความ
หลากหลายในดานตางๆนักทองเที่ยวจึงเลือกใหเปนสถานที่
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร สอดคลองกับงานวิจัยของ 
กาญจนา สุคัณธสิริกุล (2556)  เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลาว
วา ศักยภาพการทองเที่ยวประกอบดวย 3 ดาน ไดแก  
1) ศักยภาพในการดึงดูดใจในดานการทองเที่ยวแหลง
ทองเที่ยวมีความเปนเอกลักษณดานวิถีชีวิตภูมิปญญา  
2) ศักยภาพในการรองรับดานการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว
มีการพัฒนาสิ่ งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแหล ง
ทองเที่ยว 3) การบริหารจัดการมีการจัดการดานการอนุรักษ
แหลงทองเที่ยว การรักษาฟนฟูแหลงทองเที่ยวและปรับปรุง
สภาพแวดลอม เชนเดียวกับงานวิจัยของ รุงนภา ดวงทอง 
(2554) เรื่อง ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาด
เกา 119 ป เจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรี กลาววา ประเพณี
วัฒนธรรมหรือวันสําคัญในชุมชน และการจัดกิจกรรมนั้น 
สามารถที่จะนํามาใชเปนจุดขายไดหากแตตองมีการพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อสงเสริมให ศักยภาพเพิ่มมากขึ้นสําหรับการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สรุปไดวา ศักยภาพชวยสงเสริมการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเกิดทางเลือกของนักทองเที่ยว 

แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรวัด
พระธาตุดอยคํา ยังมีหลายๆดานที่ยังตองปรับปรุงแกไข เชน 
การใหขอมูลแกนักทองเที่ยว การพัฒนาที่จอดรถ หรือการ
พัฒนาสิ่ งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหดีขึ้น ทั้ งนี้ เปน
เพราะวา จํานวนผูคนที่เดินทางมาทองเที่ยวมีปริมาณมากจึง
ทําใหไมเพียงพอตอความตองการ สอดคลองกับงานวิจัยของ 
วริศรา บุญสมเกียรติ (2555) เรื่อง แนวทางการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัด 
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัด
โมคลาน กลาววา แนวทางการพัฒนาเปนการปรับปรุงและ
อนุ รั กษ  เพื่ อ ให แหล งท อ ง เที่ ย วมี ก า รพัฒนาและมี
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ประสิทธิภาพในการรองรับนักทองเที่ยว เชนเดียวกับงานวิจัย
ของ ณัฐรดา หลักคํา (2557) เรื่อง การพัฒนาแหลงทองเทีย่ว
เชิ งประวัติศาสตร  อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท 
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี กลาววา การพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูดานการทองเที่ยวและมีปริมาณเพียงพอ จะทําให
มีการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการทองเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตรใหสูงขึ้น สรุปไดวา แนวทางการพัฒนามี
หลากหลายดาน ดังนั้นตองแกไขใหตรงจุดเพื่อเปนการ
ยกระดับแหลงทองเที่ยว 

 
6. สรุป 

งานวิจัยนี้พบขอมูลที่สําคัญวา 1) นักทองเที่ยวที่มา
ทองเที่ยววัดพระธาตุดอยคําสวนมากจะมาขอพร บนบาน
พระเจาทันใจ ถาขอพรสําเร็จ ก็จะนําพวงมาลัยดอกมะลิมา
แกบน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด เชน ศาลปูแสะยาแสะ หลวงพอ 
พูดได เปนตน ในชวงประเพณีนักทองเที่ยวจะนิยมมาเวียน
เทียนหรือเดินขึ้นดอย 2) ศักยภาพของแหลงทองเที่ยววัด
พระธาตุดอยคํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.99 
ดานสิ่งท่ีดึงดูดใจ คาเฉลี่ย 4.30 ดานสภาพแวดลอม คาเฉลี่ย 
3.97 ดานความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว คาเฉลี่ย 
3 .93 ด านสิ่ งอํ านวยความสะดวก ค า เฉ ล่ีย  3 .77 3)  
แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรวัดพระ
ธาตุดอยคํา พบวา สภาพแวดลอมของวัดพระธาตุดอยคํานั้น
อยูในระดับที่เหมาะสม ควรจะเพิ่มการรักษาความสะอาด 
เสนทางการคมนาคมคอนขางแคบ ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ไมมีการใหขอมูลแกนักทองเที่ยว ควรจะแจกแผนพับ
หรือใบปลิว สรางกิจกรรมเสริมเพื่อดึงดูดใจใหนักทองเที่ยว
เขามาในวัดมากขึ้น งานวิจัยนี้เกิดประโยชนในทางวิชาการ 
คือ ไดทราบสภาพการณและพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตรและไดทราบถึงการพัฒนาเสนทางและ 
กิจกรรรมการทองเที่ยวของวัดพระธาตุดอยคํา ประโยชนตอ
ชุมชนและสั งคม คื อ  ได ข อมู ลประวัติ ศาสตรชุมชน 
ประวัติศาสตรเมือง และเห็นความสําคัญตระหนักในความ
เปนทองถิ่นเพื่อชวยกันอนุรักษและรักษาวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวัดพระธาตุดอยคํา การนําผลการวิจัยหรือ
รูปแบบจากงานวิจัยนี้ไปใชตองคํานึงถึง แหลงทองเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร เพื่อหาแนวทางการสงเสริมแหลงทองเที่ยว
และสรางมูลคาเพิ่มและรายไดใหกับแหลงทองเที่ยวจึงจะเกิด
ประโยชนตอชุมชนและประเทศชาติในวงกวาง 

7. ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรเพิ่มถังขยะใหเพียงพอตอ

ปริมาณนักทองเที่ยว เพิ่มปายบอกทางใหชัดเจนขึ้น ควรเพิ่ม

ที่จอดรถ และ บริการหองน้ํา ควรจัดกิจกรรมที่นาสนใจ
ใหแกนักทองเที่ยว 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ทางหนวยงานราชการควร
ปรับปรุงในดานการประชาสัมพันธการทองเที่ยว ควรมีรถ
สาธารณะรับ-สง 

8. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี  เนื่องจากไดรับ 

ความกรุณาอยางสู งจาก รองศาสตราจารยอาจารย   
ดร. ประทีป  พืชทองหลาง อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย  
ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนปรับปรุ งแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัย
ตระหนักถึง ความต้ังใจจริงและความทุมเทของอาจารยและ
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณ 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานและนักทองเที่ยวทุกทานที่ใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี 
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บทคัดยอ  
          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทและสินคาทางวัฒนธรรมถนนคนเดินวัวลาย 2) ศึกษาพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวบนถนนคนเดินวัวลาย 3) ศึกษาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนคนเดินวัวลาย รูปแบบการวิจัย
เปนแบบผสานวิธี พื้นท่ีวิจัย คือ ถนนคนเดินวัวลาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการ เจาหนาที่ 
ชาวบาน นักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติ รวม 50 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด ไดแก 1) แบบสอบถาม 2) แบบ
สัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบนมาตรฐาน แลวเขียนบรรยายเชิงพรรณนา พบวา 
1. สภาพภูมิทัศนของถนนวัวลายทั้ง 2 ฝง ตั้งแตซอยทางเขาถึงทางแยกเขาชุมชนวัดนันทารามริมทางเดินตลอดเสนทางถนน
วัวลายเปนรานคาแผงรอย หรือหาบเร เปนผูคาจากทั้ง 3 ชุมชน และเปนบุคคลภายนอก มีรานคาหลายประเภท สินคาทาง
วัฒนธรรม ไดแก หัตถกรรมพื้นบาน เครื่องเงิน เครื่องเขิน หัตถกรรมพื้นบานอ่ืน ๆ เปนตน 2. นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวสวนใหญ
จะมากินอาหารและซื้อของฝากและนวด นักทองเที่ยวที่พบมากที่สุด คือ นักศึกษา สวนนักทองเที่ยวตางจังหวัดสวนใหญจะ
เปนขาราชการ นักทองเที่ยวจะเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารมากวาประเภทของฝาก ผูหญิงจะซื้อพวกผาแบบลานนา อาหาร
เปนสินคาที่ขายดีที่สุด 3. ชุมชนและรานคารวมรณรงคการพูดคําเมือง เกิดการผลักดันแนวคิดรวมกันเพื่อดํารงความเปน 
ชาวลานนา  สวนการพัฒนาดานที่จอดรถ ควรทําการประชาสัมพันธ ใหขอมูล ระบุพื้นที่ใหบริการจอดรถ เพิ่มการตรวจตรา
ความปลอดภัยทรัพยสินนักทองเที่ยว ควรเพิ่มจุดบริการทิ้งขยะใหมากกวาเดิม และเพิ่มถุงขยะสํารองสําหรับเกิดปญหา 
ขยะลนถัง 
 

คําสําคัญ :  ถนนคนเดินวัวลาย การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สินคาลานนา 
 
Abstract 
          This paper presents.  This time have 1)  to study the cultural context and its pedestrian Wua Lai.  
2)  To study the behavior of tourists on Walking Street Wua Lai.  3)  To study the development of cultural 
tourism pedestrian cow pattern.  Study design is combined.  Between qualitative research and quantitative 
research areas. Walking is Wualai Haiya , Muang district, Chiang Mai province. The sample was composed of 
10 people, officials and residents of 10 foreign tourists in Thailand, and 30 people, 50 people were selected 
using a simple method. The instrument used in the research are two types. 1) Questionnaire 2) an interview 
data were analyzed using descriptive statistics, percentage, mean and SD.  Write descriptive the research 
found that. 1. Landscape of Wualai the two sides since the access road junction to Wat Nantharam sidewalk 
along Wualai shops or hawker stall mark as traders from all three communities and is an outsider.  There 
are many types of stores Cultural products, including handicrafts, silverware, lacquer handicraft etc. 2. Most 
of the tourists come to eat and buy souvenirs and massage. Those found most of the students are mostly 
Tourists provincial officials.  Visitors can buy food so that this type of deposit.  Women are buying their 
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clothes Lanna. The food is the best-selling product. 3. Community and stores joined the campaign to speak 
of. The concept pushed together to serve the people of Lanna. The development of the car park. Should 
release information to identify areas for parking. Increased security surveillance assets tourists. The service 
should provide more litter. And increased reserves for problem waste bags overflowing garbage bin. 

Keyword s: Wualai walking street   Heritage tourism  Lanna product 
 
1. บทนํา 
 ถนนคนเดิน เปนหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมืองและการ
กําหนดใชพื้นที่เมืองใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเปน
แนวทางท่ีจะศึกษาเสนทางวัฒนธรรมถนนคนเดินวัวลายและ
การพัฒนาและการใชประโยชนพื้นที่ในเมือง ในหลาย
ประเทศก็ไดกลายเปน ท่ีรู จั ก ในฐานะแหล งรวมงาน 
ศิลปะ วรรณศิลป จิตรกรรม ฯลฯ ตลอดจนเปนสถานที่
ทองเที่ยว ซึ่งนักทองเที่ยงตางชาติจะตองแวะมาเยี่ยมเยือน
ซึ่งถนนคนเดินนอกเหนือจากจะสอดคลองกับแผนพัฒนา
เมือง โดยเฉพาะเมืองใหญในภูมิภาค ดังเชน จังหวัดเชียงใหม 
ยังสามารถปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมใน “ถนนคนเดิน” ให
สอดรับกับความตองการทองถิ่นไดอยางเหมาะสมทั้งใน 
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว การกระตุนเศรษฐกิจชุมชน 
ตลอดจนการสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับคนในเมืองใหญ
นั้นๆซึ่งถนนคนเดินวัวลายยังเปนถนนสายเครื่องเงินยาน
เกาแกของเมืองเชียงใหมที่ผูคนเกือบทั้ งถนนมีอาชีพ 
ทําเครื่องเงินสืบตอกันมานานรุนแลวรุนเลา  ทุกวันเสารบน
ถนนวัวลายจะมีการปดถนนทําเปนถนนคนเดิน จุดเดนของ
ถนนคนเดินแหงนี้อยูที่มีสินคาเฉพาะกลุมใหเลือก นั่นคือ 
ผลิตภัณฑเครื่องเงินอันเปนเอกลักษณเดนของยานนี้ โดย
สามารถเดินเลือกซื้อเครื่องเงินสวย ๆ หลากหลายรูปแบบ ไม
วาจะเปนของใชเครื่องประดับ หรือของตกแตงบานอยาง
สบายอารมณ เพราะเปนสินคาพื้นเมืองจากผูผลิตโดยตรง 
นอกจากนี้ขอแนะนําใหแวะชมวัดสําคัญในยานนี้ ไดแก  
วัดศรีสุพรรณ ซึ่งมีงานหัตถศิลปชุดใหญที่ชางฝมือโบราณ
สรางไว ประกอบดวย เครื่องเงินและอลูมิเนียมที่แกะสลักหุม
ผนังอุโบสถทั้งหลัง ทั้งดานนอกและดานในวิจิตรงดงาม และ
วัดหมื่นสาร ซึ่งเปนวัดเกาแกของเมืองเชียงใหม สถูปบรรจุอัฐิ
ครูบาศรีวิชัยก็อยูที่น่ีดวยมาเที่ยวถนนคนเดินวัวลายวันเสาร  
 ดังนั้น ยานถนนวัวลายจึงเปนถนนสายวัฒนธรรมเกาแก
สายหนึ่งของเมืองเชียงใหมที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ข อ ง ชุ ม ชน ที่ มี ร า ก ฐ า น ค ว า ม รู  ค ว า ม ส า ม า ร ถ วิ ช า 
ชางศิลปหัตถกรรมพื้นบานเครื่องเงิน โดยมีชุมชนที่อาศัยอยู 
มานานนับรอยป คือ ชุมชนหมื่นสารบานวัวลาย ชุมชน 
วัดศรีสุพรรณ และชุมชนวัดนันทาราม ทั้งสามชุมชนดังกลาว 
ตางมีวัดเปนศูนย กลางของชุมชนตนเอง คือ วัดหมื่นสาร  
เปนวัดประจําชุมชนหมื่นสารบานวัวลาย ตั้งอยูทางดานซาย

ของถนนวัวลายหากเดินทางมาจากประตูเชียงใหม มุงหนาสู
อําเภอหางดง และดานวาของถนนเปนท่ีตั้งของวัดศรีสุพรรณ
ซึ่งเปนวัดประจําชุมชนวัดศรี สุพรรณ โดยทั้งสองชุมชนมี
ความรูดานเครื่องเงิน สวนชุมชนวัดนันทาราม ซึ่งแยกออกไป
ทางขวา ของวัดหมื่นสาร เปนที่ตั้งของชุมชนวัดนันทารามที่มี
ความรู ดานเครื่องเขิน ชุมชนทั้งสามแหงนี้ ในอดีตมีความ
เจริญรุงเรืองทางดานศิลปวัฒนธรรมเปนอยางมาก มีการ
สร า งส ร รค  ผล งานด านศิ ลปะ ในแขนงต า ง  ๆ  เ ช น  
งานหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน งานประดิษฐ ดอกไม
ใบตอง นาฏศิลป และดนตรี เปนตนสอดคลองกับงานวิจัย
ของ จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ (2553) เทศบาลนคร 
เชียงใหมก็ได ผลักดันใหมีการจัดกิจกรรม “ถนนคนเดิน 
วัวลาย” ขึ้นทุกๆ วันเสารและจัดเรื่อยมาจนถึง ปจจุบัน 
กิจกรรมดังกลาวมีสวนชวยให ชุมชนมีความตื่นตัวในการ
อนุรักษ และสืบสานภูมิปญญาการทําเครื่องเงิน และได 
หันมาพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับของตลาดใน
ยุคปจจุบันและประสบ ความสําเร็จดวยดีสรางอาชีพและ 
รายได ใหแก ชุมชน วัวลายมีความรู และประสบการณ  
สืบเนื่องมาจากการดํารงชีวิตความเปนอยู และการคา เปน
แบบวิถีชาวบ านที่ เ รียบงาย ประกอบอาชีพ หรือทํา
เกษตรกรรม เพื่ อความอยู รอด  รวม ถึง ใช ภู มิ ปญญา 
ดานหัตถกรรมที่มีนํามาประดิษฐเปนขาวของเครื่องใชใน
ครัวเรือน พัฒนามาเปนการแลกเปลี่ยนสินคา และการ
คาขายสินคางานหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน จนเปนที่
รูจักของบุคคล ทั่วไป ทั้งในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัด 
ใกลเคียง   
 องคความรูเดิมสภาพปจจุบันและปญหาของการจัด
กิจกรรม หมายถึง สภาพปจจุบันของภูมิทัศนและพื้นที่พื้นที่
การคาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและปญหาดานพื้นที่
การคา ดานรานคาและสินคา ดานการแตงกาย ดานภาษา 
ดานวณิพกหรือคนขอทาน ดานที่จอดรถ ดานสาธารณูปโภค 
ดานการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป พื้ นบาน  
ดานการแสดงสินคา การสาธิตงานหัตถกรรมและภูมิปญญา
พื้นบาน และดานการสืบสานศิลปหัตถกรรม ในการจัด
กิจกรรมบนถนนคนเดินวัวลาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม หมายถึง 
ขอเสนอแนะ แนวคิดแนวปฏิบัติ แนวทาง การแกไขปรับปรุง
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การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมบนถนนคนเดิน 
วัวลาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ให เหมาะสม และ 
สอดคลองกับอัตลักษณ วัฒนธรรมพื้นบานลานนาของชุมชน
หมื่นสารบานวัวลายชุมชนวัดศรีสุพรรณ ประกอบดวย
แนวทางการพัฒนาดานพื้นที่การคา ดานรานคาและสินคา 
ดานการแตงกาย ดานภาษา ดานวณิพกหรือคนขอทาน  
ด า น ที่ จ อ ด ร ถ  ด า น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ด า น ก า ร แสด ง
ศิลปวัฒนธรรมดนตรี นาฏศิลปพื้นบาน ดานการแสดงสินคา 
การสาธิตงานหัตถกรรมและภูมิปญญาพื้นบาน และดานการ
สืบสานศิลปหัตถกรรม งานวิจัยดานการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กุลแกว คลายแกว (2557) การจัดการทองเที่ยว
เ ชิงวัฒนธรรมภายใตบริ บทการ เปน เมืองมรดกโลก
แนวความคิดเห็นของผูมีสวนจัดการของชุมชนเมืองหลวง
พระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และชุมชน
เมืองเกา  อํา เภอเมือง จั งหวัดสุ โขทัยวิจั งของ ปรีดา  
เหลือบแล (2557) แนวทางการสงเสริมการดําเนินงานดาน
วัฒนธรรมของผูบริหารสถานศึกษา .สั งกัดสํ านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดตาก สราวรรณ  
เ รื อ งกั ลปปวงศ  ( 2558 )  การจั ดการการทอง เที่ ย ว 
เชิงวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมของชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.ถาวร เสงเอียด (2557) ศึกษา
แนวทางการใชวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดราชบุรีเปนฐานใน
การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว บุญญารัตน บุญถนอม 
(2557) การจัดกิจกรรมที่มีผลตอการเสริมสรางภาพลักษณ
การทองเที่ยวกรณีศึกษาผูประกอบการ  ธุรกิจถนนคนเดิน
กองเกา อําเภอเมือง จังหวัดแพร วิจัยของบรรเจิด ศรีมูล 
(2557) แนวทางการออกแบบที่วางและการจัด พื้นที่ใชสอย
ภายในอาคารพักอาศัยที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมลานนา 
(ไทเขิน): จังหวัดเชียงใหม จารุณี ทองจันทรเทพ (2555) การ
มีสวนรวมของผูประกอบการในการพัฒนากิจกรรมถนนคน
เดินวัวลายอ.เมือง จ.เชียงใหม ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบยั่งยืน.อรวรรณ บุญพัฒน (2557) การพัฒนา
รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย.
เพียงพร คํามูล (2557) เสนทางวัฒนธรรมถนนโบราณสาย
เชียงใหม-ลําพูนเพื่อการเรียนรูและทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ฐิตินันห สุขมณี (2557) การบริหารจัดการบริการจัดการ
สาธารณะ กรณีศึกษา โครงการถนนคนเดินเมือง พิษณุโลก 

 การศึกษาเสนทางวัฒนธรรมถนนคนเดินวั วลาย
เชียงใหม โดยจะศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ
ศิลปวัฒนธรรม บนถนนคนเดินวัวลาย อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม เปนอยางไร  สภาพปจจุบันและปญหา บนถนนคน
เดินวัวลาย อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  เปนอยางไร 
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่จะมาเที่ยวถนนคนเดินวัวลาย
มาเที่ยวหรือมาซื้อสินคาเปนอยางไร ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยว

การถนนคนเดินวัวลายเปนอยางไร นอกจากน้ันยังชวยในการ
ทําใหนักทองเที่ยวเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มากยิ่งขึ้นอีกทั้งหลังจบการการทองเที่ยวไปแลวยังนําความรู
ที่ไดไปตอยอดไดอีกดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ถึงปจจัยที่ทําใหถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหมไดรับความ
นิยมและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว อีกทั้ง
ผูวิจัยปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบอยูในหนวยงานของเทศบาล
นครเชียงใหม จึงเปนที่มาของการศึกษา เรื่องการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมถนนคนเดินวัวลาย อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม โดยประเด็นที่จะศึกษา คือ ศึกษาบริบทและสินคา
ทางวัฒนธรรมถนนคนเดินวัวลาย ศึกษาพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวบนถนนคนเดินวัวลาย และศึกษาแนวทาง
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนคนเดินวัวลาย เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดปรับปรุงและพัฒนางานในสวนที่เกี่ยวของ และ
เปนขอมูลสําหรับหนวยงานอื่นในการพัฒนาถนนคนเดิน
แหลงใหมตอไป 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบริบทและสินคาทางวัฒนธรรมถนนคนเดิน
วัวลาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวบนถนนคนเดิน
วัวลาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ถนนคนเดินวัวลาย อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-

Method Research:  MMR)  ระหว า งการวิ จั ย เ ชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใชการสํารวจ สังเกต สัมภาษณ และ
สนทนากลุม และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ใชแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลและคําตอบของงานวิจัย
ครอบคลุม รอบดานและสมบูรณที่สุด พื้นที่วิจัยคือถนน 
คนเดินวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมี 2 กลุม คือ 1) ผูประกอบการ
รานคา รวม 10 คน ใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง ใชการ
สัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม สวนนักทองเที่ยว  
30 คน ใชวิธีคัดเลือกแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 
2 แบบ คือ 1) แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก  
(1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (2) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพ่ึงพอใจของนักทองเที่ยว 2) แบบ
สัมภาษณ แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก (1) ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูประกอบการ (2) ขอมูลเกี่ยวกับนักทองเที่ยว ผูวิจัยรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน วิเคราะหคําถามปลายเปดดวยการวิเคราะหเนือ้หา 
(Content Analysis) คณะผูวิจัยดําเนินการวิจัยระหวางเดือน
สิงหาคม 2559 จนถึงเดือนธันวาคม 2559 
 

4. ผลการวิจัย 

 1. ประวัติถนนคนเดินวัวลาย อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ชุมชนบานวัวลาย จะประกอบไปดวย 3 ชุมชนหลัก
บนถนนวัวลาย คือ ชุมชนหมื่นสารบานวัวลาย ชุมชนวัดศรี
สุพรรณ และชุมชนวัดนันทาราม รวมกันเปนชุมชนใหญโดย
อาณาเขตของหมูบานวัวลาย เริ่มตนตั้งแตบริเวณตลาดประตู
เชียงใหมไปทางทิศตะวันตก ติดถนนชางหลอและถนนทิพย
เนตรสวน ทางทิศตะวันออก เริ่มตั้งแต บริเวณสี่แยกตลาด
ประตูเชียงใหมติดถนนนันทารามไปทางทิศใตจรดถนน ทิพย
เนตร ลักษณะการตั้งบานเรือนเปนการเกาะกลุมกันตาม
เสนทางสัญจรในหมูบาน โดยมีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน 
ภายหลังจากการถูกกวาดตอนมาจากประเทศพมา ชาวชุมชน
วัวลายมีวิถีชีวิตที่เรียบงายดํารงชีวิตดวยการทําการเกษตร 
ปลูกพืช ทําไร ทํานา เพื่อนํามาบริโภคในครัวเรือน สวนที่
เหลือนําไปขายหรือไปแลกเปลี่ยนเปนเครื่องอุปโภค หรือ
บริโภคอื่น ๆ โดยพื้นที่การเกษตรในอดีตอยูในบริเวณชุมชน 
ใกลกับชุมชนและสนามบินเชียงใหมในปจจุบัน เมื่อถึงชวง
ฤดูกาลทํานา ชาวบานวัวลายก็ทํางานดานเกษตรกรรมมี
แหลงน้ําเพื่อใชอุปโภคและบริโภคอยูใกลเคียง เมื่อชวงฤดูทํา
นาและฤดูเก็บเกี่ยวผานไป ชาวบานก็จะใชชวงเวลาดังกลาว
ผลิตงานหัตถกรรม เครื่องเงิน เครื่องเขิน ซึ่งเปนภูมิปญญา
ดั้ งเดิมที่ติดตัวมาตั้งแตกอนมาตั้งรกรากในผืนแผนดิน
เชียงใหม ในอดีตถนนวัวลายยังไมปรากฎรานคาเครื่องเงิน
อยางเชนปจจุบัน มีเพียงการทําหัตถกรรม เครื่องเงิน เครื่อง
เขินในครั ว เรื อน โดยผลิตข าวของเครื่ องใช   ที่ ใช ใน
ชีวิตประจําวันเชน พาน ถาด สลุง (ขันน้ําขนาดใหญ) เปนตน 
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สภาพภูมิทัศนของถนนวัวลายทั้ง 2 ฝง ตั้งแตซอยทางเขาถึง
ทางแยกเขาชุมชนวัดนันทารามริมทางเดินตลอดเสนทางถนน
วัวลายเปนรานคาแผงรอย หรือหาบเร เปนผูคาจากทั้ง 3 
ชุมชน และเปนบุคคลภายนอก มีรานคาหลายประเภท สินคา
ทางวัฒนธรรม ไดแก หัตถกรรมพื้นบาน เครื่องเงิน เครื่อง
เขิน หัตถกรรมพื้นบานอ่ืน ๆ เปนตน 
     2. พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจากตารางท่ี 
1 ศักยภาพดานการบริหารการจัดการแหลงทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวถนนคนเดินวัวลาย เพื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมพบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอ
ถนนคนเดินวัวลาย ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 4.19 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาดานสินคาที่จําหนายที่มีคุณภาพ 
มีความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55 และดานแหลง
ทองเที่ยวมีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม มีความเห็น
นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.50  
     นอกจากนั้น ผลการสัมภาษณจากนักทองเที่ยวใน
ประเด็นศักยภาพของแหลงทองเที่ยวถนนคนเดินวัวลาย
เชียงใหมดานสถานที่จําหนายสินคาและการเลือกซื้อสินคา
ของนักทองเที่ยว ยังพบวา สถานที่ในการแบงเขตจําหนาย
สินคามีพื้นที่คับแคบเกินไปและบางรานอยูนอกเขตที่เปน
ถนน อยูในซอยเล็ก บางครั้งนักทองเที่ยวไมไดแวะเขาไปดูจะ
เดินไปตามสายถนนใหญมากกวาจึงมีโอกาสนอยมากที่จะได
ขายสินคา (มะลิวรรณ ชนะวงษา, สัมภาษณ, 5 พฤศจิกายน 
2559) 
     ศักยภาพดานแรงจูงใจทางวัฒนธรรม ของแหลง
ทองเที่ยวถนนคนเดินวัวลาย เพื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวา  

นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอถนนคนเดินวัวลาย ในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 4.51 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาดานความ
มีชื่อเสียงของสถานที่ทองเที่ยวมีความคิดเห็นมากที่สุด
คาเฉลี่ย 4.75 และดานเรียนรูวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ
ของชุมชน มีความเห็นนอยที่สุด คาเฉลี่ย 4.08  
     นอกจากนั้น ผลการสัมภาษณจาก นักทองเที่ยว ใน
ประเด็นศักยภาพของแหลงทองเที่ยวถนนคนเดินวัวลาย
เชียงใหมดานสถานที่จําหนายสินคาและการเลือกซื้อสินคา
ของนักทองเที่ยว ยังพบวาควรจะมีการแยกประเภทสินคา 
เชน แบงโซนของกินและเสื้อผาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมให
ชัดเจน เพื่อที่กลิ่นอาหารจะไมสงกลิ่นใหกับเสื้อผา (สุทธิณี 
สิงควณี, สัมภาษณ, 5 พฤศจิกายน 2559) 
     ศักยภาพดานราคา ของแหลงทองเที่ยวถนนคนเดินวัว
ลาย เพื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวา นักทองเที่ยวมีความ
คิดเห็นตอถนนคนเดินวัวลาย ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 
3.99เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาดานคาใชจายในการ
เดินทางทองเที่ยว มีความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.23 
และดานราคาอาหารและของฝากมีความเห็นนอยที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.75  
     นอกจากนั้น ผลการสัมภาษณนักทองเที่ยวในประเด็น
ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวถนนคนเดินวัวลายเชียงใหมดาน
สถานที่ จํ าหน า ยสิ นค า และการ เลื อกซื้ อสิ นค า ของ
นักทองเที่ยว ยังพบวาสินคาบางอยางมีราคาแพงเกินเกินไป 
ควรขายสินคาใหเหมาะสมกับราคา ไมหวังกําไรมากเกินไป 
(นายธีรนัย บุญมา, สัมภาษณ, 5 พฤศจิกายน 2559) 
 
 

ตารางที่ 1 ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนวัวลาย 
ที ่ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมถนนคนเดินวัวลาย ระดับความคิดเห็น แปลผล 

 S.D. 
1 สินคาที่จําหนายที่มีคุณภาพ 4.63 0.93 ปานกลาง 
2 สินคาที่มีบรรจภุัณฑทีเ่หมาะสม 4.20 0.84 ปานกลาง 
3 แหลงทองเที่ยวมีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม 3.50 0.70 ปานกลาง 
4 ความนาสนใจแหลงทองเที่ยว 4.55 0.91 ปานกลาง 
5 ความปลอดภัยในการทองเที่ยว 4.05 0.81 ปานกลาง 
6 เปนแหลงทองเที่ยวที่มีสถาปตยกรรม 4.70 0.94 มาก 
7 เรียนรูวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณของชุมชน 4.08 0.82 ปานกลาง 
8 ความมีชื่อเสียงของสถานท่ีทองเทีย่ว 4.75 0.95 มาก 
9 ราคาอาหารและของฝาก 3.75 0.75 ปานกลาง 
10 คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว 4.23 0.85 ปานกลาง 
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     3. ผลการวิจัยศึกษาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมถนนคนเดินวัวลาย 
     ผลการวิจัยสรุปไดวา ชุมชนและรานคารวมรณรงคการ
พูดคําเมือง เกิดการผลักดันแนวคิดรวมกันเพื่อดํารงความ
เปนชาวลานนา สวนการพัฒนาดานที่จอดรถ ควรทําการ
ประชาสัมพันธ ใหขอมูล ระบุพื้นที่ใหบริการจอดรถ เพิ่มการ
ตรวจตราความปลอดภัยทรัพยสินนักทองเที่ยว ควรเพิ่มจุด
บริการทิ้งขยะใหมากกวาเดิม และเพิ่มถุงขยะสํารองสําหรับ
เกิดปญหาขยะลนถัง 
 
5. อภิปรายผล  
 สภาพปจจุบันของถนนคนเดินวัวลาย เกิดจากการ 
ขาดสํานึก รับผิดชอบตอแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนถนนคนเดิน 
ทําใหความเปนเอกลักษณของชาววัวลายถูกขาดหายไป ทํา
ใหเกิดปญหาเกี่ยวกับดานพื้นที่การคา ดานรานคาและสินคา
ภูมิปญญาทองถิ่น อีกทั้ง ปญหาดานที่จอดรถ ดานถังขยะมี
ไมเพียงพอตอความตองการและปญหาดานการแสดงสินคา 
การสาธิตงานหัตถกรรม และภูมิปญญาพื้นบานท่ีมีไมมากนัก
และขาดการเผยแพร สาธิตและแสดงสินคาพื้นบานวัวลาย 
และปญหาดานขาดการสืบสานและสนับสนุนศิลปหัตถกรรม 
สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับแนวคิดของ ไกรฤกษ 
ปนแกว (2555) เชนเดียวกับงานวิจัยของ นุชจรินทร ทับทิม 
(2553) สรุปไดวา แหลงทองเที่ยวถนนคนเดินวัวลายควร
จัดหาพื้นที่จอดและถังขยะใหมากขึ้นและจัดใหมีการสาธิต
สินคาของชาวลานนา 
 นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวถนนคนเดินสวนใหญเปนคนใน
พื้นที่และเปนนักศึกษาสวนมากและนักทองเที่ยวชาวตางก็
พอมีบางปะปนกับคนไทยและสวนใหญจะมาซื้อของกิน
มากกวา สินคา ของฝากถา เปนของฝากก็จะซื้อราคา 
ไมแพงนัก สอดคลองกับงานวิจัยของ นรินทรชัย พัฒนพงศา 
(2547) เชนเดียวกับงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ เนื่องจํานง (2542) 
สรุปไดวา พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เยือนมีความตองการ
ที่จะมาซื้ออาหาร ของกินลานนามากกวาสินคาของฝากที่มี
ราคาแพง 
 รานคาไดมีการพัฒนาทางวัฒนธรรมโดยการรณรงคดวย
การพูดคําเมือง เพื่อใหเปนแนวทางการอนุรักษดานภาษา
เปนกันเองกับนักทองเที่ยวที่มาเยือนถนนคนเดินซึ่งเปน
จุดเดนของถนนคนเดินแตยังขาดขาดผูสืบทอดขาดพื้นที่การ
แสดงและสาธิตสินคาทางดานวัฒนธรรมลานนาซึ่งถนน 
คนเดินยังพบปญหาทางดานเศรษฐกิจแยลงนักทองเที่ยว
นอยลงกวาเดิมและมีปญหาทางดานความปลอดภัยและ
สถานที่จอดรถนอยที่ควรพัฒนาใหมากขึ้นนัก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ นรินทรชัย พัฒนพงศา (2547) เชนเดียวกับ
งานวิจัยของไกรฤกษ ปนแกว (2555) สรุปไดวา แหลง

ทองเที่ยวถนนคนเดินวัวลายมีปญหาทางดานเศรษฐกิจและ
ความปลอดภัยมากที่สุด 
 
6. ขอเสนอแนะ 
 1) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1.1 ชุมชน ตัวแทนชุมชน คณะกรรมการชุมชน และ 
คณะกรรมการกิจกรรมถนนคนเดินวัวลายและหนวยงาน
ราชการในพื้นที่ เชน เทศบาลนครเชียงใหม สํานักงาน
วัฒนธรรมเชียงใหม เขามามีสวนรวมในการจัดพื้นที่การจัด
กิจกรรมแสดงเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมบนถนนคนเดิน 
วัวลาย เพื่อใหเกิดความรวมมือขององคกรชุมชน องคกร
ภาครัฐ รวมถึง ประสานงานและขอความรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการใหขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ
กิจกรรม เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจชุมชน และจังหวัด ใน
การรวมฟนฟูสินคาพื้นบาน อาหารพื้นบาน การสาธิตงาน
หัตถกรรม เครื่องเงิน โลหะ เครื่องเขิน การประดิษฐเย็บ
ดอกไมใบตอง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม เชน การฟอน
เล็บ ฟอนครัวทาน การบรรเลงเพลงพื้นเมืองลานนา ฯลฯ 
เพื่อเปนการสงเสริมและรณรงคใหผูคาบนถนนคนเดินวัวลาย 
แตงกายแบบพื้นเมือง และการใชภาษาพื้นเมือง (อูกําเมือง) 
ในการสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวไทย 
 1.2 ชุมชน ตัวแทนชุมชน คณะกรรมการชุมชน รานคา
และ คณะกรรมการกิจกรรมถนนคนเดินวัวลาย หนวยงาน
ราชการในพื้นที่ เชน เทศบาลนครเชียงใหม สถานีตํารวจ 
และเอกชนในพื้นที่ ควรมีการประสานความรวมมือในการ
พัฒนาพื้นที่การทองเที่ยวถนนคนเดินวัวลาย ในการแกปญหา
ในพ้ืนที่ อยางเครงครัด และแกไขปญหาที่จอดรถ ปญหาดาน
ถังขยะ เพื่อตอบสนองตอจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น 
 1.3 องคกรชุมชนที่เปนวิสาหกิจชุมชน และเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน ทั้ง 3 ชุมชน ประกอบดวยชุมชนหมื่นสาร 
วัวลาย ชุมชนวัดศรีสุพรรณ และชุมชนวัดนันทาราม ควรมี
การรวมกันวางแผนกับชาวบานในชุมชน โดยประยุกตและ
พัฒนาสินคาพื้นบานดั้งเดิม เชน อาหาร หรือยารักษาโรค ใน
รูปแบบของ “การสรางผลิตภัณฑดั้งเดิมในรูปแบบใหม” 
เพื่ อ ให เ กิ ด เป นผลิ ตภัณฑพื้ นบ านออกจํ าหน า ยแก
นักทองเที่ยว และชุมชนอาจขอความรวมมือ กับศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ ในการเขามาฝกอบรมชาวบานที ่
ผลิตสินคาพื้นบาน เพื่อเปนการจุดประกายแนวคิดในการ
พัฒนาสินคาตอไป 
 2) ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้ งตอไป ควรมีการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง ถนนคนเดินในมิติทางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการ 
ของการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ควรมีการศึกษาวิจัยเชิง
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ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุมชน เพื่อพัฒนาอัตลักษณ
ของชุมชนอยางยั่งยืน 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัย
ได รั บความ เมตตากรุณา เปนอย างยิ่ งจาก  อาจารย   
ดร. ประทีป  พืชทองหลาง ที่ไดทุมเท เสียสละเวลาอันมีคา
ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนยิ่ง
ในการศึกษาวิจัยทุกขั้นตอน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ ที่นี ้
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บทคัดย่อ  
          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส ารวจและจัดท าข้อมูลแผนที่ทุนชุมชนบ้านซาง 2) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการทุน
ชุมชนบ้านซาง และ 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการทุนชุมชนบ้านซาง รูปแบบวิจัยเป็นแบบผสานวิธี พื้นที่
วิจัย คือ บ้านซาง ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้น าชุมชน ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ จ านวน 
98 คน ใช้การคัดเลือกแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเขียนบรรยาย
เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) ทุนชุมชนบ้านซาง 2) การพัฒนาศักยภาพการจัดการทุนชุมชน มี 3 ระยะ คือ1) ระยะการ
วางแผนและวินิจฉัย การเตรียมชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์และก าหนดปัญหา 2) ระยะด าเนินกิจกรรม การพัฒนา
ศักยภาพแกนน า การก าหนดกิจกรรม 3) ระยะสรุปและประเมินผล การประเมินสถานการณ์ การสะท้อนคิดและน าเสนอ
ข้อมูล การสร้างเครือข่ายสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง การหาความตรงและสะท้อนคิด    
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, ทุนชุมชน 
 
1. บทน า 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11  
(พ.ศ. 2555–2559) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
กว่ า ช่วงที่ ผ่ านมาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  8–10 
สังคมไทยได้อัญเชิญหลกั“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไป
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับตั้งแต่ระดับปัจเจก
ครอบครัวชุมชนสังคมจนถึงระดับประเทศซึ่งได้มีส่วน
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่
ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็น
พ้องร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
ปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้
เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนา

ประเทศไทยในอนาคตจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่เหมาะสมขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศ
ในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการประเทศที่
ไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวทั้งมีความเสี่ยงใน
หลายมิติที่อาจท าให้ปัญหาต่างๆรุนแรงมากขึ้นการพัฒนา
ประเทศในอนาคตจึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง 
 ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่11 จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนโดยน าทุนของประเทศ
ที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน
พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนา
ประเทศที่ส าคัญได้แก่การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ 
ทุนสังคมทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับ
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ปัจเจกครอบครัวและชุมชนสามารถจัดการความเสี่ยงและ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
ธรรมส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพทุนทาง
การเงิน)มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งโดยใช้
ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและ
การลงทุน ให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆบน
พื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกันในส่วนการเสริมสร้างทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญกับการ
ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง ด้ า น อ า ห า ร ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาค
เกษตรมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อมการเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมทั้งการ
สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่
ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 
 บ้านซาง ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เป็นชุมชนที่มีทุนชุมชนครบทั้ง 6 ด้าน ได้แก่  ทุนมนุษย์  
ทุนสังคม ทุนเงิน ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติและ ทุนทาง
ปัญญาและวัฒนธรรม ซึ่งทุนชุมชนเหล่านั้น ยังไม่ได้มีการ
เก็บข้อมูลและจัดท าแผนที่ทุนชุมชนไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง 
สุ่ ม เสี่ ย งต่ อการสูญหายและหลงลืมไปได้ ในอนาคต 
นอกจากนั้น ชุมชนยังขาดศักยภาพในการจัดการทุนชุมชน
เหล่านั้น ให้คนในชุมชนเห็นคุณค่า และสร้างมูลค่าให้กับทุน
ชุมชนเหล่านั้นได้ โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพการจัดการทุนชุมชนยังไร้ซึ่งเป้าหมาย ขาดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่มีพันธกิจว่า 
“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน”  ได้ให้ความสนใจใน
ง านวิ จั ย เ พื่ อพัฒนาพื้ นที่ ( Area Based Collaborative 
Research)ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบจัดการการ
วิจัยภายในของมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนา
พื้นที่ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีนักวิจัยจ านวนมากขึ้นท่ีให้ความ
สนใจกับโจทย์ปัญหาของพื้นที่และเข้ามาร่วมงานกับจังหวัด
ในการแก้ปัญหากับชุมชนอย่างใกล้ชิดมากขึ้นความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนดังกล่าวนับเป็นนวัตกรรมของ
การพัฒนาสังคมที่ส าคัญสามารถส่งผลต่อการพัฒนานัก
บริหารจัดการการวิจัยเชิงพื้นที่สร้างบรรยากาศทางวิชาการที่
เน้นการวิจัยที่ตอบโจทย์ของพื้นที่ควบคู่ไปกับการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดบริการวิชาการท าให้ระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้มแข็งขึ้นและส่งผลต่อทั้งการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ใน
มหาวิทยาลัยการสร้างงานวิจัยท่ีรับใช้พื้นที่การสรา้งเครอืข่าย
และการยอมรับบทบาทของมหาวิทยาลัยจากชุมชนและ
หน่วยงานในจังหวัดได้เป็นอย่างดี  มหาวิทยาลัยถือเป็นกลไก
ส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่แม้ว่าส่วน
ใหญ่จะเน้นการก าหนดบทบาทของตัวเองในด้านการสอน
แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม แ ต่ ก า ร เ พิ่ ม 
ขีดความสามารถและประสบการณ์ในด้านการวิจัยของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย จ ะ ช่ ว ย ให้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส า ม า รถน า
กระบวนการวิจัยไปใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ปัญหา
ของพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับการ
สร้างและพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วยดังนั้น  งานวิจัย
นี้จึงเป็นการสานต่อพันธกิจและสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิง
พื้นที่เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้
พัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ตลอดจน
ช่วยเหลือชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่า งยั่ งยืน สามารถ
พึ่งตนเองได้ผ่านทุนชุมชนที่มีอยู่แล้ว  ซึ่งงานวิจัยนี้จะช่วยให้
ชุมชนมีแผนท่ีทุนชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนรู้คุณค่า ภาคภูมิใจ
ในสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้  สามารถสร้างมูลค่าจากทุน
ชุมชนเหล่านั้นได้  นอกจากนั้นชุมชนจะได้มียุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพการจัดการทุนชุมชนที่เป็นรูปธรรม น าไป
ปฏิบัติได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทุนชุมชน สามารถส่งต่อ
ให้ลูกหลานได้รักษาไว้ต่อไปได้ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อส ารวจและจัดท าข้อมูลแผนที่ทุนชุมชนบ้านซาง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่
 2. เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการทุนชุมชนบ้านซาง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่
 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการทุน
ชุมชนบ้านซาง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี  
( Mixed methodology)  ทั้ ง ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(Qualitative research)  โ ด ย ใ ช้ ก า รสั มภ าษณ์ เ ชิ ง ลึ ก  
( In- Depth interview)  ก า ร สั ง เ ก ต แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม 
(Participant observation) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
group) และเวทีเครือข่าย (Networking) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) ใช้แบบสอบถามส าหรับ
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พื้นที่การวิจัย ชุมชนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ซาง อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านห้วยน้ าริน บ้านซาง และบ้านต้นขาม ครอบคลุมพื้นที่
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ทั้งหมด ประมาณ 2,200 ไร่ หรือ 4.06 ตารางกิโลเมตร 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ เจ้าหน้าที่ของ
สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ
ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านซาง  มีทั้ งหมด 3 หมู่บ้ าน ได้แก่   
บ้านห้วยน้ าริน บ้านซาง และบ้านต้นขาม มีประชากรทั้งหมด 
4,672 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ของสาธารณสุข 
จ านวน 4 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน 30 คน และประชาชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซาง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 64 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 98 คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการของยามาเน่  
(Taro Yamane, 1973: 886-887) ที่ขนาดความคลาดเคลือ่น 
+5% จากประชากรทั้งสิ้น 4,672 คน จะได้ตัวอย่าง 98 คน 
โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% ยอมให้มีความผิดพลาด
ได้ 5%  
 ขั้นตอนการวิจัย การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการ
วิจัย 2 ข้ันตอนดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและพฤติกรรมการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซาง  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีการด าเนินการดังนี้ 
 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสร้างกรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วมตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 
 2)  น า เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย  ประกอบด้ วย 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity Index =CVI) ค่าที่ยอมรับได้
คื อ  . 80  ขึ้ น ไป  (Polit & Beck, 2012:  337)  ได้ ค่ า  CVI 
เท่ากับ .80 เมื่อได้รับค าแนะน าแล้ว ได้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 3) น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยทดลองใช้สัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่
บ้านห้วยน้ ารินท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน แล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.87 
สามารถน าไปใช้ได้ 
 4) รวบรวมข้อมูลโดยท าการสอบถาม สัมภาษณ์เชิงลึก 
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และประชาชนใน
ชุมชนที่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านซาง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วน
ประเด็นการสอบถามและสัมภาษณ์ คือ 1) ประวัติการเป็น

โรคไข้เลือดออกของประชาชนในชุมชน 2) พฤติกรรมในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกของคนในชุมชน 
 5) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมมาจัดหมวดหมู่ เรียบเรียง แล้วเขียนอธิบาย
เชิงพรรณนาประกอบรูปภาพ 
 6) น าข้อมูลที่ได้ไปให้ผู้เกี่ยวข้องในชุมชนตรวจสอบ
ความถูกต้อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง น าข้อมูลที่
แก้ไขแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป  
 ขั้นตอนที่  2  การสร้างเครือข่ายสุขภาพเพื่อการ
พึ่งตนเองในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซาง อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 
 1) จัดประชุมเครือข่ายสุขภาพ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ของสาธารณสุข 4 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน 30 คน (หมู่บ้านละ 10 คน) ตัวแทนประชาชนทั้ง  
3 หมู่บ้าน จ านวน 64 คน รวมทั้งหมด 98 คน 
 2) สมาชิกเครือข่ายสุขภาพและตัวแทนประชาชน ได้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อค้นหาพฤติกรรมการป้องกัน
และร่วมตัดสินใจในการหาวิธีการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่
เกิดขึ้นในเขตรับผิดขอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านซาง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 3) สมาชิกเครือข่ายและตัวแทนประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมตามที่เครือข่ายก าหนดขึ้น ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไ ข้ เลือดออกที่ เกิดขึ้น ในเขต
รั บผิ ด ชอบของ โ ร งพยาบาลส่ ง เ ส ริ ม สุ ขภาพต าบล 
บ้านซาง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 4) สมาชิกเครือข่ายสุขภาพและตัวแทนประชาชนไดร้ว่ม
รับผลของการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายสุขภาพเพื่อการ
พึ่งตนเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่เกิดขึ้นในเขตรับผิดขอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซาง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 5) สมาชิกเครือข่ายสุขภาพและตัวแทนประชาชนได้
ร่วมกันตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเครือข่ายสุขภาพ
และกิจกรรมที่ด าเนินการในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในเขตรับผิดขอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซาง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ  มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3 ชนิด 
ดังนี ้ 
 1)  แ บ บ สั ม ภ า ษณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ( In- depth interview 
schedule) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลจาก
บุคคลส าคัญที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และประชาชนใน
ชุมชนที่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านซาง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
ประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่ 1) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
2) พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน และ 
3 )  วิ ธี การป้องกันและควบคุม โรคไข้ เ ลื อดออกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซาง 
 2) แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม ใช้ส าหรับการบันทึก
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการเก็บข้อมูลภาคสนามการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซาง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 1) สถานการณ์ 
โรคไข้เลือดออก 2) พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของประชาชน และ 3 )  วิ ธี การป้องกันและควบคุม 
โ ร ค ไ ข้ เ ลื อ ดออกของ โ ร งพยาบาลส่ ง เ ส ริ มสุ ขภาพ 
ต าบลบ้านซาง 
 3) การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) และ
กระบวนการสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่ายสุขภาพเพื่อ
การพึ่งตนเองในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซาง อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1 ชนิด 
ดังนี ้ 
 1) แบบสอบถาม ใช้ส าหรับการสอบถามข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชนที่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  บ้านซาง ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม ่เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) สถานการณ์
ของโรคไ ข้ เลือดออก 3 )  พฤติ กรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของประชาชน 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. บริบทชุมชนและทุนชุมชนบ้านซาง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกชุมชน และประชาชนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซาง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่  
บ้านซาง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 2,200 ไร่ หรือ 
4.06 ตารางกิโลเมตร มีครัวเรือนท้ังหมด 1,012 ครัวเรือน มี
ประชากรท้ังหมด 4,672 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2,992 คน 
เป็นเพศหญิง 2379 คน ประชาชนส่วนใหญ่มีอา ชีพ 
เกษตรกรรม  ท านา ท าสวน ท าไร่และอาชีพอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน (ท าขนมจีน , โรงบ่มยาสูบขนาดเล็ก , รับจ้าง) 

รายได้เฉลี่ยประมาณ 3,000 บาท/คน/เดือน ประชาชนส่วน
ใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ในพื้นที่มีแม่น้ าปิงขนาดใหญ่ไหล
ผ่านขนาบข้างหมู่บ้านซาง มีคลองชลประทานไหลผ่าน ทั้ง
หมู่บ้านห้วยน้ าริน  บ้านซาง และบ้านต้นขาม ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ อาศัยอยู่เป็นครอบครัวขนาดเล็ก คือ มีพ่อ แม่ ลูก อยู่
ร่วมกัน ลูกๆ ไปเรียนหนังสือ และไปท างานอยู่ในตัวเมืองบาง
ครอบครัว ชาวบ้านส่วนใหญ่ มีฐานะปานกลาง ชุมชนทั้ง  
3 หมู่บ้านเป็นพื้นที่ในการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก และสร้างเครือข่ายสุขภาพเพื่อการ
พึ่งตนเอง การศึกษาบริบทชุมชนให้เข้าใจ จะท าให้เข้าถึง 
และรับทราบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่เป็นจริง เป็น
ปัจจุบัน และสามารถน ามาพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2. การพัฒนาศักยภาพการจัดการทุนชุมชนบ้านซาง  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่ 
 2.1  ระยะการวางแผนและวินิจฉยั 
 ส าหรับระยะนี้สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยได้
ดังต่อไปนี้ 
 2.1.1  การเตรียมชุมชน 
     ผู้วิจัยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชุมชนรับทราบ
การสร้างเครือข่ายสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้ เลือดออก โดยช้ีแจงวัตถุประสงค์
โครงการฯ ในการประชุมประจ าเดือนของชุมชน มีการ
ทบทวนแนวคิด และประสบการณ์การป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกของชุมชนผ่านกิจกรรม “ต้นไม้แห่งสุขภาพ
พอเพียง” ที่ระบุภาวะสุขภาพที่พึงประสงค์และแนวทาง
คร่าวๆ ที่จะท าให้เกิดผลอย่างยั่งยืนในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารต าบล เจ้าหน้าที่ของ
สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ
ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านซาง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
 2.1.2  การวิเคราะหส์ถานการณ์และก าหนดปัญหา 
     ผู้วิจัยเชิญภาคประชาสังคม ได้แก่ สมาชิกเครือข่าย
สุขภาพ ตัวแทนประชาชนทั้ ง  3 หมู่บ้ าน เจ้ าหน้าที่
สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ
ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมระบุปัญหาโรคไข้เลือดออก
ในชุมชนสุโดยเสนอข้อมูลกายภาพและสังคมเกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ ซึ่งส ารวจเมื่อ พ.ศ. 2555 โดยโรงพยาบาลสร้างเสรมิ
สุขภาพต าบลบ้านซาง และร่วมกันวิเคราะห์และร่วมคิด
หาทางออกร่วมกันโดยค านึงถึงการดูแลสุขภาพภายใต้
หลักการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
พอประมาณ มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกัน หลังจากนั้น มีการ
ประชุมเครือข่ายสุขภาพและตัวแทนประชาชนอีก 3 ครั้ง 
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เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ผลจากการประชุมร่วมกัน มีโครงการที่ได้รับ
เลือกให้ด าเนินการในชุมชน จ านวน  6 โครงการย่อย 
ตามล าดับ ดังนี้  1) โครงการเปิดบ้านเปิดใจป้องกันภัย
ไ ข้ เลือดออก 2)  โครงการปฏิบัติการ เคอร์ฟิวยุ งลาย  
3) โครงการชุมชนมุ่งพ้นภัยโรคติดต่อ 4) โครงการครอบครัว
ร่วมใจทุกวัยร่วมสร้าง 5) โครงการอาสาเตือนภัยยุงลาย และ 
6) โครงการร าวงย้อนยุค  
 2.1.3  พัฒนาศักยภาพแกนน า 
     การสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของสมาชิก
เครือข่ายสุขภาพพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง ผู้วิจัยจึงจัดให้มี
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุม 
โรคไข้เลือดออก เพื่อให้สมาชิกเกิดความรู้ความเข้าใจการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพ ณ บ้านเพียงนารีสอร์ท  
บ้านห้วยน้ าริน ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ทุกเดือน  
 2.1.4 ก าหนดกิจกรรมของเครือข่าย 
     จัดให้มีการประชุมสมาชิกเครือข่ายสุขภาพและตัวแทน
ประชาชนอย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้วิจัย ผู้น าชุมชน และผู้แทน
ภาคประชาชน เพื่อก าหนดแผนการด าเนินการร่วมกันและ
ก าหนดขั้นตอนการท างาน ข้อตกลงร่วมในการท างาน 
คณะกรรมการโครงการย่อยทั้ ง  6 โครงการก าหนด
วัตถุประสงค์และกิจกรรมของตน สร้างทีมเฝ้าระวังในวัย
เรียน สร้างทีมเฝ้าระวังในวัยท างาน สร้างทีมเฝ้าระวังในวัย
สูงอายุ  
 2.1.5 ประเมินสถานการณ์ของโรคและพฤติกรรม
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชน 
     การวิเคราะห์สถานการณ์รอบสองจากการรวบรวมข้อมูล
โดยการส ารวจพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเพิ่มเติม จ านวน 1,012 ครัวเรือน มีการเก็บ
ข้อมู ล เฉพาะที่ เ กี่ ย วข้ องกับประ เด็ นส าคัญ ของ โ รค
ไข้เลือดออกอีกครั้ง เพื่อให้ตระหนักปัญหาสุขภาพชุมชนมาก
ขึ้นเช่น แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และมาตรการการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกที่ด าเนินการตามโครงการทั้ง  
6 โครงการ เมื่อด า เนินการระยะหนึ่ ง  พบว่า  ปัญหา
สิ่ งแวดล้อม ปัญหาน้ าเสียในคลองเป็นปัญหาเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับโครงการย่อยที่ชุมชนให้ความส าคัญมาก มีการ
วิเคราะห์และแปลผล รวมทั้งค้นหาข้อมูลแหล่งประโยชน์
ภายในและภายนอกชุมชนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละโครงการย่อย
เพิ่มเติม 
  
 

          2.1.6  สะท้อนคิดและน าเสนอข้อมูล 
     น าข้อมูลจากโครงการย่อยที่ประเมินจากสมาชิก
เครือข่ายสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง มาวิเคราะห์น าเสนอในที่
ประชุมคณะท างานโครงการและผู้เกี่ยวข้อง รับฟังข้อคิดเห็น
และสังเคราะห์แนวทางที่ เหมาะสมในการก าหนดแนว
ทางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  เป็นการ
สื่อข้อมูลจากการมีปฏิสัมพันธ์กันในเวทีเสวนาชุมชน  
 2.1.7  สร้างเครือข่ายสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง 
     ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการทั้งหมดเพื่อ
สรุปแนวทางที่ เหมาะสมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซาง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับร่าง) เป็นการด าเนินร่าง
เอกสารเพื่อน าเสนอต้นแบบฯ แก่สมาชิก 
 2.1.8  หาความตรงและสะท้อนคดิ 
     เนื่องจากการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ มีโจทย์
เฉพาะในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใ ช้ในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ดังนั้น จึงจะจัดให้มีการหาความตรงของ
กิจกรรมและแนวทางการป้องกันและควบคุม ดัชนีช้ีวัด
สุขภาพพอเพียง โดยการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านสุขภาพ จ านวน  
2 ท่าน เป็นระยะๆ และสะท้อนคิดร่วมกับสมาชิกเครือข่าย
สุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาบทสรุป 
 2.2  ระยะด าเนินกจิกรรมของเครอืข่าย 
     การด าเนินโครงการในระยะนี้  เป็นการน ารูปแบบที่
พัฒนามาใช้ในชุมชน ประกอบด้วยโครงการย่อย 6 โครงการ 
ตั้งแต่ เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2557 เพื่อพัฒนา
ความสามารถของชุมชนในการพึ่งตนเองด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในการวางแผนจัดการปัญหาสุขภาพ
อย่างมีเหตุผล มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิต นอกจากน้ัน 
ยังมีการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายสุขภาพ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน และประชาชนท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายสุขภาพ จ านวน 
98 คน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นกลุ่มพันธกิจ
หลักในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระยะนี้
สมาชิกเครือเครือข่ายสุขภาพและตัวแทนประชาชนร่วมกับ
ทีมวิจัยด าเนินกิจกรรมในแต่ละโครงการย่อยเน้นให้น า
หลักการ “สามห่วงสองเง่ือนไข” ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ สรุปกิจกรรมพอสังเขป ดังนี้ 
 2.2.1 โครงการเปิดบ้ าน เปิดใจป้องกันภัย
ไข้เลือดออก เป็นโครงการที่เน้นการส ารวจบ้านเพื่อค้นหา
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยอาศัยความร่วมมือของประชาชน
ในแต่ละชุมชน 
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 2.2.2 โครงการปฏิบัติการเคอร์ฟิวยุงลาย เป็น
ความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลายตามบ้านเรือน และแหล่งน้ าในชุมชน  
 2.2.3 โครงการชุมชนมุ่งพ้นภัยโรคติดต่อ เน้น
ประชาชนที่เห็นความส าคัญของการสื่อสารและช่วยเหลือกัน
ภายในชุมชนอย่างเป็นระบบ เครือข่ายสุขภาพร่วมกันหา
แนวทางพบปะประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง จึงจัดโครงการ
ประชุมสัญจรโดยแบ่งพื้นที่เป็น 5 พื้นที่มีการนัดประชุมเพื่อ
สื่อสารและปรึกษาหารือเรื่องการป้องกันและควบคุม 
โรคไข้เลือดออก ตามจุดนัดพบในแต่ละพื้นที่ รวมประชุม
สัญจร 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 30-80 คนในแต่
ละครั้ง 
 2.2.4 โครงการครอบครัวร่วมใจทุกวัยร่วมสร้าง 
เป็นความร่วมมือระหว่างคน 3 วัย คือวัยเรียน วัยท างาน 
และวัยสูงอายุในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มี
การท ากิจกรรมและเสวนา อบรมร่วมกัน 3 ครั้ง 
 2.2.5 โครงการอาสาเตือนภัยยุ งลาย  เมื่ อ
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังระบาดในชุมชน จึงเกิด
โครงการนี้ขึ้น เพื่อร่วมกันก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ
ก าจัดยุงลายโดยอาศัย     จิตอาสาของคนในชุมชนร่วมกัน
ท าลาย 
 2.2.6 โครงการร าวงย้อนยุค เพื่อเป็นการออก
ก าลังกายและรักษาทุนทางวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง 
     หลังจากด าเนินโครงการทั้ง 6 โครงการแล้ว  มีการ
สะท้อนคิดและปรับปรุงกิจกรรมระหว่างการน ากิจกรรมไปใช้ 
จัดให้มีการประชุมคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะทุก
เดือน เพื่อคืนข้อมูลสู่ ชุมชนสะท้อนคิดและประเมินผล
เ บื้ อ ง ต้ น จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ก า ร โ ค ร ง ก า ร ย่ อ ย ทั้ ง  
6 โครงการและภาพรวมของโครงการใหญ่ และท าการ
ปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสม 
 2.3  ระยะการสรุปและประเมินผลเครือข่าย 
 2.3.1 การสรุปผลเครือข่าย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ด าเนินการที่ก าหนดมีการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผล  
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2557 โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกและสนทนากลุ่ม จัดประชุมเครือข่ายสุขภาพและ
ตัวแทนประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อการสะท้อนคิดและถอด
บทเรียน ผู้วิจัยและคณะท างานสรุปรายงานโครงการทั้งหมด 
 2.3.2  การประเมินผลเครือข่าย การประเมินผล
เครือข่ายสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกนั้น นอกจากอาศัยสมาชิกเครือข่ายและผู้ที่
เกี่ยวข้องแล้ว ยังได้ เ ชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและนักสังคมศาสตร์เพื่อให้ค าช้ีแนะ และ

สะท้อนผลของโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
เครือข่ายต่อไป 
3.  การก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการทุนชุมชนบ้านซาง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่
 ผลการจัดโครงการเพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกท้ัง 6 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเปิดบ้านเปิดใจ
ป้องกันภัยไข้เลือดออก 2) โครงการปฏิบัติการเคอร์ฟิวยุงลาย 
3) โครงการชุมชนมุ่งพ้นภัยโรคติดต่อ 4) โครงการครอบครัว
ร่วมใจทุกวัยร่วมสร้าง 5) โครงการอาสาเตือนภัยยุงลาย และ 
6) โครงการร าวงย้อนยุค ผ่านการเสวนา ประชุม สนทนา
กลุ่มย่อย และการสะท้อนคิดในแต่ละโครงการ แต่ละ
ประเด็น สามารถสรุปแนวทางการด าเนินกิจกรรมเครือข่าย
สุขภาพพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ซาง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ในการด าเนินโครงการ 7 ประเด็นดังนี้ 
 3.1 การรับรู้ร่วมกัน  สมาชิกที่เข้ามาอยู่ในเครือข่าย
ต้องมีการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเครือข่าย อาทิ 
ความเข้าใจในปัญหาและมีส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มี
ประสบการณ์ในปัญหาร่วมกัน มีความต้องการความ
ช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้
สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนิน
โครงการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ท าให้
เครือข่ายมีความต่อเนื่อง เพราะหากสมาชิกไม่มีความเข้าใจ
ในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย จะท าให้การประสานงาน และ
การขอความร่วมมือในการด าเนินการเป็นไปอย่างยากล าบาก 
เพราะต่างคนต่างก็ใช้กรอบการมองปัญหาคนละกรอบ ย่อม
มองปัญหาหรือความต้องการที่เกิดขึ้นไปคนละทิศทาง แต่
มิได้ความหมายว่าสมาชิกของเครือข่ายไม่สามารถจะมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน เพราะมุมมองที่แตกต่างย่อมมี
ประโยชน์ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ในการท างาน แต่
ความคิดที่แตกต่างนี้สมาชิกเครือข่ายยอมรับกัน มิฉะนั้น
ความแตกต่างที่มีอยู่จะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักใน
ที่สุด 
 3.2 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การด าเนินกิจกรรม 
“ต้นไม้แห่งความพอเพียง” ท าให้สมาชิกเครือข่ายได้มองเห็น
ภาพของจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
การรับรู้เข้าใจในทิศทางเดียวกันและการมีเป้าหมายที่จะไป
ด้วยกันจะช่วยท าให้ขบวนการขับเคลื่อนมีพลัง เกิดเอกภาพ
และช่วยบรรเทาความขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองความคิดที่
แตกต่างกันได้  ในทางตรงข้าม เมื่อใดที่ วิสัยทัศน์หรือ
เป้าหมายส่วนตัวขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของ
เครือข่ายพฤติกรรมการปฏิบัติของสมาชิก ก็จะเริ่มแตกต่าง
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จากสิ่ งที่สมาชิกเครือข่ายกระท าร่วมกัน ดังนั้น  แม้ว่า
วิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการสร้างให้เกิดขึ้น 
แต่ก็จ าเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้และสมาชิกของเครือข่าย
ก็ควรมีวิสัยทัศน์ย่อยส่วนตัวที่สอดคล้องไปด้วยกันกับ
วิสัยทัศน์ของเครือข่าย แม้อาจไม่ได้ซ้อนทับอย่างแนบสนิท
กับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายแต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3.3 การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 
เครือข่ายเกิดจากที่สมาชิกแต่ละคนก็มีความต้องการของ
ตนเอง แต่ความต้องการเหล่านั้นจะไม่สามารถบรรลุผล
ส าเร็จได้หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ความจ ากัดนี้ท าให้เกิด
การรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชน์ร่วมที่มากเพียงพอจะ
ดึงดูดใจให้รวมเป็นเครือข่าย ดังนั้น การรวมเป็นเครือข่ายจึง
ต้องตั้งอยู่บนฐานของผลประโยชน์ท่ีมีร่วมกัน ซึ่งผลประโยชน์
ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
เช่น เกียรติยศ ช่ือเสียง การยอมรับโอกาสในความก้าวหน้า 
ความสุข และความพึงพอใจ เป็นต้น กล่าวโดยสรุปก็คือ การ
ที่จะดึงใครเข้ามามีส่วนร่วมในขบวนการเครือข่ายจ าเป็นที่
จะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีเขาจะได้รับจากการเข้าร่วม  
 3.4 การมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนและทุกกิจกรรม นับเป็น
กระบวนการที่ส าคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของ
เครือข่าย เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายในเครือข่าย 
(All stake hoders in network) ย่อมเป็นเง่ือนไขที่ท าให้
เกิดการร่วมรับรู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือกระท า
อย่างเข้มแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายจึงควร
เป็นไปในลักษณะของความเท่าเทียมกัน (Equal status) ใน
ฐานะของ “หุ้นส่วน (Partner)” ของเครือข่าย ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ในแนวราบ (Horizontal relationship) ท่ีเท่า
เ ที ย ม กั น แ ท น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น แ น ว ดิ่ ง  ( Vertical 
relationship) หมายความว่า หากการรวมตัวเป็นเครือข่าย
เกิดขึ้นระหว่างรัฐกับชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐ ก็ต้อง
วางสถานะของตนเองเทียบเท่ากับประชาชนในฐานะของ
สมาชิกเครือข่ายมิใช่การวางตัวเป็นเจ้านายเหนือประชาชน 
อย่างไรก็ตามแม้จะยากในทางปฏิบัติในหลายๆ กรณีเพราะ
ต้องอาศัยการเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่าย
และการสร้างบริบทแวดล้อมอื่นๆ เข้ามาประกอบด้วย แต่ก็
ยังเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องกระท าหากต้องการสร้างเครือข่ายที่
เข้มแข็ง 
 3.5 การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน องค์ประกอบที่จะ
ท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่องก็คือ การที่สมาชิกของ
เครือข่ายต่างก็ต้องเสริมสร้างซึ่งกันและกันโดยที่จุดแข็งของ
ฝ่ายหนึ่งไปช่วยเสริมจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจะท าให้
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวเป็นเครือข่ายมากกว่า

การไม่สร้ างเครือข่ายแต่ต่ างคนต่างอยู่  ตัวอย่างเ ช่น 
นักวิชาการที่เข้าใจสภาพท้องถิ่นเข้าไปท าการวินิจฉัยร่วมกับ
ประชาชนในท้องถิ่น ก็จะช่วยให้เกิดการสะสมองค์ความรู้
ของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
ในขณะที่ประชาชนในท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลและความร่วมมือใน
การศึกษาวิจัย หรือการที่มูลนิธิขององค์กรธุรกิจ ช่วย
สนับสนุนด้านเ งินแก่องค์กรประชาชน ขณะเดียวกัน
ความส าเร็จขององค์กรประชาชนก็สร้างช่ือเสียงแก่องค์กร
ธุรกิจนั้นด้วย 
 3.6 การพึ่งพิงร่วมกัน เนื่องจากธรรมชาติความจ ากัด
ของสมาชิกในเครือข่ายทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน 
หรือก าลังคน สมาชิกของเครือข่ายจึงไม่สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเอง การจะท าให้เป้าหมายร่วมส าเร็จได้
นั้นสมาชิกต่างจ าเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก
ในเครือข่ายเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน การจะท า
ให้สมาชิกหรือ  หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันให้แน่นหนา  
จ าเป็นต้องท าให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่า หากเอาหุ้นส่วนคน
ใดคนหนึ่งออกไปจะท าให้เครือข่ายล้มลงไปได้ การด ารงอยู่
ของหุ้นส่วนแต่ละคน จึงจ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของเครือข่าย 
ซึ่ งการพึ่งพิงร่วมกันนี้จะส่งผลท าให้สมาชิกต้องมีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ  
 3.7 การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน สมาชิกในเครือข่าย
ต้องท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกด้วยกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียนหรือ
การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน เป็นต้นซึ่งผลของการ
ปฏิสัมพันธ์นี้ ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่าย
ตามมาด้วย ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์
เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกัน (Reciprocal exchange) มิใช่
ปฏิสัมพันธ์ฝ่ายเดียว (Unilateral exchange) ยิ่งสมาชิกมี
การปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใด ก็จะยิ่งเกิดความผูกพันภายใน
ระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้นซึ่งจะช่วยให้เกิดการเช่ือมโยงใน
ระดับที่แน่นแฟ้นมากยิ่งข้ึน (Highly integrated) นอกจากนี้ 
การปฏิสัมพันธ์ ยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น 
จะช่วยให้เครือข่ายเข้มแข็งยิ่งข้ึน 
 
5. อภิปรายผลวิจัย 
จากผลการวิจัยดังกล่าว สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
     1. ชุมชนพื้นที่วิจัยทั้ง 3 แห่ง มีการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกสูงเป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่ และมี
พื้นที่ระบาดระดับ A คือ มีผู้ป่วยติดต่อกันเกินกว่า 4 สัปดาห์
ใน 3 หมู่บ้าน ซึ่งหมายถึง กระบวนการควบคุมการระบาด
ของโรคที่ด าเนินการอยู่นั้นไม่ได้ผล หรือยังไม่เข้มแข็งพอ  
ซึ่ ง เกิดจากการขาดทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในชุมชน สอดคล้องกับกุนนิดา ยารวง (2555) ที่
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนในต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน มี  
3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความเพียงพอของทรัพยากรในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก 2) ทักษะการใช้ทรัพยากรใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 3) การได้รับการ
สนับสนุนกระตุ้นเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัคร
สาธารณสุข และบุคคลที่ใกล้ชิดการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก   
     2. การสร้างเครือข่ายสุขภาพพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง 
จะส าเร็จและมีประสิทธิภาพได้ต้องการอาศัยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  สอดคล้องกับกฤษฎา โยธารักษ์ 
(2553) ที่ศึกษาการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านที่พบ
อุบัติการณ์โรคสูงและอุบัติการณ์โรคต่ า อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกในหมู่บ้ านที่พบ
อุบัติการณ์ของโรคสูงอยู่ในระดับปานกลางและหมู่บ้านท่ีพบ
อุบัติการณ์ของโรคต่ าอยู่ ในระดับสูง โดยหมู่บ้านที่พบ
อุบัติการณ์ของโรคต่ าจะมีการรับรู้ที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่สูงกว่า
หมู่บ้านที่พบอุบัติการณ์ของโรคสูง การสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนให้เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมท ากิจกรรม
ก าจัดลูกน้ ายุงลายและลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จะน าไปสู่
การลดปัญหาโรคไข้เลือดออก เช่นเดียวกับ ยุทธพงศ์ ภามาส 
(2553) ได้ศึกษาการสร้างพลังประชาชนในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ การสร้างพลัง
ในการป้องกันและควบคุม โรคไข้ เลือดออก กิจกรรม
ประกอบด้วย การระบุปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัย
ในการเกิดโรคไข้เลือดออก การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การเลือกกิจกรรม
แก้ไขปัญหา การมอบหมายแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การปฏิบัติ
ตามแผนและติดตามประเมินผล จะท าให้การสร้างพลัง
ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกสามารถ
ท าให้ประชาชนมีการรับรู้ความสามารถตนเองและการปฏบิตัิ
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น 
     3. แนวทางการด าเนินกิจกรรมเครือข่ายสุขภาพเพื่อการ
พึ่งตนเองเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซางที่ประสบผลส าเร็จ
นั้น เนื่องจากอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สอคล้อง
กับแนวคิดของเกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  (2543) ที่ได้
น า เ สนอแนวทางการสร้ า ง เ ครื อข่ า ยประกอบด้ วย  

7 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้ร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกนั 
การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วม 
การ เสริมสร้างซึ่ งกันและกัน การพึ่ งพิ งกัน และการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
 
6. บทสรุป 
     ผลจากการรวบรวมความคิดเห็นชาวบ้านในเวทีเสวนา
และกระบวนการกลุ่ม พบว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญาในการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมพื้นฐานที่
ชาวบ้านใช้ในการด าเนินชีวิตได้ การปรับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในด้านสุขภาพนั้นเป็นการประยุกต์จากแนวคิด
พื้นฐานด้านพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันอย่าง 
บูรณาการกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน แยกออกจากการ
พัฒนาด้านอื่นๆ ค่อนข้างยาก กระบวนการพัฒนาเพื่อน าไปสู่
ชุมชนสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง ก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างประชาชน นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง ท่ีมุ่งเป้าไปที่การ
พัฒนาอย่างสอดคล้องและหลอมรวม เช่น ระบบช่วยเหลือ
ดูแลในชุมชนเป็นการใช้ความร่วมมีจากหลายหน่วยงานที่
ช่วยแก้ปัญหา ป้องกันปัญหาในชุมชน มีผลต่อคุณภาพชีวิต
และการร่วมกันดูแลซึ่งกันและกัน เป็นต้น ที่มีการสร้าง
สัมพันธภาพด้วยความจริงใจ มีการใช้กิจกรรมกลุ่ม น า
ชาวบ้านให้ร่วมกิจกรรม โดยมอบโจทย์ให้กลุ่มช่วยกันระดม
สมอง กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติต่อเนื่องกันไป ท าให้เกิด
โครงการย่อยตามความต้องการของชุมชน และนักวิจัยมีการ
สอบถามความต้องการของชุมชนสม่ าเสมอและจัดให้มี
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและชาวบ้าน โดยที่นักวิจัยไม่ได้เป็น
ผู้ก าหนดประเด็นหรือวัน เวลา แต่จะสอบถามความต้องการ
และความสะดวกของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการ
นัดหมาย  
 
7. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
     การสร้างเครือข่ายสุขภาพพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองนั้น 
ต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาสุขภาพพอเพียงตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการสร้างทัศนคติ ให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามทาง
สายกลาง ไม่หลงสู่การบริโภคนิยมใช้หลักการสามห่วงสอง
เง่ือนไขที่พัฒนาการรู้คิดร่วมกับการมีคุณธรรม ในการปฏิบัติ
ตนเน้นหลักการที่ เหมาะสมในการบริ โภคอย่ างพอดี
พอประมาณ มีเหตุผลในการตัดสินใจและมีการวางแผนมี
ภูมิคุ้มกันชีวิตในยามฉุกเฉินและป้องกันอันตรายสุดท้าย
ผู้วิจัย เสนอให้มีการด าเนินการต่อเนื่องและติดตามผลระยะ
ยาว เพ่ือประเมินผลกระทบโดยรวม 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ  
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียน
เปี่ยมสุข เทศบาลต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาลต าบลสันโป่ง ผู้บริหารโรงเรียนเปี่ยมสุข  ผู้น าชุมชน  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการ  
จัดกิจกรรมโรงเรียนเปี่ยมสุข ผู้สูงอายุนักเรียนโรงเรียนเป่ียมสุข รวมจ านวน 28 คน  การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่ มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูลโดยวิธีสามเส้า 
การวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย  ผลการวิจัยพบว่า  
          1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เกิดจากการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้แก่ เทศบาลต าบลสันโป่ง คณะสงฆ์ต าบลสันโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้น าชุมชนและชมรมผู้สูงอายุใน
ต าบลสันโป่ง   
          2. รูปแบบการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเปี่ยมสุข จัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์ เป็นการตอบสนองเพื่ อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ใน 4 มิติ คือ มิติด้านร่างกาย  มิติด้านจิตใจ  มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ โดยผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจ สนุกสนาน ให้ความร่วมมือช่วยคิด ช่วยท า ร่วมเสนอความคิดเห็น และมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมท ากิจกรรมโรงเรียน
เปี่ยมสุข 
          3. รูปแบบความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรงเรียนเปี่ยมสุข มีปัจจัยความยั่งยืน ได้แก่ ภาวะผู้น าและ
ความเข้มแข็งของแกนน าผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถ  การให้ความร่วมมือของผู้สูงอายุนักเรียนโรงเรียนเปี่ยมสุข  การให้
ความส าคัญ พร้อมการสนับสนุนจากนายกเทศมนตรี ผู้บริหารเทศบาลต าบลสันโป่ง  ผู้น าชุมชน  หน่วยงานองค์กรภาครัฐทั้ง
ในและนอกชุมชน ตลอดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนเปี่ยมสุขท่ีเป็นระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคัญ  

ค าหลัก :  รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน  คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โรงเรียนเปี่ยมสุข 

Abstract 
          This research aims to study the model of community’ s participation in improving the quality of life 
of the elder in Piam Sook School San Pong district Mae Rim Chiang Mai.  From in-depth interviews with 28 
key informants are the administrator of San Pong District,  The administrator of Piam Sook School, 
Community leader,  Officials involved in organizing Piam Sook school activities,  the elder in Piam Sook 
School Participatory observation and Non Participatory observation. Statistical analysis was performed with 
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triangular technique for harmony and correctness, content analysis and inductive conclusion for quantitative 
data.  The research findings were as follows: 
     1.  The model of community’ s participation in improving the quality of life of the elder in Piam Sook 
School Getting cooperation from San Pong District Municipality Sanpong Parish District Health Promotion 
Hospital Community leaders and elderly clubs in San Pong district. 
     2. The activity of Piam Sook School is organized once a week, every Friday are response to improve the 
quality of life for the elderly in 4 dimensions is the body dimension.  Psychological dimension Social  
dimensions And economic dimension which Elderly are happy, have fun, cooperate, help, think, help, make 
suggestions. And happy every time to participate in school activities. 
     3. Model Community’s Participation in Sustainable Improving the Quality of Life of the Elder.There are 
sustainability factors, including leadership and empowerment of older leaders.  Collaboration of Elderly 
Students in Piam sook School Importance With the support of the mayor from The administrator of San 
Ping District Municipality, community leaders, government organizations both inside and outside the 
community. Throughout the school management system is a systematic focus on community participation 
is important. 

Keywords : Model Community’s Participation, the Quality of Life of the Elder, Piam Sook School 

1. บทน า 
      ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุที่ เพิ่มอย่าง
รวดเร็วทั้งนี้เนื่องจากระบบสาธารณสุขได้รับการพัฒนามาก
ขึ้น การตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ยิ่ง ส่งผลให้ภาครัฐก าหนดมาตรการเพื่อเตรียมการรองรับให้
การดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) องค์การสหประชาชาติ
ได้ประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุไว้ว่า ปี พ.ศ.2544 -2643 
(ค.ศ.2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึง 
การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งโลกรวมกัน และมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุ
เหล่านี้จะมีฐานะยากจน เป็นประเด็นทางสังคมและเศรษฐกจิ
ที่แต่ละประเทศต้องมีแผนรองรับ ส าหรับประเทศไทย 
ส านักงานสถิติแห่งขาติระบุว่าประเทศไทยได้ถูกจัดให้เป็น
ประเทศที่อยู่ในสังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ พ.ศ.2548 ซึ่งใน
ขณะนั้นประเทศไทยมีประชาชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 
10.4 ของประชากรทั้งหมด โดยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พยากรณ์โครงสร้าง
ประชากรไทยก าลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุว่า 
“ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรและเป็น
สั ง คมผู้ สู ง อ ายุ ส ม บู รณ์ แบบภาย ใน ช่ ว ง ร ะหว่ า งปี   
พ.ศ. 2551-2571  สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.1 เป็นร้อยละ 23.5 หรือ 1 ใน 4 ของ
ประชากรทั้งประเทศ นอกจากนี้ ส านักสถิติแห่งชาติ ได้
รายงานผลการส ารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย 

พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของประชารผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นได้ ชัด โดยในปี 2537 มี 
ผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ  
ปี 2545 – 2550 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4 และ 10.7 
ตามล าดับ และในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.2 หรืออาจ
กล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็น 1 ในประเทศกลุ่มอาเซียนที่เข้า
สู่สังคมของผู้สูงวัย (Aging Society) การเป็นผู้สูงวัย คือการ
ที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากขึ้น มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่วัยเด็ก
และวัยแรงงานลดน้อยลงเรื่อย ๆ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2557, ค าน า) [7] 
     สังคมผู้สูงอายุ จึงเป็นประเด็นที่ควรให้ความส าคัญและ
ไม่อาจละเลยได้  รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องให้การส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการท างานด้านผู้สูงอายุอย่าง
เหมาะสม โดยการจัดสรรทรัพยากร องค์ความรู้ในการพัฒนา
สังคมผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าสู่ภาคการผลิต 
การน าความรู้ และพลังของผู้สูงอายุมาจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้สูงอายุทั้งด้านสังคม อารมณ์ สุขอนามัย การเงิน ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ที่
สมบูรณ์  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยต้องอาศัยรูปแบบ
กระบวนการที่เป็นขั้นตอนก่อให้เกิดการยกระดับพัฒนา
คุณภาพของผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืน 
    ผู้สูงอายุมีความกังวลที่จะต้องเผชิญกับช่วงวัยแห่งการ
เปลี่ยนผ่านของชีวิตท่ีต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
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มากมาย เป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต หรือ
ต้องมีการปรับระบบวิถีการด า เนิน ชีวิต ใหม่  ทั้ งการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือร่างกาย อารมณ์ ด้านการ
เรียนรู้ สติปัญญา ด้านเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคม สิ่ง
เหล่านี้มีความแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล ปัจจุบันครอบครัวมี
ภาระต้องรับผิดชอบในการท ามาหากิน การปรับตัวในการ
รองรับเศรษฐกิจท่ีต้องใช้จ่ายสูงขึ้น ท าให้สมาชิกในครอบครัว
ไม่มีเวลาในการเอาใจใส่ สนใจดูแลผู้สูงอายุเหมือนดังแต่ก่อน  
ขณะที่ระบบเครือญาติและเพื่อนบ้านในชุมชนก็มีปฏิสัมพันธ์
กันน้อยลง สังคมในลักษณะ “บ้านใกล้เรือนเคียง” จึงถูก
แทนที่ด้วยความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวย ตัวใครตัวมัน ผู้สูงอายุยัง
ขาดโอกาสในการส่งเสริมให้สามารถพึ่งพาตนเอง เพราะเกิด
ความเคยชินกับการเป็นผู้ขอรับบริการจากรัฐ โดยถูกท าให้
คิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องการช่วยเหลือเกื้อกูล และรู้สึก
ว่าตนเป็นผู้ด้อยโอกาส ประกอบกับระบบครอบครัวเครือ
ญาติ และเพื่อนบ้านยังขาดความเข้าใจ 3 ประการ คือ1. การ
ให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้สูงอายุ การตระหนักถึง
บทบาทครอบครัวและชุมชนต่อการดูแลผู้สูงอายุ 2. การขาด
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการดูแล ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะทางกาย ใจ สังคม
และปัญญาที่เข้มแข็ง 3. การตระหนักว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มี
คุณค่าและผ่านประสบการณ์มามากมาย ท าอย่างไร
ครอบครัวและชุมชนจะน าสิ่งที่ผู้สูงอายุมี ถ่ายทอดสู่คนรุ่น
หลังได้  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิ ใจที่สามารถท า
ประโยชน์ให้กับลูกหลานมากกว่ารู้สึกว่าเป็นภาระที่ลูกหลาน
ต้องเลี้ยงดู [1] การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่
ต้องการวางแผนอย่างเป็นระบบและเริ่มด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคัญ 
     เทศบาลต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มี
ประชากรผู้สูงอายุจ านวนมากที่ยังไม่ได้รับการดูแลและ
พัฒนาศักยภาพรวมทั้งขาดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงตระหนักถึงความส าคัญ
ของสังคมผู้สูงอายุและถือว่าผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลสันโป่ง 
11 หมู่บ้าน เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านของปูชนียบุคคล 
เป็นผู้มีองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชน และสามารถยกระดับ
คุณภาพผู้สูงอายุในเทศบาลได้  จึงได้มีแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิด
การท างานในเชิงรุก โดยมีแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคนและระบบคุ้มครองทางสังคม ที่เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมและ
ชุมชน  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข โดยค านึงถึงความเช่ือมโยงของการด าเนินงานใน
ระดับพื้นที่และท้องถิ่น อันจะเป็นการเตรียมการรองรับการ

เป็นสังคมผู้สู งอายุต่อไปโดย พ.ต.ต.ศุภวัฒน์  สุพันธ์  
นายกเทศมนตรีต าบลสันโป่ง จึงได้จัดตั้งโรงเรียนส าหรับ
ผู้สูงอายุขึ้น โดยให้ช่ือว่า “โรงเรียนเปี่ยมสุข” ท าพิธีเปิด
อาคารเรียนโรงเรียน เปี่ยมสุข ณ เทศบาลต าบลสันโป่ง 
อ าเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558   
ซึ่งมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดทั้งได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มาร่วมกิจกรรม
ให้กับผู้สูงอายุ เช่น การฟังเทศน์จากพระสงฆ์ การร่วม
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ข้อปฏิบัติที่ผู้สูงอายุควรทราบ รวมทั้ง
มี วิ ทยากรมาบรรยาย ให้ความรู้ เ กี่ ย วกับการรั กษา 
สุขภาพ ฯลฯ ในทุกวันศุกร์ปัจจุบันมีนักเรียนผู้สูงอายุร่วม
เป็นสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเปี่ยมสุขมากกว่า 
120 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มในการ
ขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลสันโป่ง 
     จากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ ในโรงเรียนเป่ียมสุข เทศบาลต าบลสันโป่ง 
โดยเน้นการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ
เช่น เทศบาลต าบลสันโป่ง, ผู้น าชุมชน, คณะผู้วิจัย, ผู้บริหาร
และนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนเปี่ยมสุข, อาสาสมัครในชุมชน,  
เพื่อรวบรวมเป็นรูปแบบแนวทางการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลต าบลสันโป่งโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ให้มีผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น เป็นผู้
มีบทบาทส าคัญต่อชุมชน สามารถพี่งพาตนเองได้อย่างเป็น
รูปธรรมและอย่างยั่งยืน( Sustainability) ต่อไป  

2.วัตถุประสงค ์
     เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนรว่มของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โรงเรียนเปี่ยมสุข(ผู้สูงอายุ) 
เทศบาลต าบลสันโป่ง  อ าเภอแมร่มิ จังหวัดเชียงใหม ่

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
    แนวคิดการมีส่วนร่วมในสังคมไทย เป็นแนวคิดทฤษฎีที่
ส าคัญในการพัฒนาชนบทที่ปรากฎในสังคมไทย นับตั้งแต่ 
พ.ศ.2520 และปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529) เป็นต้นมา ได้บรรจุการ
มีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นการสนับสนุนการพัฒนาที่ให้ชาวบ้าน
ช่วยเหลือตนเองได้ และการสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 
ได้ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
7 (พ.ศ.2535-2539) เน้นให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ของสังคมสมัยใหม่และระบบตลาดอย่างแนบแน่น และ
แผนพัฒนา เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชา ติ  ฉบั บที่  8  
(พ.ศ.2540-2544) ก็เน้นการจัดท าแผนประสานพ้ืนท่ี ภารกจิ 
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และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
จวบจนมาถึงปัจจุบัน [3] สันติชัย  เอื้อจงประสิทธ์ิ (2551)[6] 
ได้กล่าวถึงสาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากรไว้ว่า 
หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
คิดริเริ่มตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการร่วมรับผิดชอบใน
เรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง การที่จะ
สามารถท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อ
แก้ไขปัญหา และน ามาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรให้
ดีขึ้นนั้นผู้น าจะต้องยอมรับในปรัชญาการพัฒนาว่า มนุษย์ทุก
คนมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและ
พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของส่วนรวมในองค์กร  
นอกจากนี้ มณฑล  จันทร์แจ่มใส (2551)[4] ได้กล่าวถึง
ลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมของบุคคล
จะต้องมีและเกิดขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ การบริหารจัดการ
ด าเนินงานตามแผน การเสียสละก าลังแรงงานของบุคคล 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ก าลังเงินหรือทรัพยากรที่มีอยู่ 
      แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู งอายุ  ประสพ  
รัตนากร (อ้างใน แสงเดือน  มุสิกรรมณี, 2545) ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะ 7 ประการที่ผู้สูงอายุพึงมี อันจะน าไปสู่การมี
ความสุขทางใจหรือการที่ผู้สูงอายุจะมีความพึงพอใจในชีวิต
ได้ คือ ข้อแรกเป็นผู้มีสุขภาพท่ีดี เป็นผู้ที่ไม่เคยหมดหวัง เป็น
ผู้ที่มีความขยันขันแข็ง เป็นผู้ที่ท าตัวดี เป็นผู้ที่เช่ือถือได้ เป็น
ผู้ที่มีเกียรติในตนเองและเป็นผู้ที่มีความ 
      ศิ รินุช   ฉายแสง (2553) [5]  ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดอ านาจเจริญ 
ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยทางชีวสังคม 5 ตัวแปร กลุ่มปัจจยั
น า 6 ตัวแปร กลุ่มปัจจัยเอื้อ 2 ตัวแปร และปัจจัยเสริม 2 ตัว
แปร รวม 15 ตัวแปร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  2.ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมี
ทั้งหมด 6 ตัวแปร ได้แก่ ความเช่ือ ความสามารถตนเองใน
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี การได้รับแรงสนับสนุนจากผู้น าชุมชน
และชาวบ้าน การรับรู้ประโยชน์ของการมีคุณภาพชีวิตดี 
อาชีพหลัก และการได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและสถานภาพ โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมดนี้
สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ร้อยละ 54.6 และมี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ .387 
        ชนะโชค  ค าวัน (2553)[2] ได้ศึกษาแนวทางการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปลากปาก จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก 
มีคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นในภาพรวม หรือรายด้าน ซึ่ง
ประกอบด้วยด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพ

ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปราน
กลาง ส่วนแนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มี 
4 แนวทางได้แก่ แนวทางการมีส่วนร่วมของครอบครัว แนว
ทางการพัฒนาด้านจิตใจ แนวทางการช่วยเหลือกรณีการ
เจ็บป่วย  แนวทางการส่งเสริมรายได้และแนวทางการจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อการด ารงชีพของผู้สูงอายุ 
      สุพร  คูหา (2552)[8] ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาด้านร่างกาย โดยการเจ็บป่วย
ทางร่างกาย ด้านจิตใจพบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับความจ าไม่ดี 
แต่พบว่ามีความพอใจต่อความสัมพันธ์ทางสังคมเกี่ยวกับการ
ดูแลเอาใจใส่ของสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ยังพบว่ามี
ค ว า ม พ อ ใ จ ต่ อ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่ เ ป็ น อ ยู่ เ กี่ ย ว กั บ
สภาพแวดล้อมภายนอกบ้าน เช่น สะอาด บรรยากาศดี ไม่มี
มลพิษ  2) ปัญหาการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า 
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากผู้สูงอายุขาดความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาของตนเองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ 
3) แนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้อายุพบว่า ต้องให้
ความส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายเป็น
อันดับแรกก่อน โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เป็น
ประจ าทุกเดือน รองลามต้องให้ความส าคัญทางด้านจิตใจ 
โดยการเสริมสร้างความมั่นคงทาใจด้วยการจัดโครงการแสดง
ธรรมเทศนาส าหรับผู้สูงอายุเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนี้
ควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจัด
กิจกรรมกลุ่ม ชมรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม รวมถึง
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ด้านสภาพแวดล้อม ควร
เน้นให้มีการเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพคนชรา แบบจัดเป็นสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สูงอายุโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
        ดารารัตน์  พืชนอก และ การุณย์  บัวเผื่อน (2557)[3] 
ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญจ านวน 20 ราย ผลการศึกษาพบว่า 
(1) ด้านกระบวนการตัดสินใจ ผู้สูงอายุต้องการการดูแลเอา
ใจใส่ ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และต้องการให้เพิ่ม
เงินเบี้ยผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุจะให้ความส าคัญกับเรื่องรายได้
มากที่สุด รองลงมาคือเรื่องสุขภาพร่างกายและการดูแลเอา
ใจใส่ ผู้สูงอายุจะเลือกท าโครงการที่ได้รับผลประโยชน์ทันที 
และเป็นโครงการที่สร้างรายได้ ผู้สูงอายุจะร่วมท ากิจกรรมใน
โครงการอย่างต่อเนื่อง (2) ด้านการด าเนินโครงการ ได้รับ
ความร่วมมือจากหลาย ๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น เทศบาล
ต าบลหนองบัวลาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัวลาย 
ผู้สูงอายุจะมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม ช่วยคิด ช่วยท า 
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ช่วยสนับสนุนงบประมาณ และถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ 
ผู้สูงอายุมีการจัดตั้งกลุ่มกันเอง แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ ท าตาม
มติส่วนใหญ่ของกลุ่ม (3) ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ มีการ
แบ่งปันผลประโยชน์ทุกสิ้นปี ตามที่ตกลงกันไว้ ผลประโยชน์
เชิงคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุรู้สึกมีความ
สนุกสนานในการท ากิจกรรม ผู้สูงอายุดีใจรู้สึกว่าตัวเองมี
คุณค่าเมื่อชุมชนให้ความส าคัญ การกระจายผลประโยชน์  
ผู้สูงอายุ มีสิทธิ์ ท่ีจะเข้าร่วมโครางการทุกโครงการ การ
แบ่งปันผลประโยชน์มีการตั้งกฎกติการ่วมกัน (4) ด้านการ
ประเมินโครงการ ผู้สูงอายุต้องการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ผู้สูงอายุต้องการให้มีกิจกรรม
ตลอด คาดหวังอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรค 
คาดหวังให้เงินเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่ม  มีความเท่าเทียมกันท่ีจะเข้า
ร่วมโครางการทุกโครงการที่จัดขึ้น 
       จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เห็นถึง
กระบวนการ รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงตามบริบทของ
แต่ละชุมชน โดยค านึกถึงความต้องการของผู้สูงอายุ รวมถึง
ปัจจัยแวดล้อม โดยทุกงานวิจัยต่างมุ่งเน้น ที่จะน าองค์ความรู้
ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
4. วิธีการวิจัย  
        คณะผู้วิจัย ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ตาม
ระเบียบวิธีวิจัยสังคมศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวจิยั
ดังนี ้
       4.1 การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
( Documentary Study)  โ ด ย ศึ ก ษ า จ า ก ห นั ง สื อ 
วารสารวิชาการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารการ
ด าเนินโครงการของโรงเรียนเปี่ยมสุข (ผู้สูงอายุ) 
       4.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) การลงพื้นที่
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
เทศบาลต าบลสันโป่ง ผู้บริหารโรงเรียนเปี่ยมสุข  ผู้น าชุมชน  
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมโรงเรียนเปี่ยมสุข 
ผู้สูงอายุนักเรียนโรงเรียนเปี่ยมสุข รวมจ านวน 28 คน การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
รวมทั้งกิจกรรมของโรงเรียน   
    ประชากรที่ศึกษา 
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเปี่ยมสุข โดยเลือกจ าเพาะเจาะจง ผู้
ที่ ให้ข้อมูลที่ส าคัญ โดยเป็นไปตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลสันโป่ง จ านวน 3 คน  เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล
สันโป่ง จ านวน 3 คน  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล จ านวน 2 คน คณะผู้บริหารโรงเรียนเปี่ยมสุข จ านวน 
5 คน  ผู้น าชุมชนต าบลสันโป่ง 5 คน และตัวแทนผู้สูงอายุ
นักเรียนโรงเรียนเปี่ยมสุข 10 คน รวมจ านวน 28 คน 
    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    คณะผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เป็นเคร่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
     1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยให้
ครอบคลุมกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2. น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และ
น ามาปรับปรุ งแก้ ไ ข  โดยมี เนื้ อหา ในการสัมภาษณ์
ประกอบด้วย  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล, ค าถามปลายเปดิที่
ผู้ให้ข้อมูลสามารถมีอิสระในการตอบเกี่ยวกับแนวคิดรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
    3. แบบบันทึกภาคสนาม ในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม โดยสังเกตการด าเนินงานและกิจกรรมของ
โรงเรียนเปี่ยมสุข ซึ่งเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนเปน็
ส าคัญ 
    วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 
    คณะผู้วิจัยเป็นผู้รวบรวมข้อมูลด้วนตนเอง โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) จากผู้ที่มีบทบาทและ
ให้ข้อมูลส าคัญในการด าเนินงานของโรงเรียนเปี่ยมสุข โดยให้
อิสระในการตอบค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรงเรียนเปี่ยมสุข 
เทศบาลต าบลสันโป่ง เพื่อความถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมูล
(Reliability) การเก็บรวมรวมข้อมูลในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้จด
บันทึกพร้อมทั้งขออนุญาตบันทึกเทปเสียงสัมภาษณ์และ
บันทึกวีดีโอการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนเปี่ยมสุข เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
 
5. ผลการวิจัย  

1. ผู้สูงอายุโรงเรียนเปี่ยมสุข ปัจจุบันมีสมาชิกนักเรียน 
120 คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มี
อายุระหว่าง 60-80 ปี เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวที่มี
สมาชิกประมาณ 3 -4 คน ส่วนใหญ่ครอบครัวมีอาชีพ
เกษตรกรรม รับจ้าง ในภาคการเกษตร มีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง มีความรู้สึกมั่นคงด้านที่อยู่  ผู้สูงอายุทุกคนได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพทุกเดือนจากเทศบาลสันโป่ง โดยน าไปแจกให้ที่
หมู่บ้าน อยากได้เบี้ยยังชีพที่สูงขึ้นกว่าปัจจุบัน  ผู้สูงอายุรู้สึก
ชอบที่จะมาร่วมกิจกรรม และมีความสุขทุกครั้งที่มาโรงเรียน
เปี่ยมสุข  โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เกิดจากการได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ เทศบาลต าบลสันโป่ง คณะสงฆ์ต าบล
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สันโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้น าชุมชนและ
ชมรมผู้สูงอายุในต าบลสันโป่ง  ตลอดถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในอ าเภอแม่ริม  

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเปี่ยมสุข จัด
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์ เป็นการตอบสนองเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ใน 4 มิติ คือ (1) มิติด้านร่างกาย จัดให้
มีกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ การตรวจวัดความดัน การ
ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงวัย การออกก าลัง
กายประกอบเพลง การรับประทานอาหารที่เหมาะส าหรับ 
ผู้สูงวัย และมีสถานท่ีส าหรับท ากายภาพบ าบัดให้แก่ผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหาสุขภาพด้วย ซึ่งในมิติในด้านร่างกายนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากโรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลสันโป่งเข้ามาให้ความรู้   (2) มิติด้าน
จิตใจ จัดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ท าวัตร
เช้าเจริญสมาธิภาวนา การรับฟังการบรรยายธรรมจาก
พระสงฆ์ในอ าเภอแม่ริมทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน และการรับ
ฟังการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญผู้มีความรู้ในการรักษา
สุขภาพใจของผู้สูงอายุ (3) มิติด้านสังคม มีการจัดงานฉลอง
วันเกิดให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนนั้น โดยมีการเป่า
เค้กผลไม้ การร้องเพลงอวยพรวันเกิด นอกจากนี้หากมี
นักเรียนผู้สูงอายุเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ก็จะมีการจัดกิจกรรม
ต้อนรับ  ในส่วนของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ
นั้น จะจัดให้มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณตีามเทศกาล 
เช่น การรดน้ าด าหัวปีใหม่เมือง , การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ล้านนา, การประกวดผู้สูงอายุ เป็นต้น และยังจัดให้มีการ
ทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ  การไปศึกษาดูงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุทั้งในและต่างจังหวัด ตลอดถึงมีหน่วยงาน องค์กร 
รวมทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเปี่ยมสุข 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุอีกดว้ย 
(4) มิติด้านเศรษฐกิจ โรงเรียนเปี่ยมสุขได้เห็นถึงความ
ต้องการด้านรายได้เป็นของตนเอง ไม่อยากเป็นภาระของ
ลูกหลาน จึงพยายามจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้แก่
นักเรียนโรงเรียน เช่น การจัดท าดอกไม้จันทน์ , การท าลูก
ประคบสมุนไพร, การประดิษฐ์เครื่องจักสาน, การท าดอกไม้
ประดิษฐ์ แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากขาดตลาด
รองรับ รวมทั้งขาดการพัฒนาเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้มี
ความโดดเด่น จึงต้องหาแนวทางการพัฒนาต่อไป แต่ยังคงมี
ผู้สูงอายุบางรายที่น าสินค้ามาจ าหน่ายที่โรงเรียน เช่น ผัก 
ผลไม้ ของใช้ ของช าร่วย สร้างรายได้พอสมควร  อย่างไรก็
ตามแม้อาจยังขาดมิติด้านรายได้ แต่ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ 
สนุกสนาน ให้ความร่วมมือช่วยคิด ช่วยท า ร่วมเสนอความ
คิดเห็น และมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมท ากิจกรรมโรงเรียน
เปี่ยมสุข 

3. รูปแบบความย่ังยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุโรงเรียนเปี่ยมสุข มีปัจจัยความยั่งยืน ได้แก่ ภาวะ
ผู้น าและความเข้มแข็งของแกนน าผู้ สูงอายุที่มีความรู้
ความสามารถ โดยคณะผู้บริหารของโรงเรียนเปี่ยมสุข
ปัจจุบัน มีวิสัยทัศน์ ที่ต้องการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โรงเรียนให้มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าให้แก่ผู้สงูอายุ ตลอด
ถึงมีความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุทั้ง
ในและนอกจังหวัดเชียงใหม่  นอกจากนี้ ความยั่งยืนของ
โรงเรียนเปี่ยมสุขคือ การให้ความร่วมมือของผู้สูงอายุนักเรยีน
โรงเรียนเปี่ยมสุข  การให้ความส าคัญ พร้อมการสนับสนุน
จากนายกเทศมนตรี ผู้บริหารเทศบาลต าบลสันโป่ง  ผู้น า
ชุมชน  หน่วยงานองค์กรภาครัฐทั้งในและนอกชุมชน ตลอด
ถึงการบริหารจัดการโรงเรียนเปี่ยมสุขที่เป็นระบบโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคัญ  

 
6.  อภิปรายผลการวิจัย  
     จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าให้เห็นถึงรูปแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเปี่ยมสุข 
เทศบาลต าบลสันโป่ง โดยมุ่งเน้นความร่วมมือเพื่อให้ชุมชน 
ซึ่งผลการร่วมมือของชุมชนย่อมเป็นสิ่งส าคัญในการช่วย
ตัดสินใจ การมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น สร้างเป็น
พลังที่เข้มแข็งแก่ชุมชนโดยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับ มณฑล  จันทร์แจ่มใส (2551) ที่ได้กล่าวถึง
ลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมของบุคคล
จะต้องมีและเกิดขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ การบริ หารจัดการ
ด าเนินงานตามแผน การเสียสละก าลังแรงงานของบุคคล 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ก าลังเ งินหรือทรัพยากรที่มีอยู่  
เช่นเดียวกับ สันติชัย  เอื้อจงประสิทธิ์ (2551)[6] ที่ได้ให้
ทัศนะว่า สาระส าคัญของการมีส่วนร่วม คือ  การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานและการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมี
ผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง การที่จะสามารถท าให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา และ
น ามาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรให้ดีขึ้ นนั้นผู้น า
จะต้องยอมรับในปรัชญาการพัฒนาว่า มนุษย์ทุกคนมีความ
ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและพร้อมที่จะ
อุทิศตนเพื่อกิจกรรมของส่วนรวมในองค์กร การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในเทศบาลต าบลสันโป่ง มุ่งเน้นตระหนักและเห็น
คุณค่ าความส าคัญของผู้ สู ง อายุ ว่ า เป็ นผู้ ที่ มี ความรู้
ความสามารถที่จะถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานได้สืบทอด 
ภูมิปัญญา ประสบการณ์ องค์ความรู้นั้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ชนะโชค  ค าวัน (2553)[2] ได้ศึกษาแนว
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ทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปลากปาก จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า 
แนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มี  4 
แนวทางได้แก่ แนวทางการมีส่วนร่วมของครอบครัว แนว
ทางการพัฒนาด้านจิตใจ แนวทางการช่วยเหลือกรณีการ
เจ็บป่วย  แนวทางการส่งเสริมรายได้และแนวทางการจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อการด ารงชีพของผู้สูงอายุ 
      ในส่วนของการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โรงเรียนเปี่ยมสุขน้ัน จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน ตลอดถึงภาวะผู้น าที่เข้มแข็งของผู้สูงอายุที่เป็น
ผู้บริหารโรงเรียน และผู้บริหารเทศบาลต าบลสันโป่งที่คอยให้
การสนับสนุนงบประมาณ  
 
7. สรุป  

รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ สู งอายุ  กรณีศึกษาโรงเรียนเ ป่ียมสุข เทศบาล 
ต าบลสันโป่ง เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน
ที่เห็นความส าคัญของผู้สูงอายุที่เป็นปูชนียบุคคล เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ชีวิต เป็นผู้มีภูมิปัญญา องค์ความรู้สามารถ
ถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานอนุชนรุ่นหลัง จึงเกิดการจัดตั้ง
โรงเรียนเปี่ยมสุข เป็นศูนย์กลางการพบปะของผู้สูงอายุใน
เทศบาลต าบลสันโป่ง โดยจัดให้มีบริการรถรับ -ส่ง แก่
ผู้สูงอายุที่อยู่ไกล การจัดสวัสดิการ อ านวยความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุ  และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
ทั้ง 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ จน 
ประสบความส าเร็จเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีหน่วยงาน 
องค์กร โรงเรียนผู้สูงอายุทั้งในและนอกจังหวัดเชียงใหม่ มา
ศึกษาดูงานโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานของ
โรงเรียนเปี่ยมสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ยังคง
ต้องรอการพัฒนาในด้านรายได้ของผู้สูงอายุ ที่ต้องการมี
รายได้เป็นของตนเอง ไม่อยากเป็นภาระของบุตรหลาน 
อยากมีรายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ต้องการ อยาก
มีกิจกรรมพบปะพูดคุยให้บ่อยขึ้น และอยากให้มีกิจกรรมที่
หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้ สู งอายุ  จาก
ผลการวิจัยนี้ ส่งผลต่อแนวทางการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่ อเสนอต่อเทศบาล 
ต าบลสันโป่ง เช่น ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
พัฒนา คุณภาพชีวิ ตผู้ สู งอายุ เ ทศบาลต าบลสัน โป่ ง , 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ , การจัดตั้ง
กองทุนผู้สูงอายุต าบลสันโป่ง, การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุ  ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ าในผู้สูงอายุ
เป็นต้น  ในส่วนข้อเสนอแนะนั้น ผู้สูงอายุต้องการที่จะให้มี

การเพิ่มสวัสดิการ เพิ่มเบี้ยยังชีพ การจัดให้มีการไปทัศน
ศึกษาท าบุญตามสถานที่ส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งต้องการให้มี
การจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ให้บ่อยขึ้น ตลอดถึงจัดให้มี
การออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่สบาย, การเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ
เข้ามาเป็นนักเรียนโรงเรียนเปี่ยมสุขให้เพิ่มขึ้น 

 
8. กิตติกรรมประกาศ 
      บทความนี้ เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาโรงเรียนเป่ียมสุข เทศบาลต าบลสัน
โป่ง อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่”  ซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน  โดยความ
เห็นชอบของ วช. ประจ าปี 2560  ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่อนุมัติ
งบประมาณในการท าวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้บริหาร 
เทศบาลต าบลสันโป่ง ผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเปี่ยมสุข  
ตลอดถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ท าให้ผลการศึกษาในครั้ง
นี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ อันจะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ครบทั้ง 4 มิติ คือ ร่างกาย 
จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  ให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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บทคัดย่อ  
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21 โดยศึกษา
จากการด าเนินโครงการบวรสันติสุข ของวัดสว่างบรรเทิง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก  
เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ผู้ริเริ่มให้มีโครงการ ผู้น าชุมชน  ผู้แทนจากโรงเรียนบ้านแม่สา ผู้แทนหน่วยงานราชการในต าบลแม่สา 
และผู้เข้าร่วมโครงการบวรสันติสุข รวมทั้งสิ้น จ านวน 16 คน และใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูลโดยวิธีสามเส้า การวิเคราะห์เนื้อหาและการ
สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย  ผลการวิจัยพบว่า  
          1. ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 พระสงฆ์ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
แต่เดิมเป็นการเผยแผ่ที่คอยตั้งรับ เปลี่ยนเป็นเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการบวรสันติสุข มุ่ งเน้นให้พระสงฆ์เปลี่ยนรูปแบบ
การเผยแผ่ธรรมะ โดยปรับเปลี่ยนการประกอบศาสนกิจจากเดิมที่วัด  ไปจัดที่บ้านของญาติโยมแทน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
ภายในต าบล 
          2. บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ยังคงไว้ซึ่งบทบาทที่มีมาแต่อดีต คือ พระสงฆ์เป็น
ศูนย์รวมจิตใจเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน บทบาทความเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ บทบาทนักพัฒนาสังคม บทบาทนัก
บริหารจัดการประสานความรว่มมือในชุมชน  บทบาทของการเป็นผู้สอนคุณธรรมจรยิธรรม  และบทบาทผู้น าทางพ้นทุกข์  แต่
ทั้งนี้ในยุคศตวรรษที่ 21 พระสงฆ์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแผ่ธรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย เพื่อจูงใจแก่พุทธศาสนิกชนได้น าไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตน เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 

ค าหลัก:  บทบาทของพระสงฆ์, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, ศตวรรษท่ี 21 , โครงการบวรสันตสิุข 

Abstract 
          This research aims to study the role of monks in the propagation of Buddhism in the 21st century of 
“Ba Worn Santisook Project” Wat Sawangbuntirng Mae Sa, Mae Rim, Chiang Mai. From in-depth interviews 
with 16  key informants  are  Abbots and clergy who initiate community- based projects, representatives 
from Ban Mae Sa Representatives of government agencies in Mae Sa district And participants of the project 
Participatory observation and Non Participatory observation .  Statistical analysis was performed with 
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triangular technique for harmony and correctness, content analysis and inductive conclusion for quantitative 
data.  The research findings were as  follows: 
          1.  In the midst of the transformation of the 21st century, monks have had to change roles in the 
propagation of Buddhism. Originally traditionally a missionary. Change to be more proactive. The Ba Worn 
Santisook Project . Focus on the priests change the style of propagation Dharma. By altering the ministry of 
the original temple. Go to the house of your kith and kin instead. Rotation within the district. 
          2. The role of monks in the propagation of Buddhism in modern times. It still has a role to play, but 
the past is a Buddhist monk centered on the respected people in the community. Spiritual Leadership Role 
Social Development Role The role of community management The role of being moral moral instructor 
And the leader of the way out of suffering. However, in the 21st century, monks had to adapt the method 
of dissemination to reflect the current situation. There are a variety of techniques. To encourage Buddhists 
to apply to their way of life. To be a complete human in the 21st century 
 
Keywords: The Role of Monks, the propagation of Buddhism , the 21st century,   Ba Worn Santisook Project 

 
1. บทน า 
    ท่ามกลางกระแสของโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนไทยทั้งในลักษณะที่มีความเจริญด้านวัตถุ แต่ในทางจิตใจ
นั้นกลับพบว่ามีผลกระทบในเชิงลบค่อนข้างมาก มีความเสื่อม
ถอยทางคุณธรรมจริยธรรม สะท้อนให้เห็นถึงการไม่สามารถ
น าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ผู้ที่
เป็นบุคคลส าคัญในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาก็คือพระสงฆ์ซึ่งบทบาทของพระสงฆ์ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน ยังคงเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย
มุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายประกอบแต่กรรมดี ท า
จิตใจให้ผ่องใส พระเลิศพิพัฒน์ จนฺทปญฺโญ (2554, หน้า7) 
ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาพระสงฆ์มีบทบาทส าคัญยิ่งในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆ์ไทยได้จัดให้มีกิจกรรม เช่น การ
ก่อตั้งวัด และจัดให้มีพระธรรมทูตทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งพระสอนศีลธรรมที่เข้าไปสอนในโรงเรียน 
หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ต่างก็จะมีวัดประจ าหมู่บ้านของตนเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติรวมของคนทั้งหมู่บ้าน วัดจึง
เป็นศูนย์รวมประชาชนและมีบทบาทส าคัญดังต่อไปนี้ (1) วัด
เป็นสถานที่ชาวบ้านส่งกุลบุตร มาอยู่รับใช้พระสงฆ์และรับ
การฝึกอบรมทางศีลธรรม และเล่าเรียนวิชาการต่าง ๆ ตามที่
มีสอนในสมัยนั้น (2) วัดเป็นสถานท่ีพ่อแม่ ตลอดจนคนแก่คน
เฒ่า สตรี มารับความรู้ด้วยการสดับพระธรรมเทศนา (3) วัด
เป็นสถานที่พยาบาล ที่รักษาผู้เจ็บป่วยตามภูมิรู้ของคนใน
สมัยก่อน โดยวัดเป็นแหล่งต าราแพทย์และพระสงฆ์ท าหน้าท่ี
เป็นหมอรักษาพยาบาล คนเจ็บป่วยทั่วไป(4) วัดเป็นสถาน
สงเคราะห์ที่บุตรหลานชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีวิต 
และศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนถึงผู้ใหญ่ที่ยากจน ได้มาอาศัย

เลี้ยงชีพ (5) วัดเป็นสถานท่ีพักอาศัยของคนเดินทาง (6) วัด
เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านได้มาพบปะสังสรรค์และพักผ่อนหย่อน
ใจ โดยที่ทางวัดได้จัดสถานที่ต่าง ๆ บริเวณวัดให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และร่มรื่น (7) วัดเป็นสถานที่รื่นเริง ที่จัด
เทศกาลและมหรสพต่าง ๆ ส าหรับชาวบ้านทั้งหมด เช่น 
ประเพณีวันสงกรานต์ งานเทศน์มหาชาติ และยังเป็นสถานท่ี
พบปะของคนหนุ่มสาวด้วย (8) วัดเป็นบ่อเกิดและศูนย์กลาง
ของศิลปกรรม แขนงต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม และวรรณกรรม (9) วัดเป็นที่ไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตครอบครัว และความ
ทุกข์ต่าง ๆ ของชาวบ้าน (10) วัดเป็นสถานท่ีส าหรับชาวบ้าน
รอบวัดมาท าบุญและบ าเพ็ญกุศล ตลอดจนประกอบพิธีกรรม
ต่าง ๆ ทางศาสนา (11) วัดเป็นคลังพัสดุ ส าหรับเก็บของใช้
ต่าง ๆ ที่ชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกัน เมื่อมีงานที่วัดหรือขอยืมไป
ใช้เมื่อคราวมีงาน (12) วัดเป็นศูนย์กลางการบริหาร หรือการ
ปกครองที่ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน จะเรียกลูกบ้านมาประชุมกัน 
เพื่อบอกแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนั้นวัดจึงเป็นสถานที่ที่มี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตในสังคมไทย 
     ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสงฆ์ผู้ซึ่งเป็นสาวก 
หนึ่งในพุทธบริษัทสี่ มีบทบาทส าคัญที่ได้รับมอบหมายจาก
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเป็นหน้าที่ของพุทธ
สาวก คือมีหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ค าสอนให้ความรู้ความเข้าใจ 
แล้วปฏิบัติตามพระธรรมค าสอนนั้นแล้ว ต้องสอนผู้อื่นให้
ปฏิบัติตามด้วย จึงจะได้ช่ือว่าพระสงฆ์สาวก ดังพุทธวจนะที่
ทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “จรถ ภิกฺข จาริก  พหุชนหิตาย 
พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทว
มนุสสาน  เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺม  อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลฺ
ยาณ  ปริโยสานกลฺยาณ ” แปลว่า ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ขอเธอ
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ทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชน
หมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และเพื่อ
ความสุขแก่ทวยเทพ และมนุษย์ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจง
แสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น (ศีล) งามในท่ามกลาง (สมาธิ) 
และงามในท่ีสุด (ปัญญา) เถิด…ดังนี้เป็นต้น การเผยแผ่จึงเป็น
หน้าที่หลักของพระสงฆ์ ทั้งที่เรียกว่าการเทศน์ แสดงธรรม 
หรือการปาฐกถาก็ตาม ซึ่งประชาชนท่ัวไปให้ความเคารพและ
สนใจที่จะฟังสาระที่พระสงฆ์เป็นผู้ให้อยู่แล้ว บทบาทของ
พระสงฆ์ที่เป็นปกติของประชาชนมองเป็นวิถีชีวิตหรือเป็น
กิจวัตรของพระสงฆ์ คือการแสดงธรรมในวันพระ ในเทศกาล
วันส าคัญ พระสงฆ์ได้โอกาสในการแสดงธรรมการเผยแผ่ธรรม
อยู่เป็นปกติและในรูปแบบท่ีไม่เป็นรูปแบบ กล่าวคืออาจจะใช้
วิธีการพูดคุยสนทนาในโอกาสพบปะ จะเป็นการเผยแผ่โดยไม่
เป็นกิจจะลักษณะ แต่ก็แฝงไปด้วยข้อคิดทางธรรม หรือใน
โอกาสที่ประชาชนมาท าบุญวันเกิดแล้วขอพรจากพระสงฆ์ 
พระสงฆ์ให้พร พร้อมข้อคิด เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เป็นการ
สอนที่ผู้รับไม่รู้ว่าถูกสอน แต่ได้ซึมซับเอาค าสอน เอาคติธรรม 
ได้เกิดการเรียนรู้พระธรรมค าสอน สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตของตนเองได้อย่างแท้จริง  แต่ที่กล่าวมาเมื่อสังคม
เปลี่ยนไป วิถีชีวิตของคนไทยถูกปรับเปลี่ยน เวลาในการที่
พระสงฆ์จะพบปะ และมีโอกาสแสดงธรรมหรือเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นไปค่อนข้างยาก เนื่องจากพุทธศาสนิกชน
ส่วนใหญ่ต้องท างานหาเลี้ยงชีพ การที่จะเข้าวัดท าบุญ 
ฟังเทศน์ หากไม่ตรงกับเทศกาลวันหยุด ก็ไม่มีโอกาส หรือแม้
จะเป็นวันหยุดก็จะไปเที่ยวพักผ่อน โดยไม่ได้เข้าวัดท าบุญ 
ดังน้ันในศตวรรษท่ี 21 โลกมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว พระสงฆ์ในฐานะผู้สืบทอดค าสอนของพระพุทธเจ้า 
จ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
มุ่งเน้นการเผยแผ่เชิงรุกให้มากขึ้น น าเอาวิกฤตมาเป็นโอกาส
เพื่อน าหลักธรรมค าสอนเข้าสู่จิตใจของพุทธศาสนิกชนในทุก
ช่วงวัย 
      วัดสว่างบรรเทิง ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่  ได้จัดให้มีโครงการเผยแผ่ธรรมะค าสอนของ
พระพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ โดยให้ ช่ือโครงการนี้ว่า 
“โครงการบวรสันติสุข” โดยเป็นการประสานความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในต าบลแม่สา ประกอบด้วย วัดสว่างบรรเทิง  
หมู่บ้าน  หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ในต าบลแม่สา เป็น
การจัดโครงการโดยมีแนวคิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เชิงรุก ไม่รอให้พุทธศาสนิกชนมาที่วัด แต่เป็นการยกวัดไปไว้
ที่บ้ าน  น าพระสงฆ์สามเณรและศรัทธาญาติ โยม ไป
ประกอบศาสนพิธีในช่วงตอนเย็น ท าวัตร สวดมนต์ ฟังธรรมะ
บรรยาย การเสวนาธรรม ที่บ้านของผู้มีจิตศรัทธาและความ
พร้อมในการรับเป็นเจ้าภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือศรัทธา
ประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ เด็ก คนหนุ่ม

สาว คนชรา  ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง และยังได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน พระสงฆ์
สามเณรในต าบลแม่สา มาร่วมโครงการเป็นจ านวนมากทุก
ครั้งท่ีจัด 
    จากที่กล่าวมา คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ศตวรรษที่ 21 โดยศึกษาจากการด าเนินโครงการบวรสันติสุข 
ของวัดสว่ างบรรเทิ ง  ต .แม่สา อ .แม่ ริ ม  จ . เ ชียงใหม่   
เพื่อเป็นต้นแบบโครงการตัวอย่าง หรือแนวปฏิบัติที่ดี   
(Best Practice) ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษท่ี 
21 ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการช่วยพัฒนาจิตใจของคนไทย ให้มี
ความสุข เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างสังคมไทยให้น่าอยู่   
สมกับที่เป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซี่งเป็น
เอกลักษณ์ส าคัญของประเทศไทย 

  
2.วัตถุประสงค ์
     เ พื่ อ ศึ กษา บทบาทของพระสงฆ์  ใ นกา ร เผยแผ่
พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา : โครงการบวร
สันติสุข วัดสว่างบรรเทิง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
     บวรชน  มีที่มาจากค าว่า บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)  
ค าว่า บวร ตามพจนานุกรมค านี้หมายถึง ประเสริฐ ล้ าเลิศ 
นอกจากนี้ยังเป็นค าราชาศัพท์ที่ ใช้อยู่ ในราชส านักด้วย
เช่นกัน ค าว่า บวร เกิดจากการอักษรสามตัวมาเรียงต่อกัน
จนเกิดเป็นค าที่มีความหมายตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรง
มองค านี้ด้วยความลึกซึ้งและละเอียดอ่อน ยิ่งไปกว่านั้นยัง
ทรงใช้อธิบายลักษณะโครงสร้างและความสัมพันธ์ทาง
สังคมไทยในมุมกว้างอย่างครอบคลุม ค าว่า บวร อักษรสาม
ตัวนี้มีความหมายในตัวของมันเอง เป็นความหมายที่ผูกพัน
และคุ้นเคยตลอดมาเริ่มจาก บ. ใบไม้ แทนค าว่า บ้าน ซึ่ง
บ้านก็คือที่พักอาศัยหรือครอบครัวก็ได้ บ้านให้ความรัก 
ความอบอุ่นผูกพัน แม้จะเป็นหน่วยหรือสถาบันที่เล็กที่สุดใน
โครงสร้างสังคม แต่เป็นฟันเฟืองที่มีความหมายและส าคัญ
ที่สุด ว.แหวน แทนค าว่า วัด เปรียบเสมือนศูนย์กลางจิตใจ
ของคนไทยมาแต่ครั้งอดีตเป็นสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
อบรมสั่งสอนคนในชุมชนรอบ ๆ วัดให้ประพฤติถูกท านอง
คลองธรรม วัดนอกจากจะเป็นสถาบันที่ประกอบศาสนกิจ
ของพระสงฆ์แล้ว ส าหรับชาวบ้านยังเป็นสถานที่ให้คนใน
ชุมชนพบปะกัน ใครเดือดร้อนใจก็มาปรึกษากัน กลับจากวัด
ก็ได้ค าสอนดี ๆ กลับไปมากมาย อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่ง
ทุกศาสนา ล้วนแต่สอนให้ทุกคนท าความดี  ดังนั้น ว.แหวน 
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จึ ง มี นั ยหมายถึ ง ศ าสนาทุ กศ าสนา ในแผ่ นดิ น ไทย  
ร.เรือ  แทนค าว่า โรงเรียน  คือสถานท่ีให้ความรู้อย่างมีแบบ
แผน ส าหรับเด็กเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต 
ภาระของโรงเรียนอาจดูหนักบ้างในปัจจุบัน เนื่องจาก
โรงเรียนต้องดูแลนักเรียนเหมือนดังเป็นลูกหลานของตน 
นอกจากนี้โรงเรียนจะต้องให้ความรู้ทางวิชาการอย่างเต็มที่
เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดีของสังคม ภูวณัฐสร์  หนูมาก (2549 , 
หน้า 11-13)[5] 
    การท าให้ บวร ประสานกันอย่างลงตัวไม่ได้เป็นเรื่องยาก 
หากเพียงแต่ปัจจุบันเรามักลืมมองสังคมไทยในอดีตที่มีความ
อบอุ่นมีความผูกพันกันระหว่างบ้าน วัด  โรงเรียน เพราะ
สถานการณ์ปัจจุบัน มีการ เปลี่ ยนแปลงที่ ส า คัญของ
ประชาคมโลก และความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สังคมไทยมีความเจริญทางวัตถุ เศรษฐกิจ ความ
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว แต่ตรงกันข้ามสภาพจิตใจของคน
ในสังคมกลับตกต่ าลงเรื่อย ๆ  ปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ จึง
เกิดขึ้นและทวีความรุนแรง จนต้องหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมแนวคิด บวรชน จึงเป็น
แนวคิดในการรวมตัวกันของ บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน 
ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมที่ส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และเป็นการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ ยังมีผู้ให้ค านิยามเกี่ยวกับการ
ส่วนร่วม ดังนี้ ประพันธ์พงศ์  ชิณพงษ์(2551)[2] ได้ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นผลมา
จากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลง ความเห็นพ้องต้องกันนั้นจะมีมากพอ
จนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติการ กล่าวคือ 
ต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่ที่จะเข้าร่วม
ปฏิบัติการนั้น และเหตุผลที่คนมาร่วมปฏิบัติการได้จะต้อง
ตระหนักว่าการปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุ่ม หรือในนามของ
กลุ่มหรือกระท าการผ่านองค์กร ดังนั้นองค์กรจะต้องเป็น
เสมือนตัวท่ีท าให้การปฏิบัติการบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่
ต้องการ สันติชัย  เอ้ือจงประสิทธิ์ (2551)[7] ได้กล่าวถึง
สาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากรไว้ว่า หมายถึง 
การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง 
ๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง การที่จะสามารถ
ท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา 
และน ามาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรให้ดีขึ้นนั้นผู้น า
จะต้องยอมรับในปรัชญาการพัฒนาว่า มนุษย์ทุกคนมีความ
ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและพร้อมที่จะ
อุ ทิศตนเพื่ อกิจกรรมของส่วนรวมในองค์กร  มณฑล   

จันทร์แจ่มใส (2551) [6] ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วน
ร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมของบุคคลจะต้องมีและเกิดข้ึนมา
โดยตลอด ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนโครงการ การบริหารจัดการด าเนินงานตามแผน 
การเสียสละก าลังแรงงานของบุคคล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ 
ก าลังเงินหรือทรัพยากรที่มีอยู่ 
      แนวคิดในด้านบทบาทที่ส าคัญของพระสงฆ์กับการเผย
แผ่พระพุทธศาสนานั้น พุทธศาสนิกชนยึดถือพระพุทธศาสนา
เป็นสรณะในการด ารงชีวิต ในประเทศไทยประชาชนมากกว่า
ร้อยละ95 นับถือพระพุทธศาสนาเป็นเวลากว่าพันปีแล้วที่
พระพุทธศาสนาได้เข้ามาผสมกลมกลืนกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนไทย จนแยกกันไม่ออก ความเจริญหรือความ
เลื่อมของพระพุทธศาสนาย่อมมีผลกระทบต่อสังคมไทย  
บทบาทของพระภิกษุ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีหน้าที่
ศึกษาปฏิบัติธรรม เผยแผ่ค าสอน สืบต่อพระพุทธศาสนา มี
คุณธรรมและหลักความประพฤติที่ต้องปฏิบัติมากมายหน้าท่ี
ของพระภิกษุที่สัมพันธ์กับคฤหัสถ์ ได้แก่  การให้ความ
อนุเคราะห์ชาวบ้าน ตามหลักปฏิบัติในฐานะที่พระภิกษุเป็น
เสมือนทิศเบื้องบนได้แก่ (1) ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความ
ช่ัว คือ งดเว้นจากการเบียดเบียนกัน ไม่ท าลายทั้งชีวิตตนเอง
และผู้อื่น  (2) แนะน าสั่งสอนให้ตั้งอยู่ ในความดีงดเว้น
อบายมุข 6 (3) อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีด้วยน้ าใจ 
อันงามโดยยึดถือหลักสังคหวัตถ4  (4)ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่
เคยรู้ไม่เคยฟัง คือ สอนให้รู้จักแยกแยะมิตรแท้ มิตรเทียม ให้
คบบัณฑิตเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีพ (5) ช้ีแจงอธิบายท า
สิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ในสิ่งที่สดับเล่าเรียนมาแล้ว 
เช่น การแสวงหาทรัพย์โดยวิธีสุจริต การรู้จักรักษาทรัพย์ 
และการด ารงชีวิตตามฐานะ (6) บอกทางสวรรค์ให้ คือ การ
แนะน าวิธีครองตน ครองคน ครองงาน หรือวิธีครองชีวิตให้
ได้รับผลดีมีความสุข  บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอาจท าได้ดังต่อไปนี้  (1) การปฏิบัติตามค า
สอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเมื่อพระภิกษุประพฤติปฏิบัติชอบ
ตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมน ามาซึ่ง
ความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและบุคคลผู้พบเห็น
โดยทั่วไป  (2) การสั่งสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเทศนา 
ปาฐกถาธรรม หรือเผยแผ่ธรรมทางสื่อมวลชน 3. การท า
กิจกรรมอันเป็นการสงเคราะห์ชาวบ้าน เช่น ช่วยสร้างสิ่ง
สาธารณประโยชน์ เป็นผู้น าชาวบ้านในกิจกรรมที่ เป็น
ประโยชน์ เช่นรักษาป่า ขุดลอกหนองบึง ส่งเสริมอาชีพสุจริต 
ตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือ  
เป็นต้น (4) จัดกิจกรรมอันเป็นประเพณีและศาสนพิธีใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้
ชาวบ้านได้ท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน อันจะท า
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ให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่บ้าน ชุมชน สังคม รวมทั้งการ 
ถือโอกาสเทศนาธรรมสั่งสอนให้งดเว้นจากอบายมุข ให้
ประพฤติดี  หลีกหนีความช่ัว  (5)  การเป็นผู้น าในการ 
ปฏิบัติธรรม เ ช่น ฝึกสมาธิ เพื่อให้ประชาชนได้ เข้าถึง
พระพุทธศาสนาจากการปฏิบัติอย่างแท้จริง 
      สุญาดา  สุนทรศารทูล (2552)[8] ได้ศึกษารูปแบบความ
ร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชน ในเขตปริมณฑล  
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการสร้างความ
ร่วมมือเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผล เป็นการสร้างความร่วมมือที่ใช้
ระบบบริหารจัดการที่ดี ควรมีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยเฉพาะกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน  
วัด โรงเรียนและชุมชน ในการเข้าร่วมด าเนินการตั้งแต่การ
วางแผน การปฏิบัติการ ตามขั้นตอนในการวางแผนตาม
วัตถุประสงค์ การตรวจสอบ และการด าเนินการควรค านึง 
ถึงรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
ส าหรับความร่วมมือที่ก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลนั้นควรมีการ
ติดตามและประเมินผลทุกขั้นตอนเพื่อน าผลการประเมินไป
พัฒนาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนสังคม รูปแบบความ
ร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชนในการ 
สร้ างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมแก่ เด็กและเยาวชนใน 
เขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร พบว่า มี 4 วิธี ได้แก่ 1) สร้าง
ครอบครัวต้นแบบที่มีภูมิคุ้นกันทางวัฒนธรรมที่ดีมาเป็น
ต้นแบบและขยายผลโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับครอบครัวท่ี
เข้าร่วมโครงการและมีการขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียง  
2) สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน
เกี่ยวกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ความร่วมมือ
ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชน 
เริ่มตั้งแต่ การวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบ การ
ด าเนินการให้เหมาะสม รวมถึงการประเมินผล 3) จัดท าพื้นที่
ชุมชนให้มีมูลค่า เพิ่มทางสังคม โดยชุมชนจัดตั้ งศูนย์
คอมพิวเตอร์พร้อมทั้งมีครูอาสาสมัคราในพื้นที่คอยดูแลและ
ให้ค าแนะน า และ 4) ภาครัฐเป็นแกนกลางในการเชิญชวน
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือ มีบทบาทในการสนับสนุน
งบประมาณ การจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด 
โรงเรียนและชุมชน พร้อมท้ังจัดท าโครงการเพื่อน าครอบครัว
ต้นแบบไปประชาสัมพันธ์  และมีการขยายผลโดยพา
ครอบครัวต้นแบบไปศึกษาดูงานหลักแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับรูปแบบความร่วมมือทั้ง 4 รูปแบบ ควรมี
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการและน าผล
ที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาเพื่อปรับใช้กีบทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย       
     พระครูเกษมสุทธิคุณ (2553)[3] ได้ศึกษากระบวนการมี
ส่วนร่วมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ต่อการพัฒนา

โรงเรียนวิถีพุทธเขตลาดกระบัง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็น 
ต่อกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ต่อการ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เขตลาดกระบัง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน 
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.85) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ทุกด้าน และ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่ออุปสรรค
ปัญหาในกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน 
อยู่ในระดับปานกลาง (2.91)เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ทุกด้าน 
     จากการศึกษาเอกสารทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา จ าเป็นอย่างยี่งที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในการขับเคลื่อนการ 
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา โดยร่วมกันเผยแผ่หลักธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยความสุขที่
แท้จริง 
 
4. วิธีการวิจัย  
        คณะผู้วิจัย ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ตาม
ระเบียบวิธีวิจัยสังคมศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวจิยั
ดังนี ้
       4.1 การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
( Documentary Study)  โ ด ย ศึ ก ษ า จ า ก ห นั ง สื อ
วารสารวิชาการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารการ
ด าเนินโครงการบวรสันติสุข ของวัดสว่างบรรเทิง 
       4.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) การลงพื้นที่
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย เจ้าอาวาส
และพระสงฆ์วัดสว่างบรรเทิง ผู้น าชุมชน ผู้แทนจากโรงเรียน
บ้านแม่สา ผู้แทนหน่วยงานราชการในต าบลแม่สา คน และ
ผู้เข้าร่วมโครงการบวรสันติสุข รวมทั้งสิ้น 16 คน และใช้การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
รวมทั้งกิจกรรมโครงการบวรสันติสุข โดยคณะผู้วิจัย เข้าร่วม
สังเกตการณ์ ในการจัดกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ 
ประชากรที่ศึกษา 
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินงานโครงการบวรสันติสุข โดยเลือกจ าเพาะเจาะจง ผู้ที่
ให้ข้อมูลที่ ส าคัญ โดยเป็นไปตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย  เจ้าอาวาสและ
พระสงฆ์วัดสว่างบรรเทิง จ านวน 3 รูป ผู้น าชุมชน จ านวน  
5 คน   ผู้แทนจากโรงเรียนบ้านแม่สา จ านวน 1 คน ผู้แทน
หน่วยงานราชการในต าบลแม่สา จ านวน 3 คน และผู้เข้ารว่ม
โครงการบวรสันติสุข จ านวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 16 รูป/คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    คณะผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
     1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยให้
ครอบคลุมกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2. น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และ
น ามาปรับปรุ งแก้ ไ ข  โดยมี เนื้ อหา ในการสัมภาษณ์
ประกอบด้วย  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล, ค าถามปลายเปดิที่
ผู้ให้ข้อมูลสามารถมีอิสระในการตอบเกี่ยวกับบทบาทของ
พระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษท่ี 21 
    3. แบบบันทึกภาคสนาม ในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม โดยสังเกตการด าเนินงานและกิจกรรมของ
โครงการบวรสันติสุข โดยมุ่งเน้นสังเกตบทบาทของพระสงฆ์
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 
    คณะผู้วิจัยเป็นผู้รวบรวมข้อมูลด้วนตนเอง โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) จากผู้ที่มีบทบาทและ
ให้ข้อมูลส าคัญในการด าเนินงานของโครงการบวรสันติสุข 
โดยให้อิสระในการตอบค าถามเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21 เพื่อความ
ถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมูล(Reliability) การเก็บรวมรวม
ข้อมูลในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้จดบันทึกพร้อมทั้งขออนุญาต
บันทึกเทปเสียงสัมภาษณ์และบันทึกวีดีโอการด าเนินกิจกรรม
ของโครงการบวรสันติสุข วัดสว่างบรรเทิง  เพื่อน ามา
วิเคราะห์ข้อมูล 
 
5. ผลการวิจัย  

1. ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ที่ประชาชนต้องดิ้นรนในการประกอบอาชีพ ท าให้ไม่มีโอกาส
ในการเข้ ามาท าบุญที่ วัด  และไม่มี โอกาสที่ จะรับฟัง 
การเทศนาธรรม นอกจากน้ีการเข้ามาของกระแสบริโภคนยิม 
การเข้ามาของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้วิถีชีวิตของคนไทย
เ ป ลี่ ย น ไ ป ค ว า ม ส น ใ จ ใ น ห ลั ก ธ ร ร ม ค า ส อ น ข อ ง
พระพุทธศาสนาเริ่มน้อยลงไป การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แบบเดิมเริ่มไม่ได้ผลพระสงฆ์โดยเจ้าอาวาสวัดสว่างบรรเทิง 
จึงเห็นควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา แต่เดิมเป็นการเผยแผ่ที่คอยตั้งรับ อยู่แต ่
ในวัด ปรับเปลี่ยนเป็นเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มี
โครงการบวรสันติสุข โดยมีแนวคิดจากการที่ในเมื่อประชาชน
ไม่มีโอกาสเข้าวัด พระสงฆ์จึงควรเข้าไปเผยแผ่ธรรมะของ
พระพุทธเจ้าถึงที่บ้าน โดยจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
ศาสนพิธี การบรรยายธรรมะ การตอบปัญหาธรรมะ ตอบ

ปัญหาที่เกี่ยวกับการประยุกต์หลักธรรมในพระพุทธศาสนา  
การเสวนาธรรม จากทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายปกครอง ผู้น า
ชุมชน ในต าบลแม่สา รวมทั้งการยกเอาประเด็นข่าวที่
น่าสนใจ เหตุการณ์ส าคัญของบ้านเมือง มาวิเคราะห์ร่วมกัน
ถึงสาเหตุ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งนับได้ว่าเป็น
แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอีกหนึ่งรูปแบบเพื่อให้
สอดคล้องกับยุคสมัยที่ก าลังเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โครงการ 
บวรสันติสุข เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชน ได้รับทุน
สนับสนุนโครงการจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา 
ผู้บริหารให้ความสนใจส่งเสริมให้มีกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 
รวมถึงคณะนายทหารจากกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 
ที่นิมนต์พระสงฆ์ไปจัดโครงการบวรสันตสิุขในค่ายทหาร หรอื
หากจัดโครงการในหมู่บ้านก็จะมีผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วม
โครงการ  ในส่วนของโรงเรียนบ้านแม่สา คณะครูจะร่วม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครูนักเรียนที่มีบ้านพักอาศัยใกล้
กับบ้านที่เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ ได้เข้าร่วมโครงการ 
จึงนับได้ว่า บทบาทของพระสงฆ์วัดสว่างบันเทิงในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21 นอกจากต้องอาศัยเทคนิค
วิธีการเผยแผ่ในรูปแบบใหม่แล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือ 
การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงาน บ้าน วัด โรงเรียน
(ราชการ) ดังช่ือของโครงการ “บวรสันติสุข” ซึ่งจะก่อเกิด
พลังของชุมชน ท าให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ เปี่ยมด้วยคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางของการประสาน
สัมพันธ์ในโครงการ บทบาทของพระสงฆ์จึงยังคงเป็นผู้น า
ชุมชนในด้านการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม เป็น
สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา 

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการบวรสันติสุขของ 
วัดสว่างบรรเทิง  มีขั้นตอนในการด าเนินโครงการ ดังน้ี 

      2.1 พระสงฆ์ติดต่อสอบถามถึงความพร้อมของ
คณะศรัทธาญาติโยมที่มีความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ
สถานที่ในการจัดโครงการ ซึ่งต้องมีพื้นที่ในการด าเนิน
โครงการ จัดศาสนพิธี โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความ
เต็มใจของเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดหมุนเวียนไปภายในหมู่บ้าน 
แม่สาน้อย บางครั้งมีการขยายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย  

      2.2 เมื่อได้เจ้าภาพแล้ว จึงก าหนดวันในการจัด
โครงการ และประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ โดยจะจัดในช่วงที่ไม่เป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรม 
งดเว้นช่วงฤดูฝน แต่จะจัดในช่วงฤดูหนาว หรือ ฤดูร้อน 

      2.3 ในวันที่จัดโครงการ จะเริ่มกิจกรรมในเวลา 
19.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ศรัทธาประชาชน เลิกจากการ
ท างาน รับประทานอาหารเย็น เสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากจัดโครงการในช่วงกลางวัน จะไม่ค่อย
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มีใครมาร่วมเพราะต้องไปท างาน หรือมีภารกิจในการ 
หาเลี้ยงชีพ  ผู้ที่เดินทางมาร่วมโครงการ โดยส่วนใหญ่ใส่ 
ชุดขาว หรือชุดสุภาพ เจ้าของบ้านท่ีเป็นเจ้าภาพจะออกมา
ให้การต้อนรับพระสงฆ์และศรัทธาประชาชนด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส และภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพของตนเอง รวมทั้ง
จัดเตรียมน้ าปานะ อาหารว่างคอยบริการ ซึ่งงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายได้รับจากโครงการบวรสันติสุข องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

     2.4 เมื่อถึงเวลา กิจกรรมโครงการบวรสันติสุขจะ
เริ่มจาก การเชิญเจ้าภาพผู้เป็นเจ้าของบ้านจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย  จากนั้นร่วมกันท าวัตรเย็น สวดมนต์แปล   
สวดมนต์แบบล้านนา (สวดกัมมัฏฐาน) การนั่งเจริญสมาธิ
วิปสัสนากรรมฐาน การกรวดน้ าแผ่เมตตา จากนั้นจึงเข้าสู่พิธี
การแสดงธรรมบรรยาย และการเสวนาธรรม โดยวิทยากรจะ
เป็นพระสงฆ์จากวัดสว่างบรรเทิง ร่วมกับหน่วยงานราชการ
ในต าบลแม่สา  ผู้น าชุมชน คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สา  
คณะนายทหาร ตามแต่หัวข้อที่จะเสวนานั้นจะเหมาะสมกับ
วิทยากรท่านใด ซึ่งหัวข้อการเสวนาธรรมในแต่ละครั้ง
พระสงฆ์จะเลือกหัวข้อที่เป็นที่สนใจในเหตุการณ์ช่วงนั้น 
หยิบยกมาพูดคุย เปิดประเด็นโดยวิเคราะห์ด้วยหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และให้ผู้เสวนาได้แสดงความคิดเห็นต่อ
เหตุการณ์นั้น ซึ่ งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นอย่างยิ่ง เป็นรูปแบบที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อนซึ่งแต่เดิมจะฟังแต่พระเทศน์อย่างเดียว ไม่มี
โอกาสได้แสดงความคิดเห็น แต่โครงการบวรสันติสุข ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีอิสระในการเสนอแนะ ให้
ข้อคิดเห็น ผู้เข้าร่วมมีความตื่นตัว แม้อาจมีบางครั้งที่มีความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน แต่ท้ายที่สุดแล้วก็จบลงที่การน าหลักธรรม
พระพุทธศาสนามาเป็นหลักส าคัญช้ีให้เห็นปรากฏการณ์ที่
น ามาวิ เคราะห์ น้ัน  นอกจากนี้แล้วในการจัดกิจกรรม
โครงการบวรสันติสุข หน่วยงาน หรือผู้น าชุมชนยังได้น าเสนอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ข่าวทางราชการ ผู้น า
ชุมชนได้พบปะกับประชาชนอีกด้วย โดยการสังเกตพบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ไม่
เบื่อหน่าย แสดงให้เห็นถึงการมีความสุขทุกครั้งที่มาร่วม
โครงการ และกลุ่มผู้มาร่วมโครงการมีทุกเพศทุกวัย ท้ังเด็ก 
คนหนุ่มสาว คนแก่ชรา ถือได้ว่า โครงการบวรสันติสุข เป็น
การสานสามวัยเข้าด้วยกัน บางครั้งท าให้ได้รับทราบความ
คิดเห็นของเยาวชน คนหนุ่มสาว ท่ีอาจมีความคิดเห็นเป็น
ของตนเองอยากเล่าให้แก่ผู้ใหญ่ได้รับทราบ ในช่วงท้ายของ
โครงการพระสงฆ์จะกล่าวสรุปเนื้อหากิจกรรมในแต่ละครั้ง 
ก่อนจะน าไหว้พระสวดมนต์ และอวยพรให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
และแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อน ซึ่งกิจกรรมแต่ละครั้งใช้เวลา 

2-3 ช่ัวโมง ซึ่งคณะผู้วิจัยสังเกตบรรยากาศแล้วผ่านไปอย่าง
รวดเร็วมาก 

3. บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในยุคปัจจุบัน จากการสังเกตบทบาทพระสงฆ์วัดสว่างบันเทิง
ในโครงการบวรสันติสุข และการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล พบว่า พระสงฆ์ยังคงไว้ซึ่งบทบาทที่มีมาแต่อดีต  
คือ (1) พระสงฆ์เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นท่ีเคารพนับถือของคน
ในชุมชน เมื่อพระสงฆ์มีความประสงค์สิง่ใด ศรัทธาประชาชน
จะรีบรับด าเนินการในทันที พระสงฆ์ยังเป็นผู้ที่เป็นสัญลกัษณ์
ของพระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
สร้างความเคารพนับถือแก่ศรัทธาประชาชน (2) บทบาท
ความเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ พระสงฆ์วัดสว่างบรรเทิงยังคง
เป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในชุมชน เมื่อมีปัญหาความทุกข์ก็
จะได้รับฟังธรรมะเพื่อบรรเทาความทุกข์น้ัน การเป็นสื่อกลาง
ในการติดต่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ ก่อนจัด
โครงการบวรสันติสุข บางครั้งจะมีญาติโยมน าน้ าปานะ 
มาถวายโดยอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วโดยมีความ
เช่ือว่าอานิสงส์ที่ เกิดขึ้นจะไปถึงยังญาติพี่น้องของตน  
(3 )   พระสงฆ์บทบาทนักพัฒนาสังคม  จากโครงการ 
บวรสันติสุขจะพบว่าพระสงฆ์วัดสว่างบรรเทิงมุ่งเน้นให้เกิด
การเผยแผ่แบบใหม่ ย้ายจากวัดไปที่บ้านยกระดับจิตใจของ
คนในชุมชน เป็นผู้น าในการพัฒนาด้านจิตใจของคนในสังคม
ชุมชน และน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยสนับสนุน 
(4) บทบาทนักบริหารจัดการประสานความร่วมมือในชุมชน 
โครงการบวรสันติสุขจะไม่ประสบความส าเร็จหากไม่ได้รับ
ความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
พระสงฆ์เป็นผู้ที่คอยประสานความร่วมมือจากคนในชุมชน 
ซึ่งทุกคนจะให้ความร่วมมือให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่ง  
(5) บทบาทของการเป็นผู้สอนคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็น
บทบาทหลักของพระสงฆ์ในฐานะผู้สืบทอดค าสอนของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ เป็นศาสดามีหน้าที่ ในการน า
หลักธรรมเข้าสู่จิตใจของศรัทธาประชาชนให้สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  และ (6) บทบาทผู้น าทางพ้นทุกข์ เป็น
อีกหนึ่ งบทบาทที่ส าคัญของพระสงฆ์  แม้ว่าโครงการ 
บวรสันติสุข พระสงฆ์จะได้เพียงแต่ช้ีแนวทางการพ้นทุกข์ 
อาจช่วยได้ไม่ถึงที่สุดแห่งการพ้นทุกข์ แต่ผู้เข้าร่วมโครงการก็
ได้รับทราบแนวทาง หรือข้อธรรมะที่สามารถน าไปบรรเทาซึ่ง
ความทุกข์นั้นได้ อันจะเป็นพื้นฐานส าคัญของการปฏิบัติเพื่อ
ไปสู่การพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง    

แต่อย่างไรก็ตามที่กล่าวมาข้างต้น บทบาทพระสงฆ์ใน
ยุคศตวรรษท่ี 21 พระสงฆ์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแผธ่รรม
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ อจู ง ใจแก่
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พุทธศาสนิกชน ให้มีความสนใจ เห็นเป็นรูปธรรม หยิบยกเอา
หลักธรรมมาวิเคราะห์กับข่าวสารบ้านเมือง ละครโทรทัศน์ 
หรือข่าวในโลกโซเชียล จะสร้างความตื่นตัวในการรับฟังธรรม
จากพระสงฆ์ได้มากขึ้น  จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิถี
ชีวิตของตน เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ เป็นคนที่
ด ารงตนได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 

 
6.  อภิปรายผลการวิจัย  
     โครงการบวรสันติสุขเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ส าคัญคือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ และ การให้ความ
ร่วมมือกันระหว่างองค์หลักในชุมชน คือ บ้าน วัด และ
โรงเรียนหรือราชการ อันจะก่อให้พลังแห่งชุมชนที่ เข้มแข็ง
มั่นคง ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
การมีส่วนร่วมในการมีบทบาทในกิจกรรมของโครงการบวร
สันติสุข สอดคล้องกับสันติชัย  เอื้อจงประสิทธ์ิ (2551)[7] ได้
กล่าวถึงสาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากรไว้ว่า 
หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
คิดริเริ่มตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการร่วมรับผิดชอบใน
เรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง การที่จะ
สามารถท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อ
แก้ไขปัญหา และน ามาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรให้
ดีขึ้นนั้นผู้น าจะต้องยอมรับในปรัชญาการพัฒนาว่า มนุษย์ทุก
คนมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและ
พร้อมท่ีจะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของส่วนรวมในองค์กร และ
ยังสอดคล้องกับ มณฑล  จันทร์แจ่มใส (2551)[6] ได้กล่าวถึง
ลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมของบุคคล
จะต้องมีและเกิดขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ การบริหารจัดการ
ด าเนินงานตามแผน การเสียสละก าลังแรงงานของบุคคล 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ก าลังเงินหรือทรัพยากรที่มีอยู่ และยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุญาดา สุนทรศารทูล 
(2552)[8] ที่ได้ศึกษารูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด 
โรงเรียน และชุมชน ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมแก่
เด็กและเยาวชน ในเขตปริมณฑล  กรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล เป็นการสร้างความร่วมมือที่ใช้ระบบบริหาร
จัดการที่ดี ควรมีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะ
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
และชุมชน ในการเข้าร่วมด าเนินการตั้งแต่การวางแผน การ
ปฏิบัติการ ตามขั้นตอนในการวางแผนตามวัตถุประสงค์ การ
ตรวจสอบ และการด าเนินการควรค านึงถึงรูปแบบ เพื่อให้
เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี   

บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ยุคปัจจุบัน ยังคงไว้ซึ่งบทบาทที่มีมาแต่อดีต คือ พระสงฆ์เปน็
ศูนย์รวมจิตใจเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน บทบาท
ความเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ บทบาทนักพัฒนาสังคม 
บทบาทนักบริหารจัดการประสานความร่วมมือในชุมชน  
บทบาทของการเป็นผู้สอนคุณธรรมจริยธรรม และบทบาท
ผู้น าทางพ้นทุกข์  แต่ทั้งนี้ในยุคศตวรรษที่ 21 พระสงฆ์ต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแผ่ธรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  มี เทคนิควิ ธีการที่หลากหลาย เพื่ อจู ง ใจแก่
พุทธศาสนิกชนได้น าไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตน เพื่อเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของพระสงฆ์และวัดในยุคสมัยนี้ ยังคงมีบทบาทที่ส าคัญต่อ
สังคมในการก้าวเดินไปสู่ศตวรรษที่  21 สอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของ ประสิทธ์ิ  สระทอง (2560, หน้า936)[1] ที่
ได้ศึกษาบทบาทของวัดที่มีต่อสังคมในการก้าวเดินใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งพบว่า การสร้างวัดในพุทธศาสนามีมาแต่
โบราณ เมื่อประชาชนมีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนา ได้
อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ที่ใด มักจะสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ แล้วนิมนต์พระสงฆ์ไปพ านักในวัด
นั้น ๆ และมีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกับวัดตลอดเวลา การก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของพระสงฆ์ว่า
จะต้องปรับตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับสมณสารูป และการให้
ค าแนะน าสั่งสอนประชาชนในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
เช่นเดียวกับ พระเลิศพิพัฒน์  จนฺทปญฺโญ (2554, หน้า 
15)[4] ที่กล่าวว่า พระสงฆ์เป็นผู้ที่มีบทบาทท่ีได้รบัมอบหมาย
จากพระพุทธเจ้า ประเด็นส าคัญคือการมีโอกาสเผยแผ่ธรรม 
การเข้าถึงประชาชน การเผยแผ่ธรรมในวันพระ ในเทศกาล
ส าคัญ มีท้ังการเผยแผ่ท่ีเป็นกิจลักษณะ หรืออาจสอดแทรก
เนื้อหาในการสั่งสอนตามโอกาสเช่น วันเกิด หรือ วันครบรอบ
แต่งงาน เลือกหัวข้อหลักธรรมที่มีความเหมาะสมแก่ผู้รับฟัง 
ให้เขารู้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าถูกสอนนั่นเอง 
 
7. สรุป  

ในศตวรรษที่ 21 พระสงฆ์จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
บทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับวิถีการ
เปลี่ยนแปลงของโลก แต่ยังคงเน้นท่ีหลักพุทธธรรมที่กล่าวได้
ว่าเป็น "อกาลิโก” คือ ไม่จ ากัดด้วยกาล หมายถึง สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ทุกกาลสมัย ดังนั้น เมื่อพิจารณาบทบาทของ
พระสงฆ์ผ่านโครงการบวรสันติสุข ของวัดสว่างบันเทิง  
ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แล้ว พระสงฆ์ใน
ยุคแห่งกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ กระแสแห่งเทคโนโลยี 
กระแสแห่งโลกาภิวัตน์ อาจเปลี่ยนแปลงเพียงรูปธรรม 
หากแต่บทบาทพระสงฆ์ยังคงรักษาธ ารงไว้ซึ่งบทบาทท่ีสังคม
ให้ความคาดหวังมาแต่ครั้งโบราณกาล  คือบทบาทของ
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พระสงฆ์ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนไทยตั้ งแต่ เกิดจนถึงตาย  
การเกิด การตั้งช่ือให้ลูก เมื่อลูกไม่สบายก็ไปท าพิธีที่พระสงฆ์ 
เมื่ อ โตขึ้ นแต่ ง งานก็ขอฤกษ์ งามยามดีจากพระสงฆ์   
ครั้นประกอบอาชีพการงานต้องไปขอพรจากพระสงฆ์   
การท าบุญวันคล้ายวันเกิด  เมื่อถึงเวลาแก่เฒ่าชรา ก็เข้าวัด
ปฏิบัติธรรม นอนวัดจ าศีล เพื่อเป็นการเตรียมตัวในช่วง
สุดท้ายของชีวิต ต่อเมื่อถึงเวลาสิ้นชีวิต ก็น าศพไปบ าเพ็ญ
กุศลที่วัด พระสงฆ์ท าหน้าที่รับสิ่งของท าบุญ และเป็น
สื่อกลางในการน าผลบุญไปยังผู้ที่ล่วงลับไป ดังนั้นบทบาท
พระสงฆ์ในศตวรรษที่ 21 อาจปรับเปลี่ยนในเรื่องเทคนิค 
วิธีการ กลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าถึง
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง แ ต่ ล ะ ช่ ว ง วั ย อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม  
ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการเผยแผ่เพื่อให้มีความเข้าใจ
ได้ง่าย ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์ สามารถอธิบายหลักธรรม
เช่ือมโยงกับข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน ให้ผู้ฟัง
สามารถที่จะเป็นตัวอย่าง เข้าใจเนื้อหาหลักธรรมได้อย่าง
ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง 
จึงสรุปได้ว่า บทบาทพระสงฆ์เปลี่ยนแปลงเฉพาะเทคนิคและ
กลยุทธ์วิธีการเผยแผ่ แต่ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า ท่ีมุ่งหวังให้บุคคลรู้จักพึ่งพาตนเอง ท ากรรมดี 
ละเว้นกรรมช่ัว ท าจิตใจให้ผ่องใส เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
มีชีวิตที่งดงามด้วยความดี และมีพระนิพพานเป็นที่ปรารถนา
สูงสุด 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
      บทความนี้ เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
มีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียนในการส่งเสริมคุณธรรมค่านยิม 
12 ประการ : กรณีศึกษาโครงการบวรสันติสุข องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สา  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่”  ซึ่ง
ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน 
โดยความเห็นชอบของ วช. ประจ าปี 2560  ผู้วิจัยขอขอบคณุ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่
อนุมัติงบประมาณในการท าวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา เจ้าอาวาสวัดสว่าง
บรรเทิง  คณะสงฆ์ต าบลแม่สา คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สา 
ตลอดถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ท าให้ผลการศึกษาในครั้ง
นี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ อันจะเป็นต้นแบบของ
แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) อันจะ
ท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม
สืบไป 
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บทคัดย่อ  
การพัฒนาสื่อแอนิเมช่ัน 2  มิติเรื่อง ต านานพระพุทธชินราช มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1) เพื่อพัฒนาสื่อความรู้เรื่อง 

ต านานพระพุทธชินราช ในรูปแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ และ 2) เพือ่ศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานสื่อความรู้เรื่อง ต านานพระ
พุทธชินราช โดยมีขอบเขตการจัดท าดังนี้ 1) จัดท าข้อมูลสื่อเรื่อง ต านานพระพุทธชินราช 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้งาน
สื่อเรื่อง ต านานพระพุทธชินราช โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาช้ันปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558 จ านวน 41 คน เครื่องมือในการท าสื่อแอนิเมช่ันประกอบด้วย 
โปรแกรมสร้างภาพแบบเวกเตอร์  โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมตกแต่งภาพ โปรแกรมสร้างเว็บเพจ โปรแกรมตัด
แต่งเสียง และโปรแกรม จ าลองการท างานบนระบบเครือข่าย เครื่องมือที่ใช้ในการจัดท าวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความพึง
พอใจ ซึ่งวัดผลในด้านการออกแบบและด้านการน าเสนอเนื้อหา     
 ผลการประเมินแบบสอบถามเป็นดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 เป็น
เพศชายจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 ซึ่งมีความพึงพอใจในการใช้สื่อแอนิเมช่ัน 2 มิติ เรื่อง ต านานพระพุทธชินราช  
อยู่ในระดับดี จ าแนกออกเป็นแต่ละด้าน โดยด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ระดับดี  ด้านการแสดงผลเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับดีเช่นเดียวกัน 

ค าหลัก : แอนิเมชั่น 2 มิติ สื่อความรู้ ต านาน พระพุทธชินราช   
 
Abstract 
 Development of 2-Dimension Animation of Chinnaraj Buddha Story have objectives follow, 1) to 
develop the learning media  for Chinnaraj Buddha Story in format  2-dimension animation and 2) to study 
the satisfaction of the population after they watched the learning media. This research have two domain, 
first domain was make media 2-dimension and second domain was study satisfaction about learning 
media in Chinnaraj Buddha Story. The population in research were student of Pratomsuksa at 6, Wat-Pun-
Pee School, Pitsanulok province. Number of population have 41. The instruments of this research were 
Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver, Sound Force and Appserv. 
The questionnaire about satisfaction have design part  and contents part. 
 The research results revealed that follow, number of female were 18 and mean was 43.90% . 
Number of men were 23 and mean of satisfaction was 26.10% .  The satisfaction was good. In a part of 
design, mean of satisfaction was 4.06 and that was good. In a part of contents, mean was 3.99 and that 
was also good.  

Keywords : Animation 2 Dimension, Learning Media, Tale Story, Buddha-Chinnaraj 
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1. บทน า 

พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นก าเนิดพระนเรศวร 
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ  หวานฉ่ าแท้กล้วยตาก 

ถ้ าและน้ าตกหลากตระการตา 
 

     ค ากล่าวข้างต้น เป็นค าขวัญประจ าจังหวัดพิษณุโลก   
ซึ่ง ในบทที่ 1 ได้มีการกล่าวไว้ถึงพระพุทธชินราช ซึ่งเป็น  
พระพุทธรูปที่ส าคัญของคนไทย  พระพุทธชินราช องค์ที่
ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เมือง
พิษณุโลก นั้นเป็นที่รู้กันว่ามีความส าคัญมากองค์หนึ่ง และ
ถูกยกย่องว่า “งาม” ที่สุดในบรรดาพระพุทธรูปทั้งหลายใน
เมืองไทย พระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ในพระวิหารใหญ่
ด้านทิศตะวันตกของ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่ง
เป็นด้านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  พระพุทธ
ชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีหน้าตักกว้าง 5 ศอก  
1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก 1 คืบ ตั้งประดิษฐานบนฐานชุกชี มี
ลายปูนปั้นเป็นรูปบัวคว่ า บัวหงาย เป็นพระพุทธรูปศิลปะ
สมัยสุโขทัย ผันพระพักตร์ไปทางแม่น้ าน่าน 
     ต านานของการสร้างพระพุทธชินราช ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  กล่าวไว้ว่า พระเจ้าศรี
ธรรมไตรปิฎกหรือพระมหาธรรมราชา (พญาลิไท) กษัตริย์
องค์ที่ 4 ในพระราชวงศ์พระร่วง สมัยกรุงสุโขทัย  เป็นผู้สร้าง
พระพุทธชินราช เมื่อราว พ.ศ. 1900 โปรดให้ช่างสวรรคโลก 
ช่างเชียงแสน และสมทบกับช่างกรุงศรีสัชนาลัย  ช่วยกัน
หล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 3 องค์  ได้แก่ พระศรีศาสดา  
พระพุทธชินราช และพระพุทธชินสีห์ จวบจนถึงวันพฤหัสบดี  
ขึ้น 8 ค่ าเดือน 6 ปีมะเส็ง นพศก จุลศักราช  319   ได้มงคล
ฤกษ์ กระท าพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์  เมื่อเท
ทองหล่อเสร็จแล้ว  และท าการแกะพิมพ์ออกปรากฏว่า  
พระพุทธชินสีห์  และพระศรีศาสดา  องค์พระสมบูรณ์
สวยงามดี ส่วนพระพุทธชินราชนั้นได้หล่อถึง 3 ครั้งก็ไม่
ส าเร็จเป็นองค์พระได้ กล่าวคือ ทองแล่นไม่ติดเต็มองค์พระ
เจ้าศรีธรรมไตรปิฎกจึงทรงตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงเอาบุญบารมี
ของพระองค์ เป็นที่ตั้ ง จึงมีตาปะขาวมาช่วยท ารูปพระ  
คุมพิมพ์ ปั้นเบ้า ด้วยอานุภาพพระอินทราธิราชเจ้าทองก็
แล่นรอบคอบบริบูรณ์ทุกประการหาที่ติมิได้ พระเจ้าศรีธรรม
ไตรปิ ฎ ก  ทรงปิ ติ โสมนั ส เป็ นอย่ างยิ่ ง  จึ งต รัส ให้ ห า  
"ตาปะขาว" ผู้นั้น แต่ตาปะขาวได้หายตัวไป หมู่บ้านและวัดที่
ตาปะขาวหายไปนั้นได้ช่ือว่าบ้านตาปะขาวหายและวัดตา
ปะขาวหาย ต่อมาจนถึงทุกวันน้ี และจากวัดตาปะขาวหาย
ขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ ๘๐๐ เมตร ได้ปรากฏหลักฐาน
เกี่ยวกับการหายตัวไปของตาปะขาว เล่ากันว่ามีผู้พบเห็นว่า
ท้องฟ้าเปิดเป็นช่องขึ้นไป ชาวบ้านเห็นเป็นที่อัศจรรย์จึงได้

สร้างศาลาขึ้นไว้ ณ พื้นดินเบื้องล่างไว้เป็นที่ระลึก เรียกว่า 
"ศาลาช่อฟ้า" ตราบจนทุกวันนี ้
     การพัฒ นาสื่ อ เรื่ อ ง ต าน านพระพุ ท ธชิน ราช ซึ่ ง
คณะผู้วิจัยได้จัดท าในรูปแบบการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
โดยจะเป็นการน าเสนอในด้าน ประวัติความเป็นมา การสร้าง
เมืองพิษณุโลก การสร้างพระพุทธชินราช จนส าเร็จลุล่วง  ซึ่ง
การจัดท าสื่อดังกล่าวเป็นการจัดท าโดยใช้สื่อประกอบข้อมูล  
อันได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในระบบสี เสียง ประกอบ 
เสียงบรรยาย และเสียงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสื่อ ทั้งนี้
เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้ที่ต้องการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อนี้ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และสร้างความจดจ า
อันน าไปสู่การพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ของผู้ศึกษาให้มากขึ้น
ด้วย และการน าเสนอสื่อนี้พัฒนาเพื่อให้สามารถน าเสนอได้
ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถใช้งานได้ไม่จ ากัด
เวลา และสถานท่ี ท าให้การเผยแพร่ข้อมูลของสื่อนี้ สามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย และยังสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา 
สามารถแสดงผลได้ในรูปแบบซ้ า ๆ หรือหลาย ๆ ครั้งโดยไม่
จ ากัดจ านวนผู้ศึกษา จึงท าให้สื่อนี้เป็นที่รู้จักและท าให้ผู้คน
ทั่วไปได้ศึกษาได้มากขึ้นอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค ์ 
    2.1 เพื่อพัฒนาสื่อความรู้เรื่อง ต านานพระพุทธชินราช ใน
รูปแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ 
    2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานสื่อความรู้เรื่อง 
ต านานพระพุทธชินราช 

3. ขอบเขตในการจัดท า 
    3.1  ขอบเขตในการจัดท าโปรแกรม 

    3.1.1 ข้อมูลสื่อเรื่อง ต านานพระพุทธชินราช      
    3.1.2 ข้อมูลแบบทดสอบ 

    3.2  ขอบเขตในการจัดท าการวิจัย  
          3.2.1  ประชากร คือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี)ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 41 คน  
           3.2.2  เครื่องมือในการวิจัย คือ สื่อแอนิเมช่ัน 2 มิติ
เรื่อง ต านานพระพุทธชินราช และแบบสอบถามความพึง
พอใจในการใช้สื่อเรื่อง ต านานพระพุทธชินราช โดยเป็น
แบบสอบถามแบบ Rating Scale 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
     4.1  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธชินราช 
     4.2  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสื่อและรูปแบบการสร้าง
สื่อชนิดแอนิเมช่ัน 2 มิติ 
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     4.3  วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  4.4  ออกแบบรูปแบบการน าเสนอสื่อ 
  4.5  สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  4.6  ติดตั้งการใช้งานโปรแกรม 
  4.7  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัย 
  4.8  วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
  4.9  จัดท าเอกสารประกอบ 

4.1  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธชินราช 
     พระพุทธชินราชเป็นพระคู่จังหวัดพิษณุโลก แต่อาจจะมี
น้อยคนที่รู้ต านานของพระพุทธชินราชว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร    
การรับรู้ข้อมูลอาจจะมาจากต าราเก่า เป็นการเขียนบรรยาย 
อธิบายบ้ างก็ม าจากค าบอกเล่ าที่ เล่ าต่ อกั นมา  โดย 
คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการค้นคว้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
เจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก 
คือ พระธรรมเสนานุวัตร [1]  ซึ่งได้มีการค้นเอกสารเกี่ยวกับ
ต าราที่น าเสนอในการให้พระในวัดได้ท าการศึกษามา เป็น
ต าราที่เกิดจากการเขียนเล่าต่อกันมา และคณะผู้จัดท าได้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูล
มาประกอบในการจัดสร้างแอนิเมชั่นต่อไป  
4.2  ศึกษาขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับสื่อและรูปแบบการสร้างสื่อ
ชนิดแอนิเมช่ัน 2 มิติ 
    ลักษณะของแอนิเมช่ัน และความหมายของแอนิเมชั่น [2]  
หมายถึง กระบวนการที่เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ ถูก
ผลิตขึ้นต่างหากจากกันทีละเฟรม แล้วน ามาร้อยเรียงเข้า
ด้ วยกัน  โดยการฉายต่อ เนื่ องกัน  ไม่ ว่ าจากวิธีการใช้
คอมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายภาพรูปวาด หรือ หรือรูปถ่ายแต่ละ
ขณะของหุ่นจ าลองที่ค่อย ๆ ขยับเมื่อน าภาพดังกล่าวมาฉาย 
ด้วยความเร็ว ตั้งแต่ 16 เฟรมต่อวินาที ขึ้นไป เราจะเห็น
เหมือนว่าภาพดังกล่าวเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่องกัน ทั้ งนี้
เนื่องจากการเห็นภาพติดตาในทางคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บ
ภาพแบบอนิเมชันที่ ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่เก็บใน
รูปแบบภาพนิ่ง โดยที่การสร้างภาพเคลื่อนไหว จะเป็นการน า
ภาพนิ่งมาเรียงล าดับกัน และแสดงผลอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ดวงตาเห็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา
นั่นเอง นอกจากนี้  ธรรมศักดิ์  [3] กล่าวว่า ในโลกของ 
แอนิเมช่ันหรือการ์ตูน คือ โลกของจินตนาการที่สร้างสรรค์ 
ไร้ขีดจ ากัด การสร้างแอนิเมชั่นจึงถือเป็นการรวมองค์ความรู้
และประสบการณ์ทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งข้อดี
ของการ์ตูนแอนิเมช่ันที่ เด่นชัดคือ การสอดแทรกความ
สนุกสนาน เรื่องราว และความรู้ในระหว่างการน าเสนอ
เนื้อหาได้เป็นอย่างดี     
     โดยทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้มีความเห็นในด้านการน าเสนอที่
ต้องการให้ผู้ชมสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างง่ายและมี
ความเพลิดเพลินในการรับชมสื่อด้วย โดยการสร้างแอนิเมชั่น

ที่เป็นเนื้อหาเรื่องราวนั้นจะสามารถท าให้ผู้รับชมสามารถท า
ความเข้าใจกับเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และอีกท้ังการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยึคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน มีทั้งระบบภาพ แสง สี 
เสียง ที่ท าให้เกิดความเพลิดเพลินในการรับชม จึงได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับท่ีมาของการสร้างพระพุทธชิน
ราชในรูปแบบแอนิเมช่ัน 2  มิติ เพื่อสร้างสื่อและน าไป
เผยแพร่ต่อไป 
4.3  วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้อง 
การวิเคราะห์เนื้อหา 
     เนื้อหาการด าเนินเรื่องของ ต านานพระพุทธชินราช จะ
ด าเนินการสร้างในรูปแบบภาพในระบบคอมพิวเตอร์แบบ  
2 มิติ โดยเป็นการน าเสนอภาพตัวละครที่ประกอบไปด้วย
พระมหากษัตริย์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างเมือง และช่าง
ผู้ด าเนินการจัดสร้างพระพุทธชินราชข้ึนมา 
การวิเคราะห์ตัวละคร 
     ตัวละครหลักประกอบไปด้วย 
     พระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงสุโขทัย คือ  
           พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก  
     ช่างที่ด าเนินการสร้างพระพุทธชินราช คือ  
            บาอินทร์  
            บาพราหมณ์  
            บาพิษณุ  
            บาราชสิงห์   
            บาราชกศุล 
            ตาปะขาว 
4.4  ออกแบบรูปแบบการน าเสนอสื่อ 
การออกแบบละคร 
 

 
 
 

รูปที่ 1  การออกแบบตัวละครพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก 
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รูปที่ 2  การออกแบบตัวละครช่างพราหมณ์ 5 คน 
 

 
 

รูปที่ 3  การออกแบบตัวละครตาปะขาว 
 

การออกแบบเนื้อเรื่อง 
เรื่องต านานพระพุทธชินราช มีเนื้อเรื่องดังนี้ 
     พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกหรือพระมหาธรรมราชา (พญา
ลิไท) กษัตริย์องค์ที่  4 ในพระราชวงศ์พระร่วง สมัยกรุง
สุโขทัย  เป็นผู้สร้างพระพุทธชินราช เมื่อราว พ.ศ. 1900  ใน
เวลานั้นเมืองศรีสัชนาลัย ทั้งสวรรคโลกและสุโขทัยเป็นที่
เรื่องลือปรากฏในการฝีมือช่างต่างๆ ทั้งการท าพระพุทธรูป 
ว่าฝีมือดียิ่งขึ้น จึงมีพระราชสาส์น ไปยังกรุงศรีสัชนาลัยเพื่อ
ขอช่างมาช่วยปั้นหุ่นพระพุทธรูป สมเด็จพระเจ้ากรุงศรีสัชนา
ลัยจึ งส่ ง ช่างพราหมณ์ ที่ ฝีมื อดี  5  นาย ช่ือ บาอินทร์  
บาพราหมณ์ บาพิษณุ บาราชสิงห์ และบาราชกุศล พระเจ้า
ศรีธรรมไตรปิฎก โปรดให้ช่างสวรรคโลก ช่างเชียงแสน   
และสมทบกับช่างกรุงศรีสัชนาลัย ช่วยกันหล่อพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ 3 องค์ ได้แก่ พระศรีศาสดา พระพุทธชินราช 
และพระพุทธชินสีห์ จวบจนถึงวันพฤหัสบดี ขึ้น  8  ค่ าเดือน  
6  ปีมะเส็ง นพศก จุลศักราช 319 ปีมะเส็ง ได้มงคลฤกษ์ 

กระท าพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ เมื่อเททองหล่อ
เสร็จแล้ว  และท าการแกะพิมพ์ออกเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า  
พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา องค์พระสมบูรณ์สวยงาม
ดี ส่วนพระพุทธชินราชนั้นได้หล่อถึง 3 ครั้งก็ไม่ส าเร็จเป็น
องค์พระได้ กล่าวคือ ทองแล่นไม่ติดเต็มองค์ พระเจ้าศรีธรรม
ไตรปิฎกจึงทรงตั้ งสัตยาธิษฐานเสี่ยงเอาบุญบารมีของ
พระองค์  เป็นที่ตั้ง จึงมีตาปะขาวมาช่วยท ารูปพระ คุมพิมพ์ 
ปั้นเบ้า ด้วยอานุภาพพระอินทราธิราชเจ้า การหล่อพระนั้น
เนื้อทองก็แล่นรอบคอบบริบูรณ์ทุกประการหาที่ติมิ ได้  
พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกทรงปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง จึงตรัส
ให้หา "ตาปะขาว" ผู้นั้น แต่ตาปะขาวได้หายตัวไป หมู่บ้าน
และวัดที่ตาปะขาวหายไปนั้นได้ชื่อว่า บ้านตาปะขาวหายและ
วัดตาปะขาวหาย ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ และจากวัดตาปะขาว
หายขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 800 เมตร ได้ปรากฏ
หลักฐานเกี่ยวกับการหายตัวไปของตาปะขาว เล่ากันว่ามี 
ผู้พบเห็นว่าท้องฟ้าเปิดเป็นช่องขึ้นไป ชาวบ้านเห็นเป็นที่
อัศจรรย์จึงได้สร้างศาลาขึ้นไว้ ณ พื้นดินเบื้องล่างไว้เป็นที่
ระลึก เรียกว่า "ศาลาช่อฟ้า" ตราบจนทุกวันนี้ 

การออกแบบเรื่องราว (story board) 
 

 

 

 
 

รูปที่ 4-1 การออกแบบการด าเนนิเรื่อง 
ลักษณะพระพุทธชินราช 

การน าเสนอพระพุทธชินราช 

ลักษณะพระพุทธชินราช 

พระวิหารพระพุทธชินราช 

ขนาดพระพุทธชินราช 
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ภาพที่ 4-2 การออกแบบการด าเนินเรื่อง 
พระพุทธชินราชในการจัดตั้งเมืองพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4-3 การออกแบบการด าเนินเรื่อง 
พระพุทธชินราชในการหล่อพระพุทธชินราช 

พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก 
 
 
 
 
 
การท าสงคราม 
 
 
 
 
 
การครองราชย ์
 
 
 
 
 
 
การก่อตั้งเมืองพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
ด ารัสการสร้างพระ
คู่บ้านคู่เมือง 
 
 
 
 
 
ช่างผู้เสนอตัวการสร้าง 
 
 
 
 
 
รับฟังรูปแบบการสร้าง 
 
 
 
 
 
แบบการสร้างพระและ 
การหล่อพระ 
 

ด าเนินการหล่อพระ 
 
 
 
 
 
การหล่อพระพุทธชินราช 
ไม่ส าเร็จ 
 
 
 
 
 
ตั้งสัตย์อธิษฐาน 
 
 
 
 
 
ตาปะขาว 
 
 
 
 
 
หล่อพระพุทธชินราชใหม ่
 
 
 
 
 
ตาปะขาวช่วยหล่อ 
 
 
 
 
 
พระพุทธชินราชส าเร็จ 
 
 
 
 
 
วัดประดิษฐานของ 
พระพุทธชินราช 
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4.5  สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
      การจัดท าสื่อแอนิเมช่ันเรื่อง ต านานพระพุทธชินรายได้
ด า เนิ นการสร้ างโดยใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์  โดย
ประกอบด้วยการน าเสนอเนื้อหาเป็น  2 ส่วน คือ ส่วน 

แอนิ เมช่ันเรื่อง ต านานพระพุทธชินราช และส่วนการ
น าเสนอข้อมูลเนื้อหาประกอบบนเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วย
ข้อมูลในรูปแบบข้อความ ภาพนิ่ง และมีการให้ผู้รับชม
เว็บไซต์หรือสื่อได้จัดท าแบบทดสอบความรู้ได้ด้วย 

 

 
 

รูปที่ 5 ภาพแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ต านานพระพุทธชินราช 
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รูปที่ 6  การแสดงผลเว็บไซต์ 

 

 
รูปที่ 7  การแสดงผลการชมสื่อแอนิเมช่ัน 2 มิติ 

 

 
รูปที่ 8  การท าแบบทดสอบความรู้ 

 

 
รูปที่ 9  การแสดงผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบ 

 

4.6  ติดตั้งการใช้งานโปรแกรม 
     การน าเสนอข้อมูลสื่อแอนิเมช่ัน 2 มิติ เรื่อง ต านาน 
พระพุทธชินราช น้ี ได้มีการจัดท าเว็บไซต์ประกอบด้วย โดย
สามารถแสดงผลข้อมูลทั้งหมดในระบบเครือข่ายแบบ
อินเตอร์เน็ตโดยจะมีการน าเสนอเป็นรายการให้เลือกในการดู
ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลแอนิเมช่ัน ข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระ
พุทธชินราช และแบบทดสอบความรู้ 
4.7  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัย 
     การเก็บข้อมูลจากการวิจัย โดยมีการจัดท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการรับชมสื่อ และการวัดความรู้ที่ได้จาก
การรับชมสื่อ โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
จัดเก็บเมื่อให้ประชากรรับชมสื่อและท าแบบสอบถาม และ
ส่งคืนให้แก่คณะผู้จัดท าวิจัย 
     ในการวัดความรู้ที่ได้จากการรับชมสื่อนั้น ประชากรจะ
ท าแบบทดสอบจากเว็บไซต์ที่น าเสนอนี้ ได้โดยตรง โดย
ประชากรในการวิจัยนี้ได้ท าแบบทดสอบหลังจากดูแอนิเมช่ัน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และระบบแบบทดสอบจะท าการเก็บ
ข้อมูลคะแนนไว้ในฐานข้อมูลและแจ้งให้ผู้ท าแบบทดสอบ
ทราบด้วย 
4.8  วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
      การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การรับชมแอนิเมช่ัน 2 มิติ เรื่อง ต านานพระพุทธชินราช ใช้
ร้อยละ และสถิติคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลจากการท าแบบทดสอบความรู้ใน
ระบบเว็บไซต์ คณะผู้วิจัยน าผลคะแนนจากระบบฐานข้อมูล
มาท าการวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ 
 
5. ผลการด าเนินงานวิจัย 
5.1 ผลศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานสื่ อความรู้เรื่อง 
ต านานพระพุทธชินราช  
โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
     5.1.1  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นเพศหญิง จ านวน 18  คน คิดเป็นร้อยละ  43.90 และเป็น
เพศชาย  จ านวน  23  คน คิดเป็นร้อยละ  56.10 
     5.1.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ต่อการใช้งาน  โดยแสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตารางที่ 1   แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานใน 
               ด้านการออกแบบ ด้านแบบทดสอบ และด้านการแสดงผล 

รายการประเมิน 
ประสิทธิภาพในด้านการท างานของโปรแกรม 

ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) แปลผล 

1.ด้านการออกแบบ  
ข้อความ ตัวอักษร มีความชัดเจน 4.20 0.75 ดี 
ภาพมีความคมชัดและสอดคล้องกบัเนื้อหา 4.22 0.61 ดี 
เสียงประกอบแอนนิเมชั่นตรงกับเนื้อหา 4.02 0.76 ดี 
มีความสะดวกในการเข้าถึงรายละเอียดของข้อมูล 4.02 0.57 ดี 
สื่อมีเนื้อหาท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน 4.02 0.52 ดี 
แอนนิเมชั่นมีรูปแบบท่ีชัดเจนน่าสนใจ 3.88 0.64 ดี 
2.ด้านแบบทดสอบ  
ความสอดคล้องระหวา่งแบบฝึกหดักับเนื้อหา 3.85 0.61 ดี 
ความสอดคล้องระหวา่งสื่อและแบบฝึกหัด 4.20 0.60 ดี 
ความชัดเจนของค าถามและค าตอบ 3.93 0.57 ดี 
ความชัดเจนของการสรุปผลคะแนน 4.00 0.39 ดี 
3.ด้านการแสดงผล  
การแสดงผลข้อความมีความถูกตอ้ง 3.93 0.65 ดี 
ความสมบรูณ์ครบถ้วนของการแสดงผลข้อมลู 4.05 0.59 ดี 

ผลรวม 4.03 0.62 ดี 
 
 5.1.3  ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
     จากการด าเนินงานวิจัย โดยให้ประชากรได้ทดลองชม 
สื่อแอนิเมช่ัน 2 มิติ ท าแบบทดสอบความรู้ และประเมินผล
ความพึงพอใจจากการใช้งานสื่อดังกล่าว ประชากรได้ให้
ข้อเสนอแนะในด้านการจัดท าแอนิเมช่ันโดยแนะน าในด้าน
การน าเสนอภาพที่น่าจะท าให้สวยงามและนุ่มนวลในด้าน
การใช้สีของภาพ การเคลื่อนไหวของภาพควรให้ดูต่อเนื่องกัน
มากขึ้น และควรจะมีเทคนิคที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชม
มากขึ้น 
     ในด้านข้อสอบวัดความรู้นั้น ผู้ท าแบบทดสอบได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีรูปแบบข้อสอบให้มากขึ้นและควร
ก าหนดเวลาในการท าข้อสอบเพื่อจะได้มีขอบเขตในการวัด
ระดับความรู้ด้วย 
5.2 ผลการท าแบบทดสอบความรู้ที่ได้จากการรับชมสื่อ  
     จากการท าแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ โดยระดับคะแนนเป็น 10 คะแนน หรือ 

ร้อยละ 100  โดยค่าเฉลี่ยระดับคะแนนของผู้ท าแบบทดสอบ
ทั้งหมด 41 คน มีค่าเฉลี่ยที่ 87.00  

6. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
6.1  สรุปผลการพัฒนาโปรแกรม 
     จากการพัฒนาโปรแกรมแอนิเมช่ัน 2 มิติ เรื่อง ต านาน
พระพุทธชินราช ได้มีการจัดสร้างแอนิ เมช่ันโดยมีการ
น าเสนอเนื้อเรื่องในด้านประวัติความเป็นมาของการสร้าง 
และการประดิษฐานของพระพุทธชินราช  โดยน าเสนอใน
รูปแบบการ์ตูน 2 มิติ และแสดงผลในเว็บไซต์โดยมีการแสดง
เนื้ อห าข้ อมู ลป ระกอบ  และผู้ รั บ ชมสื่ อส าม ารถท า
แบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้จากการศึกษาแอนิเมช่ันได้ 
โดยเว็บไซต์สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลแบบทดสอบได้โดย
ผู้ดูแลระบบ 
6.2  สรุปผลการวิจัย 
     โดยผลสรุปของการวิจัยได้ผลดังนี้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับช้ัน
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ประถมศึกษาปีที่ 6 เทศบาล 5 (วัดพันปี) จ านวน 41  คน 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
ด้านการออกแบบ 
     กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบ ของ
สื่อแอนิเมช่ัน 2 มิติ เรื่อง ต านานพระพุทธชินราช โดย
รายการประเมินมีข้อความ ตัวอักษร เสียงประกอบ มีความ
ชัดเจน มีความสะดวกในการเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลสื่อ 
แอนิเมช่ัน มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้วน และสื่อการเรียนมี
รูปแบบที่ชัดเจนน่าสนใจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี           
ด้านแบบทดสอบ 
     กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านแบบทดสอบ ของสื่อ
แอนิเมช่ัน 2 มิติ เรื่อง ต านานพระพุทธชินราช โดยรายการ
ประเมินมีความสอดคล้องระหว่างแบบฝึกหัดกับเนื้อหาความ
สอดคล้องระหว่างสื่อแอนิเมช่ันกับแบบฝึกหัด ความชัดเจน
ของค าถามและค าตอบ ความชัดเจนของการสรุปผลคะแนน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
ด้านการแสดงผล 
     กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านแสดงผล ของสื่อ 
แอนิเมช่ัน 2 มิติ เรื่อง ต านานพระพุทธชินราช โดยรายการ
ประเมินมีการแสดงผลข้อความมีความถูกต้อง มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

7.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าวิจัยคร้ังต่อไป 

      7.1 การสร้างแอนิเมช่ันควรจัดท าในระบบ 3 มิติเพื่อ
ความเสมือนจริงยิ่งขึ้น 
     7.2 ควรมีการออกแบบการด าเนินเนื้อเรื่อง และการ
บรรยายประกอบให้เป็นรูปแบบสากลเพื่อการน าเสนอให้แก่
ชาวต่างชาติได้ 

8. กิตติกรรมประกาศ 
     งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความ
อนุ เคราะห์ อย่ างสู งจากบุ คคลหลายท่ าน   อัน ได้ แก่ 
คณาจารย์ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในการแนะน า เสนอแนวทางในการ
จัดท าวิจัยเป็นอย่างดี   ขอขอบคุณคุณครูสุมน สนสาย ครู
วิทยฐานะ ครูช านาญการโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 
จังหวัดพิษณุโลก และนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่
ให้ความร่วมมือในการเป็นกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัย โดย
ทั้งนี้ยังได้ให้ข้อแนะน าในการพัฒนางานส าหรับประโยชน์ใน
ด้ านการศึกษาในครั้ งต่ อไปอีกด้ วย  และขอขอบคุณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการให้ทุน
สนับสนุนในการจัดท างานวิจัย จนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 
คณะผู้จัดท าวิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีนี ้
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การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทยตอน  
“เที่ยวประเพณีลอยกระทง 6 จังหวดัทั่วไทย” 

Development of Animation Media to Promote Thai culture and tradition 
“Visiting the Loy Kratong Festival in Six Provinces of Thailand” 

ธีระ พร้อมเพรียง1* 

 1หัวหน้าสาขา บริหารธุรกิจ  หลกัสูตรระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาสื่อแอนิเมช่ันส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย ตอน “เที่ยวประเพณีลอยกระทง 6 จังหวัดทั่วไทย”  

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้แก่ประชาชนท่ัวไปที่มีความสนใจในประเพณีลอยกระทง เนื่องจากประเพณีลอยกระทงในแต่
ละจังหวัด มีความแตกต่างกัน ประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมีความสับสนเกี่ยวกับความแตกต่างของประเพณี
ลอยกระทงในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยมีการน าสื่อแอนิเมช่ันมาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอ ด้วยการใช้โปรแกรม 
Adobe Flash CS6 ในการพัฒนาสื่อแอนิเมช่ันเพราะช่วยให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมและประเพณีไทยได้โดย
ไม่มีความน่าเบื่อ สามารถศึกษาได้ทุกเพศ ทุกวัย หากพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นนี้ส าเร็จจะสามารถลดความสับสนของชาวไทยและ
ชาวต่างชาติได้ในระดับหนึ่ง ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง ใช้เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง รวมถึงให้นักเรียน นักศึกษา สามารถศึกษาหาความรู้จากสื่อแอนิเมช่ันนี้ได้อีกด้วย 

ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในช่วงอายุเฉลี่ย 5 – 25 ปี จ านวน 50 คน แบ่งเป็น ชาย 22 คน หญิง 28 คน จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 50 คน มีผลการประเมินด้านรูปแบบการออกแบบ/การน าเสนอได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 อยู่ในเกณฑ์ ดี ด้านการ
ตกแต่ง ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ในเกณฑ์ ดี ด้านเนื้อหาได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อยู่ในเกณฑ์ ดี และด้านความคิด
สร้างสรรค์ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

ค าส าคัญ : แอนิเมชั่น, ประเพณี, ลอยกระทง, ประเทศไทย 

Abstracts 
The development of animation media to promote Thai culture and tradition at " Loy Krathong 

Festival in 6 Provinces in Thailand". The purpose for help educate the general public who are interested in 
Loy Krathong. Because Loy Krathong tradition in each province. Different Most of the public and foreigners 
are confused about the difference in Loy Krathong traditions in various parts of Thailand.  By using Adobe 
Flash CS6 to developthe animation media, it helps the general public to accessThai culture and traditions 
without the boredom. If you develop this animation media, it can reduce the confusion of Thai people and 
foreigners. Helps to understand the history of Loy Krathong. Used as public relations Loy Krathong. Including 
students to study the media from this animation as well. 

Keywords : Animation, festival, Loy Kratong, Thailand
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1. บทน า 
     ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ วัตถุประสงค์ของประเพณีลอกระทงมี
หลายประการ เช่น เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา เพื่อบูชา 
พระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์ เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า  
ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เป็นต้น ประเพณีลอยกระทงเริ่ม
ตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ าหลาก 
น้ าจะเต็มสองฝั่งแม่น้ า ท่ีนิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 
เพราะพระจันทร์เต็มดวง ท าให้แม่น้ าใสสะอาด แสงจันทร์
ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงามจึงเหมาะสมแก่
การลอยกระทง 
     การด าเนินงานโครงการการพัฒนาสื่อแอนิเมช่ันส่งเสริม
วัฒนธรรมและประ เพณี ไทย  เ รื่ อ ง  เที่ ย วประ เพณี 
ลอยกระทง 6 จังหวัดทั่วไทย ปัจจุบันยังไม่มีสื่อแอนิเมช่ัน
ส าหรับแนะน าประเพณีลอยกระทงมากเท่าที่ควร กระผมจึง
จัดท าสื่อแอนิเมช่ันนี้เพื่อส่งเสริมประเพณีลอยกระทงให้เป็น
ที่รู้จักของบุคคลทั่วไป รวมถึงชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยว
ประเพณีลอยกระทงเพราะประเพณีลอยกระทงในแต่ละ
จังหวัดมีความแตกต่างกัน เช่น ประเพณีลอยกระทงสาย  
ไหลประทีป  1000 ดวง จั งหวัดตาก ประ เพณียี่ เ ป็ ง  
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 
     ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอินเตอร์เน็ตเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมากจึงพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น
ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทยเรื่องเที่ยวประเพณีลอย
กระทง 6 จังหวัดทั่วไทยเพื่อที่จะท าเป็นสื่อส าหรับแนะน า
ประเพณีลอยกระทงในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ชาวต่างชาติและ
บุคคลทั่วไปได้เข้าถึงประวัติความเป็นมาทราบถึงประเพณี
ลอยกระทงของแต่ละจังหวัดโดยจะท าการเผยแพร่ไปตาม 
สื่ อออนไลน์ต่ าง  ๆ เ ช่น YouTube, Facebook เพราะ 
Social Network สามารถแพร่กระจายข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว หากน าสื่อแอนิเมช่ันไปเผยแพร่ใน Social Network 
ได้ จะท าให้ประชาชนเข้าใจและทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีลอยกระทงมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพื่อพัฒนาความรู้ในเรื่องของสื่อแอนิเมช่ันเพิ่มมาก

ขึ้น 
2. เพื่ อจัดท าสื่ อแอนิ เม ช่ันไว้ ใ ช้ส าหรับแนะน า

ประเพณีลอยกระทง 
3. เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทงทั้ง 

6 จังหวัด 
 
 
 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
แอนิเมชั่น (Animation)  
 กระบวนการที่เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ ถูก
ผลิตขึ้นต่างหากจาก กันทีละเฟรม แล้วน ามาร้อยเรียงเข้า
ด้วยกัน โดยการฉายต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจากวิธีการ ใช้
คอมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายภาพรูปวาด หรือรูปถ่ายแต่ละขณะ
ของหุ่นจ าลองที่ค่อย ๆ ขยับเมื่อน าภาพดังกล่าวมาฉาย  
ด้วยความเร็ว ตั้งแต่ 16 เฟรมต่อวินาที ขึ้นไป เราจะเห็น
เ หมื อนว่ า ภ าพดั ง กล่ า ว เ คลื่ อ น ไหว ไ ด้ ต่ อ เ นื่ อ ง กั น 
แอนิเมช่ันนั้นมีด้วยกันหลายประเภท แต่ในที่นี้ ขอกล่าวถึง  
3 ประเภทท่ีพบเห็นกันท่ัวไป ได้แก่ 

1.  ก า ร ส ร้ า ง ง า น แ อ นิ เ ม ช่ั น แ บ บ ดั้ ง เ ดิ ม 
(Traditional Animation หรื อ  Drawn Animation)  เป็น
กระบวนการท่ีใช้ส าหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์
มากที่สุด เป็นการสร้างช้ินงานแอนิเมชั่นด้วยภาพวาดซึ่งจะมี
การวาดภาพลงบนกระดาษก่อน เพื่อสร้างภาพลวงตาของ
การเคลื่อนไหว แต่ละรูปวาดจะแตกต่างกันเล็กน้อย  
หลายพันภาพ และฉายภาพเหล่านั้นผ่านกล้องบันทึกภาพ 
หรือกล้องวิดีโอ การท าแอนิเมช่ันต้องอาศัยความสามารถ
ทางศิลปะในการวาดภาพอย่างมาก จึงท าให้ต้องใช้เวลาใน
การผลิตนานและต้นทุนในการผลิตจึงสูงตามไปด้วย   
             2. การสร้างแอนิเมช่ันแบบสต๊อปโมช่ัน (Stop 
Motion หรือ Model Animation) เป็นการสร้างหุ่นจ าลอง
ขึ้นมาหรือใช้สิ่งของแล้วค่อย ๆ ขยับ พร้อมกับถ่ายภาพน้ันท่ี
ละภาพ ที่พบมากได้แก่  ภาพเคลื่อนไหวแบบหุ่นเชิด 
ภาพเคลื่อนไหวดินน้ ามัน ซึ่งวัสดุที่นิยมใช้มักจะเป็นดินน้ ามัน 
ปั้นเป็นรูปร่างต่าง ๆ โดยมีเส้นลวดเสมอืนเป็นโครงกระดกูอยู่
ภายในหุ่นที่ปั้นและท าให้สามารถน ามาใช้งานได้หลายครั้ง 
แอนิ เ ม ช่ันแบบนี้ ต้ อ งอา ศัย เ วลา  ความอดทนและ
ความสามารถมากต้องใช้ทักษะทางศิลปะการปั้น และการ
ถ่ายภาพ ทั้งนี้เพราะหุ่นจ าลอง หรือสิ่งของประกอบฉากนั้น 
หลาย ๆ สิ่งมีการขยับหรือเคลื่อนไหวไปพร้อม ๆ กัน ในหนึ่ง
ภาพ ดังนั้นหากต้องการแสดงความสมจริงจ าเป็นต้องอาศัย
ความละเอียดในการก าหนดการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะสร้าง
ภาพลวงตาของการเคลื่อนไหวแต่ละภาพ  
            3.  ก า ร ส ร้ า ง แอนิ เ ม ช่ั นด้ ว ย คอม พิ ว เ ต อ ร์  
( Computer Animation)  เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ า ง
ภาพเคลื่ อนไหวโดยใ ช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอ ร์  ด้ วย
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจึงมี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้การท าแอนิเมช่ันง่ายขึ้น ท า
ให้ประหยัดเวลา และต้นทุนเป็นอย่างมาก โปรแกรมที่นิยม
ใช้ในการผลิตงานแอนิเมช่ัน เช่น โปรแกรม Maya, Abode 
Flash, Lightwave, Modo, Anime Studio และ 3D Studio 
Max เป็นต้น  
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ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปภาพ  
     กราฟฟิ ก  (Graphic)  ม าจากภาษากรี ก  2 ค า คื อ 
     1.  Graphikos หมายถึง การวาดเขียน  
     2.  Graphein หมายถึง การเขียน  
     ต่อมามีผู้ให้ความหมายของค าว่า “กราฟิก” ไว้หลาย
ประการซึ่งสรุปได้ดังนี้  
     กราฟิก หมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมาย
ด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ  
การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้อง
ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ กราฟิกประกอบด้วย 

1.ภาพบิตแมพ (Bitmap) เป็นภาพที่มีการเก็บ
ข้อมูลแบบพิกเซล หรือจุดเล็ก ๆ ที่แสดงค่าสี ดังนั้นภาพ 
หนึ่ง ๆ จึงเกิดจากจุดเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดประกอบกัน  
(คล้าย ๆ กับการปักผ้าครอติก) ท าให้รูปภาพแต่ละรูป เก็บ
ข้อมูลจ านวนมาก เมื่อจะน ามาใช้ จึงมีเทคนิคการบีบอัด
ข้อมูล ฟอร์แมตของภาพบิตแมพ ท่ีรู้จักกันดี ได้แก่ .BMP, 
.PCX, .GIF, .JPG, .TIF  

2.ภาพเวกเตอร์ (Vector) เป็นภาพที่สร้างด้วย
ส่วนประกอบของเส้นลักษณะต่าง ๆ และคุณสมบัติเกี่ยวกบัสี
ของเส้นนั้น ๆ ซึ่งสร้างจากการค านวณทางคณิตศาสตร์ เช่น 
ภาพของคน ก็จะถูกสร้างด้วยจุดของเส้นหลาย ๆ จุด เป็น
ลักษณะของโครงร่าง (Outline) และสีของคนก็เกิดจากสีของ
เส้นโครงร่างนั้น ๆ กับพื้นที่ผิวภายในนั่นเอง เมื่อมีการแก้ไข
ภาพ ก็จะเป็นการแก้ไขคุณสมบัติของเส้น ท าให้ภาพไม่
สูญเสียความละเอียด เมื่อมีการขยายภาพนั่นเอง ภาพแบบ 
Vector ที่หลาย ๆ ท่านคุ้นเคยก็คือ ภาพ .wmf ซึ่งเป็น 
Clipart ของ Microsoft Office นั่นเอง นอกจากนี้คุณจะ
สามารถพบภาพฟอร์แมตนี้ได้กับภาพในโปรแกรม Adobe 
Illustrator หรือ Macromedia Freehand 

3.คลิปอาร์ต (Clipart) เป็นรูปแบบของการจัดเก็บ
ภาพ จ านวนมาก ๆ ในลักษณะของตารางภาพ หรือห้องสมุด
ภาพ หรือคลังภาพ เพื่อให้เรียกใช้ สืบค้น ได้ง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว  

4.HyperPicture มักจะเป็นภาพชนิดพิเศษ ท่ีพบ
ได้บนสื่อมัลติมีเดีย มีความสามารถเช่ือมโยงไปยังเนื้อหา 
หรือรายละเอียดอื่น ๆ มีการกระท า เช่น คลิก (Click) หรือ
เอาเมาส์มาวางไว้เหนือต าแหน่งที่ระบุ (Over)  
ทฤษฎีสี  

ความรู้เรื่องทฤษฎีสีเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับงาน
ออกแบบทุกชนิดและหากต้องการให้งานออกแบบดูสวยงาม
ต้องเข้าใจเรื่องพื้นฐานของสีเพื่องานออกแบบก่อน ฉะนั้น 
ไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้ไปเพราะเพียงแต่เรียนรู้การใช้งาน 
Photoshop จนช านาญท่านั้น ยังไม่สามารถสร้างสรรคง์านดี 

ๆออกมาได้ หากไม่รู้จักใช้สีให้เหมาะสม โดยเรื่องที่น ามา
อธิบายเป็นทฤษฎีสีเบื้องต้นสี คือ ลักษณะความเข้มของแสง
ที่ปรากฏแก่สายตาให้เห็นเป็นสี โดยผ่านกระบวนการรับรู้
ด้วยตามองจะรับข้อมูลจากตา โดยที่ตาได้ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลพลังงานแสงมาแล้วผ่านประสารทสัมผัสการ
มองเห็น ผ่านศูนย์สับเปลี่ยนในสมองไปสู่การมองเห็นภาพ 
การสร้างภาพหรือการมองเห็นก็คือ การที่ข้อมลได้ผ่านการ
วิเคราะห์แยกแยะให้เรารับรู้ถึงสรรพสิ่งรอบตัว 
ทฤษฎีเกี่ยวกับเสียง  

เสียง (Sound) เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ
ของมัลติมีเดีย โดยจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของวัญญาณดิจิตอล 
ซึ่งสามารถเล่นซ้ ากลับไปกลับมาได้ โดยใช้โปรแกรมที่
ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับท างานด้านเสียง หากในงาน
มัลติมีเดียมีการใช้เสียงที่เร้าใจและสอดคล้องกับเนื้อหาที่
น าเสนอจะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบ
มากยิ่ งขึ้น นอกจากนี้  ยังช่วยสร้า งความน่าสนใจและ 
น่าติดตามได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากเสียงมีอิทธิพลต่อผู้ใช้
มากกว่าข้อคามหรือภาพนิ่งนั่นเอง ดังนั้นเสียงจึงเป็น
องค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับมัลติมีเดียซึ่งสามารถน าเข้า
เสียงผ่านทางไมโครโฟน แผ่นซีดี ดีวีดี เทป วิทยุ เป็นต้น  

4. วิธีการวิจัย 
ขอบเขตโครงงาน 

ขอบเขตด้านสื่อ 
1. เวลาในการน าเสนอ 10-15 นาที  
2. มีตัวการต์ูนในการด าเนินเรื่องราว จ านวน 4 ตัว

ละคร    
3. มีเสียงเพลงประกอบ   
4. มีเสียงพากยภ์าษาไทยประกอบแอนิเมช่ัน 
5. มีค าบรรยายภาษาอังกฤษประกอบแอนิเมชั่น 

ขอบเขตด้านเนื้อหา  
สื่อแอนิเมช่ันนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นสื่อส่งเสริมและ

แนะน าประเพณีลอยกระทง ซึ่งในสื่อแอนิเมช่ันจะมีการ
แนะน าวัฒนธรรมการลอยกระทงในแต่ละจังหวัด คือ 
ประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีป 1000 ดวงจังหวัดตาก, 
ประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ ,ประเพณีลอยกระทงเผา
เทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย , การแสดงโคมไฟเฉลิมพระ
เกียรติสีสันเมืองใต้ จังหวัดสงขลา, ลอยกระทงตามประทีป 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสีสันแห่งสายน้ า มหกรรม 
ลอยกระทง กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีสิ่งแวดล้อม 
อื่น ๆ มาเป็นส่วนประกอบอีกด้วย 
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ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย 
1. ประชาชนทั่วไปและเด็กอายุต่ ากว่า12 ปี จ านวน 

50 คน 
2. ชาวต่างชาติที่มีความสนใจในวัฒนธรรมและ

ประเพณีลอยกระทง 
3. สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, YouTubeเปน็

ต้น 
การออกแบบตัวละคร  
            เป็นการออกแบบตัวละครเพื่อสื่อถึงลักษณะ 
ท่าทาง อารมณ์ และการเคลื่อนไหวของตัวละครแตล่ะตวัเพือ่
น าไปพัฒนาสื่อแอนิเมช่ันซึ่งผู้จัดท าได้ออกแบบกิริยาท่าทาง
ของตัวละครจากจินตนาการ ความคิดและอินเตอร์เน็ต 
การออกแบบฉาก  
            ฉาก (Stage) หมายถึง ช่วงเวลาของเหตุการณ์ 
สภาพแวดล้อม หรือสถานที่ที่ เรื่องนั้น ๆ เกิดขึ้น การ
ออกแบบฉากหลังของการ์ตูนแอนิเมชั่น สามารถออกแบบได้
หลายลักษณะบางครั้งอาจเป็นภาพโครงร่างหรือลวดลายง่าย 
ๆ หรือบางครั้งอาจเป็นฉากจ าลองเหมือนจริง ขึ้นอยู่กับบท
ภาพยนตร์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ทั้งนี้สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงในการ
ออกแบบฉาก คือ ทัศนคติ (Perspective) ท่ีให้ภาพมีความ
ลึก เกิดความสมจริง สวยงาม และกระตุ้นความสนใจของ
ผู้ชม ซึ่งเราสามารถสร้างทัศนคติให้กับการ์ตูน 2 มิติ ได้ด้วย
วิธีการ ดังน้ี  1.การใช้สีอ่อนและสีแก่บนฉาก ซึ่งสิ่งที่
เราก าหนดให้อยู่ไกลออกไป จะมีสีอ่อนกว่าสีอ่อนกว่าสิ่งที่อยู่
ใกล้ ซึ่งจะมีสีเข้มชัดเจนกว่า 
            2. การก าหนดให้ขนาดของวัตถุที่อยู่ไกลมีขนาด
เล็กกว่าวัตถุท่ีอยู่ใกล้  
            3.การก าหนดให้ฉากหน้า (Foreground) ฉาก
กลาง (Medium ground) และฉากหลัง  
                (Background) เพื่อให้เกิดภาพท่ีมีความลึก 
การสร้างสตอร่ีบอร์ด   
     การเขียนสตอรี่บอร์ดนั้นเป็นขั้นตอนการเตรียมการ
น าเสนอข้อความภาพ รวมทั้งสื่อในรูปของมัลติมีเดียต่าง ๆ 
ลงในกระดาษ การสร้างสตอรี่บอร์ดนับเป็นกระบวนการที่
ส าคัญมาก ๆ ในการสร้างสื่อแอนิเมช่ันเรียกได้ว่าเป็นหัวใจ
ของแอนิเมช่ันขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ดรวมไปถึงการ
เขียนสคริปต์ที่จะได้เห็นในหน้าจอ ได้แก่ เนื้อหา ข้อมูล 
ค าถาม ผลย้อนกลับ ค าแนะน า ค าช้ีแจงข้อความเรียกความ
สนใจเสียง ภาพนิ่งและการจัดท าสตอรี่บอร์ดที่มีลักษณะ
มัลติมีเดียนั้นจะต้องมีการออกแบบภาพ ข้อความ เสียง และ
การเคลื่อนไหวให้เข้ากับเนื้อหาบทเรียน ซึ่งจะต้องผ่าน
กระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐานในการคิด การสร้าง   
สตอรี่บอร์ดเริ่มต้นด้วย การท าแบบร่างการจัดวางเบื้องต้น 
โดยการร่างแบบคือการวาดเพื่อถ่ายทอดความคิดเบื้องต้น

ด้วยดินสอหรือปากกาด้วยลายเส้นง่าย ๆ หรือใช้คอมพิวเตอร์
ในการร่างแบบเพื่อให้การน าเสนอข้อความและสื่อในรูปแบบ
ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับขั้นตอนบน
จอคอมพิวเตอร์ สตอรี่บอร์ดเปรียบเสมือนการพูดด้วยภาพ
หรือการใช้ภาพเล่าเรื่อง สามารถบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ท้ังอารมณ์ในเหตุการณ์ สีหน้า ท่าทางของตัวละครที่ออกมา 
เป็นภาพวาดในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าและยังช่วยสร้างความ
เข้าใจให้ตรงกันภายในผู้จัดท าได้  
การก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามนี้แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
       ส่วนท่ี 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบคุณภาพของการพัฒนา
สื่อแอนิเมช่ันส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย เรื่อง เที่ยว
ประเพณีลอยกระทง 6 จังหวัดทั่วไทย 
       ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของการพัฒนาสื่อแอนิเมช่ัน
ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย เรื่อง เที่ยวประเพณีลอย
กระทง 6 จังหวัดทั่วไทย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินเชิงคณุภาพและระดับเกณฑ์การประเมิน  
คะแนนเฉลีย่ 4.50-5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนนเฉลีย่ 3.50-4.49 อยู่ในระดับ ด ี
คะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49 อยู่ในระดับ ปานกลาง  
คะแนนเฉลีย่ 1.50-2.49 อยู่ในระดับ พอใช้  
คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.49 อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตรดังนี ้

 
  เมื่อ          คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณติ 
               คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า 
                คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
5. ผลการวิจัย 
     จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อแอนิเมช่ัน
ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย ตอนเที่ยวประเพณีลอย
กระทง 6 จังหวัดทั่วไทย สามารถก าหนดแนวทางและ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาสื่อแอนิเมช่ัน
ได้ต่อไปนี้ 
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การวิเคราะห์ การออกแบบสื่อการเขียนเนื้อเร่ือง   
     การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อแอนิเมช่ันเรื่อง
การพัฒนาสื่อแอนิเมช่ันส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
ตอน เที่ยวประเพณีลอยกระทง 6 จังหวัดทั่วไทย ได้
ท าการศึกษา ตัวอย่างงานแอนิเมช่ันที่มีส่วนเกี่ยวโยงและ 
เอื้อประโยชน์ให้กับการสร้างงานภาพยนตร์แอนิเมช่ัน 2 มิติ
จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่นwww.youtube.com รวมทั้งข้อมูล
จากหนังสือท่ีมีบทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อ หลังจาก
ที่รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ หนังสือแล้วนั้น ได้น าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์และออกแบบเนื้อเรื่องได้ดังต่อไปนี้เนื้อหาของ
เรื่อง เริ่มต้นด้วยตัวละครส าคัญของเรื่องกล่าวถึงประวัติ
ความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง รวมถึงความแตกต่าง
ของประเพณีลอยกระทงในแต่ละจังหวัด 
การออกแบบตัวละครและฉาก  
     จากการเล่าเรื่องราวที่เรียบเรียงจากตัวอักษรมาเป็นการ
เล่าเรื่องด้วยภาพนั้นจ าเป็นต้องศึกษารูปแบบที่ได้ก าหนดใน
เนื้อเรื่องให้เกิดความเหมาะสมและมีรูปแบบที่สามารถท า
หน้าท่ีถ่ายทอดความหมายตรงตามจุดประสงค์ในนั้น ๆ 
แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ    

1.ผู้ศึกษาท าการศึกษาถึงบุคลิกภาพของนักเรียน 
นักศึกษา ผู้ศึกษาคิดว่าการ์ตูนที่เราจะน าไปเผยแพร่ให้
นักเรียนนักศึกษาดูนั้นจะต้องมีตัวละครที่คล้ายคลึงกับ
นักเรียน เพราะว่าจะท าให้นักเรียนนักศึกษาสนใจที่จะดู
การ์ตูนและเข้าใจในสิ่งที่ผู้ศึกษาต้องการจะสื่อให้นักเรียน
นักศึกษารับรู้และเข้าใจเพื่อที่นักเรียน นักศึกษา สามารถจ า
ได้ว่าตัวละครนี้ช่ืออะไร มีบทบาทในการแสดงแบบใด 

2.ผู้ ศึกษาได้ศึกษาองค์ประกอบของฉากจาก
สถานท่ีเพื่อน ามาออกแบบเป็นบางฉากในเนื้อเรื่องและให้เข้า
กับลักษณะภาพรวมของงาน โดยลักษณะของฉากในเนื้อเรื่อง
ที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาจากบ้านและสถานที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่
จริงแล้วได้น ามาลดทอนให้รายละเอียดน้อยลงและใส่สีสันลง
ไปเพื่อให้เกิดความสวยงาม 
แผนภาพการด าเนินเร่ือง (Story Board)  
     แผนภาพการด าเนินเรื่องท าหน้าที่ก าหนดองค์ประกอบ
ในการถ่ายท าโดยแสดงรายละเอียดด้วยการล าดับฉาก มุม
กล้อง แสง และการกระท าของตัวละคร 
การพัฒนาการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
     เมื่อได้เรื่องราวและตัวละครด าเนินเรื่องจึงเริ่มการถ่ายท า
ตามฉากและมุมกล้องที่ได้ก าหนดในองค์ประกอบจาก
แผนภาพการด าเนินเรื่อง (Story Board) 
แอนิเมชั่น ดังนี ้
ผลการประเมินผล 
     ในการประเมินผลของโครงการซึ่งจะเป็นการประเมิน
การพัฒนาสื่อแอนิเมช่ันส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
ตอน เที่ยวประเพณีลอยกระทง 6 จังหวัดทั่วไทย เพื่อหา
ความพึงพอใจของการพัฒนาสื่อแอนิเมช่ัน โดยกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 50 คน เป็นผู้ประเมิน ซึ่งรายละเอียดแบบประเมิน
แบ่งเป็น 4 ส่วนด้วยกัน คือ  
             1.  ด้านรูปแบบการออกแบบ/การน าเสนอ 
             2.  ด้านการตกแต่ง  
             3.  ด้านเนื้อหา  
             4.  ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน มีผลการประเมิน ดังนี้ 

 
 

รายการผลการประเมิน 

ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ ผลประเมินเชิง
คุณภาพ 

ชาย หญิง ทั้งหมด 
คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

1.  ด้านรูปแบบการออกแบบ/การน าเสนอ 
1.1 ความเหมาะสมของลักษณะรปูร่างตัว   การ์ตูน
และฉาก 

90 4.14 116 4.09 206 4.12 

1.2 คุณภาพของเสียงพากย์และเสยีงดนตร ี 95 4.00 112 4.31 207 4.14 
1.3 การสื่อสารของตัวการ์ตูนสามารถท าให้ผู้ชมเข้าใจ   
ง่าย 99 4.28 120 4.50 219 4.38 

1.4 การสื่อสารของตัวการ์ตูน 
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 97 4.25 119 4.40 216 4.32 

รวมผลการประเมินด้านการออกแบบ/การน าเสนอ 381 4.33 467 4.17 848 4.24 
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2.  ด้านการตกแต่ง 
2.1 การใช้สีของตัวการ์ตูน และฉาก 94 4.17 117 4.27 211 4.22 

2.2 การเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูน 81 4.14 116 4.68 197 3.94 
2.3 ทักษะการลงสีและเงามีความเหมือนจริงมาก   
น้อยเพียงใด 89 4.03 113 4.04 202 4.04 

2.4  การเคลื่อนไหวของมุมกล้องมีความชัดเจน
เพียงใด 

96 3.82 107 4.36 203 4.06 

รวมผลการประเมินด้านการตกแต่ง 360 4.09 453 4.04 813 4.06 
3.  ด้านเนื้อหา 
3.1  ท าให้เกิดความน่าติดตาม 

 
93 

 
4.25 

 
119 

 
4.22 

 
212 

 
4.24 

3.2  ท าให้เข้าใจถึงประเพณีลอยกระทง 94 4.42 124 4.27 218 4.36 
3.3  สื่อแอนิเมช่ันนี้คุณไดร้ับรูค้วามแตกต่างทางด้าน
การลอยกระทงของแต่ละจังหวดัมากน้อยเพียงใด 

90 4.21 118 4.09 208 4.16 

3.4  จากการที่คุณได้ชมสื่อแอนิเมช่ันนี้ คุณไดร้ับรู ้
ลักษณะการแต่งกายของแตล่ะจังหวัดมากน้อยเพียงใด 

92 4.10 115 4.18 207 4.14 

รวมผลการประเมินด้านเนื้อหา 369 4.19 476 5.41 845 4.22 
4.  ด้านความคิดสร้างสรรค ์
4.1  ด้านการออกแบบตัว  การ์ตนูและฉาก 

 
89 

 
4.25 

 
119 

 
4.04 

 
208 

 
4.16 

4.2  รูปแบบการน าเสนอผลงาน 91 4.28 120 4.13 211 4.22 
4.3  การออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ มีความสวยงาม
มากน้อยเพียงใด 95 4.35 22 31 217 4.34 

4.4  จากสื่อแอนิเมช่ันคุณคิดว่าผูจ้ัดท ามีความคิด
สร้างสรรคม์ากน้อยเพียงใด 

99 4.35 122 4.50 221 4.42 

รวมผลการประเมินด้านความคิดสร้างสรรค์ 374 4.25 483 4.31 857 4.28 
รวม 1484 4.21 1879 4.19 3363 4.20 
จ านวนผู้ประเมิน 50 คน 

     จากตาราง การประเมินทั้ง 4 ด้าน ตามหัวข้อที่ก าหนด
มานั้นอยู่ในระดับใด เมื่อเราน าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อ
มาผ่านระเบียบวิธีทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) จะพบว่า
ค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ ดี ดังนั้น การพัฒนาสื่อแอนิเมช่ัน
ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย ตอน เที่ยวประเพณี 
ลอยกระทง 6 จังหวัดทั่วไทย มีความพึงพอใจมาก โดยแบ่ง
ผลการประเมินออกเป็นออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี  
     - ด้านรูปแบบการออกแบบ/การน าเสนอได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
     - ด้านการตกแต่ง ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี 
     - ด้านเนื้อหา ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อยู่ในเกณฑ์ ด ี
     - ด้านความคิดสร้างสรรค์ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 
อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
     เพื่อศึกษาหลักการสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ และ
น าเสนอสื่อแอนิเมช่ัน 2 มิติเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย ตอน เท่ียวประเพณีลอยกระทง 6 จังหวัดทั่ว
ไทย ในขั้นตอนการศึกษาผู้ศึกษาได้เริ่มจากการค้นคว้า ศึกษา
ข้อมูลภาคเอกสารที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้หาข้อมูลทางด้าน
เทคนิค วิธีการสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ โดยสรรหา
โปรแกรมช่วยเสริมของโปรแกรมหลัก Adobe Flash CS6 
เพื่อให้งานที่ได้ออกมามีความสวยงามดึงดูดใจของผู้ชม โดย
เริ่มแรกผู้ศึกษาได้น าข้อมูลภาคเอกสารที่ค้นคว้าและรวบรวม
มาได้นั้น มาศึกษาและวิเคราะห์ ทั้งหลักการออกแบบ  
     หลักการสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมช่ัน หลักการสื่อสาร อีก
ทั้ ง ยั ง ไ ด้ น า ตั ว อ ย่ า ง จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น
www.youtube.com มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการ
ออกแบบสื่อการ์ตูนแอนิ เมช่ันส่งเสริมวัฒนธรรมและ
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ประเพณีไทย ตอน เท่ียวประเพณีลอยกระทง 6 จังหวัด 
ทั่วไทย และท าการวิเคราะห์ด้วยการบรรยายโดยอิงกับ
หลักการสื่อสาร หลักการออกแบบ และน ามาใช้ในการศึกษา
ของผู้ศึกษาต่อไป  
     หลังจากนั้นได้น าองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์  
จึงได้วางโครงเรื่ อง ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ และ
องค์ประกอบอื่น หลังจากน้ันจึงน าแนวคิดน้ันมาขยายความ
ให้ได้เนื้อเรื่องที่สามารถน าไปเขียนสตอรี่บอร์ด เพื่อใช้ในการ
สร้างสื่อแอนิเมช่ันและท าการออกแบบฉาก ตัวละคร โดย
ค านึงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสื่อตัวอย่าง แล้วจึง
เริ่มสร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ระหว่างท างาน
ขั้นตอนในการสร้างสื่อนั้นย่อมมีอุปสรรคเกิดขึ้นเสมอเมื่อได้
ลงมือกระท าขั้นตอนต่าง ๆ 
     จึงต้องปรับเข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจ 
หลังจากท่ีสร้างสื่อเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว จึงน าสื่อท่ีได้ไปทดสอบ 
ผู้ศึกษาจึงได้เลือกทดสอบกับเด็ก ซึ่งทั้ง 2 เว็บไซต์ เป็น
เว็บไซต์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย มีผู้ เข้า 
ใช้งานหลากหลายกลุ่ม การที่เลือกทดสอบสื่อบนเว็บไซต์นั้น 
ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นว่า เป็นการที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นอยู่ในช่วงอายุเฉลี่ย 5 – 25 ปี 
จ านวน 50 คน แบ่งเป็น ชาย 22 คน หญิง 28 คน ผู้ศึกษาได้
เล็งเห็นว่า เป็นการที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 
     สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 4 ด้าน สามารถแบ่ง
ได้ ดังนี ้  
1.  ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อการ์ตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ 
2.  ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อการ์ตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ 
3.  ทัศนคติหลังได้รับชมการ์ตูนแอนิเมช่ัน  
4.   ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการ์ตูนแอนิ เม ช่ันด้านความคิด
สร้างสรรค์  
           การพัฒนาสื่อแอนิเมช่ันส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย ตอน เที่ยวประเพณีลอยกระทง 6 จังหวัดทั่ว
ไทย จากผลการทดสอบสื่อแสดงให้เห็นว่าผู้รับสารต้องได้รับ
สื่อที่มี เนื้อหาสาระเรื่ องนี้ ในขั้นตอนการสร้างการ์ตูน 
แอนิเมชั่นน้ันต้องท าการศึกษาถึงวิธีการในการผลิต หลักการ
ในการสร้างการ์ตูน หลักการออกแบบ ข้อมูลในเรื่องที่จะ
สร้าง ใส่ใจในรายละเอียดในทุกด้านเพื่อการถ่ายทอดให้
ออกมาอย่างเต็มที่และความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ที่ศึกษา  
อีกทั้งการศึกษาสื่อตัวอย่างก่อนท าการสร้างแอนิเมช่ันนั้น 

สามารถช่วยเป็นแนวทางส าหรับผู้ศึกษาได้เป็นอย่างดีในการ
ท างาน เ ช่น การสร้ างงานที่ แตกต่างจากงานที่มีอยู่   
หรือ สร้างงานที่สอดคล้องช่วยเสริมประเด็นที่ขาดตกไปจาก
งานท่ีพบเห็นอยู่แล้วให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
   สื่อการ์ตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ ที่ผลิตขึ้นมาจะสามารถ
ถ่ายทอดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ คือ เพื่อให้
ผู้ชมทราบถึงประวัติของประเพณีลอยกระทงและทราบความ
แตกต่างของประเพณีลอยกระทงในแต่ละจังหวัด 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของระบบ  
  ปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่พบในขั้นตอนการพัฒนา 
สื่อแอนิเมช่ัน 2 มิติ คือ  
            1. โปรแกรมที่น ามาใช้ในการสร้างสื่อมีข้อจ ากัด
หลายอย่างอีกทั้งผู้ใช้ยังไม่มีประสบการณ์มาก จึงต้องอาศัย
ระยะเวลาในการศึกษาด้วยตนเอง  
            2.  การเคลื่อนไหวของตัวละครกับค าพูดของตัว
ละคร ไม่สอดคล้องกันมากเท่าท่ีควร 

8. ข้อเสนอแนะ  
1.  ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวเร็วเกินไป  
2.  ตัวการ์ตูนและฉากยังไม่สวยเท่าท่ีควร  

9. บรรณานุกรม 
[1] ก าพล ลีลาภรณ์. Flash Actionscript. พิมพ์ครั้งท่ี 
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Flash CS3. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มีเดีย อินเทลลิ
เจนซ์ เทคโนโลยี, บจก. 2554. 

[3] ปิยะบุตร สุทธิดารา. Flash CS3 สนุกกับงาน
แอนิเมชัน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ไอดีซี อินโฟ 
ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, บจก. 2551 

[4] ปุ ณ ย วี ร์  รุ จิ ปู ริ ต า นั น ท์ .  Flash Cartoon 
Animation. กรุงเทพฯ : โปรวิช่ัน, 2553. 

[5] อั ศ วิ น  โ อ ก า ด้ า .  Flash CS5 Animation & 
Interaction. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์, 
2555. 

[6] อิศเรศ ภาชนะกาญจน์ .  Flash CS6 Essntial. 
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of Song Khwae Station Shop  
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บทคัดย่อ  
          การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อการ
พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP โดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 และ 
ระบบฐานข้อมูลใช้โปรแกรม MySQL ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสอ งแคว  
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนผู้ใช้งานและส่วนผู้ดูแลระบบ โดยส่วนผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิก สั่งซื้อสินค้า ดูรายงานการสั่งซื้อ
สินค้า แจ้งการช าระเงิน ตรวจสอบเลขพัสดุภัณฑ์ และแสดงความ  พึงพอใจที่มีต่อระบบ ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูล
สินค้าและข้อมูลสมาชิก สามารถตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าและการโอนเงิน แจ้งเลขพัสดุภัณฑ์และสามารถดูรายงานข้อมูล 
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 76.67 และมีความพึงพอใจต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.12 โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
3.81 และด้านข้อมูลสินค้าและการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36  

ค าหลัก : ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การขาย   

Abstract 
 The development of electronic commerce system for Phitsanulok shirt sale of Song Khwae Station 
Shop aims to develop an electronic commerce system for Phitsanulok shirt sale of Song Khwae Station Shop 
and  study users satisfaction in the electronic commerce system which was developed with PHP language, 
using Macromedia Dreamweaver 8 and MySQL for database system. The Phitsanulok shirt sale system 
consisted of 2 components: user component and administrator component. The user component apply for 
membership, order products, see order report, inform of payment, check parcel number, and state 
satisfaction level in the system. On the other hand, the administrator component let the system admin 
manage product information and member information, check product order, check money transfer, inform 
customer about parcel number, and request for reports. A tool used for the research was an online 
questionnaire.  It was found from a sample group of 30 people that most users or 60.00 percent were female. 
Most respondents or 76.67 percent were in the age range of 21-30 years old. Overall satisfaction in the 
electronic commerce system was in high level with a mean value of 4.12. Users showed high satisfaction 
level in the design and website layout aspect as mean 3.81. For the product information and website usage 
aspect, users had very high level of satisfaction as mean 4.36.  

Keywords : electronic commerce system, shirt sale 
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1. บทน า 
ร้านสถานีสองแควเป็นร้านขายเสื้อยืดที่ เป็นโลโก้ 

ของพิษณุโลก โดยมีคุณภัทรวรัญฐ์ ไพบูลย์ เป็นผู้จัดการ 
และ ร้ าน มี ส ถ าน ที่ ตั้ งอ ยู่ ใน อ าค ารขายของที่ ร ะลึ ก 
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  (วัดใหญ่ ) อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งคุณภัทรวรัญฐ์ ไพบูลย์ มี
ความสนใจในธุรกิจการขายเสื้อยืดพิมพ์ลายเป็นอย่างมาก  
จึงมีแนวความคิดที่จะด าเนินธุรกิจการขายเสื้อพิษณุโลก 
เพราะจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเอง เสื้อพิษณุโลกของ
ร้านสถานีสองแควมีรูปแบบหลากหลายและลวดลายสวยงาม 
มีราคาที่ย่อมเยา  เหมาะแก่การน าไปเป็นของฝากและของที่
ระลึกให้แก่ ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน คนรัก ได้เป็น 
อย่างดี เสื้อของร้านสถานีสองแควมีอยู่ 2 แบบ ดังนี ้ 

เสื้อผู้ใหญ่คอวีและคอกลม แขนสั้น มีขนาด S, M, L, 
XL และ  XXL โดยที่ ขนาด  S, M, L มีราคาเดียวกันคือ  
ตัวละ 149 บาท ส่วนขนาด XL มีราคาตัวละ 159 บาท และ
ขนาด XXL มีราคาตัวละ 179 บาท ส่วนเสื้อผู้ใหญ่คอกลม 
แขนสามส่วน มีขนาด S, M, L และ XL ซึ่งทุกขนาดมีราคา
เดียวกันคือ  ตัวละ 179 บาท  

เสื้อเด็กคอกลม แขนสั้น มีเพียงแบบเดียว แบ่งออกเป็น
ขนาด S ราคาตัวละ 80 บาท, ขนาด M ราคาตัวละ 90 บาท  
และขนาด L ราคาตัวละ 100 บาท  

ด้วยราคาที่ย่อมเยาเสื้อพิษณุโลกจึงเป็นสินค้าที่น่าสนใจ
และเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลือกชมและเลือก
ซื้อสินค้าภายในร้านสถานีสองแควเป็นจ านวนมาก  

การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขายเสื้อพิษณุโลก จะ
เป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ร้านสถานี     
ส อ งแ ค ว  เพ ร าะ ก ารข าย สิ น ค้ าบ น ระ บ บ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ก าลังเป็นที่นิยมมาก และช่วยอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ซื้อ  อีกอย่างเป็นการเพิ่มช่องทางการค้าให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลายและสามารถที่จะเลือกดูสินค้า ราคา
สินค้า ท าการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการผ่านทางเว็บไซต์ได้ทุก
สถานที่และตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกดูสินค้า
ที่ร้านสถานีสองแควและลูกค้ายังสามารถทาการแจ้งช าระ
เงินได้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ายังเป็น
การประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า  ซึ่งในปัจจุบันมีคู่
แข่งขันทางการค้าอยู่ด้วยกัน 2 ร้าน การประกอบกิจการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าที่มี
ความสนใจต่อสินค้าของร้านสถานี สองแคว  

จากเหตุผลข้างต้น ร้านสถานีสองแควยังขาดเทคโนโลยี
ในการบริหารงาน จึงมีความต้องการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในจัดการข้อมูลการขายเสื้อพิษณุโลก ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญและปัญหาของร้านสถานีสองแคว จึงมีการน า
เทคโนโลยีด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการ

บริหารจัดการข้อมูลเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว โดย
พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการขายเสื้อ
พิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว รวมทั้งเพิ่มความสะดวก ลด
ข้อผิดพลาด มีความรวดเร็วในการสั่งซื้อ และการจัดการ
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตรงตามความต้องการของ
ร้านสถานีสองแคว อีกทั้งยังสามารถรองรับข้อมูลที่มีจ านวน
มากขึ้น    
 
2. วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1) เพื่อพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
ขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว   

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานี  
สองแคว 
 
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์[1] หมายถึง การประกอบ
ธุรกิจการค้าผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์  โทรสาร โทรทัศน์ หรือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น
ช่องทางที่ มี ความส าคัญที่ สุด ในปั จจุบั น  โดยมี ระบบ
อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเช่ือมโยงผู้ซื้อและผู้ขายให้
สามารถท าการค้ากันได้ จุดเด่นของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยลดความส าคัญขององค์ประกอบของธุรกิจที่
มองเห็นจับต้องได้ เช่น อาคารที่ท าการห้องจัดแสดงสินค้า 
คลังสินค้า พนักงานขายและพนักงานให้บริการต้อนรับลูกค้า 
เป็นต้น ดังนั้นข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ คือ  ระยะทางและ
เวลาท าการต่างกัน จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจ ซึ่ง
หลักการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี ้  
 - การเข้าเยี่ยมชม  คือ การเข้าไปในเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เพื่อไปดูข้อมูลสินค้าตามที่ต้องการ 
 - การสมัครสมาชิก คือ การที่ผู้เยี่ยมชมได้ท าการ
ลงทะเบียนเพื่อท่ีจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อที่จะเข้าไปดูสนิคา้
และท าการสั่งซื้อสินค้า  
 - ระบบตะกร้าสินค้า เป็นช่ือท่ีใช้เรียกซอฟต์แวร์ที่
ท าหน้าที่เป็นเสมือนรถเข็นสินค้าที่ลูกค้าใช้ระหว่างการเลือก
สินค้าบนเว็บไซต์ คือ เป็นตัวเก็บข้อมูลต่างๆ ของสินค้าทุก
ช้ินที่ถูกเลือกไว้แล้ว เช่น รหัสสินค้า ราคา และจ านวนสินค้า  
ในขณะที่ลูกค้าก าลังเลือกสินค้าอื่นอยู่   หรืออยู่ระหว่างรอ
ช าระเงิน ระบบนี้จะเอื้ออ านวยให้ลูกค้าสามารถตรวจดู
รายการสินค้า  เพิ่มสินค้าใหม่ ย้ายสินค้าเดิมออก หรือ
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เปลี่ยนแปลงจ านวนสินค้าตามต้องการ ตราบใดที่ยังไม่ได้เข้า
สู่ระบบช าระเงิน  
 - การจัดส่งสินค้า คือ การเคลื่อนย้ายสิ่งของจากที่
หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง และสามารถพิจารณาการขนสง่ไดส้ามมมุ 
ได้แก่ มุมของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ทางรถไฟ เส้นทาง
การบิน คลอง หรือ ท่อส่ง รวมไปถึงสถานีการขนส่ง ส่วนมุม
ของยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เรือ และมุม
ของการด าเนินการ เช่น การส่งสินค้าแบบ EMS 

2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ[2] คือ วิธีการที่
ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจ
หนึ่งหรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบ
สารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบจะช่วยในการแก้ไข
ปัญหาของระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ 
ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ร ะ บ บ ก็ คื อ  ก า ร ห า ค ว า ม ต้ อ งก า ร 
(Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือ
ต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ และการออกแบบก็คือ 
การน าเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผน หรือ
เรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้งาน
ได้จริง   

3) ระบบฐานข้อมู ล [3] คื อ  กลุ่ ม ของข้ อมู ลที่ มี
ความสัมพันธ์กันและถูกน ามาจัดเก็บในที่เดียวกัน โดยข้อมูล
อาจเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ 
แฟ้มข้อมูล แต่ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูลมีข้อดีกว่าการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
แฟ้มข้อมูล  เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลร่วมกัน (data sharing), 
ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล (reduce data redundancy), 
ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น (improved data integrity) 
เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล (increased security) และ
มีความเป็นอิสระของข้อมูล (data independency) 

4) ระบ บ เค รื อ ข่ าย ค อม พิ ว เต อ ร์ [4] ห ม าย ถึ ง  
การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกัน
ด้วยสายเคเบิล หรือสื่ออ่ืนๆ ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถรับส่ง
ข้อมูลแก่กันและกันได้ ในกรณีที่เป็นการเช่ือมต่อระหว่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ที่ เป็นศูนย์กลาง จะเรียกคอมพิวเตอร์ที่ เป็น
ศูนย์กลางนี้ว่า โฮสต์ (Host) และเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
ที่ เข้ามาเช่ือมต่อว่า ไคลเอนต์ (Client) ระบบเครือข่าย 
(Network) จะเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งสามารถส่งข้อมูลภายในอาคาร หรือข้าม
ระหว่างเมืองไปจนถึงอีกซีกหนึ่งของโลก โดยข้อมูลต่างๆ 
อาจเป็นทั้งข้อความ, รูปภาพ, เสียง ก่อให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วแก่ผู้ใช้  

5) โปรแกรม Dreamweaver[5] เป็นโปรแกรมส าหรับ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน
ปัจจุบัน เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่าย มีเครื่องมือให้ใช้งาน
หลากหลาย ซึ่งสามารถพัฒนาเว็บได้อย่างรวดเร็วและง่าย  
นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะ
เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ Site และการจัดเก็บไฟล์  
ระบบช่วยจัดการเกี่ยวกับการ Upload ไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์  
มีการรองรับสคริปภาษาต่างๆ เช่น CSS, Java Script, ภาษา 
XML และรองรับลูกเล่นเกี่ยวกับการท าภาพเคลื่อนไหว Gif  
Animation และสนับสนุนการใช้งาน Flash เพิ่มขึ้นอีกด้วย 

6) โปรแกรม Adobe Photoshop[6] เป็นโปรแกรม
ประยุกต์ที่มีความสามารถในการไฟล์ข้อมูลรูปภาพที่มี
ประสิทธิภาพ  การท างานกับ ไฟล์ข้อมู ลรูปภาพของ  
Photoshop นั้น ส่วนใหญ่จะท างานกับไฟล์ข้อมูลรูปภาพที่
จั ด เก็ บ ข้ อมู ล รู ป ภ าพ แบ บ  Raster และ  Photoshop 
สามารถใช้ในการตกแต่งภาพ เช่น ลบตาแดง ลบรอยแตก
ของภาพ  ปรับแก้สี เพิ่มสีและแสง หรือการใส่เอฟเฟ็กต์
ให้กับรูป  เช่น ท าภาพสีซีเปีย การท าภาพโมเซค การสร้าง
ภาพพาโนรามาจากภาพหลายภาพต่อกัน นอกจากนี้ยังใช้ได้
ในการตั ดต่ อภาพและการซ้ อนฉากหลั งเข้ ากับภาพ 
Photoshop สามารถท างานกับระบบสี RGB, CMYK, Lab 
และ Grayscale อีกทั้งยังสามารถจัดการกับไฟล์รูปภาพที่
ส าคัญได้ เช่น ไฟล์นามสกุล JPG, GIF, PNG, TIF และ TGA 
โดยไฟล์ที่   Photoshop จัดเก็บในรูปแบบเฉพาะของตัว
โปรแกรมจะใช้นามสกุลของไฟล์ว่า PSD จะสามารถจัดเก็บ
คุณลักษณะพิเศษของไฟล์ที่เป็น Photoshop เช่น เลเยอร์
ชันแนล โหมดสี รวมทั้งสไลด์ได้ครบถ้วน 

7)  โปรแกรม AppServer คือ ชุดโปรแกรมในลักษณะ
ของ WAMP ในการสร้างเว็บ เซิ ร์ฟ เวอร์ส า เร็จรูปบน
ระบบปฏิบั ติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์  AppServ เป็น
โปรแกรมประเภท Open Source ตัวหนึ่งที่ประกอบไปด้วย  
4 โปรแกรมหลัก ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถ Download และ
ติดตั้งโปรแกรมทั้ง 4 โปรแกรมได้ในคราวเดียวกัน ได้แก่   

 - phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานที่สร้างโดย
ภาษ าพี เอชพี  ซึ่ ง ใช้ จั ด ก ารฐาน ข้ อมู ล  MySQL ผ่ าน 
เว็บเบราว์เซอร์   

 - MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(DBMS) โดยใช้ภาษา SQL อีกทั้ง MySQL ยังสนับสนุนการ
ใช้งานบนระบบปฏิบัติการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Unix, 
OS/2, Mac, OS ห รื อ  Windows น อ ก จ า ก นี้  MySQL   
ยังสามารถใช้งานร่วมกับ Web Development Platform  
ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น C, C++, Java, Perl, PHP, Python, 
Tcl หรือ ASP   
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 -  PHP เป็นการเขียนค าสั่งหรือโค้ดโปรแกรมที่เก็บ
และท างานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (server side script) สามารถ
ใช้ร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้รูปแบบ
เว็บเพจมีลูกเล่นมากขึ้น 

 -  Apache คือ Web server โดย Apache จะท า
หน้ าที่ ในการจัด เก็บ  Homepage และส่ ง Homepage   
ไปยัง browser ที่ มีการเรียกเข้ ายั ง web server ที่ เก็บ  
Homepage นั้นอยู่   

4. วิธีการด าเนินการวิจัย  
วิธีการด าเนินการวิจัย  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ  

ส่วนการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) และ
ส่วนการวิจัย ดังนี้ 

ส่ วน ที่  1  คื อ  ส่ ว น ก ารพั ฒ น าระ บ บ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานี
สองแควโดยท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วย
โครงสร้างการใช้งาน เว็บไซต์  (Flow chart) ดังรูปที่  1 , 
แบบจ าลองกระบวนการ (Data Flow Diagram) ดังรูปที่ 2, 
เค รื่ อ งมื อ แ บ บ จ า ล อ งข้ อ มู ล  (Entity Relationship 
Diagram), การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database) การ
ออกแบบเว็บไซต์ (Website Design)[7] และส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้ (User Interface)  

ส่วนที่  2  คื อ  ส่ วนการวิจัย  ซึ่ งใช้แบบสอบถาม 
(ออนไลน์)เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน  
ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งาน  
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อระบบพาณิชย์

อิ เล็กทรอนิกส์ส าหรับการขายเสื้ อพิษณุ โลกของร้าน 
สถาน ีสองแคว  
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
 
5. ระเบียบวิจัย 
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ผู้ใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับการขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่เข้ามาสั่งซื้อสินค้าและคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
ครบทุกข้อ จ านวน 30 คน 
5.2 เครื่องมือในการวิจัย 

เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการวิจัย  ได้ แก่  แบบสอบถาม 
(ออนไลน์ ) ความพึ งพอใจของผู้ เข้ าใช้ ระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานี  
สองแคว  เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการพัฒ นาระบบพาณิ ชย์

อิเล็กทรอนิกส์ คือ โปรแกรม  AppServ 2.5.10, Adobe  
Photoshop และ Macromedia Dreamweaver  
5.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลการวิจัย มีวิธีเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งาน ได้แก่ เพศ และอายุ ซึ่งท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค านวณหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานี 
สองแคว ในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 
และด้านข้อมูลสินค้าและการใช้งานเว็บไซต์ แต่ละข้อจะมี
ระดับความพึงพอใจให้เลือก 5 ระดับ[8] โดยมีความหมาย
ดังนี ้

 ระดับ  1 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยมาก 
 ระดับ  2   หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 
 ระดับ  3  หมายถึง  พึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ระดับ  4    หมายถึง  พึงพอใจในระดับดี 
 ระดับ  5   หมายถึง   พึงพอใจในระดับดีมาก 
ซึ่งท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค านวณหาค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การแปลความหมาย [9] จะได้จากผลคะแนนที่ ได้

ค านวณคะแนนเฉลี่ยและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
ขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว  มาแปลความหมาย
ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21–5.00 หมายถึง ผู้ใช้งานมี
ระดับความพึงพอใจต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
การขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว ในเรื่องดังกล่าว  
อยูใ่นระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41–4.20 หมายถึง ผู้ใช้งานมี
ระดับความพึงพอใจต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
การขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว ในเรื่องดังกล่าว  
อยูใ่นระดับดี  

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61–3.40 หมายถึง ผู้ใช้งานมี
ระดับความพึงพอใจต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
การขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว ในเรื่องดังกล่าว  
อยูใ่นระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81–2.60 หมายถึง ผู้ใช้งานมี
ระดับความพึงพอใจต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
การขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว ในเรื่องดังกล่าว  
อยูใ่นระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00–1.80 หมายถึง ผู้ใช้งานมี
ระดับความพึงพอใจต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
การขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว ในเรื่องดังกล่าว  
อยูใ่นระดับน้อยมาก 



824 Proceedings  Book

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 โครงสร้างการใช้งานเว็บไซต ์
 
 

เริ่มการท างาน 

เลือกชมสินค้า 

กรอก Username, 
Password สมัครสมาชิก 

แสดงข้อมูลของสมาชิกเข้าสูร่ะบบ แสดงข้อมูลการสมัครสมาชิก 

เลือกสินค้า 

แสดงสินค้าท่ีเลือก 

ใส่จ านวนสินค้า 

ต้องการสินค้า ? 
ต้องการ 

ไม่ต้องการ 
ตอบแบบสอบถามออนไลน ์

เป็น ไม่เป็น 

แสดงสินค้าท่ีสั่งซื้อท้ังหมด 

ออกจากระบบ 

จบการท างาน 

เข้าสู่ระบบ 

การเป็น
สมาชิก 
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รูปที่ 2 แบบจ าลองกระบวนการ (Data  Flow  Diagram)  

 
6. ผลการด าเนินการวิจัย 
6.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต ์

ระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ส าหรับการขายเสื้อ
พิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว มีเมนูทั้งหมด 10 เมนู ดังนี้ 

1) เมนู Home จะแสดงหน้าแรกของระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ดังรูปที่ 3 

2) เมนูสมัครสมาชิก จะแสดงข้อมูลการสมัครสมาชิก 
ดังรูปที่ 4 

3) เมนู Login จะเป็นการเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อ
สั่งซื้อสินค้า ดังรูปท่ี 5 

4) เมนู Products จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของ
สินค้า ดังรูปที ่6 

5) เมนู Payment จะแสดงข้อมูลการช าระค่าสินค้า 
ดังรูปที ่7 

6) เมนู Admin จะใช้ได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น 
เพื่อเพ่ิม ลบ แก้ไข และปรับปรุงข้อมูล ดังรูปที่ 8 

7) เมนูวิธีการสั่งซื้อสินค้า จะแสดงข้อมูลวิธีการสั่งซื้อ
สินค้า ดังรูปที ่9 

8) เมนูวิธีช าระเงิน จะแสดงวิธีช าระเงิน ดังรูปที่ 10 
9) เมนู About จะแสดงข้อมูลการติดต่อ ดังรูปที่ 11 
10) เมนูแบบสอบถาม จะแสดงข้อค าถามเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบงาน ดังรูปที ่12 
6.2 ผลการวิจัย 

ข้อมูลสินค้า 

ข้อมูล
สินค้า 

ข้อมูลสินค้า 

ข้อมูล
สมาชิก 

ข้อมูล
สมาชิก ข้อมูล
สมาชิก 

 
 
 

สมัครสมาชิก 

2.0 

 
 
 

การสั่งซื้อ 

3.0 

ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลสินค้า แฟ้มสินค้า D1 

แฟ้มสมาชิก D2 

-Username  
-Password 

ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ 

-Username  
-Password 
ข้อมูลสมาชิก 

 
 
 

ข้อมูลสินค้า 

1.0 

  ลูกค้า 

ข้อมูลการสั่งซื้อ 
 
 
 

ออกใบสั่งซื้อ 

4.0 

      ใบสั่งซื้อ 
ข้อมูลการสั่งซื้อ 

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

ข้อมูลการ
สั่งซื้อ 

ข้อมูลสินค้า 

แฟ้มการสั่งซื้อ D3 
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 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้งานที่มีต่อระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการขายเสื้อพิษณุโลกของร้าน

สถานี  สองแคว  จ านวน 30 คน  โดยใช้แบบสอบถาม 
(ออนไลน์) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ดังตารางที่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 เมนู Home 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 เมนูสมัครสมาชิก 
 

27/10/2015 
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รูปที่ 5 เมนู Login 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 เมนู Products 
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รูปที่ 7 เมน ูPayment 
 

 
รูปที่ 8 เมนู Admin 
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รูปที่ 9 เมนูวิธีการสั่งซื้อสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 เมนูวิธีช าระเงิน 
 



830 Proceedings  Book

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 เมนูแจ้งการโอนเงิน 

 

 

รูปที่ 12 เมนูแบบสอบถาม 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และผลความพึงพอใจต่อรายการประเมินของผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ความหมาย 
ความพึงพอใจ 

ด้านการออกแบบและการจดัรูปแบบเว็บไซต ์
1.เว็บไซตม์ีการจดัรูปแบบท่ีเหมาะสม 4.00 0.00 ดี 
2.การออกแบบเมนูการใช้งาน 3.80 0.41 ดี 
3.ความสวยงาม  ความทันสมัย  ความน่าสนใจของเว็บไซต ์ 3.87 0.35 ดี 
4.สีและขนาดตัวอักษรมคีวามชัดเจน 3.57 0.60 ดี 

ภาพรวมดา้นการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต ์ 3.81 0.25 ดี 
ด้านข้อมูลสินค้าและการใช้งานเวบ็ไซต ์
5.สินค้ามีราคาที่เหมาะสม 4.13 0.86 ดี 
6.มีรายละเอียดสินคา้ครบถ้วน 4.50 0.57 ดีมาก 
7.การใช้งานเว็บไซต์  มีความสะดวก  ไม่ยุ่งยาก 4.47 0.57 ดีมาก 
8.มีการปรับปรุงข้อมูลของเว็บไซตอ์ย่างสม่ าเสมอ 4.37 0.56 ดีมาก 
9.สามารถตรวจสอบสถานะของการสั่งซื้อสินค้า 4.33 0.76 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นข้อมูลสินค้าและการใช้งานเว็บไซต ์ 4.36 0.14 ดีมาก 
ภาพรวมทั้งหมด 4.12 0.25 ดี 

 
7. สรุปผลการวิจัย 

ระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ส าหรับการขายเสื้ อ
พิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว  ใช้แบบสอบถาม(ออนไลน์)
เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้ระบบที่
เข้ามาสั่งซื้อสินค้าและคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
ครบทุกข้อ จ านวน 30 คน โดยผลสรุปของการวิจัยและ
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ข อ งผู้ ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานี 
สองแคว จากผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ใช้ระบบเป็น 
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.00 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  
40.00 มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  
76.67 รองลงมามีอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.33   

2)  ความพึงพอใจที่มีต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับการขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว พบว่า 
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบงานในภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี มีค่าเฉลี่ย 4.12  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 โดยแบ่ง
ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบออกเป็น 2 ด้าน คือ   

- ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ และ
ด้านข้อมูลสินค้าและการใช้งานเว็บไซต์  โดยที่ด้านการ
ออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ มีผลความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อการใช้ระบบด้านดังกล่าวอยู่ ในระดับดี คือ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 โดย
หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ หัวข้อเว็บไซต์มีการจัดรูปแบบ

ที่เหมาะสม รองลงมาคือ หัวข้อความสวยงาม ความทันสมัย 
ความน่าสนใจของเว็บไซต์  

- ด้านข้อมูลสินค้าและการใช้งาน มีผลความพึงพอใจ
ในภาพรวมต่อการใช้ระบบด้านดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก คือ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.145 โดย
หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หัวข้อมีรายละเอียดสินค้า
ครบถ้วน รองลงมาคือ หัวข้อการใช้งานเว็บไซต์มีความ
สะดวก ไม่ยุ่งยาก 

 
8. กิตติกรรมประกาศ 

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการขาย
เสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณในโครงการยกระดับ
ปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงาน
บริการวิชาการสู่ชุมชน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณต่อบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับความส าเร็จของการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง 

ขอขอบพระคุณ คุณภัทรวรัญฐ์ ไพบูลย์ ผู้จัดการร้าน
สถานีสองแคว ที่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดภายในร้านแก่ผู้วิจัยใน
การจัดท าเว็บไซต์ร้านสถานีสองแคว   

ขอขอบคุณ ผู้ ใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับการขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแควทุกท่าน 
ที่ให้ความร่วมมือในการใช้ระบบและตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัย
ขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน และผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่า  
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งานวิจัยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับ
ผู้สนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
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บทคัดย่อ  
           ปัจจัยส าคัญที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย  สมอง และสติปัญญาของเด็กในช่วงอายุ 2 ถึง 5 ปี ให้
เจริญเติบโตแข็งแรงสมวัยอย่างเต็มศักยภาพ คือ การรับประทานผักและผลไม้ แม้ว่าในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองและเด็กเปลี่ยนมารับประทานอาหารจานด่วนมากข้ึน เพราะสะดวกรวดเร็ว ท าให้มีการ
บริโภคผักและผลไม้ลดลง ซึ่งอาหารจานด่วนเป็นอาหารจ าพวกแป้ง ไขมัน และน้ าตาล เมื่อรับประทานเข้าไปมากๆ อาจท าให้
เกิดภาวะโภชนาการเกินความจ าเป็นต่อร่างกาย ท าให้เกิดโรคอ้วนในเด็ก และเสี่ยงต่อการเป็นโรคภัยต่างๆ ดังน้ันการส่งเสริม
ให้เด็กบริโภคผักและผลไม้จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิง  เพ่ือช่วยให้เด็กเติบโตข้ึน และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ การ
รับประทานผักและผลไม้จึงมีความส าคัญต่อคนในครอบครัว คนใกล้ชิด และตัวเด็ก เมื่อเด็กเข้าสู่ระบบโรงเรียนเด็กจะได้รับ
การส่งเสริมให้บริโภคผักและผลไม้ตามหลักโภชนาการ ซึ่งอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนมากข้ึน การรับรู้ การ
เรียนรู้ การส่งเสริมเรื่องการบริโภคผักและผลไม้ของเด็ก จึงเป็นประสบการณ์ที่ดี เด็กได้รับความรู้ เรื่องคุณค่าของการบริโภค
ผักและผลไม้จากกระบวนการ การเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้วิจัยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเด็กไม่กินผักและผลไม้ โดยการพัฒนาสื่อสารสนเทศ เรื่องการบริโภคผักและผลไม้ 
ให้กับเด็กในช่วงอายุ 2 ถึง 5ปี โดยใช้พ้ืนที่วิจัย ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ในข้ันต้น เป็นประชากร
กลุ่มตัวอย่างจากเด็กทั้งหมดจ านวน 123 คน ให้รับชม โดยสื่อมีเน้ือหาที่กระชับเหมาะสมกับเด็กในช่วงวัย อายุ 2 ถึง 5 ปี เด็ก
ได้รับชมวิธีการบริโภคผักและผลไม้อย่างถูกต้อง หลังจากท่ีเด็กได้รับชมสื่อสารสนเทศ และวัดผลโดยการสัมภาษณ์รายบุคคล 
รวมถึงการท ากิจกรรมประกอบสื่อ เช่น การร้องเพลงกินผักและผลไม้ การเล่นเกมทายชื่อผักและผลไม้ หรือการบอกประโยชน์
ของผักและผลไม้ เป็นต้น โดยผลลัพธ์ของการวิจัย ตัวสื่อสารสนเทศสามารถตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กอยู่ในระดับท่ีดี ได้
ค่าเฉลี่ยที่ 48%  ตัวสื่อสารสนเทศสามารถตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กอยู่ในระดับที่ดีมาก  ได้ค่าเฉลี่ยที่ 41% และตัวสื่อ
สารสนเทศสามารถตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กอยู่ในระดับปานกลาง  ได้ค่าเฉลี่ยที่ 10%  ตามล าดับ และผู้วิจัยหวังที่จะ
ทดสอบ และขยายผลการทดสอบสื่อในพ้ืนที่อื่นๆต่อไป 

ค าหลัก :  ไม่กินผัก ผัก เด็ก การกิน สื่อ การเรียนรู้ 

Abstract 
Important factors that help development the physical, mental, and intellectual of children 

between 2 to 5 years give your child a healthy growth and  the full potential  is eating fruits and vegetables. 
Although there are currently modifying dietary habits. Most parents and children change to eating more fast 
food because it is convenient and consume less vegetables and fruits. Fast foods rich carbohydrates, fat 
and sugar. When you eat fast food more than necessary for the body. It causes child obesity and the risk 
of various diseases. So we should encourage children to eat vegetables and fruits. It is very necessary to 
help children grow up and have a good healthy. Eating vegetables and fruits are important for family, 
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members and children. When children enter the school system. Children get encouraged to eat vegetables 
and fruits in the process of learning the patterns more clearly.Learning to eat fruits and vegetables is a great 
experience. Children gain knowledge about the value of fruits and vegetables consumed through 
multimedia learning. 

Researchers have solutions to the problems of children do not eat vegetables and fruit by 
developing information media about the consumption of fruits and vegetables for children ages 2 to 5 years. 
Using the research area In Tambon Ban Sadet, Muang District, Lampang All children from a population 
sample of 123 people to watch the multimedia learning content that is fitting for children. Children watch 
at the information about how to consume fruits and vegetables right from multimedia learning. After the 
child has been watching the multimedia learning. Researchers measured by individual interviews and do 
activities like singing vegetables and fruits, tell the name of vegetables and fruits or tell the benefits of fruits 
and vegetables. The results of multimedia learning research can respond to the learning of children at a 
good level. The average is 48%. Multimedia learning is very responsive to children's learning. The average 
is 41%. Multimedia learning is responsive to the child's learning at a moderate level. The average is 10%, 
respectively. Researcher hopes to test and expand the test multimedia learning in other areas. 

 
Keywords : non-vegetables, vegetables, children, eating, media, learning
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1. บทน า  
ความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยถึงในยุคไทยแลนด์ 4.0

ความก้าวหน้าทางสารสนเทศและเทคโนโลยีท าให้ชีวิตของ
ครอบครัวของเด็กต้องการแข่งขันกับเวลาในการศึกษาหา
ความรู้จึงท าให้กลุ่มคนในสังคมในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยหันมารับประทานอาหาร
จานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งเมื่อทานไปมากๆให้เกิด
ภาวะโภชนาการเกินหรือเกิดโรคอ้วนดังน้ันพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารส าหรับเด็กควรต้องได้รับการส่งเสริมแรงจูงใจ
ในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายส่งเสริมการ
บริโภคผักตามหลักโภชนาการให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภค
ผักอย่างต่อเน่ืองการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กควรส่งเสริมให้
เด็กมีส่วนร่วมหรือด าเนินกิจกรรมให้มากที่สุดครูเป็นผู้เตรียม
เน้ือหาและประสบการณ์เพ่ือให้เด็กเกิดความชอบในการ
บริโภคผักและเรียนรู้คุณค่าของผักด้วยตนเองการที่ครูจะช่วย
ส่งเสริมด้วยแรงเสริมให้เด็กบริโภคผักเป็นพฤติกรรมที่เด็ก
แสดงออกมาจากความรู้สึกของตนเอง 
     ผู้วิจัยจึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมทางสารสนเทศด้านการบริโภคผักให้กับเด็กในช่วง
อายุ 2 ถึง 5 ปีได้รับชมโดยจะมีเน้ือหาที่รัดกุมเหมาะในการ
ให้ความรู้กับผักที่ส าคัญในแต่ละชนิดมีวิธีการบริโภคอย่าง
อร่อยและถูกต้องเพ่ือให้เด็กกระบวนการประสบการณ์การ
เรียนรู้ได้จากการดูสื่อความรู้ได้รับข้อเท็จจริงการได้สัมผัสได้
หยิบได้จับได้ชิมโดยมีการคัดสรรผักท่ีมีประโยชน์และมีขาย
ปริมาณมากเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในท้องตลาดมาท าการฝึก
ให้เด็กได้ประสบการณ์การบริโภคผักอย่างใกล้ชิดจากทาง
โรงเรียนและที่บ้านโดยจะมีการติดตามดูผลการประเมินหลัง
การได้รับชมสื่อไปแล้วเพ่ือได้รับผลประเมินที่เหมาะสมท า
การเผยแพร่สื่อท่ีได้รับการคัดสรรเลือกจากเด็กและผู้เข้าชม
สื่อต่อไป   

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างสื่อสารสนเทศเกี่ยวผักประโยชน์ของผัก

และผลไม้ให้เด็กในช่วงอายุ 3-5 ปีในเด็กนักเรียนกลุ่มตัว 
2. เพ่ือใช้สื่อสารสนเทศเป็นสื่อกลางในการปลูกฝังให้

เด็กนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผักผลไม้ 
       3. เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเล็งเห็นคุณประโยชน์
ของการกินผักผลไม้และรับประทานผักในปริมาณที่มากข้ึน
หลังจากได้รับชมสื่อสารสนเทศและหันมารับประทานผักและ
ผลไม้มากข้ึน 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
การวิจัยน้ีมุ่งเน้นถึงศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร

ประเภทผักของเด็กนักเรียนกลุ่มตัวอย่างให้มีทัศนคติที่ดีต่อ

การกินผักผลไม้โดยการใช้ระบบสื่อสารสนเทศเป็นสื่อกลาง
ในการปลูกฝังให้เด็กวัย 3 ถึง 5 ปีให้สามารถใช้งานและเข้าใจ
ได้ง่ายใช้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับเด็กนักเรียนผู้ที่มีปัญหาการ
ไม่รับประทานผักให้เกิดความเข้าใจในประโยชน์ของผักและ
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินผักในกลุ่มโรงเรียนได้
โดยมีทฤษฎีการสร้างภาพเคลื่อนไหวเข้ามาประกอบร่วมด้วย 
ปัญหาเด็กไม่กินผัก 

นางกฤษฎี โพธิทัต[1]นักก าหนดอาหารชั้นน าของ
ประเทศไทยเปิดเผยว่าในส่วนของเยาวชนไทยน้ันการ
รับประทานผักผลไม้น้อยท าให้สุขภาพของเด็กแย่ลงท่ีเห็น
ชัดเจนคือเป็นหวัดบ่อยติดเชื้อง่ายเจ็บคอท าให้ต้องกินยาเสีย
เงินค่ารักษาพยาบาลโดยไม่จ าเป็นบางครอบครัวต้องพาลูก
เข้าๆออกๆในโรงพยาบาลปีละหลายครั้งเสียค่าหมอเป็นเรือน
พันเรือนหมื่นต่อปีอาการเหล่าน้ีสามารถป้องกันได้ง่ายๆโดย
การเพ่ิมภูมิต้านทานให้กับเด็กๆได้ทุกวันโดยการกินผักผลไม้
เพ่ิมข้ึนนอกจากจะได้รับวิตามินเกลือแร่จากผักผลไม้แล้วเขา
ยังจะได้รับเส้นใยอาหารที่ช่วยจับไขมันและสารพิษต่างๆที่
เสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งออกไปจากร่างกาย
และช่วยให้การขับถ่ายดีไม่เป็นโรคท้องผูก “สาเหตุเล็กๆจาก
การรับประทานอาหารไม่สมดุลเพียงแค่น้ีอาจน าไปสู่ภัยอัน
ใหญ่หลวงเช่นโรคมะเร็งล าไส้ที่ท าลายชีวิตคนไทยเพ่ิมข้ึนทุก
ขณะ, โรคอ้วนซึ่งจะเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆไม่ว่า
จะเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานซึ่งในอดีตมักพบ
ในผู้ใหญ่แต่ปัจจุบันเด็กอายุ3ขวบก็เป็นโรคร้ายแรงเหล่าน้ีได้
เช่นกัน” 
การประยุกต์ใช้สื่อไอซีที (ICT) เพื่อการศึกษา 

การรวมตัวกันของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร (CT) เพ่ือให้เกิดการน าข้อมูลข่าวสาร
มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบหรือหมวดหมู่เพ่ือให้ทุกคนที่สนใจ
เข้าถึงข้อมูลและสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งส าคัญที่คุณครูจะท าให้เด็กๆ
เรียนรู้ได้เข้าใจเป็นอย่างดีก็คือเครื่องมือท่ีเรียกว่า  “สื่อ
สารสนเทศ”และสื่อสารสนเทศที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่จะสื่อให้เด็ก
เรียนรู้ในเรื่องน้ันๆได้ดีที่สุดซึ่งมีมากมายหลากหลายการ
เรียนรู้ในบางเรื่องแค่คุณครูบอกเล่าหรือแสดงท่าทางเด็กก็
เข้าใจได้และในบางเรื่องต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เข้ามาช่วย
การพิจารณาใช้สื่อไม่ควรยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงสื่อทุกชนิดมี
คุณค่าและมีความส าคัญที่แตกต่างข้ึนอยู่กับสถานการณ์ที่จะ
น ามาใช้การน าเอาICT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนหลายรูปแบบเช่นการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
(Computer Assisted Instruction) การเรียนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning) การเรียนโดยใช้การสื่อสาร
ทางไกล (Distance Learning) 
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การผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน 
จรูญพรปรปักษ์บรรลัย  กล่าวถึง การผลิตการ์ตูน

แอนิเมชันจ าเป็นต้องมีความละเอียดประณีตโดยในแง่นัก
ออกแบบด้านโฆษณาและผู้ผลิตงานด้านภาพยนตร์การ์ตูน
แอนิเมชันได้เสนอความคิดเห็นโดยมี ข้ันตอนใน การ
ด าเนินงานโดยสรุปได้ดังน้ี[2] ข้ันตอนก่อนการผลิต (Pre-
production)  ไอเดีย  ( Idea)  เป็นสิ่ งแรกผู้ผลิตจะ ต้อง
สร้างสรรค์จินตนาการความคิดว่าผู้ชมควรเป็นใครอะไรท่ี
ต้องการให้ผู้ชมทราบภายหลังจากที่ชมไปแล้วควรให้เรื่องที่
สร้างออกมาเป็นรูปแบบใดซึ่งอาจจะมาจากประสบการณ์สิ่ง
รอบๆตัวสิ่งที่ได้อ่านได้พบเห็นเน้ือเรื่อง (Story) นักเขียนจะ
น าความคิดของเรื่องที่ตนสร้าง ข้ึนไปปรึกษากับผู้ผลิต 
(Producer) เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็น าไปเขียนเป็นบท
ภาพยนตร์จากน้ันผู้ก ากับ (Director) จึงน าบทภาพยนตร์ไป
ท าเป็นภาพวาดส าหรับการล าดับเรื่องในการถ่ายท าอย่าง
คร่าวๆหรือที่นิยมเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่าStory Board
สคริปต์ (Script) เป็นข้ันตอนในการจับใจความส าคัญของ
เน้ือเรื่องให้ออกมาในแต่ละฉาก 

 

 
รูปที่ 1 การสร้างสื่อสารสนเทศแอนิเมชันแก้ปัญหา 

การไม่กินผักของช่วงอายุ 3-5 ปี 

พร้อมทั้ ง ก าหนดมุมกล้อง เทค นิค พิ เศษรวม ถึง
ระยะเวลาของการเคลื่อนไหวโดยให้รายละเอียดต่างๆในการ
วางแผนงานเพ่ือเตรียมบุคลากรในด้านต่างๆเช่นผู้จัดท า
เสียงดนตรี (Musicians), เสียงประกอบ (Sound Effects), 
จิตรกรในการวาดและนักออกแบบตัวละคร (Artists),แอนิเม
เตอร์(Animators)สตอรีบอร์ด (Storyboard) เป็นการใช้
ภาพในการเล่าเรื่องให้ได้ครบถ้วนทั้งเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน
อารมณ์ในเหตุการณ์น้ันๆสีหน้าท่าทางลักษณะต่างๆของตัว
ละครภาพวาดทั้งหมดจะเรียงต่อเน่ืองกันไปตามล าดับของ
เรื่องจากต้นจนจบโดยภาพแต่ละภาพจะมีความต่อเน่ืองเป็น
เหตุเป็นผลกันเมื่อดูแล้วสามารถเข้าใจเรื่องราวที่เกิดข้ึนได้
อย่างชัดเจน 
 

สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
ภาพเคลื่อนไหวสองมิติคือแอนิเมชันที่เกิดจากการเขียน

ด้วยมือจะใช้ดินสอหรือปากกาก็ได้แต่โดยทั่วไปมักใช้ดินสอ 2 
บีเป็นหลัก (ใช้ดินสอที่มีความเข้มต้ังแต่บีข้ึนไป) เป็นงานที่
เน้นลายเส้นสวยงามอ่อนช้อยเมื่อเสร็จจากข้ันตอนการวาดจึง
ส่งต่อไปยังแผนกลงสีโดยการแสกนแล้วใช้โปรแกรมต่างๆใน
การท า ง านต่อ เ น่ือง ไปจนกระทั่ ง ตัด ต่อจน เส ร็ จ สิ้ น
กระบวนการแอนิเมชั่นเป็นฟิล์มสื่อ (Media) เป็นค าท่ีมาจาก
ภาษาละตินว่า "medium" แปลว่า "ระหว่าง" หมายถึงสิ่งใด
ก็ตามที่บรรจุข้อมูลเพ่ือให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้
ตรงตามวัตถุประสงค์เมื่อมีการน าสื่อมาใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนก็เรียกสื่อน้ันว่า  "สื่อการเรียนการสอน " 
( Instruction Media)  หมายถึงสื่อชนิดใดก็ตามที่บรรจุ
เ น้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ซึ่งผู้สอนและผู้ เรียนใช้เป็น
เครื่องมือส าหรับการเรียนรู้เน้ือหาหรือสาระน้ันๆการเรียน
การสอนในภาพลักษณ์เดิมๆมักจะเป็นการถ่ายทอดสาระ
ความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น
ตัวกลาง ในการ ถ่ายทอดความรู้ ค วามคิดทักษะและ
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปแล้วว่าการเรียนรู้ ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะใน
ห้องเรียนหรือในโรงเรียนผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้จาก
สื่อต่างๆอย่างหลากหลายสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุก
สถานที่สื่อที่น ามาใช้เพ่ือการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานจึงเรียกว่า "สื่อการเรียนรู้" ซึ่งหมายถึงทุกสิ่งทุก
อย่างที่มีอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นวัสดุของจริงบุคคลสถานที่
เหตุการณ์หรือความคิดก็ตามถือเป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งสิ้น
ข้ึนอยู่กับว่าเราเรียนรู้จากสิ่งน้ันๆหรือน าสิ่งน้ันๆเข้ามาสู่การ
เรียนรู้ของเราหรือไม่ 

ภาพบิตแมพ (Bitmap) เป็นภาพที่มีการเก็บข้อมูลแบบ
พิกเซลหรือจุดเล็กๆที่แสดงค่าสีดังน้ันภาพหน่ึงๆจึงเกิดจาก
จุดเล็กๆหลายๆจุดประกอบกัน (คล้ายๆกับการปักผ้าครอส
ติก) ท าให้รูปภาพแต่ละรูปเก็บข้อมูลจ านวนมากเม่ือจะ
น ามาใช้จึงมีเทคนิคการบีบอัดข้อมูลฟอร์แมตของภาพบิต
แมพที่รู้จักกันดีได้แก่ .BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .TIF  

ภาพ เวก เตอร์  (Vector)  เ ป็ นภ าพที่ ส ร้ า ง ด้ ว ย
ส่วนประกอบของเส้นลักษณะต่างๆและคุณสมบัติเก่ียวกับสี
ของเส้นน้ันๆซ่ึงสร้างจากการค านวณทางคณิตศาสตร์เช่น
ภาพของคนก็จะถูกสร้างด้วยจุดของเส้นหลายๆจุดเป็น
ลักษณะของโครงร่าง (Outline) และสีของคนก็เกิดจากสีของ
เส้นโครงร่างน้ันๆกับพ้ืนที่ผิวภายในน่ันเองเมื่อมีการแก้ไข
ภาพก็จะเป็นการแก้ไขคุณสมบัติของเส้นท าให้ภาพไม่สูญเสีย
ความละเอียดเมื่อมีการขยายภาพน่ันเองภาพแบบVector ที่
คุ้นเคยก็คือภาพ  .wmf ซึ่ ง เป็น  Clipart ของMicrosoft 
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Office น่ันเองนอกจากน้ีจะสามารถพบภาพฟอร์แมตน้ีได้กับ
ภาพในโปรแกรม Adobe Illustrator เป็นต้น 

แอ นิ เ ม ชั น  ( Animation)  ห ม า ย ถึ ง  " ก า รส ร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหว" ด้วยการน าภาพน่ิงมาเรียงล าดับกันและ
แสดงผลอย่าง ต่อ เ น่ืองท า ให้ ดวงตา เห็นภาพที่ มี การ
เคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา (Persistence of Vision) 
เมื่อตามนุษย์มองเห็นภาพที่ฉายอย่างต่อเน่ืองเรตินารักษา
ภาพน้ีไว้ในระยะสั้นๆประมาณ 1/3 วินาทีหากมีภาพอื่น
แทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าวสมองของมนุษย์จะ
เชื่อมโยงภาพทั้งสองเข้าด้วยกันท าให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว
ที่มีความต่อเน่ืองกันแม้ว่าแอนิเมชันจะใช้หลักการเดียวกับ
วิดีโอแต่แอนิเมชันสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้
มากมายเช่นงานภาพยนตร์งานโทรทัศน์งานพัฒนาเกม งาน
สถาปัตย์ งานก่อสร้างหรืองานพัฒนาเว็บไซต์เป็นต้น 

 
4. วิธีการวิจัย  
     จากการวิจัยจากการศึกษาและการวิจัยเรื่อง“การพัฒนา
สื่อสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาการไม่กินผักของเด็กช่วงอายุ3-5 
ปี”เป็นการศึกษาเก่ียวกับศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร
ประเภทผักของเด็กนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 7 โรงเรียน
ในเขตอ าเภอเสด็จ จังหวัดล าปาง จ านวน 123 คนให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อการกินผักผลไม้โดยการใช้ระบบสื่อสารสนเทศ
เป็นสื่อกลางในการปลูกฝังโดยที่กลุ่มตัวอย่างจะสามารถ
เข้าถึงสื่อสารสนเทศได้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วมากย่ิงข้ึนโดย
มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
รปูที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัยของสื่อสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหา 

การไม่กินผักของช่วงอายุ 3-5 ปี 
 
     ก. เตรียมหัวข้อรวบรวมข้อมูลความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เน้ือหาด้านผักและผลไม้ แนวทางในการเล่าเรื่องเก่ียวกับการ
สร้างสื่อสารสนเทศและนักศึกษาออกปฏิบัติงานลงพ้ืนที่เพ่ือ
เก็บข้อมูลจากโรงเรียนในจังหวัดล าปาง 

     ข. เรียนรู้วิธีการผลิตและพัฒนาสื่อสารสนเทศของเด็ก
รวมถึงการวิเคราะห์และออกแบบระบบสื่อสารสนเทศท่ี
แก้ปัญหาการไม่กินผักของเด็กวัย 3-5 ปีอย่างเหมาะสมโดย
การสร้างสตอรี่บอร์ดเล่าเรื่อง อารมณ์ และตัวละคร 
     ค. ผลิตและพัฒนาระบบสื่อสารสนเทศโดยคณาจารย์
และนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์โดย
ท าการพัฒนาเรื่องราวเน้ือหาที่น าเสนอเกี่ยวกับประโยชน์
ของผักและผลไม้ทั้งหมดถึง 8 เรื่องราว ประกอบไปด้วยเรื่อง 
1.เจ้าหญิงกับขนมหวาน 2.น้องเพียวไม่อยากกินผัก 3.บุ้งกี๋ไม่
กินผัก 4.ลีโอไม่กินผัก 5.เทพผู้พิทักษ์ผัก 6.สุดยอดคุณค่าผัก 
5 สี 7.มหัศจรรย์ผัก 5 สี และ 8.อ้อนแอ้นชอบกินผัก โดยใช้ 
Action Script 3.0 ในการเขียนโปรแกรมการท างานเริ่มต้น 
 

 
รูปที่ 3 แสดงเรื่องราวของเน้ือหาสื่อสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหา

การไม่กินผักของช่วงอายุ 3-5 ปีทั้ง 8 เรื่องราว 

การออกแบบและการน าเสนอสื่อสารสนเทศเพ่ือ
แก้ปัญหาการไม่กินผักของช่วงอายุ 3-5 ปีเวลาโดยรวมของ
เน้ือหาความยาวประมาณ 20 นาทีสร้างการควบคุมการ
บังคับเน้ือหาที่ต้องการรับชมในแต่ละหน้าจะมีปุ่มกลับเมนู
หลักปุ่มย้อนกลับปุ่มถัดไปตกแต่งให้มีสีสันสดใสดึงดูดความ
สนใจในการออกแบบจะใช้โทนสีฟ้าขาวเสียงประกอบเพ่ือให้
เข้าใจถึงสาระความรู้มากย่ิงข้ึนการออกแบบเมนูหลักจะมี
หัวข้อใหญ่ให้เลือกรับชมตามความต้องการโดยการคลิกปุ่ม 
Menu เพ่ือเลือกหัวข้อที่ต้องการ 

 
รปูที่ 4 ข้ันตอนการเรียนรู้สร้างงานแอนิเมชั่นโดยใช้

โปรแกรมออกแบบภาพเคลื่อนไหว 
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     ง. ท าการทดสอบสื่อสารสนเทศ สร้างเมนูควบคุมการ
เข้าถึงเน้ือหาสื่อสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ง่าย ท าการ
ปรับปรุงเน้ือหาตัวละครให้มีความเหมาะสมรัดกุมกับวัยเด็ก 
3-5 ปีและแก้ไขข้อผิดพลาดระบบสื่อสารสนเทศในเรื่องของ
เสียงพากย์ จังหวะการแสดงอารมณ์ของตัวละครในสื่อ
สารสนเทศอย่างเหมาะสม 
     จ. จัดท าเอกสารผลงานวิจัยในบทที่ 1-3 และคู่มือการใช้
งานสื่อสารสนเทศพ้ืนฐานเพ่ือให้สามารถใช้งานสื่อสาร
สนเทศได้ด้วยตนเองในแต่ละโรงเรียนที่ท าการลงพ้ืนที่ 
     ฉ. ในข้ันต้น ลงพ้ืนที่ตามโรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเสด็จ 
จังหวัดล าปาง ซึ่ ง เป็นพ้ืนที่ ในโดยรอบตัวมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง เพ่ือทดสอบสื่อสารสนเทศ
กับเด็กวัย 3-5 ปีประกอบไปด้วยกันถึง 7 โรงเรียนได้แก่ 
1.โรง เรียนพิชัย วิทยาล าปาง  2.โรง เรียนบ้านท่าโทก  
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ านปง วัง  4.โรง เรียนวัดเส ด็จ  
5.โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย  6.โรงเรียนบ้านทรายมูล  และ  
7.โรงเรียนบ้านปงวัง  ได้ใช้งานจริงจากสื่อสารสนเทศที่ 
ผลิตข้ึน  
 

 
รูปที่ 5 การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลทดสอบประสิทธิภาพ 

สื่อสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาการไม่กินผักของช่วงอายุ 3-5 ปี 
 

โดยการลงพ้ืนที่ในแต่ละโรงเรียนเป็นบันทึกผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพสื่อโดย การสังเกต และการสัมภาษณ์
ของผู้วิจัย จากตัวของเด็กว่าเด็กในวัย 3-5 ปีน้ันชื่นชอบใน
การรับประทานผักหรือไม่ และภายหลังจากการรับชมสื่อสาร
สนเทศและท ากิจกรรมเกี่ยวกับผักผลไม้เด็กๆ มีปฏิกิริยา
อย่างไรกับตัวสื่อและมีความชื่นชอบผักมากข้ึนหรือไม่บันทึก
ผลคะแนนลงแบบบันทึกข้อมูล 

 

 
รูปที่ 6 ภาพการลงพ้ืนที่ตามโรงเรียนในเขตอ าเภอเสด็จ01 

 

 
รูปที่ 7 ภาพการลงพ้ืนที่ตามโรงเรียนในเขตอ าเภอเสด็จ02 

 

 
รูปที่ 8 ภาพการลงพ้ืนที่ตามโรงเรียนในเขตอ าเภอเสด็จ03 
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รูปที่ 9 ภาพการลงพ้ืนที่ตามโรงเรียนในเขตอ าเภอเสด็จ04 

     ช. ท าการรวบรวมข้อมูลระดับการท างานเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งน้ีคือแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน
สื่อสารสนเทศที่ผลิตข้ึน 
     ซ. น าผลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ ข้อมูลวิจัยน้ีใช้การ
วิ เคราะห์ทางส ถิ ติ โ ดยการ วิจั ย เชิ ง ส าร วจ  (Survey 
Research)  ด้ วย วิ ธี ใช้ วิ เค ราะห์  t- test ( Independent 
Statistic) 
     ณ. สถานที่ด าเนินงานวิจัยคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนาเขตพ้ืนที่ล าปางและหมู่บ้านห้วยหลวงต าบล
บ้านเสด็จอ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

 

 
รูปที่ 10 แนวทางในการค านวณชุดข้อมูลทางสถิติ 

 
หลังจากที่ได้เก็บหรือรวบรวมข้อมูลและด าเนินการจัด

ระเบียบข้อมูลข้ันตอนต่อไปผู้ วิจัยจะใช้การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือท่ีเรียกว่าสถิติความหมายของสถิติค า
ว่าสถิติ (Statistics) ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มสถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวน F-test เพ่ือเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม 
(One way analysis of variance: One Way ANOVA) เพ่ือ
หาความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความพึงพอใจ

ต่อประโยชน์ของสื่อสารสนเทศและใช้ค่าการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างตารางค านวณสิถิติของเพียรสัน ใน
สื่อสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาการไม่กินผักของ
ช่วงอายุ 3-5 ปี 

 
 

ส ถิ ติอ ย่ า ง ง่ า ยของ เ พี ย รสั น  (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามในกระบวนการ EDFR รอบที่ 2 และ3 ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ได้จาการตอบแบบสอบถามผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าสถิติได้แก่ค่าร้อยละค่ามัธยฐาน (Median) และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 

5. ผลการวิจัย  
ในการทดลองใช้สื่ออิ เล็กทรอนิกส์สื่อสารสนเทศ

รณรงค์แก้ปัญหาการไม่กินผักเด็กช่วงอายุ 3-5 ปีได้ท าการ
ประเมินผลการใช้สื่อได้ลงเก็บข้อมูลพ้ืนที่จริงในส่วนของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 เพ่ือหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ได้สื่อรณรงค์แก้ปัญหาการไม่
กินผักเด็กช่วงอายุ 3-5 ปีที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับชมได้ในการประเมินผลการวิจัยได้ใช้แบบสอบถาม
ส ารวจความพึงพอใจโดยมีกลุ่ม ตัวอย่างในการกรอก
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในเขตอ าเภอเสด็จท้ังหมด  
7 โรงเรียน จ านวนเด็ก 123 คน  
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ตารางที่ 2 ข้อมูลผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งาน
สื่อสารสนเทศรณรงค์แก้ปัญหาการไม่กินผัก
ของช่วงอายุ 3-5 ปี 

 
 
     หลังจากการทดลองใช้งานสื่อสารสนเทศในระยะหน่ึง
แล้วได้ท าการประเมินผลการใช้งานเพ่ือหาข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึนและเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ได้สื่อการ
สอนที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจในสื่อได้
อีกท้ังในการประเมินผลการวิจัยได้ประเมินรอบที่ 2 โดยให้มี
ผู้ร่วมประเมินใช้โปรแกรมสักระยะและให้มีการใช้ผู้ประเมิน
หลากหลายและมีจ านวนมากข้ึนคุณครูผู้สอนและนักศึกษาได้
ใช้แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจโดยวิธีการสังเกตและ
การใช้แบบสอบถาม 
     จากตารางที่ 2แสดงข้อมูลผลการศึกษาประสิทธิภาพการ
ใช้งานสื่อสารสนเทศรณรงค์แก้ปัญหาการไม่กินผักของช่วง
อายุ 3-5 ปีทั้งหมด 7 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเสด็จจังหวัด
ล าปางจ านวน 123คนพบว่าความพึงพอใจต่อสื่อสารสนเทศ
ประกอบไปด้วยด้านการออกแบบคือรูปแบบสื่อการสอนมี
ความน่าสนใจระดับมากท่ีสุดระดับมาก ระดับปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 46.34, 46.34, 6.05 ตามล าดับตัวการ์ตูนมีความ
สวยงามน่าสนใจระดับมากท่ีสุดระดับมาก ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 44.72, 45.53, 8.94 ตามล าดับความสะดวก
เข้าใจง่ายในการใช้สื่อการสอนระดับมากที่สุดระดับมาก
ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 36.59, 49.59, 13.82 และ
เสียงที่ใช้ประกอบระดับมากท่ีสุดระดับมากระดับปานกลาง
และน้อยคิดเป็นร้อยละ  42.28, 47.97, 8.13 ตามล าดับ
ลักษณะของขนาดสีตัวอักษรชัดเจนสวยงามอ่านง่ายระดับ

มากระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ  35.77, 48.78, 13.01
ตามล าดับด้านสิทธิภาพของสื่อสารสนเทศการกินผักได้รับ
ความรู้สื่อสารสนเทศด้านประโยชน์ของผักระดับมากที่สุด
ระดับมาก ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 51.22, 45.53, 
1.63 ตามล าดับได้รับความเพลิดเพลินจากสื่อสารสนเทศ
เรื่องผักผลไม้ระดับมากที่สุดระดับมาก ระดับปานกลางจะคิด
เป็นร้อยละ 43.09, 50.41, 4.88 ตามล าดับความสนใจ
ติดตามเรื่องผักของเด็กนักเรียน(สังเกต)ระดับมากที่สุดระดับ
มาก ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 35.77, 42.28, 20.33 
ตามล าดับสื่อความหมายได้ชัดเจนเหมาะสมกับผู้เรียนรู้ระดับ
มากที่สุดระดับมาก ระดับปานกลางระดับปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 38.21, 52.03, 17.89 ตามล าดับมีความต้องการใน
การกินผักผลไม้หลากสีระดับมากที่สุดระดับมากระดับปาน
กลางคิดเป็นร้อยละ  34.96 , 52.03 , 12.20 ตามล าดับ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้จริงระดับมากที่สุด
ระดับมากระดับปานกลาง 43.90, 46.34, 8.94 ตามล าดับ 
     สรุปประสิทธิภาพในการใช้งานสื่อรณรงค์แก้ปัญหาการ
ไม่กินผักของช่วงอายุ 3-5 ปีทั้งหมด 7 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเสด็จจังหวัดล าปางจ านวน 123 คนพบว่าความพึง
พอใจต่อสื่อประกอบไปด้วยด้านการออกแบบคือรูปแบบของ
สื่อรณรงค์แก้ปัญหาการไม่กินผักมีความน่าสนใจความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดขนาดการใช้สีการจัดวางองค์ประกอบ
และสัดส่วนความพึงพอใจในระดับมากขนาดรูปภาพและ
แอนิเมชันมีความเหมาะสมสวยงามระดับมากความพึงพอใจ
ในระดับมากตัวการ์ตูนมีความสวยงามน่าสนใจในระดับมาก
และด้านประสิทธิภาพของสื่อสารสนเทศคือความสะดวก
เข้าใจง่ายในการใช้สื่อการสอนของสื่อความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางเสียงที่ใช้ประกอบของสื่อความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางลักษณะของขนาดสีตัวอักษรชัดเจนสวยงามอ่าน
ง่ายสื่อความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ตารางที่  3 ข้อมูลแสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยง เบน

มาตรฐานของระดับคะแนน ของผลการศึกษา
ประสิทธิภาพการใช้งานสื่อสารสนเทศรณรงค์
แก้ปัญหาการไม่กินผักของช่วงอายุ 3-5 ปี 
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6. อภิปรายผลการวิจัย  
     จากการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อสารสนเทศเพ่ือ
แก้ปัญหาการไม่กินผักของช่วงอายุ 3-5 ปีท าการหาค่าเฉลี่ย
เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยมีการอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ด้านการออกแบบผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจและมีความเห็นว่าตัวโปรแกรมมีการน าเสนอ
สื่อได้น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัวอักษรการใช้สีการส
ร้างตัวการ์ตูนการใช้เสียงประกอบและการออกแบบเน้ือหา
ให้มีความเข้าใจ 

2. ด้านประสิทธิภาพของสื่อน าเสนอสองมิติผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและมีความเห็นว่าใน
ส่วนเน้ือหาของสื่อมีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนสื่อความหมาย
ได้อย่างชัดเจนเสียงประกอบการน าเสนอก็มีความชัดเจนและ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสุด 
     จากการวิจัยเกี่ยวกับสื่อรณรงค์แก้ปัญหาการไม่กินผัก
ส าหรับเด็กช่วงอายุ 3-5 ปีในด้านของการออกแบบสื่อผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากและในด้าน
ประสิทธิภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก็เห็นว่าสื่อมี
ความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
ในเรื่องประสิทธิภาพของตัวสื่อสารสนเทศแก้ปัญหาการไม่
กินผักส าหรับเด็กช่วงอายุ 3-5 ปี 

7. สรุป  
การวิเคราะห์ระบบกลุ่มผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยการศึกษา

รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัญหาการท าสื่อสารสนเทศแก้ปัญหา
การไม่กินผักส าหรับเด็กช่วงอายุ 3-5 ปีพบว่าทางผู้วิจัยตะ
หนักถึงความส าคัญเรื่องสุขภาพของเด็กจึงมีการจัดกิจกรรม
และประชาสัมพันธ์สาระความรู้ส าหรับเด็ก 3-5 ปีโดยใช้สื่อที่
เป็นเสียงบรรยายเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่มีความน่าสนใจและ
ไม่มีภาพประกอบกลุ่มผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงความต้องการของ
ผู้ใช้งานรวมทั้งรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสื่อสื่อสารสนเทศแก้ปัญหาการไม่กินผักส าหรับเด็ก
ช่วงอายุ 3-5 ปี 
     ข้ันตอนต่อมากลุ่มผู้ วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาสื่อ
สารสนเทศโดยใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติใช้
โปรแกรมในการบันทึกและตัดต่อเสียงและโปรแกรมFormat 
Factory ในการแปลงไฟล์เสียงและตัดต่อเสียงใช้โปรแกรม
การสร้างภาพตัวละครให้ภาพดูสวยงาม สมจริงและโปรแกรม
สร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ในการตัดต่อภาพเพ่ือใช้ประกอบ
สื่อสารสนเทศแก้ปัญหาการไม่กินผักส าหรับเด็กช่วงอายุ   
3-5 ปี 
     หลังจากพัฒนาสื่อสารสนเทศข้ึนมาแล้วกลุ่มผู้วิจัยได้
น าเสนอสื่อสื่อสารสนเทศแก้ปัญหาการไม่กินผักส าหรับเด็ก
ช่วงอายุ 3-5 ปีและได้ท าการประเมินสื่อสารสนเทศโดยม ี

ผู้ประเมินคือเด็กเรียนช่วงอายุ 3-5 ปี คละชายและหญิงซึ่ง
สามารถสรุปประสิทธิภาพการท างานของสื่อสารสนเทศจาก
การตอบแบบสอบถามได้ดังน้ี 
     ด้านการออกแบบรูปแบบของสื่อน าเสนอ 2มิติมีความ
น่าสนใจมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดตัวอักษรมีขนาดการ
ใช้สีการจัดวางและเสียงประกอบชัดเจนมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุดการท าแอนิเมชันมีความสอดคล้องกับเน้ือหามี
ความพึงใจระดับมากที่สุดตัวการ์ ตู นมีมิ ติและมีความ
เหมาะสมสวยงามมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดการจัดวาง
องค์ประกอบมีความสวยงามมีความพึงพอใจระดับมาก 
     ด้านประสิทธิภาพของสื่อน าเสนอ 2 มิติเน้ือหาของสื่อมี
ความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดสื่อ
ความหมายได้ชัดเจนมีความพึงพอใจระดับมากเสียงประกอบ
ของสื่อน าเสนอ 2 มิติได้ยินชัดเจนมีความพึงพอใจระดับมาก
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับมาก 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและมี
ความเห็นว่าตัวโปรแกรมมีการน าเสนอสื่อได้น่าสนใจมากไม่
ว่าจะเป็นการใช้ตัวอักษรการใช้สีการสร้างตัวการ์ตูนการใช้
เสียงประกอบและการออกแบบเน้ือหาให้มีความเข้าใจใน
ส่วนเน้ือหาของสื่อมีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนสื่อความหมาย
ได้อย่างชัดเจนเสียงประกอบการน าเสนอก็มีความชัดเจนและ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสุด 
     ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในการด าเนินการ
จัดท าสื่อสารสนเทศแก้ปัญหาการไม่กินผักส าหรับเด็กช่วง
อายุ 3-5 ปีผู้จัดท ามีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
ดังน้ีเน้ือเรื่องในการท าแอนิเมชันเยอะท าให้โปรแกรมค้างอยู่
บ่อยครั้งไฟล์งานมีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถรวมไว้ในไฟล์เดียว
ท าให้ เกิดปัญหาติดขัดในการอัดเสียงใช้โปรแกรมไม่มี
ประสิทธิภาพท าให้ต้องอัดเสียงใหม่ทั้งหมด 

8. กิตติกรรมประกาศ 
     การพัฒนาสื่อสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาการไม่กินผักของ
ช่วงอายุ 3-5 ปีในครั้งน้ีส าเร็จสมบูรณ์ได้เน่ืองจากการให้
ความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายที่ได้ให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษา
แนะน าและช่วยแก้ ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆเ พ่ือให้
ระบบงานประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหม่ันที่ได้กรุณาเป็นที่ปรึกษา
โครงการขอขอบพระคุณคุณครูผู้ประสานงานจากโรงเรียนทั้ง 
7 โรงเรียนที่ให้ข้อมูลและสถานที่ในการถ่ายท ารวมไปถึงให้
ค าปรึกษาส าหรับการท างานวิจัยในครั้งน้ีโดยหวังเป็นอย่างย่ิง
ว่าพัฒนาสื่อสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาการไม่กินผักของช่วง
อายุ 3-5 ปีจะมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาคณะ
อาจารย์และบุคลากรเช่นชุมชนต่างๆผู้ที่สนใจที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาต่อไปขอมอบคุณค่าและ
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ประโยชน์อันพึงได้รับจากความมุ่งม่ันเพ่ือจะพัฒนาคุณภาพ
การวิจัยครั้งน้ีเป็นให้แด่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป 
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ระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
Dormitory Management System of                                                              

Rajamangala University of Technology Lanna Tak 

ธีระ   พร้อมเพรียง1* 
Theera  Prompreing1*  

 

1*หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑติ คณะบรหิารธรุกิจและศิลปศาสตร์   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
 

บทคัดย่อ  
 ระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก พัฒนาขึ้นเพื่ออ านวย ความสะดวกให้กับเจ้าหนา้ที่ 
และนักศึกษาในการใช้ระบบจัดการหอพัก โดยใช้ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) และภาษาพีเอสพี (PHP) โปรแกรมซับไลม์
เท็ก 2 (Sublime text 2) ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์และใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) จัดการฐานข้อมูลพัฒนาภายใต้
ระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ 10 โอเปอร์เรติ้ง ซิสเต็ม (Windows 10 operating System) ระบบจัดการหอพักมหาวิทยา ลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดท าขึ้นมาเพื่อใช้งานภายในองค์กรสามารถตอบสนองความ ต้องการ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเข้าจองห้องพัก และคัดกรองนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม เง่ือนไขที่ได้ ก าหนดไว้ และจัดเก็บข้อมูล เอกสาร
สาธารณูปโภคต่างๆ ท าให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค เรียกดูเอกสารและต้ังกระทู้รายงานปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การด าเนินงานได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น ตลอดจน ผู้ดูแล
ระบบสามารถเข้าจัดการระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพ โดย
การประเมินความพึงพอใจ 4 ด้าน คือ ด้านการตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้ระบบ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 อยู่ในระดับ
ดีด้านการท างานได้ตามฟังก์ช่ันงานของระบบ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับดีด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ได้
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับดีมาก และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
4.33 อยู่ในระดับดีเมื่อน าคะแนนเฉลี่ยของแต่ ละหัวข้อมาผ่านระเบียบวิจัย วิธีการทางสถิติเพื่อหาค่ าเฉลี่ย(�̅�𝑋) จะพบว่า
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.49 ดังนั้นระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดี 

ค าส าคัญ : การจัดการ หอพัก สารสนเทศ 

Abstract 
 Dormitory Management System at Rajamangala University of Technology Lanna Tak Convenience 
to the staff. And students use the dorm management system. By using JavaScript and PHP, Sublime text 2 
is used to publish websites and use MySQL to manage databases.  Developed under the Windows 10 
operating system, the dormitory management system.  Rajamangala University of Technology Lanna Tak is 
made for use within the organization, can meet the needs to facilitate the booking. And screening students 
who are qualified.  Conditions have been set and storage Utility documents so students can Check utilities 
Browse documents and report problems.  Happened in the dorm Rajamangala University of Technology 
Lanna Tak to operate.  The administrator can manage the management system of Rajamangala University 
of Technology Lanna Tak. The four aspects of satisfaction were assessed. Of system users the average score 
was 4.43 at a good level. The performance of the system functions was rated at an average of 4.48 in terms 
of ease of use.  The average score was 4. 57 at a very good level.  And the security of data in the system. 
The average score was 4. 33 at a good level.  Each topic comes through a research regulation.  Statistical 
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method to find the mean (�̅�𝑋), it is found that the mean is 4.49. Rajamangala University of Technology Lanna 
has a good level of satisfaction 

Keyword : Management System, Dormitory, Information 
 

1. บทน า 
     หอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2550  เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีภูมิล าเนา
อยู่ต่างอ าเภอและต่างจังหวัด เพื่อเข้ามาพักอาศัย ขณะเข้า
รับการศึกษา โดยมีสวัสดิการร้านค้า โรงอาหาร เพื่ออ านวย
ความสะดวก 
    ปัจจุบันหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก มี หอพักเวียงหลวง ประกอบด้วย 3 อาคาร 
อาคารเวียงนที อาคารเวียงคีรี อาคารเวียงพนา รวมทั้งหมด 
306 ห้อง  ซึ่งปัจจุบันในการเข้าพัก นักศึกษาต้องมาเลือก
ห้องในวันรายงานตัวนักศึกษา ท าให้เกิดความล่าช้าและมี
ปัญหาในการเลือกห้องพักในวันรายงานตัวนักศึกษา ปัจจุบัน
ส านักงานหอพักนักศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
เช่น รูปแบบเอกสาร รูปแบบไฟล์ Microsoft excel  เป็นต้น 
ท าให้การจัดเก็บข้อมูลมีความล่าช้าและข้อมูลอาจมีการสูญ
หายเพราะเก็บดูแลรักษาได้ยาก รวมไปถึงระบบการจัดการ
ค่าสาธารณูปโภคบริโภคมีการแจ้งข้อมูลให้นักศึกษารับทราบ
นั้นมีความล่าช้า จึงท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล
เกินระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งจะท าให้ต้องเสียค่าช าระค่า
สาธารณูปโภคเพิ่มมากข้ึน  
      ดังนั้นผู้วิจัยจึงมองเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดท าระบบ
จัดการหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
ขึ้นมาใช้งานภายในองค์กร สามารถตอบสนองความต้องการ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าจองห้องพัก และคัดกรอง
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ีได้ก าหนดไว้ และจัดเก็บ
ข้อมูล เอกสารสาธารณูปโภคต่างๆ ท าให้นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค เรียกดูเอกสาร และตั้ งกระทู้
รายงานปัญหาต่างๆ ท่ี เกิดขึ้นในหอพักมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก   ให้การด าเนินงานได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น ตลอดจนผู้ดูแลระบบสามารถเข้า
จัดการระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตากได้ 

2. วัตถุประสงค ์
  1.เพื่อพัฒนาระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
  2.เพื่อรองรับข้อมูลของนักศึกษาในหอพักที่เพิ่ม
มากขึ้น 
 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  ไ ด้ ร ะ บ บ จั ด ก า ร ห อ พั ก ใ ช้ ง า น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
  2. มีความเข้าใจในการพัฒนาระบบงานของหอพัก
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 
  3. ท าให้มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมภาษาจาวา
สคริปต์( JavaScript ), ภาษาพีเอชพี( PHP ), ภาษาเอแจ็กซ์ 
( Ajax ), ภาษาซีเอสเอส ( CSS ), บูทสแตรป ( Bootstrap ) 
  4. นักศึกษาและผู้ดูแลระบบ มีความสะดวกในการ
ตรวจสอบข้อมูลค่าสาธารณูปโภค 

4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ความหมายของระบบ (System) 
     ระบบ (System) เป็นกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่
ท างานร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์ในสิ่งเดียวกัน ระบบอาจ
ประกอบด้วยบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ วิธีการ การจัดการ ซึ่ง
ทั้ งหมดนี้ จะต้ องมี ระบบในการจั ดการ เพื่ อ ให้บรรลุ
จุดประสงค์เดียวกัน ค าว่า "ระบบ" เป็นค าที่มีการเกี่ยวข้อง
กับการท างานและหน่วยงานและนิยมใช้กันมาก เช่น  
ร ะ บ บ ธุ ร กิ จ  ( Business System)  ร ะ บ บสา รสน เทศ 
(Management Information System) ระบบการเรียนการ
สอน (Instructional System) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Computer Network System) เป็นต้น เมื่อท าการศึกษา
ระบบใดระบบหนึ่ง นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเข้าใจการ
ท างานของระบบนั้นให้ดี โดยการศึกษาว่า ระบบท าอะไร 
(What) ท าโดยใคร (Who) ท าเมื่อไร (When) และท าอย่างไร 
(How) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst หรือ SA) ซึ่ง
ได้แก่ บุคคลที่มีหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบจะต้อง
เข้าใจการท างานของระบบนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไรและอะไรคือ
ความต้องการของระบบ ได้มีผู้ที่ให้ความหมายและค าอธิบาย 
ของค าว่า “ระบบ” ไว้หลายท่านด้วยกัน เช่น บานาธี 
(Banathy. 1968) ให้ความหมายของระบบว่าเป็นการ
รวบรวมสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายที่มนุษย์ได้ออกแบบ และคิด
สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อจัดด าเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ กูด (Good. 1973) ให้ความหมายของระบบว่า 
หมายถึง การจัดการส่วนต่าง ๆ ทุกส่วนให้เป็นระเบียบโดย
แสดงความสัมพันธ์ซึ่ งกันและกันของส่วนต่าง ๆ และ
ความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนกับส่วนทั้งหมดอย่างชัดเจน 
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เซมพรีวิโว (Semprevivo. 1976) อธิบายว่า ระบบ คือ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ท างานเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันเพื่อให้
เกิดผลอย่างใดอย่างหน่ึง กล่าวได้ว่า  ระบบคือ การ
ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบท้ังหลายในการปฏิบัติหน้าท่ีและ
การด าเนินงาน ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ระบบ หมายถึง การ
ท า ง านร่ วมกั นของส่ วนประกอบแต่ ละส่ วนอ ย่างมี
ความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้ 
ความหมายของการจัดการ 
     นักวิชาการด้านการจัดการไม่นิยมให้ค าจ ากัดความการ
จัดการหรือการบริหาร เนื่องจากมีขอบข่ายและความหมาย
เกินกว่าจะนิยามด้วยประโยคสั้นๆ เพียงไม่กี่ประโยคได้ ค า
นิยามที่นักวิชาการในสมัยก่อนนิยามได้แก่ความหมาย
องค์ประกอบ (บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปมาร่วมแรงร่วมใจกัน
ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน) โดยดูว่ากิจกรรมใดบ้างที่
เข้าข่ายลักษณะงามตามภารกิจของการจัดการ อย่างไรก็ตาม
นักวิชาการด้านการจัดการในปัจจุบันมีความเห็นไปในทาง
เดียวกันว่าควรให้ค านิยามความหมายของการจัดการหรือ
การบริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการอธิบายขอบข่าย
ของลักษณะการจัดการ แม้จะไม่สามารถอธิบายได้ครอบคลมุ 
หรืออธิบายได้เพียงบางส่วนเท่านั้นก็ตาม ก็เป็นสิ่งที่ควร
กระท าเพือ่ให้เกิดความกระจ่างชัดเจนขึ้น 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ ได้ให้ความหมายการจัดการ 
คือกระบวนการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหารคือ 

1. การวางแผน (Planning) 
2. การจัดการองค์การ (Organizing) 
3. การช้ีน า (Leading) 
4. การควบคุม (Controlling) 

     ซึ่ งจากความหมายดั งกล่ าว มีค าส า คัญ 3 ค า  คือ 
กระบวนการ , ทรัพยากรการบริหาร และวัตถุประสงค์ 
สามารถน ามาเขียนเป็น แผนภูมิได้ดังภาพ 

             ภาพที่ 1 กระบวนการจัดการ 

     “การจัดการ” เป็นค าที่นิยมใช้เกี่ยวกับการท าธุรกิจซึ่ง
ต่างจากค าว่า “การบริหาร” ที่หมายถงึการ  ด าเนินงานหรือ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในบางครั้งอาจใช้ค าว่า การ
บริหารจัดการ ส าหรับค าว่าการจัดการส่วนใหญ่นิยมใช้ใน
ภาคธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลก าไรเป็นหลัก การ
จัดการ หรือ Management หมายถึง กระบวนการท างาน
หรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองค์กร ร่วมกันท างานเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 5 ขั้นตอน
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา
สั่งการ การประสานงาน และการควบคุม ความส าคัญของ
การจัดการ กระบวนการท างานหรือการจัดการมีความส าคัญ
ต่อองค์กรธุรกิจ เพราะทุกขั้นตอนมีผลต่อ ความส าเร็จที่จะ
ท าให้เกิดผลก าไรและช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถด าเนินการ
ต่อไปได้ นอกจากนี้กระบวนการจัดการยังเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ที่ต้องรู้จักน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจาก
แต่ละ องค์กรมีปัจจัยความส าเร็จที่แตกต่างกัน 
ความหมายของ หอพัก 
     หอพัก หมายถึง สถานท่ีให้เช่าพักเชิงพาณิชย์ท่ีมีนักเรียน
หรือนักศึกษา ท่ีมีอายุไม่เกิน 25 ปี และศึกษาอยู่ไม่เกินระดบั
ปริญญาตรี  เปิดให้เข้าพักตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีการเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนจากผู้ขอพัก และไม่ใช่หอพักที่ด าเนินการโดย
สถานศึกษา ส่วนมากหอพักจะมีขนาดเล็กและราคาค่าเช่าถูก
กว่า อพาร์ทเม้น 
     “หอพัก” ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติหอพัก  
พ.ศ.2507 หมายถึง สถานท่ีที่มีลักษณะ 
     – เป็นสถานท่ีที่จัดขึ้นเพื่อรับผู้พักตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 
     – ผู้พักเป็นผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
     – ผู้พักอยู่ในหอพักโดยให้ทรัพย์สินตอบแทน 
     – มิใช่หอพักของกระทรวง ทบวง กรม หรือ หอพักที่
ก าหนดในกฎกระทรวงลักษณะเฉพาะของหอพัก คือ เป็น
สถานที่ที่ “จัดขึ้นเพื่อรับผู้พัก” โดยจะต้องมีลักษณะส าคัญ  
สองประการ คือ 1. มีการจัดสถานที่ขึ้นเพื่อรับผู้พัก เช่น มี
ห้องนอน และเครื่องใช้ในการหลับนอน ห้องน้ า และห้องสว้ม 
เป็นต้น 2. เจ้าของมีเจตนารับผู้พักเพื่อ เอาค่าตอบแทน 
     “ผู้พัก” หมายความว่าผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่
ก าหนดใน กฎกระทรวง และเข้าอยู่ในหอพักโดยให้ทรัพย์สิน
ตอบแทน 
     “การศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” หมายถึง
การศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย    โรงเรียนรัฐบาลหรือ
โรงเรียนราษฎร์ 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.  ศึกษาความต้องการและรวบรวมข้อมูล 
     - ศึกษาระบบงานเกี่ยวกับระบบจองห้องเรียนรวม 
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     - ศึกษาเครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาระบบ 
2.  วิเคราะห์และออกแบบระบบ แบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน
ใหญ่ 
     - การออกแบบฐานข้อมูลด้วย ER-Diagram 
     - การออกแบบระบบด้วย Data flow diagram 
     - การออกแบบหน้าจอด้วย Graphic User Interface 
3.  พัฒนาระบบท้ัง 3 ส่วน 
     - จัดท าฐานข้อมูล 
     - จัดท าระบบ 
     - เขียนโปรแกรมตามที่ออกแบบไว้ 
4.  ทดสอบการท างานของระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
     - ทดสอบการท างานของโปรแกรมและแก้ไขการท างาน
ในส่วนท่ียังไม่เหมาะสม 
5.  ประเมินการท างานของระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
6.  จัดท าจัดท าเล่มปริญญานิพนธ์ 
การก าหนดประชากร  
 กลุ่มผู้ใช้งานระบบจ านวน 30 คน  ซึ่งประกอบด้วย  
เจ้าหน้าท่ี 1 คน  อาจารย์ 2 คน นักศึกษา 27 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
จ านวน 3 ตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้โปรแกรม 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
การวิเคราะห์เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพและระดับเกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  ระดับความพึงพอใจ ดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  ระดับความพึงพอใจ ดี 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  ระดับความพึงพอใจ พอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  ระดับความพึงพอใจ ดีน้อย 
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตรดังนี ้

การหาคะแนนรวมของแต่ละข้อย่อยได้จากสมการที่   
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖/𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                          (1) 

การหาคะแนนรวมของแต่ละด้านได้จากสมการที่   
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖/𝑛𝑛𝑛𝑛 × 𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                      (2) 

 

การหาคะแนนรวมของระบบได้จากสมการที่   
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖/𝑛𝑛𝑛𝑛 × 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖=1                     (3) 

 
เมื่อ  n  คือ  จ านวนข้อย่อยในหน่ึงด้าน 
เมื่อ  ns คือ  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
เมื่อ  m คือ  จ านวนข้อย่อยทั้งหมด 

6. ผลการวิจัย 
การออกแบบและพัฒนาระบบ 
     การออกแบบระบบเป็นขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาระบบ 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะ
ข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้จะน าไปใช้ในขั้นตอน
ต่อไป คือการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน ซึ่งถ้าออกแบบไว้
ไม่ดี ไม่ครบถ้วน โปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นอาจไม่สามารถใช้
งานได้ เพราะอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ดังนั้นขั้นตอนการ
ออกแบบนี้จึงต้องท าให้ดี ครบถ้วน ครอบคลุมแนวทางแก้ไข
ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้ระบบทุกอย่าง  
     ส าหรับการออกแบบระบบนี้จะแสดงถึงการออกแบบ
ระบบ การออกแบบฐานข้อมูล และรายละเอียดของข้อมูลที่
จะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยจะมีเครื่องมือที่ช่วยในการ
ออกแบบและอธิบายขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.แผนผังบริบท (Context Diagram) แสดงให้เห็น
ภาพรวมของระบบและความสัมพันธ์ของระบบสิ่งแวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ระบบต้อง
ตอบสนอง 
 2.แผนผังกระแสการไหลของข้อมูล (Data Flow 
Diagram) แสดงการเคลื่อนย้ายข้อมูล ภายในระบบ และ
แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
 3.การออกแบบตาราง (Table Designary) แสดง
รายละเอียดการออกแบบตารางจาก 
แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 
แผนผังบริษัทและแผนผังกระแสการไหลของข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ระบบ เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงาน และเป็นกระบวนการที่แสดงให้เห็น
ถึงขั้นตอนการท างานที่เกิดขึ้นในระบบ การเคลื่อนที่ของ
ข้อมูลระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ศึกษาได้เลือกวิธีการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์โดยใช้แผนผังบริบทและแผนผังกระแสการ
ไหลของข้อมูล 
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ตารางที่ 1 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนผังบริษัทและแผนผัง
กระแสการไหลของข้อมูล 

สัญลักษณ ์ ชื่อ ความหมาย 

 

 

 

External 
Entity 

สัญลักษณ์แทนสิ่งท่ีอยู่
นอกระบบ หมายถึง 
ช่ือสิ่งของหนึ่ง บุคคล 
หรือ หน่วยงาน 

 

 Data Store สัญลักษณ์ทนสิ่งที่เก็บ
ข้อมูล 

 

Process 
สัญลักษณ์แทนการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล  ห รื อ 
กระบวนการ 

 

 

 

Data Flow สั ญ ลั ก ษณ์ แทนทิ ศ
ทางการไหลของข้อมูล 

     แผนผังบริษัท หรือ Context Diagram เป็นแผนผังการ
แสดงความสัมพันธ์ของผู้ใช้ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานซึ่งการ
ออกแบบแผนผังบริบทนี้สามารถน าเข้ามาเป็นตัวช้ีวัดการ
ปฏิบัติงานของระบบงานนั้นๆได้เพราะการออกแบบแผนผัง
บริบทนั้นจะท าให้เห็นถึงการท างานของระบบงานนั้นๆโดย
ผู้พัฒนาจะสามารถรู้แนวทางในการแก้ไขระบบได้จากจุดนี้ 
     จากการศึกษาการวิเคราะห์การพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล และมีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการออกแบบงานแล้ว จึงได้จัดท าขั้นตอนการ
ท างานท้ังหมดของระบบ โดยใช้แผนผังบริษัทในการ
ออกแบบระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที ่1 
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ภาพที่ 2 แผนผังบริษัทของ ระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 

แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 
     ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันภายในระบบจัดการหอพัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีข้อมูลต่าง ๆ 
ที่มีความสัมพันธ์กันหลายรายการ ประกอบด้วย การเข้า
ระบบจองห้อง รายการจองห้อง จัดการระบบ ช าระค่า
สาธารณูปโภค การแจ้งปัญหา และการจัดท ารายงาน ซึ่งแต่
ละรายการที่มีความสัมพันธ์กันนั้นสามารถแสดงได้ดังรูป 3.3 
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้เกี่ยวข้องต่างๆ 
ผลการประเมิน 
ส่วนที่  1  ข้อมูลของผู้ใช้ระบบที่ตอบแบบสอบถามเป็นส่วน
แสดงข้อมูลจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก
ตามผู้ใช้ 
ข้อมูลผู้ใช ้ จ านวน ร้อยละ 
เจ้าหน้าท่ี 1 3.33 
อาจารย ์ 2 6.67 
นักศึกษา 27 90 

 จากตาราง  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม   คือ 
เจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.33  อาจารย์ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 นักศึกษา จ านวน 27 คน  
คิดเป็นร้อยละ  90  ผลจากการตอบแบบสอบถามสรุปได้
จากการใช้โปรแกรม  ดังตาราง   
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการใช้งานโปรแกรม 

ตารางที่ 3  สรุปค่าเฉลี่ยและร้อยละของการตอบแบบสอบถามการใช้งานโปรแกรม 

รายการประเมิน ความพึงพอใจ ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
คะแนนรวม คะแนนรวม 

1.  ด้านการตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบ 
1.1 ความสามารถของระบบในด้านการ
จัดการ ผู้ใช้งานระบบ 

130 4.33 ดี 

1.2 ความสามารถของระบบในด้านการ
จัดการข้อมลูในระบบ 136 4.53 ดีมาก 

1.3 ความสามารถของระบบในด้านการ
จัดการรายงานการจอง 134 4.47 ดี 

1.4 ความสามารถของระบบในด้านการ
จัดการรายงาน ความพร้อมใช้ของห้อง 131 4.37 ดี 

รวม 534 4.43 ดี 
2.  ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน
ของระบบ  
   2.1 ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล
น าเข้า 125 4.17 ดี 
   2.2 ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 133 4.43 ดี 
   2.3 ความถูกต้องในการปรับปรุง
แก้ไขข้อมูล 138 4.6 ดีมาก 

   2.4 ความถูกต้องในการลบข้อมูล 137 4.57 ดีมาก 
   2.5 ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จาก

การประมวลผลในโปรแกรม 138 4.6 ดีมาก 

   2.6 ความถูกต้องของการผลลัพธ์ใน
รูปแบรายงาน 138 4.6 ดีมาก 

   2.7 ความรวดเร็วในการประมวลผล
ของระบบ 136 4.53 ดีมาก 

   2.8 ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ 133 4.43 ดี 
   2.9 ความครอบคลุมของโปรแกรมที่

พัฒนากับระบบงานจริง 134 3.47 ดี 

  2.10 การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น 131 3.37  

รวม 1343 4.48 ดี 
3.  ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
   3.1 ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 136 4.53 ดีมาก 



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 849

 

   3.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้
ชนิดตัว อักษรบนจอภาพ 138 4.6 ดีมาก 

   3.3 ความเหมาะสมในการเลือกใช้
ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 140 4.67 ดีมาก 

   3.4 ความเหมาะสมในการใช้สีของ
ตัวอักษรและรูปภาพ 142 4.73 ดีมาก 

   3.5 ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ
เพื่ออธิบายสื่อความหมาย 135 4.5 ดี 

   3.6 ความเหมาะสมในการใช้
สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการ
สื่อความหมาย 133 4.43 ดี 

   3.7 ความเป็นมาตรฐานเดียวกันใน
การ  ออกแบบหน้าจอภาพ 139 4.63 ดีมาก 

   3.8 ความเหมาะสมในการปฏสิมัพันธ์
โต้ตอบกับผู้ใช้ 

135 4.5 ดี 
   3.9 ความเหมาะสมในการวาง

ต าแหน่งของส่วนประกอบบน
จอภาพ 137 4.57 ดีมาก 

   3.10 ค าศัพท์ท่ีใช้ผู้ใช้มีความคุ้นเคย
และสามารถปฏิบัตติามได้
โดยง่าย 137 4.57 ดีมาก 

รวม 1372 4.57 ดีมาก 
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบ 
   4.1 การก าหนดรหัสผู้ใช้ และ

รหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้า
ใช้ระบบ 134 4.47 ดี 

   4.2 การตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการใช้
งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง 
ๆ 140 4.67 ดีมาก 

   4.3 การควบคุมให้ใช้งานตามสทิธ์ิผู้
ใช้ได้อย่างถูกต้อง  135 4.5 ดี 

   4.4 การป้องกันการก าหนดรหสัผ่าน
อย่างง่าย  130 4.33 ดี 

รวม 539 4.49 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวมของระบบ 3785 4.49 ดี 

     จากตาราง การประเมินทั้ง 4 ด้านตามหัวข้อที่ก าหนดมา
นั้นอยู่ในระดับใด เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อมาผ่าน
ระเบียบวินัย วิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) จะ

พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.58 ดังนั้นระบบจัดการหอพัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความ 
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พึงพอใจอยู่ในระดับ ดี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน 
ดังนี ้
     รูปแบบคุณภาพของระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
     - ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 อยู่ในระดับ ดี 
     - ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ ได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับ ดี 
     - ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับ ดีมาก 
     - ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับ ดี 
 
7. สรุปผลการศึกษา 
     ศึกษาได้เริ่มจากวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริการให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว 
      การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการด าเนินการศึกษาโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้ศึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ แล้ว
รวบรวมข้อมูลความต้องการ  ปัญหาอุปสรรคของระบบงาน
แล้วน ามาวิ เคราะห์เพื่อน ามาออกแบบระบบส าหรับ
แก้ปัญหาได้ระบบที่พัฒนาสามารถท าการจัดการกับ
ให้บริการที่เป็นตัวเลือกที่รวดเร็วพบว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น
สามารถท างานได้ถูกต้องเป็นที่พึงพอใจ  ในการใช้งานของ
ผู้ใช้ในทุก ๆ กลุ่ม  สามารถน าไปใช้งานได้จริง  ท าให้การ
ด าเนินงานมีความถูกต้องรวดเร็วข้ึน 
     ส าหรับการพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์
วินโดวส์ 10 โดยใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลเป็นตัวจัดการ
ฐานข้อมูล ใช้ภาษาพีเอชพีและภาษาจาวาสคริปต์เป็นภาษา
ที่ใช้การพัฒนา 

8. ปัญหา  อุปสรรค  และข้อจ ากัดของระบบ 
     ปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่พบในขั้นตอนของการพัฒนา
และทดลองใช้ระบบนี้  คือ 
 1.  เนื่องจากเว็บไซต์มีความก้าวหน้าตามยุคสมัย 
แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องการหาแนวทางที่จะท าให้การบริการในแบบของ
เว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตรงตามวัตถุประสงค์ 

9. ข้อเสนอแนะระบบ 
 ข้อเสนอแนะของระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ส าหรับส่วนท่ีเป็น
ข้อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาครั้งต่อไป  มีดังนี้ 

 1.  สามารถน าระบบไปพัฒนาต่อเพื่อให้สนับสนุน
การด าเนินงานในส่วนทางด้านการบริการด้านต่างๆ 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
     ข้อเสนอแนะของระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ส าหรับส่วนท่ีเป็น
ข้อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงบริเวณและสภาพแวดล้อมหอพัก 
มีดังนี ้

1. ค่าใช้จ่าย หรือค่าสาธารณูปโภคของหอพัก 
มีราคาทีสู่งเกินควร 

2. หอพักมี บรรยากาศที่ร้อนอบอ้าว 
3. ควรมีที่ระบายอากาศในห้องพัก 
4. ควรท าบริเวณจอดรถ ให้มีเพียงพอต่อ 

ยานพาหนะนักศึกษา 
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ระบบจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาร้านชัยยะวงศ์เคมีเกษตร 

Inventory Management System: case study of  
Chai Ya Wong agrochemicals Store. 

 
แคทรียา   พร้อมเพรียง1 ,ธีระ  พร้อมเพรียง2* 

Kattareeya Prompreing1, Theera Prompreing2* 

 
1หลักสูตรการจัดการ 

2 หลักสูตรระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ บรหิารธุรกจิบัณฑิต 
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 
41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 

 
บทคัดย่อ 
 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังนี้ถูกพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เอ็ก 
ใช้โปรแกรมพีเอชพีมายด์-แอดมินในการเก็บฐานข้อมูลและใช้โปรแกรมพีเอชพีในการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการสินค้าคง
คลังเป็นระบบท่ีสามารถท าโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการขายสินค้า การจัดการคลังสินค้า 
และช่วยเพิ่มช่องทางในการติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ซึ่งสามารถดูได้ผ่านจอแสดงผลคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผลบนมือ
ถือสมาร์ทโฟน โดยมีสื่อตัวกลางที่เป็นเว็บไซต์ จากการค้นคว้างานแบบอิสระนี้ท าให้ได้ระบบจัดการสินค้าคงคลัง สามารถ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ เพื่อความคาดหวังในการใช้งานท่ีมีความสะดวกต่อการใช้งาน และสะดวกต่อการ
จัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ  
 จากผลการวิจัย จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ดูแลระบบ จ านวน2คนคิดเป็นร้อยละ10  ลูกค้าจ านวน 18 คนคิด
เป็นร้อยละ 90 การใช้งานระบบการจัดการสินค้าคงคลังร้านขายส่งเคมีภัณฑ์แบ่ง ออกเป็น 3  ด้านคือ ด้านโปรแกรมใช้งาน  
ด้านความปลอดภัยของระบบ และด้านความสะดวกเมื่อเทียบกับระบบงานเดิม จากจ านวน 20 คนท่ีตอบแบบสอบถาม  
คิดเป็นร้อยละ 85 ที่เห็นด้วยในระดับดีและค่าเฉลี่ยร้อยละ 15 ที่เห็นด้วยในระดับพอใช้ วัดจากผลการตอบแบบสอบถาม
รายบุคคลโดยเอาผลการตอบโดยแต่ละเกณฑ์หาร ด้วยจ านวนข้อค า ถามจึงจะได้ผลระดับของเกณฑ์ ในที่นี้มีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 17 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 85 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดและอยู่ในระดับพอใช้ 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ค าส าคัญ : ระบบ  สินค้าคงคลัง  ระบบจัดการ 

Abstracts 
 The purpose of this research project is developing this inventory management system developed 
on Windows XP. It uses the PSD-Mind program to store the database and use the program to develop the 
program.Inventory management is a system that can be made through the Internet. To help increase sales 
efficiency. Warehouse management and help to add channels to contact. News release this can be viewed 
through a computer monitor or smartphone display. There are media intermediaries that are websites.From 
independent research, this makes the inventory management system.  The goal is to accomplish that 
purpose, for the convenience of using it. And easy to manage the information of the administrator. 

Keywords : System, Inventory, Management 
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1. บทน า 
     ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้เขา้มา
มีส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวันของเรามากยิ่งขึ้นได้จากกระแส
ของความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วน้ี ส่งผล
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการด าเนินธุรกิจต่างก็มีการ
แข่ งขั นและปรั บตั ว เพื่ อ ให้ ทั นต่ อสภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
เครื่องมือที่ช่วยจัดการระบบสินค้าหรือการท างานต่างๆของ
ร้านค้าได้  จากการศึกษาและสร้างเว็บไซต์ระบบการจัดการ
สินค้าคงคลังร้านขายส่งเคมีภัณฑ์ออนไลน์  ได้มีการน าเอา
ความรู้จากวิชาการสร้างเว็บไซต์โดยภาษา PHP  การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างระบบ
โดยเริ่มสร้างตั้งแต่การก าหนดปัญหา วิเคราะห์ออกแบบ
ตลอดจนการสร้างระบบที่สามารถใช้งานได้จริงผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยการบริหารจัดการระบบการ
จัดสินค้าและอื่นๆ มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 

2. วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อลดความซ้ าซ้อน และท าให้ขั้นตอนการท างาน
กระชับยิ่งข้ึน 
     2. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลมีความถูกต้องและสารารถ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
     3. เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
     4. เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อ-สอบถาม ข้อมูลต่างๆ 
และท าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
     5. เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี 
     6. เพื่อให้การจัดการพิมพ์รายงานและเอกสารต่างๆ มี
ความสะดวกและรวดเร็ว 

3. ประโยชน์คาดว่าที่จะได้รับ 
     1. ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
     2. ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
     3. ช่วยลดความซับซ้อน และลดขั้นตอนการท างานท าให้
กระชับขึ้น 
     4. ช่วยให้ได้รับความรู้จากการพัฒนาระบบจัดการสินค้า
คงคลัง 
     5. ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 

 

 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
     ข้อมูล (Data) คือความจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเช่นคน
สถานที่และสิ่งต่างๆที่น ามารวบรวมเข้าไว้ด้วยกันเมื่อข้อมูล
ต่างๆได้น ามารวบรวมสะสมกันไว้จะสามารถเรียกใช้
ประโยชน์ได้ในภายหลังสารสนเทศ ( Information) คือสิ่งที่
ได้มาจากการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผลและ
ควบคุมข้อมูลได้ง่ายการควบคุมดูแลจะมีการก าหนดให้ผู้ใด
บ้างเป็นผู้ใช้ข้อมูลได้ข้อมูลที่เป็นความลับต้องเป็นการเก็บ
รักษาท่ีดีการแก้ไขหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลท าได้โดยใครบ้างซึง่
ก็เป็นเรื่องที่ต้องควบคุมเช่นกันนอกจากนี้ที่จะต้องไม่มีส่วน
การเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนเพราะจะท าสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บ
ข้อมูลที่มีลักษณะที่ง่ายต่อการเก็บมีรูปแบบเดียวกันข้อมูลแต่
ละชนิดมีความหมายของตัวเองหรือมีอิสระในตัวเองเก็บ
ข้อมูลนั้นผู้ท าการเก็บข้อมูลต้องมีการแยกแยะและพยายาม
หาทางลดขนาดของข้อมูลให้สั้นที่สุดแต่ให้ได้ความหมาใน
ตัวเองให้มากที่สุดและโดยปกติข้อมูลที่ต้องการเก็บจะมี
จ านวนมากเช่นบริษัทแห่งหนึ่งต้องการเก็บข้อมูลได้เป็น
จ านวนหลายไฟล์การเก็บข้อมูลจึงจ าเป็นต้องแยกกรุ๊ปหรือ
แยกออกจากกันแต่ข้อมูลในระหว่างกลุ่มก็อาจมีส่วนประสาร
สัมพันธ์กันหรือที่เกี่ยวข้องกันได้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนี้
เองเป็นส่วนท าให้เกิดระบบฐานข้อมูลซึ่งเป็นศาสตร์ที่ต้องท า
ความเข้าใจหลักการและวิธีการเพื่อให้เกิดการเก็บเรียกหา
ค้นหาข้อมูลที่ได้ปะสิทธิภาพเมื่อเป็นเช่นนี้คอมพิวเตอร์จึง
ก าหนดการแยกข้อมูลโดยยึดหลักการพื้นฐานที่ข้อมูลแต่ละ
กลุ่มเรียกว่า Entity จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
เนื้อหาและข้อมูลสาหรับเนื้อหาของ Entity ชนิดเดียวกันจะ
ลักษณะเหมือนกันแต่ส่วนของแตกต่างกันออกไปเนื้อหาที่
เป็นส่วนที่จะเบิกรายละเอียดเพื่อขยายข้อมูลให้ได้ใจความ
มากยิ่งข้ึนในการจัดเตรียมข้อมูลเข้าสู่ขั้นตอนการประมวลผล
ข้อมู ลจะต้ อง ได้ รั บการจั ด ให้ อยู่ ในรูปแบบที่ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์สามารถรับได้ก็คือการจัดหาโครงสร้างของ
ข้อมูลนั้นเองซึ่งข้อมูลจะประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 
     1. ฟิลด์ (Filed) คือกลุ่มข้อมูลตัวหนังสือตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์ต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันและแสดงลักษณะและ
ความหมายลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยทั่วไปแล้วฟิลด์แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทคือ 
     - ฟิลด์ตัวเลข (Number Filed) คือฟิลด์ที่เป็นกลุ่มของ
ตัวเลขจ านวนเต็ม ทศนิยมจ านวนเต็มบวกจ านวนเต็มลบ 
     - ฟิลด์ตัวอักษร (Alphabetic Filed) คือกลุ่มของตัว
อักขระที่เป็นตัวอักษร ช่องว่างระหว่างอักษร 
     - ฟิลด์ (Alphanumeric Filed) เป็นกลุ่มอักขระที่เป็น
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
     2. เรคคอร์ด (Record) คือชนิดข้อมูลที่สามารถเก็บ
ข้อมูลชนิดอื่นๆไว้ภายในได้โดยเราเรียกข้อมูลแต่ละตัวที่อยู่
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ภายในว่าฟิลด์ (Filed) และก่อนจะใช้งานเรคคอร์ดได้เราต้อง
ประกาศชนิดของเรคคอร์ดก่อนจากนั้นจึงค่อยประกาศตัว
แปรเรคคอร์ดหรือระเบียนคือกลุ่มของฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์
กันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเรคคอร์ดประกอบด้วยฟิลด์ต่าง
ประเภทกันรวมกันเป็นชุดโดยพื้นฐานของเรคคอร์ดจะมีฟิลด์
ที่ใช้อ้างอิงอย่างน้อย 1 ตัวซึ่งเรียกว่าคีย์ฟิลด์ (Key Filed) 
และฟิลด์ที่ใช้เป็นคีย์ฟิลด์ในแต่ละเรคคอร์ดจะไม่ซ้ ากัน 
     3.  ไฟล์ (File) หรือแฟ้มเป็นกลุ่มของเรคคอร์ดที่มี
ความสัมพันธ์กันในด้านใดด้านหนึ่งดังนั้นไฟล์จึประกอบด้วย
เรคคอร์ดหลายๆเรคคอร์ดมารวมกัน 
     4.  ฐานข้อมูล (Database) ฐานข้อมูลประกอบด้วยไฟล์
หรือแฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันโดยใช้หลักการไม่ให้
ข้อมูลมีความซ้ ากันสามารถเรียกใช้งานได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วซึ่งเรียกว่าระบบฐานข้อมูล  
ฐานข้อมูล (Database)  
     ปัจจุบันระบบสารสนเทศ ( Information System) ได้
เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการและการให้บริการขององค์กรทุกระดับเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงานความหมายของ
สารสนเทศก็คือข้อมูลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่าง
เหมาะสมนับตั้งแต่การจัดกลุ่มจัดเรียงประมวลผลจนถึงการ
สรุปผลข้อมูลเพื่อน าเสนอรายงานอย่างถูกต้องและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ใช้ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลจ านวนมากที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบสามารถควบคุม
ความถูกต้องและความปลอดภัยได้ฐานข้อมูลคือกลุ่มข้อมูลที่
มีความสัมพันธ์กันหรืออาจจะเปรียบเทียบเป็นคลังของข้อมูล
ก็ได้ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาเก็บรวมรวมไว้ในท่ีเดียวกันอย่าง
เป็นระบบเพื่ อ ให้ ง่ ายต่อการจัดการและประมวลผล 
(http://www.designparty.com/tutorials/view.php?ci
d=00027 , n.d. )  ตั วอย่ า งฐานข้ อมู ลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจ าวันซึ่งเห็นได้ชัดคือสมุดโทรศัพท์ซึ่งแสดงรายช่ือ
ผู้ใช้โทรศัพท์โดยเรียงล าดับตามชื่อและนามสกุลจากวิธีค้นหา
เบอร์โทรศัพท์ก็คือต้องเริ่มต้นที่ตัวอักษรตัวแรกของช่ือที่
ต้องการแล้วหาไปจนพบช่ือนั้นถ้ามีช่ือซ้ ากันก็ต้องไปหาที่
นามสกุลที่ต้องการในทางกลับกันถ้าต้องการค้นหาช่ือจาก
เบอร์โทรศัพท์หรือจากนามสกุลหรือจากท่ีอยู่อาจต้องหาจาก
สมุดโทรศัพท์ทั้งเล่มซึ่งจะต้องใช้เวลานานมากแต่ถ้าน า
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลมาช่วยจัดเก็บข้อมูลบน
กระดาษเหล่านี้ลงในคอมพิวเตอร์เราจะสามารถค้นหาข้อมูล
ในลักษณะต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างรวดเร็วและ
บ ารุงรักษาฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลบหรือแก้ไขข้อมูล 
     phpMyAdmin คือ โปรแกรมท่ีถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา
PHPเพื่อใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL แทนการ

คีย์ค าสั่ง เนื่องจากถ้าจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็น MySQL บางครั้ง
มีความล าบากและยุ่งยากในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีเครื่องมือ
ในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ขึ้นมาเพื่อให้สามารถ
จัดการตัว DBMS ที่เป็น MySQL ได้ง่าและสะดวกยิ่งข้ึน โดย 
phpMyAdmin ก็ถือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการจัดการ
นั้นเอง 
     phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานที่สร้างโดยภาษา 
PHP ซึ่งใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
โดยสามารถท่ีจะท าการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือท าการสร้าง
ตารางใหม่ๆ และยังมีฟังก์ช่ันที่ใช้ส าหรับการทดสอบการ 
query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนั้นยังสามารถท าการ 
Insert, Delete, Update หรื อแม้ กระทั่ ง ใ ช้ค าสั่ งต่ า งๆ 
เหมือนกับการใช้งานภาษา SQL ในการสร้างตารางข้อมูล 
     phpMyAdmin เป็นโปรแกรมประเภท MySQL Client 
ตัวหนึ่งที่ใช้ในการจัดการข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
ได้โดยตรง phpMyAdmin จะท างานบน Web Server เป็น 
PHP Application ที่ ใ ช้ ค วบคุ ม จั ด ก า ร  MySQL Server 
ความสามารถของ phpMyAdminคือ 
     1. สร้างและลบฐานข้อมูล 
     2. สร้างและจัดการตารางข้อมูล เช่น การแทรก, แก้ไข, 
ลบระเบียน หรือการลบ ตาราง เป็นต้น 
     3. โหลดไฟล์ Text เข้าไปเก็บเป็นข้อมูลในตารางได้ 
     4. สามารถหาผลสรุป (Query) ด้วยค าสั่ง SQL  

5. การด าเนินการวิจัย 
     การด าเนินงานต่างๆของร้านชัยยะวงศ์เคมีเกษตร ยังมี
ข้อบกพร่อง ขาดประสิทธิภาพและยากต่อการท างาน การ
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆยังไม่ดีเท่าท่ีควรปัญหาที่พบคือ 
 1.ยังใช้การบันทึกข้อมูลต่างๆด้วยการจดบันทึกลง
บนกระดาษอาจท าข้อมูลกระจัดกระจายเสี่ยงต่อการสูญหาย
ได้ 
 2.สินค้าของร้านมีจ านวนมาก ยากแก่การบันทึก
จดจ าอาจส่งผลท าให้การบันทึกข้อมูลผิดพลาดได้ 
 3.การสืบค้นข้อมูลต่างๆล่าช้าต้องให้เวลานาน 
 4.ไม่สามารถตรวจสอบรายการซื้อ-ขายสินค้าได้
เมื่อไม่ได้อยู่ที่ร้าน 
 5.การท ารายงานสรุปต่างๆ ต้องใช้เวลานาน และ
อาจเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูล เช่น   รายงานการซ้ือ-ขาย 
หรือรายงานข้อมูลสินค้าในคลัง เป็นต้น 
     ด้วยเหตุผลนี้ผู้จัดท าจึงเห็นประโยชน์และสมควรเป็น
อย่างย่ิงท่ีจะสร้างระบบจัดการสินค้าคงคลังกรณีศึกษา ร้าน
ชัยยะวงศ์ เคมีเกษตร เพื่อช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วในการท างาน จึงเน้นการ
พัฒนาระบบโดยอาศั ย เทคโนโล ยีทางคอมพิว เตอร์   



854 Proceedings  Book

 
อินเทอร์เน็ตและทักษะในการเขียนโปรแกรมของผู้จัดท า
ระบบ  ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นจะช่วยลดปัญหาในด้านต่างๆ  
ทั้งด้านของการจัดการเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบและมีความ
ปลอดภัยช่วยในการตรวจสอบจ านวนสินค้าต่างๆใน
คลังสินค้าที่มีอยู่ ได้ ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การ
ประมวลผลของข้อมูลต่างๆมีความแน่นอนสูง  สามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดการด าเนินงานต่างๆของทางร้านท าได้
สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6. วิธีการวิจัย 
 1.ศึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ และรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
 2.ออกแบบเว็บไซต์และจัดท าฐานข้อมูล 
 3.ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไข 
 4.จัดท าเอกสารประกอบ และคู่มือการใช้งาน 
 5.ปรับปรุ งระบบใ ห้มี ความ เหมาะสม และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุด 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ใช้งานระบบจ านวน 20คนซึ่งประกอบด้วยผู้ดูแล
ระบบ 2 คนลูกค้า 18 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
จ านวน 3 ตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
                ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปขงผู้ตอบแบบสอบถาม  
                ตอนท่ี 2  ข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน
โปรแกรม 
                ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะปัญหาและการปรับปรุง
ในการใช้งานโปรแกรม 
 5 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
            4 หมายถึง ระดับมาก 
            3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
            2 หมายถึง ระดับน้อย 
            1 หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพและระดับเกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  ระดับความพึงพอใจ  ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  ระดับความพึงพอใจ  ดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  ระดับความพึงพอใจ  พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  ระดับความพึงพอใจ  ดีน้อย 
 
 
 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
 1.ฮาร์ดแวร์ 
 -หน่วยประมวลผลกลาง ( Intel(R) Core(TM) 
i3CPU) ความเร็ว 2.10 GHz 
 - หน่วยความจ าหลัก (RAM 4 GB) 
 - ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk 500 GB) 
2.ซอฟต์แวร์ 
  - ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์ วินโดวน์เซเว่น 
(Microsoft Windows 7) 
 -  โ ป ร แ ก ร ม อ โ ด บี ด รี ม เ ว ฟ เ ว อ ร์  ( Adobe 
Dreamweaver CS6) 
 - พีเอชพีมายแอดมิน (PHPMyAdmin Version 
2.10.3) 

7. ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
     การออกแบบระบบเป็นขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาระบบ 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะ
ข้อมูลหรือผลลัพธ์ ที่ได้จากขั้นตอนนี้จะน าไปใช้ ในขั้นตอน
ต่อไปคือการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้งานซึ่งถ้าออกแบบไว้ 
ไม่ดี ไม่ครบถ้วนก็จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโปรแกรมท า
ให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นไปได้ยากโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น
อาจไม่สามารถใช้งานได้เพราะอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ดังนั้น
ขั้นตอนการออกแบบนี้จึงต้องท าให้ดีครบถ้วนครอบคลุมแนว
ทางแก้ไขปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ระบบทุกอย่าง 
     ระบบจัดการสินค้าคงคลังได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การสั่งซื้อสินค้าส าหรับการออกแบบระบบนี้จะเป็นการ
ออกแบบระบบ ไคล์เอ็นต์เซิร์ฟเวอร์โดยข้อมูลนั้นจะถูกเก็บ
ไว้ที่แม่ข่าย  (Server) ส่วนเครื่องลูกข่าย  (Client) นั้นจะ
เป็นผู้ ที่เรียกข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้โดยในส่วนของการออกแบบ
ระบบ การออกแบบฐานข้อมูลและรายละเอียดของข้อมูลที่
จะจัดเก็บไว้ ในฐานข้อมูล  โดยที่จะมีเครื่องมือที่ใช้ช่วยใน
การออกแบบและอธิบายขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.แผนผังบริบท (Context Diagram) แสดงให้เห็น
ภาพรวมของ ระบบและความสัมพันธ์ ของระบบสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับระบบรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ระบบต้อง
ตอบสนอง 
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รูปที ่1 แสดงการเคลื่อนย้ายข้อมลูภายในระบบ 

และแสดงถึงกิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีเกดิขึ้น 

 2.แผนผังกระแสการไหลของข้อมูล (Data Flow 
Diagram) แสดงการเคลื่อนย้ายข้อมูลภายในระบบและแสดง
ถึงกิจกรรมต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้น                                                                                                                  
 3.การออกแบบตาราง (Data Dictionary) แสดง
รายละ เ อียดการออกแบบตารางจากแผนผั งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการออกแบบตารางจากแผนผัง
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 

ล าดับ ชื่อตาราง ชื่อตารางภาษาไทย 
1 tb_admin ตารางผูดู้แลระบบ 
2 tb_bands ตารางยี่ห้อสินค้า 
3 tb_bankcheck ตารางช าระเงินเช็ค 
4 tb_bks ตารางช าระเงินโอน 
5 tb_customer ตารางสมาชิก 
6 tb_fade ตารางรูปภาพสไลด ์
7 tb_news ตารางข่าวสาร 
8 tb_order ตารางการสั่งซื้อ-ขาย

สินค้า 
9 tb_pay ตารางช าระเงินเช่ือ 
10 tb_product ตารางข้อมูลสินค้า 
11 tb_prosub ตารางหมวดหมูส่ินค้าย่อย 
12 tb_protype ตารางหมวดหมูส่ินค้าหลัก 
13 tb_shipping ตารางจุดส่งสินค้าหลัก 
14 tb_subship ตารางจุดส่งสินค้าย่อย 

15 tb_wbment ตารางความคดิเห็น 
16 tb_wbsub ตารางหัวข้อกระทู ้
17 tb_wbtype ตารางหมวดหมู่เว็บบอร์ด 

การออกแบบหน้าจอ 
 การออกแบบจอภาพเป็นส่วนที่จ าเป็นอย่างยิ่งใน
การจัดท าการออกแบบในส่วนของการแสดงผลของเว็บบอร์ด
ที่จะต้องจัดท าให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานเมื่อผู้ใช้เข้าใช้
งานแล้วจะต้องไม่เสียเวลาในการศึกษาและจัดท าให้เป็น
มาตรฐานมากที่สุดนอกจากนี้ยังต้องมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เป้าหมายขนาดวัตถุต่างๆที่ปรากฏและต้อง
ค านึงถึงความเร็วในการแสดงผลด้วย 
  

 
รูปที่ 2 การออกแบบจอภาพแรกของระบบ 

     1.การออกแบบจอภาพแรกของระบบสามารถอธิบาย
ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้  ดังนี้ 
หมายเลข 1 แสดงส่วนของเมนูหลักของระบบการจัดการรา้น

ชัยยะวงศ์เคมีเกษตร  
หมายเลข 2 แสดงปุ่มค าสั่ง  " เข้าสู่ระบบ "  ของสมาชิก 
หมายเลข3 แสดงส่วนของข้อมูลรายการสินค้าแบ่งตาม

ประเภท 
หมายเลข 4 แสดงส่วนของข้อมูลรายการสินค้าแบ่งตามยี่ห้อ 
หมายเลข 5 แสดงส่วนของข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 
หมายเลข 6 แสดงส่วนข้อมูลรายการสินค้า 
หมายเลข 7 แสดงส่วนของเมนูหลักของระบบการจัดการร้าน

ชัยยะวงศ์ เคมีเกตษร 
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2. ออกแบบจอภาพในส่วนของการเข้าสูร่ะบบผู้ดูแลระบบ 

 
รูปที่ 3 ออกแบบจอภาพในส่วนของการเข้าสู่ระบบ 

ผู้ดูแลระบบ 

     3. การออกแบบจอภาพในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
     4. การออกแบบจอภาพในส่วนของการสมัครสมาชิก 
     5. ออกแบบจอภาพในส่วนของการเข้าสู่ระบบสมาชิก 
     6. จอภาพแสดงสินค้าท้ังหมดของระบบ 
     7. การออกแบบจอภาพในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ 
     8. การออกแบบจอภาพในส่วนของข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
     9. การออกแบบจอภาพในส่วนของข้อมูลการช าระเงิน 
     10. การออกแบบจอภาพในส่วนของกระดานเว็บบอร์ด 
     11. การออกแบบจอภาพในส่วนของวิธีการจัดส่งสินค้า 
การประเมินผล 
     การประเมินผลของระบบการจัดการสินค้าคงคลังร้าน
ขายส่งเคมีภัณฑ์ได้น าระบบไปท าการติดตั้งให้กับผู้รับผิดชอบ
ที่จัดการเกี่ยวกับงานบริหารสินค้าต่าง ๆ  หลังจากนั้น
พนักงานลูกค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ท าการทดลองใช้ 
โปรแกรมและให้ข้อมูลเพื่อผู้จัดท าระบบจะได้น าการ
ประเมินผลโดยจากการตอบแบบสอบถามเพื่อทราบปัญหาที่
เกิดจากการใช้ โปรแกรมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ ผู้จัดท าระบบ
ได้น าแบบสอบถาที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อย
ละและค่าเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้งานระบบ
จ านวน 20 คนซึ่งประกอบด้วยผู้ดูแลระบบ 2 คนลูกค้า 4 คน
สามารถสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อ
การน าระบบมาใช้ งานจริงจึงได้ท าการแบ่งระดับคุณภาพ
เป็น 3  ระดับคือ ดีพอใช้ ปรับปรุงและประเมินผลการใช้ 
งานครั้งนี้ได้ใช้ แบบประเมินประกอบด้วยข้อค าถาม แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ใช้ระบบที่ตอบแบบสอบถามเป็น
ส่วนแสดงข้อมูลจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตาราง จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม
ผู้ใช้ 

ตา ร า งที่  2 แสด งข้ อมู ล จ า น วนร้ อ ยละของผู้ ต อบ
แบบสอบถามตาราง จ านวนร้อยละของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามผู้ใช้ 

ข้อมูลผู้ใช ้ จ านวน ร้อยละ 
ผู้ดูแล 2 10 
ลูกค้า 18 90 
รวม 20 100 

     จากตาราง จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ดูแลระบบ 
จ านวน2คนคิดเป็นร้อยละ10  ลูกค้าจ านวน 18 คนคิดเป็น
ร้อยละ 90  ผลจากการตอบแบบสอบถามสรุปได้จากการใช้
โปรแกรมดังตาราง  
     ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการใช้งานโปรแกรม 
ตาราง  สรุปค่าเฉลี่ยและร้อยละของการตอบแบบสอบถาม
การใช้งานโปรแกรม รายการประเมิน 
     จากตาราง สรุปผลการประเมินการใช้งานระบบการ
จัดการสินค้าคงคลังร้านขายส่งเคมีภัณฑ์แบ่ง ออกเป็น 3  
ด้านคือ  ด้านโปรแกรมใช้งาน  ด้านความปลอดภัยของระบบ  
และด้านความสะดวกเมื่อเทียบกับระบบงานเดิม จากจ านวน 
20 คนที่ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 85  ที่เห็นด้วยใน 
ระดับดีและค่าเฉลี่ยร้อยละ 15 ที่เห็นด้วยในระดับพอใช้ 
     วัดจากผลการตอบแบบสอบถามรายบุคคลโดยเอาผล
การตอบโดยแต่ละเกณฑ์หาร ด้วยจ านวนข้อค าถามจึงจะ
ได้ผลระดับของเกณฑ์ ในที่นี้มีผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี 17 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 85 จากจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามท้ังหมดและอยู่ในระดับพอใช้ 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
ส่วนท่ี  3 ข้อเสนอแนะปัญหาและการปรับปรุงในการใช้งาน
โปรแกรม  
 1.  ควรปรับปรุงรูปแบบระบบใหเ้ป็นระเบียบและ
มีความสมบูรณ์มากกว่าน้ี  
 2.  ควรจะปรับปรุงรูปแบบการแสดงรายงานได้
หลายรูปแบบ  
 3.  ควรตกแต่งจอภาพให้มีความทันสมัยและ
สวยงามมากกว่านี้ 
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ตาราง 3 สรุปค่าเฉลี่ยและร้อยละของการตอบแบบสอบถามการใช้งานโปรแกรม รายการประเมิน 
 ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 1.  ด้านโปรแกรมใช้งาน  
1.1  มีความเหมาะสมในการ ออกแบบเพื่อติดต่อผู้ใช้งาน 

17 85 3 15 - - 

1.2  ความสวยงามของโปรแกรมและความเข้าใจในการ 
ใช้โปรแกรม 

16 80 4 20 - - 

1.3มีความสะดวกและง่ายใน การใช้ของผู้ใช้งาน 18 90 2 10 - - 
1.4  มีความรวดเร็วในการ ประมวลผลของระบบ 18 90 2 10 - - 
1.5  มีความรวดเร็วในการ แสดงผลรายงาน 18 90 2 10 - - 
2.  ด้านความปลอดภัยของระบบ  
2.1  มีความปลอดภัยในการป้องกันฐานข้อมูล 

17 85 3 15 - - 

2.2  มีความปลอดภัยในการเข้า  ใช้งานระบบโดยผู้ใช้ 
แต่ละคน 

16 80 4 20 - - 

3.  ด้านความสะดวกเมื่อเทียบกับ ระบบงานเดิม 
3.1  ลดระยะเวลาในการท างาน 

18 80 2 10 - - 

3.2  มีความถูกต้องและเชื่อถือ 18 90 2 10 - - 
ค่าเฉลี่ย 17 85 3 15 - - 

8. สรุปผลการศึกษา  
     การศึกษานี้ได้เริ่มจากแนวคิดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน
ขายสินค้า  และคลังสินค้าโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบการจัดการสินค้าคงคลังร้านขายส่งเคมีภัณฑ์ให้ท างาน
ในรูปแบบออนไลน์  ผ่านโปรแกรมบราว์เซอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับให้มีการท างานที่รวดเร็ว  ไม่ซับซ้อน  
และมีการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้อง  เนื่องจากการท างานใน
แต่ก่อนนั้นเป็นการท างานโดยการเก็บข้อมูลด้วย การเขียน
ด้วยลายมือ  บางทีอาจเกิดการผิดพลาดได้ในบางครั้ง  ดังนั้น
ผู้พัฒนาระบบเห็นว่าควรมีการ พัฒนาโปรแกรมให้ช่วยใน
การท างานและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่มี อยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งยังน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูล ท าการจัดเก็บ และ 
ประมวลผลอย่างเป็นระบบและสามารถน าข้อมูลพื้นฐาน
เหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์อันจะก่อให้เกิดผลดีโดยรวม
ต่อไป  
     การศึกษาครั้ งนี้มีวิธีด าเนินการศึกษาโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
จาการศึกษาระบบการจัดการสินค้าคงคลังร้านขายส่ง
เคมีภัณฑ์โดยการศึกษาจากเจ้าของร้าน  และประสบการณ์ที่
เคยร่วมท างานมาก่อนแล้วจึงรวบรวมข้อมูลความต้องการ 
ปัญหาอุปสรรคของระบบงานแล้วน ามาวิเคราะห์  เพื่อน ามา
ออกแบบระบบส าหรับแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้  ระบบที่จัดท า
สามารถท าการจัดเก็บข้อมูลสินค้า  ขายสินค้า  สั่งซื้อสินค้า  

ช าระเงิน แสดงรายการต่างๆ พบว่า ระบบที่จัดท าสามารถ
ท างานได้ถูกต้องเป็นที่พึงพอใจในการใช้งานของผู้ใช้งาน  
สามารถน าไปใช้งาน ได้จริง  ท าให้การด าเนินงานมีความ
ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ได้เลือกใช้ผังบริบทในการออกแบบภาพรวม
ของระบบแสดงให้เห็นระบบงาน  ส่วนของข้อมูลระบบ  และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบแผนภาพกระแสข้อมูลหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานของระบบผู้ที่ เกี่ยวข้องกับระบบรวมถึงการไหล
เข้าและออกของข้อมูลจากกระบวนการต่างๆ ของการท างาน
ในระบบส าหรับการจัดท าระบบการจัดการสินค้าคงคลังร้าน
ขายส่งเคมีภัณฑ์ออนไลน์จัดท าขึ้นบนระบบปฏิบัติการ 
ไมโครซอฟท์วินโดวส์เซเว่นโดยใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล
เป็นตัวจัดการฐานข้อมูลใช้ภาษาพีเอชพี 

9. ปัญหา  อุปสรรค  และข้อจ ากัดของระบบ 
     ปัญหาและอุปสรรค์ส าคัญที่ พบในขั้นตอนการพัฒนา
และทดลองใช้ระบบนี้คือ 
 1.เนื่องจากข้อมูลเดิมถูกจัดเก็บในลักษณะหลาย
รูปแบบท าให้ต้องใช้เวลาตรวจสอบ ข้อมูลทีละรายการจึง
ส่งผลให้การน าเข้าข้อมูลล่าช้า 
 2.การให้ข้อมูลความต้องการของระบบจากผู้ใช้งาน
การให้ข้อมูลในลักษณะง่าย ๆ ท าให้ ต้องใช้เวลาในการ
อธิบายและช้ีน าในการสอบถามความต้องการของระบบ ท า
ให้การพัฒนาในระยะแรก ๆมีความไม่ถูกต้องตามลักษณะ
งานจึงท าให้การพัฒนาล่าช้า 
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10. ข้อเสนอแนะ 
     ข้อเสนอแนะของระบบการจัดการสินค้าคงคลังร้านขาย
ส่งเคมีภัณฑ์ส าหรับเป็นข้อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
ระบบครั้งต่อไป  มีดังนี ้
     ควรน าระบบไปพัฒนาต่อเพื่อให้สนับสนุนการด าเนินงาน
ในส่วนของร้านค้าออนไลน์  
     ควรมีการเช่ือมโยงกับระบบงานอื่นเพื่อดึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องมาใช้ได้สะดวก 
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การพัฒนาระบบจัดการร้านคาร์แคร์ ส าหรับร้านเบิ้มคาร์แคร์ 
ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

Development of Carcare Management System for 
Boem Carcare Shop, Tambon Maesot, Amphoe Maesot, Changwat Tak 

ธีระ  พร้อมเพรียง1* 

1หัวหน้าสาขา บริหารธุรกิจ  หลักสูตรระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบรหิารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 

บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการร้านคาร์แคร์ ร้านเบิ้มคาร์แคร์ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดการข้อมูลและลดข้อผิดพลาดการจัดเก็บข้อมูล จึงน าระบบคอมพิวเตอร์เข้าไป
ช่วยในการปฏิบัติงานของระบบ ซึ่งระบบจะท าให้ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลงได้เป็นอย่างดี และสามารถเก็บข้อมูล  
ทุกอย่างของร้านได้โดยที่ไม่มีปัญหาสูญหาย  
 ระบบบริหารจัดการร้านคาร์แคร์ ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 เป็นฐานข้อมูล และ
ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 ส าหรับเขียนโปรแกรมพร้อมด้วย Crystal Report ในออกรายงาน ซึ่งโปรแกรม
ที่ได้เหมาะสมที่จะใช้กับงานในระบบจัดการร้านเบิ้มคาร์แคร์ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 ผลการวิจัยจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เจ้าของร้าน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13 พนักงาน 13 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 87 ผลจากการตอบแบบสอบถามสรุปได้จากการใช้โปรแกรม  จ านวน 15 คนที่ตอบแบบสอบถามคิดเป็น  
ร้อยละ 40.65 ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.65 ความพึงพอใจในระดับมาก และค่าเฉลี่ยร้อยละ 
7.30 ความพึงพอใจระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.26 ความพึงพอใจระดับน้อย 

ค าส าคัญ : การพัฒนา ระบบ จัดการ คาร์แคร ์

Abstracts 
 The purpose of this research project to develop a car care shop management system.  Shop Car 
Care (case study) for quick and easy data management and storage error reduction. The computer system 
to help in the operation of the system.  The system will reduce the operating time as well.  And can store 
everything of the store without any problems lost. Car Care Management System Developed using Microsoft 
SQL Server 2008 as a database. And use Microsoft Visual Basic 2010 for programming with Crystal Report. 
Which programs are suitable for use in the car care shop management system Shop Car Care (case study) 

Keywords : Development, System, Management, Car care  
 

1. บทน า 
     ร้านเบิ้ม คาร์แคร์  ตั้ งอยู่ เลขที่  43/2 ถ. อินทรคีรี   
ต. แม่สอด อ. แม่สอด จ. ตาก 63110บริหารจัดการโดย  
นายกุล เครือวีระ เจ้าของร้าน มีพนักงาน 10–12 คน การ
บริการของร้านเกี่ยวกับบริการล้าง อัด ฉีด รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ประเภทการให้บริการของร้านประกอบด้วย

บริการ ล้าง อัด ฉีด บริการล้างสีดูดฝุ่น บริการเคลือบสีทั้งคนั 
บริการฟอกเบาะ บริการขัดภายใน เป็นต้น 
     การด าเนินงานของ ร้านเบิ้มคาร์แคร์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
กิจการจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีระบบการจัดการที่เป็น
มาตรฐาน คือยังใช้ระบบการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ด้วยมือท า
ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาในปัจจุบัน ร้านเบิ้มคาร์แคร์  
มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะท าให้การให้บริการ
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ลูกค้าเกิดความผิดพลาดได้ เช่น การเก็บรักษาข้อมูลโดยการ
เขียนลงบนเอกสาร แล้วจัดเก็บใส่แฟ้ม  เมื่อเวลาผ่านไปนาน
ข้อมูลก็มีจ านวนมากขึ้นการค้นหาข้อมูลก็ท าได้ยาก ท าให้
ต้องเวลานานในการค้นหาข้อมูล และบางทีข้อมูลอาจช ารุด 
สูญหาย เนื่องจากกระดาษนั้นช ารุดเสียหายได้ง่าย และอายุ
การใช้งานก็ไม่สูงมากหากจะท าการแก้ไขใหม่จะท าให้
เสียเวลาอีกเรื่อย ๆ 
     ในปัจจุบันได้มีการน าเอาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจเข้ามาใช้ใน
การท าธุรกิจ เช่น โปรแกรมบัญชี   โปรแกรมภาษี  โปรแกรม
ซื้อขาย โปรแกรมลูกหนี้ ฯลฯ ท าให้เกิดความสะดวด รวดเร็ว
ในการจัดเก็บข้อมูล การคิดค านวณที่ถูกต้อง การท าธุรกิจมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้ลดภาระดา้นเวลา ค่าใช้จ่ายในการ
จ้างบุคลากร และต้นทุนในการด าเนินการลดน้อยลงท าให ้
ผลประกอบการหรือก าไรสูงขึ้น แต่ด้วยโปรแกรมดังกล่าวนั้น
จ าเป็นต้องมีการจ้างโปรแกรมเมอร์มาเพื่อเขียนโปรแกรม
ให้กับระบบงานนั้น ๆ โดยเฉพาะ มีค่าใช้จ่ายตอนต้นที่สูงมาก
หากจะท าการซื้อโปรแกรมที่มีขายโดยทั่วไปอาจจะไม่
ครอบคลุมวัตถุประสงค์การท างานขององค์กรและมีราคาแพง
อีกด้วย 

 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้คิดที่จะน าเอาระบบบริหาร
จัดการร้านคาร์แคร์ มาท าการพัฒนาต่อจากระบบเดิม คือ
ระบบมือเนื่องจากได้มองเห็นว่า ร้านเบิ้มคาร์แคร์ เป็นร้าน
ล้าง อัด ฉีด มีความยุ่งยาก   ในการบันทึกข้อมูล เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับทางร้าน ผู้ท าการวิเคราะห์ระบบมองเห็น
ว่า ควรจะมีการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ด าเนินงานทางธุรกิจ จึงได้พัฒนาและจัดท าระบบการบริหาร
จัดการร้านคาร์แคร์ ร้านเบิ้มคาร์แคร์ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตากเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ด าเนินงานการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
          1. เพื่อลดทรัพยากรกระดาษและทรัพยากรมนุษย์ใน
การจัดเก็บข้อมูล 
          2. เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการข้อมูล 
 ลดข้อผิดพลาดการเก็บบันทึกข้อมูล 
          3. เพื่อเก็บข้อมูลได้ในระยะยาวและไม่เสี่ยงต่อ 
การสูญหาย 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความสะดวก
รวดเร็วข้ึนในการให้บริการ  

 2.ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและ
ช่วยให้การค้นหาข้อมูลท าได้อย่างรวดเร็ว  
 3.สามารถลดการใช้ทรัพยากรเนื่องจากระบบมีการ
จัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ท าให้
ลดการใช้กระดาษลงได้ 
 
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดธุรกิจคาร์แคร์ 
     ธุรกิจล้างรถ หมายถึง ธุรกิจล้างรถเพียงอย่างเดียว ไม่
เกี่ยวกับธุรกิจเสริมความงามรถยนต์ หรือคาร์แคร์ในรูปแบบ
อื่น ๆ ซึ่งธุรกิจรับจ้างล้างรถเกิดขึ้นในเมืองไทยนานมาแล้ว 
โดยเริ่มต้นจากการล้างรถด้วยสายยาง ถังน้ า และผ้า กลุ่ม
ลูกค้าชุดแรกคือบรรดารถแท็กซี่รับจ้างทั้งหลาย รถยนต์ 
ส่วนบุคคลยังนิยมการล้างรถด้วยมือตนเอง ส่วนรถยนต์ชั้นมี
คนขับให้นั่ง คนขับรถก็ต้องท าหน้าที่พนักงานล้างรถไปด้วย
ในตัว นานๆ สักครั้งหรือเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 
จึงจัดการน ารถไปที่ปั้มน้ ามันและใช้บริการที่เรยีกกันว่า “ล้าง 
อัด ฉีด” ธุรกิจคาร์แคร์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการดูแล
รถยนต์เป็นการรวมเอาลักษณะการบริการหลกั ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
เ ช่ น  บ ริ ก า ร เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ย ก อ อ ก เ ป็ น  
2 ประเภท ได้ดังนี้ 
 1.    บริการล้างรถ ดูดฝุ่น ซักพรมและเบาะ  
ท าความสะอาดภายในห้องโดยสาร ล้างห้องเครื่องยนต์ 
ลูกค้าที่ใช้บริการนี้มักต้องการความรวดเร็วในการรับบริการ
เนื่องจากการล้างรถในแต่ละครั้งต้องใช้เวลาอย่างน้อย  
30 นาที 
 2.   บริการขัดเคลือบสีรถยนต์ เป็นบริการที่ลูกค้า
ไม่สามารถท าได้เอง เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ 
ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าและขนแปรงขัดชนิดพิเศษซึ่งมีราคา
สูง และยังต้องอาศัยความช านาญในการขัดเคลือบสีของ
พนักงานท่ีให้บริการ  
     ฐานข้อมูล (Data Base) คือ การจัดรวบรวมแฟ้มข้อมูล
ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ และสามารถเรียกใช้ข้อมูลร่วมกันได้
ช่วยให้ประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลด
การซ้ าซ้อนของข้อมูล ท าให้ประหยัดพื้นที่ของหน่วยความจ า 
เพราะข้อมูลมีความส าคัญในการช่วยตัดสินใจ การจัดเก็บ
ข้อมูลจึงมีความจ าเป็น ข้อมูลควรถูกต้อง ทันสมัย เป็น
ปัจจุบัน และไม่ซ้ าซ้อน                                                                          
     ร ะ บ บ ฐ า นข้ อ มู ล  ( Database System)  ห ม าย ถึ ง 
โครงสร้างสารสนเทศทีประกอบ ด้วยรายละเอียดของข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกัน ท่ีจะน ามาใช้ในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกัน ระบบ
ฐานข้อมูลจึงนับเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ใช้
จะสามารถจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการเพิ่ม
ข้อมูล การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูข้อมูล ซึ่งส่วน
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ใหญ่จะเป็นการประยุกต์น าเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ในการจัดการฐานข้อมูล 
 
5. วิธีด าเนินงาน 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1.เก็บรวบรวมข้อมูล 
2.วิเคราะห์ระบบ 
3.ออกแบบระบบ 
4.พัฒนาระบบงาน 
5.ทดสอบระบบงาน 
6.ท าเอกสาร 
7.ส่งมอบระบบงาน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มผู้ ใช้งานระบบจ านวน 15 คน ซึ่งประกอบด้วย 
เจ้าของร้าน 2 คน พนักงาน 13 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล  จะ เป็น
แบบสอบถาม(Questionnaire) ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 3ส่วน ได้แก่ 
     ส่วนท่ี1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้ระบบท่ีตอบแบบสอบถาม 
     ส่วนที่2 ข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ
โปรแกรม 
     ส่วนที่3 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงและปัญหาในการใช้
งานโปรแกรม 
    ลักษณะค าตอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ  มีอยู่  5  ระดับคือ 
 5  หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจใน
ระดับมาก 
 3  หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจใน
ระดับน้อย 
 1  หมายถึง  ความเหมาะสม/ความพึงพอใจใน
ระดับน้อยท่ีสุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพและระดับเกณฑ์การประเมิน  
 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก  
 คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 อยู่ในระดับ ดี 
 คะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49 อยู่ในระดับ ปานกลาง  
 คะแนนเฉลีย่ 1.50-2.49 อยู่ในระดับ พอใช้  

 คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.49 อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

6. ผลการด าเนินงาน 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 การออกแบบระบบเป็นขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนา
ระบบ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้จะน าไปใช้ใน
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน ซึ่งหากออกแบบ 
ไม่ถูกต้องและครอบคลุมแล้ว จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
โปรแกรม ท าให้เกิดข้อผิดพลาดและโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนั้น
อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นขั้นตอนการออกแบบนี้จึง
ต้องท าให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  กับแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบได้อย่าง
ครอบคลุม ส าหรับการออกแบบระบบนี้ จะเป็นการออกแบบ
ระบบไคล์เอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ โดยข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไว้ที่เครื่อง
แม่ข่าย (Server) ส่วนเครื่องลูกข่าย (Client) น้ันจะเป็นผู้ที่
เรียกข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ ซึ่งจะแสดงถึงการออกแบบการ
ท างานของระบบ การออกแบบฐานข้อมูลและรายละเอียด
ของข้อมูล ที่ได้จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยเครื่องมือที่น ามา
ช่วยในการออกแบบระบบการท างานและอธิบายขั้นตอนการ
ท างานต่าง ๆ ประกอบด้วย 
 1.แผนผังบริบท (Context Diagram) แสดงให้เห็น
ภาพรวมของระบบและความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่
ระบบต้องการตอบสนอง   

 ตารางที่1 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนผังบริบทและแผนผัง
กระแสการไหลของข้อมูล 

สัญลักษณ ์ ชื่อ ความหมาย 

 External 
Entity 

สัญลักษณ์แทนสิ่งท่ี
อยู่นอกระบบ 
หมายถึงช่ือของสิ่ง
หนึ่ง บุคคล หรือ 
หน่วยงาน 

 Data Store สัญลักษณ์แทนสิ่งท่ี
เก็บข้อมูล 
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Process 

สัญลักษณ์แทนการ
ประมวลผล หรือ
กระบวนการ 

 
Data Flow 

สัญลักษณ์แทนทิศ
ทางการไหลของ
ข้อมูล 

  2.  แผนผังกระแสการไหลของข้อมูล (Data Flow 
Diagram) แสดงการเคลื่อนย้ายข้อมูลภายในระบบและแสดง
ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น                                                        
 3.  การออกแบบตาราง แสดงถึงการออกแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้   

 ตารางที ่2 การออกแบบตารางทั้งหมด 
ล าดับ ชื่อตาราง ชื่อตาราง

ภาษาไทย 

1 dbo.Customer ตารางข้อมูล
ลูกค้า 

2 dbo.Employess ตารางข้อมูล
พนักงาน 

3 dbo.Service_detail  ตารางข้อมูล
ราคาค่าบริการ 

4 dbo.Cservice ตารางข้อมูลการ
บริการ 

5 dbo.Cservice_detail ตารางข้อมูล
รายละเอียดการ
บริการ 

6 dbo.Cars ตารางข้อมูลรถ 

7 dbo.Product ตารางข้อมูล
สินค้า 

8 dbo.Suppliers ตารางข้อมูล
ตัวแทนจ าหน่าย 

9 dbo.Re_Product ตารางข้อมูลการ
เบิกสินค้า 

10 dbo.Product_order ตารางข้อมูลการ
สั่งซื้อสินค้า 

11 dbo.Order_detail ตารางข้อมูล
รายละเอียดการ
สั่งซื้อสินค้า 

12 dbo.type_customer ตารางข้อมูล
ประเภทลูกค้า 

13 dbo.typecars ตารางข้อมูล
ประเภทรถ 

     การประ เมิ นผลของระบบจั ดการร้ านคา ร์ แคร์  
(กรณีศึกษา) หลังจากนั้นได้ท าการทดลองโปรแกรมและได้
ท าการประเมินผลผู้ ใ ช้งานโดยการใช้วิธีจากการตอ บ
แบบสอบถาม การสังเกต ปัญหาที่เกิดจากโปรแกรมและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ที่ ผู้พัฒนาได้จัดท าขึ้นมาและน าผลได้
มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยจากการตอบ
แบบสอบถามกลุ่ มผู้ ใ ช้ งานระบบจ านวน 15 คน ซึ่ ง
ประกอบด้วย เจ้าของร้าน 2 คน พนักงาน 13 คน สามารถ
สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อการน าระบบ
มาใช้งานจริง จึงได้ท าการแบ่งระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ 
ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ระดับมาก 
ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยที่สุดและการ
ประเมินผลการใช้งานครั้งนี้ได้ใช้แบบประเมินประกอบด้วย
ข้อค าถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 
     ส่วนที่ 1  ข้อมูลของผู้ใช้ระบบที่ตอบแบบสอบถาม เป็น
ส่วนแสดงข้อมูลจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 3   จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก

ตามผู้ใช้ 
ข้อมูลผู้ใช ้ จ านวน ร้อยละ 

เจ้าของร้าน 2 13 
พนักงาน 13 87 

รวม 15 100 
     จากตาราง จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เจ้าของร้าน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 13 พนักงาน 13 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 87 ผลจากการตอบแบบสอบถามสรุปได้จากการใช้
โปรแกรม  ดังตาราง 
     ส่ วนที่   2  ข้อมูลด้ านประสิทธิภาพในการใ ช้งาน
โปรแกรม 
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ตารางที่ 4  สรุปค่าเฉลี่ยและร้อยละของการตอบแบบสอบถามการใช้โปรแกรม 
 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

1.  ด้านการตรงตามความ  
ต้องการของผู้ใช้ระบบ 
1.  1.1  ความสามารถของด
ระบบในด้านการจัดการใน
ส่วนลูกค้า 

4 20 9 36 - - - - - - 

1.  1.2  ความสามารถของ
ระบบในด้านการจัดการใน
ส่วนข้อมูลการบริการ 

3 15 10 40 - - - - - - 

1.  1.3  ความสามารถของ
ระบบในด้านการจัดการใน
ส่วนข้อมูลรถ 

4 20 7 28 - - - - - - 

    1.4  ความสามารถของ
ระบบในด้านการจัดการใน
ส่วนข้อมูล การเบิกสินค้า 

2 10 10 40 - - - - - - 

    1.5  ความสามารถของ
ระบบในด้านการจัดการใน
ส่วนข้อมูล การสั่งซื้อสินค้า 

4 20 9 36 - - - - - - 

1.  1.6  ความสามารถของ
ระบบในด้านการจัดการใน
ส่วนช าระเงิน 

6 30 6 24 - - - - - - 

1.  1.7  ความสามารถของ
ระบบในด้านการ จัดการใน
ส่วนข้อมูลรายงาน 

8 40 5 20 - - - - - - 

1.  1.8  ความสามารถของ
ระบบในด้านการจัดการใน
ส่วนการๆไฝเตือน 

7 35 4 16 3 9 1 2 - - 

2.  ด้านการท างานได้ตาม
ฟังก์ชันงานของระบบ 
1.  2.1  ความถูกต้องในการ
จัดเก็บข้อมูลน าเข้าด 

5 25 10 30 - - - - - - 

1.  2.2  ความถูกต้องในการ
ลบข้อมูล 8 40 5 20 2 6 - - - - 

1.  2.3  ความถูกต้องของ 
ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร
ประมวลผลโปรแกรม 

8 40 4 16 3 9 - - - - 

1.2.4  ความถูกต้องของด
ผลลัพธ์ในรูปแบบด 10 50 4 16 1 3 - - - - 

1.  2.5  ความรวดเร็วในการ
ประมวลผลของระบบ 7 35 4 16 2 6 2 4 - - 



864 Proceedings  Book

 

1.  2.6  ความน่าเช่ือถือได้
ของระบบ 5 25 9 36 1 3 - - - - 

3.  ด้านความง่ายต่อการใช้
งานระบบ  
1.  3.1  ความง่ายต่อการใช้
งานของระบบ 

6 30 7 28 2 6 - - - - 

1.  3.2  ความเหมาะสมใน
การเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบน
จอภาพ 

7 35 6 24 2 6 - - - - 

1.  3.3  การเลือกใช้ขนาด
ของตัวอักษรบนจอภาพด 6 30 5 20 4 12 - - - - 

.   3.4  ความเหมาะสมใน
การใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพ
ในการสื่อความหมาย 

7 35 5 20 3 9 - - - - 

4.   ด้ านการรั กษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 
1.  4.1  มีความปลอดภัยใน
การป้องกันฐานข้อมูล 

4 20 8 32 3 9 - - - - 

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 6.04 40.65 6.52 25.65 2.30 7.30 0.13 0.26 - - 

     จากตาราง สรุปผลการประเมินการใช้งานระบบจัดการ
ร้านคาร์แคร์  แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ  
 - ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ  
 - ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ   
 - ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ   
 - ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ  
     เมื่อเทียบกับระบบงานเดิมจากจ านวน 15 คนที่ตอบ
แบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 40.65 ความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด และค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.65 ความพึงพอใจในระดับ
มาก และค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.30 ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
และค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.26 ความพึงพอใจระดับน้อยส่วนที่  
3 ข้อเสนอแนะปัญหาและการปรับปรุงในการใช้งาน
โปรแกรม 
            1.  ควรให้ลูกค้าสมาชิก เพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก
การใช้บริการครั้งต่อ ๆ ไป 
            2.  ควรลดความซับซ้อนระบบลง เพื่อให้ใช้งานได้
ง่ายขึ้น 
            3.  ควรเพิ่มความสวยงามของระบบให้มากขึ้น 
ระบบมีความใช้งานง่าย 

            4.  ควรปรับขนาดแบบหน้าจอ ให้มีตัวอักษรที่
ขนาดเท่ากัน 

 

7. สรุปผลการศึกษา 
     การศึกษานี้ได้เริ่มจากการศึกษาระบบจัดการร้านคาร์
แคร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการร้านคาร์แคร์ 
น ามาใช้ลดทรัพยากรกระดาษและทรัพยากรมนุษย์ในการ
จัดเก็บข้อมูลอ านวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลและ 
ลดข้อผิดพลาดการเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลได้ในระยะ
ยาวและไม่เสี่ยงต่อการสูญหายทั้งในด้านข้อมูลการบริการ 
ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการเบิกสินค้า  
รวมไปถึงการแสดงรายงานต่าง ๆ  จึงเห็นว่าควรที่จะมีการ
พัฒนาโปรแกรมให้ช่วยด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
จัดการปัญหา และข้อมูลที่มีความซับซ้อน หากองค์กร
สามารถจัดการข้อมูลเหล่านี้ให้มีการจัดเก็บและประมวลผล
อย่างเป็นระบบ จะสามารถน าข้อมูลพื้นฐานเหล่านั้นมาใช้ให้
เป็นประโยชน์กับองค์กร ต่อไป 
     การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการด าเนินการศึกษาโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจาก
การศึกษาระบบงานที่ เกี่ยวข้อง สถานที่ เกี่ยวข้องกับ
ระบบงานนี้ แล้วรวบรวมข้อมูลความตอ้งการ ปัญหาอุปสรรค
ของระบบงาน แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อน ามาออกแบบระบบ
ส าหรับแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ระบบที่พัฒนาสามารถท าการ
จัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ แสดงรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ 
พบว่าระบบที่พัฒนาสามารถท างานได้ถูกต้องเป็นที่พึงพอใจ
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ในการใช้งานของผู้ใช้ในทุก ๆ กลุ่ม สามารถน ามาใช้งานได้
จริง ท าให้การด าเนินงานมีความถูกต้องรวดเร็วขึ้น เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์และการออกแบบระบบได้เลือกใช้ผัง
บริบทในการออกแบบภาพรวมของระบบแสดงให้ เห็น
ภาพรวมของระบบงาน ส่วนของข้อมูลของระบบและ
ผู้เก่ียวข้องกับระบบงาน แผนภาพกระแสข้อมูลเป็น การน า
ผังบริบทมาแตกรายละเอียด โดยแสดงถึงกระบวนการ
ท างานหลักของระบบกิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงาน
ของระบบ ผู้เกี่ยวข้องกับระบบ รวมถึงการไหลเข้าและออก
ของข้อมูลจากกระบวนการต่าง ๆ ของการท างานในระบบ
ส าหรับการพัฒนาระบบจัดการร้านคาร์แคร์ ร้านเบิ้มคาร์แคร์
(กรณีศึกษา) พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วิน
โดวน์เซเว่น (Microsoft Windows7)เขียนโปรแกรมโดย
Microsoft Visual Basic  2010 ใ ช้ ในจั ดการฐานข้อมู ล
โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008  

8. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะของระบบจัดการร้านคาร์แคร์ ร้าน
เบิ้มคาร์แคร์ ส าหรับเป็นข้อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และ
พัฒนาระบบครั้งต่อไป มีดังนี้  
 1.  การพัฒนาระบบ อีกอย่างหน่ึงคือ ความ
สะดวกสบายในการใช้งานของผู้ใช้ระบบควร พัฒนาระบบให้
ผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้น 
 2.ระบบควรพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลให้ได้รวดเร็ว
กว่าเดิม 
 3.ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนน าไปใช้งาน
จริง  
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ระบบสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา                              
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

Activity Participation Information System of 
Rajamangala University of Technology Lanna Tak Students 

 
ธีระ   พร้อมเพรียง1*   

 
1หลักสูตรระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑติ   คณะบรหิารธรุกิจและศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 
41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 

 

บทคัดย่อ 
 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา ตาก และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ท าให้การท างานของ
เจ้าหน้าที่มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะช่วยลดกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ให้น้อยลง ท าให้มั่นใจได้ว่ามีความถูกต้อง 
แม่นย า และช่วยลดการสูญหายของเอกสาร ซึ่งเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น จะเป็นการบันทึกลงในสมุดบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยช่ือว่า “สมุดบันทึกความดี” (Merit Book) ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เท็นใช้โปรแกรม 
พีเอชพีมายแอดมินในการเก็บฐานข้อมูลและใช้โปรแกรมพีเอชพี ในการพัฒนาโปรแกรม ระบบสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นระบบที่ช่วยในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ และนักศึกษา จากการประเมินผลโดยการตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้งาน
สามารถสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการน าระบบมาใช้งานจริงผู้ประเมินส่วนมากเห็นด้วยในระดับดี 
 ผลการวิจัยจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คือผู้ดูแลระบบ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 นักศึกษา 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65  
สรุปผลการประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตาก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ความต้องการของผู้ใช้ระบบ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ ด้านความง่ายต่อการ
ใช้งานระบบ ด้านการรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลใน ระบบจากจ านวนผู้ใช้ 20 คน 
 
ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศ  การเข้าร่วมกิจกรรม  นักศึกษา 

Abstracts 
 The purpose of this research project is to develop a system for recording activities of Rajamangala 
University of Technology Lanna students and to enhance the efficiency of students' attendance record 
system.  The work of the staff is faster.  Because it reduces the work process of the staff less.  Ensures 
accuracy and reduces the loss of documents. The documents held at the university. It will be recorded in 
the activity log by the name. The "Merit Book". This system was developed on Windows. Ten of the program 
uses PGM database to store the database and use the program hp.  In program development Information 
System Participation of Rajamangala University of Technology Lanna students is a system that helps to 
record students' activities.  By dividing the user group into 2 groups, administrators and students, the 
evaluation was conducted by the user group.  The users were able to summarize the results of the 
satisfaction is good level assessment on the implementation of the system 

Result of this research contain of 7 administrators that's for 35% , 13 students that's for 65%. 
Summary of the results of the evaluation of the use of information systems to attend students' activities. 
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Rajamangala University of Technology Lanna Tak is divided into four parts are user requirements, system 
functions, user friendly, safety of information in System of 20 users  

Keywords : Information System, Activity Participation, student

1. บทน า 
     การด าเนินงานของส านักงานกิจการนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษา มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ นักศึกษาในช้ันปีต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งแผนก
กิจกรรมจะเป็นผู้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่
นักศึกษาเข้าร่วมตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก ได้ก าหนดไว้นี้ จะช่วยพัฒนาคุณลักษณะความรู้
ความสามารถด้านวิชาการและด้านสังคม ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านเจตคติ ด้านบุคลิกภาพ ทักษะความสามารถ
อื่น ๆ นอกจากการศึกษาวิชาการและวิชาชีพในห้องเรียน 
สถานที่ ด า เนิน งานตั้ ง อยู่ ที่  ตึ ก วิ ทยบริ การ  ช้ันที่  3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นวิทยาเขต 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งอยู่เลขท่ี 
41 หมู่  7 ถนนพหลโยธิน  ต .  ไม้ งาม อ. เมือง จ .ตาก  
จังหวัดตาก ส านักงานกิจการนักศึกษา มีการแบ่งการ
บริหารงานออกเป็นแผนกต่างๆ ดังนี้ แผนกกิจกรรมนักศึกษา 
แผนกส่งเสริมสุขภาพ แผนกพัฒนาวินัยนักศึกษา แผนก
สวัสดิการนักศึกษา แผนกกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
แผนกพยาบาลและแผนกแนะแนว ส านักงานกิจการ
นักศึกษาได้ ให้ความส าคัญกับแผนกกิจกรรม ซึ่งมีหน้าที่ใน
การจัดกิจกรรมขึ้น และจะต้องมีการเก็บรวมรวมข้อมูล เพื่อ
วัดผลของกิจกรรมที่จัดขึ้นมา จึงมีการการเก็บข้อมูลเพื่อ
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา หรือโครงการของ
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น จะเป็นการบันทึกลงในสมุดบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรมโดยช่ือว่า “สมุดบันทึกความดี” (Merit 
Book)  โดยมีกิจกรรมบังคับการเข้าร่วมและกิจกรรม
ทางเลือก เช่น กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมด้านกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านนันทนาการ และกิจกรรมด้าน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรม
ดังนี ้
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 80 ช่ัวโมง  
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 100 ช่ัวโมง  
     ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทียบโอน ต้องเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 75 ช่ัวโมง       

     ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 150 ช่ัวโมง  โดยการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาจะต้องใช้บุคลากร เอกสารและสมุดบันทึกเป็น
จ านวนมาก โดยการจดบันทึกและประมวลผลด้วยมือ จึงพบ
ปัญหาดังนี้ 
     - การตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม
จัดท าด้วยมือและการจดบันทึก 
     - จัดเก็บเอกสารโดยใช้ซองใส่เอกสาร 
     - การค้นหาและการตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความล่าช้าเนื่องจากไม่มีระบบจัดการฐานข้อมูล 
     - การจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบเอกสารและสมุดบันทึก
ความดีอาจเกิดการสูญหายได้เนื่องจากมีจ านวนมาก 
     - การรวมรวมข้อมูล การคิดค านวณและการสรุปผลไม่มี
เทคโนโลยีรองรับเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน
และเจ้าหน้าท่ี 
     - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับการรับรองการเข้าร่วม
กิจกรรมจากหัวหน้าส านักงานกองกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายและใช้ระยะเวลานาน
อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย 
       ผู้ศึกษาได้ถามถึงข้อมูลบางส่วนของผู้ปฏิบัติงานและ
เจ้าหน้าที่ได้จัดเก็บไว้ในรูปแบบของเอกสารและการบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรมนั้นเก็บไว้ในรูปแบบของเอกสารและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นจะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ตนเองไว้ในสมุดบันทึกความดี (Merit Book) และส่งสมุด
บันทึกความดีน าส่งที่แผนกกิจกรรมเพื่อประทับตราและ 
ลงนามยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งซึ่งผู้พัฒนาได้
ถามถึงความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาระบบโดยน าเอาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนจากปัญหาในการด าเนินงานและความส าคัญของปญัหา
ผู้ศึกษาจึงได้สนใจที่จะน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาช่วยใน 
การพัฒนาและจัดท าระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาเป็นการสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าและ
ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกรวดเรว็และสนองความตอ้งการ
ของเจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงานได 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อพัฒนาระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
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 2. เพื่อศึกษาหากระบวนการท างานและความ
ต้องการของระบบบันทึกการเข้าร่วม กิจกรรมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ได้ ระบบบันทึกการเข้ าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและบันทึกข้อมลู
ของระบบบันทึกการเข้าร่วม กิจกรรมจากระบบที่ใช้ใน
ปัจจุบัน 
 3. สามารถแสดงรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
 4. ท าให้การค้นหาข้อมูลสามารถท าได้รวดเร็วและ
ตอบสนองความต้องการกับผู้ใช้งาน 

4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ  
     ระบบการเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของระบบ
สารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาขึ้นมา เพื่อช่วยใน
การจัด เก็บข้อมูลการ เข้ าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาตาก ท าให้การ
ท างานของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็วยิ่ งขึ้น เพราะช่วย 
ลดกระบวนการ ท างานของเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาให้
น้อยลง เนื่องจากระบบใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูล
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ดังนั้น ท าให้มั่นใจได้ว่ามี
ความถูกต้อง แม่นย า และช่วยลดการสูญหายของเอกสาร ซึ่ง
มีผลมาจากการเข้า ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในแต่ละครั้งมี
จ านวนนักศึกษาจ านวนมาก รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรม 
นอกสถาบันการศึกษา 
งานวิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้อง 
     การวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปี
การศึกษา 2556 มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการคือ 1) เพื่อ
ศึกษาสภาพกิจกรรมนักศึกษาที่ตอบสนองความต้องการและ
ความสนใจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2) 
เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมและความเพียงพอของ
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3) เพื่อ
ศึกษาประโยชน์ที่ ได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีช้ันปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 

2556 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน การวิเคราะห์
ข้อมูลผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
     งานวิจัยระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครนี้ น าเสนอระบบสารสนเทศ
กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โดยระบบที่ จัดท าขึ้นเพื่อบริหารจัดการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาในโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายในและ ภายนอก
จัดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษานี้ จะช่วยให้กองพัฒนา
นักศึกษาทราบจ านวนการเข้า ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใน
แต่ละปี และสามารถน าไปเป็นรายงาน ทรานสคริปกิจกรรม
ให้กับ นักศึกษาเมื่อจบการศึกษา สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปให้
สถานประกอบการเพื่อเป็นการทางเลือกในการ ตัดสินใจ
รับเข้าท างานในอนาคตได้ 

5. วิธีการวิจัย 
     1. การวิเคราะห์ระบบ 
     - หาหัวข้อโครงการและก าหนดขอบเขตของโครงการ 
     - ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน 
     - ศึกษาและท าความเข้าใจระบบงานเดิม 
     - เก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในระบบงาน 
     - วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานของระบบ 
     - ก าหนดขอบเขตของงาน 
     - น าเสนอหัวข้อโครงการ 
     2. ออกแบบระบบ 
     - ออกแบบฐานข้อมูลด้วย โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL 
เวอร์ช่ัน 5.5 
     - ออกแบบรูปแบบของโปรแกรม 
     3.การพัฒนาระบบ 
     - จัดเตรียมฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบ 
     - การจัดการข้อมูลในระบบ 
     4. ทดสอบและทดลองติดตั้งระบบ รวมถึงการปรับปรุง
แก้ไขในส่วนท่ีไม่สมบูรณ์ 
    5. ประเมินผลการท างานของระบบ 
การก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มผู้ใช้งานระบบ จ านวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ดูแลระบบ 7 คน และนักศึกษา 13 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     การประเมินผลการใช้งานครั้งนี้ ได้ใช้แบบประเมิน
ประกอบด้วยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลของผู้ใช้ระบบท่ีตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน
โปรแกรม 
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหา ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ 
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ได้การแบ่งระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับความเหมาะสม 
     5  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
     4  หมายถึง  ระดับมาก 
     3  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
     2  หมายถึง  ระดับน้อย 
     1  หมายถึง  ระดับน้อยท่ีสุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพและระดับเกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  ระดับความพึงพอใจ  ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  ระดับความพึงพอใจ  ดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  ระดับความพึงพอใจ  พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  ระดับความพึงพอใจ  ดีน้อย 

6. ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  
     จากการที่ได้ศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาจะเป็นการ บันทึกลงในสมุดบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรมโดยช่ือว่า“สมุดบันทึกความดี” (Merit 
Book) เพื่อให้ผ่าน เกณฑ์ที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม
พบว่าในปัจจุบันการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
จะต้องใช้บุคลากร เอกสารและสมุดบันทึกเป็นจ านวนมาก 
โดยการจดบันทึกและประมวลผลด้วยมือ ท าให้การค้นหา
และการตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความล่าช้า
เนื่องจากไม่มีระบบจัดการ ฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบเอกสารและสมุดบันทึกความดีอาจเกิดการสูญหายได้ 
เนื่องจากมีจ านวนมาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับการ
รับรองการเข้ าร่ วมกิจกรรมจากหัวหน้า ส านักงาน 
กองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิดความ
วุ่นวายและใช้ระยะเวลานาน อาจ ก่อให้เกิดความผิดพลาด
ได้ง่ายและนักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ซึ่งมีผลต่อการ จบการศึกษาหากนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยการออกแบบระบบการเก็บ ข้อมูล
และประกอบการพิจารณากิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเข้า
ร่วมได้ จะออกแบบส่วนของการ สืบค้นข้อมูลเพื่อให้สะดวก
และรวดเร็ว โดยการออกแบบและพัฒนาระบบประกอบด้วย
ขั้นตอนดังน้ี  
 1. แผนผังบริบท (Context Diagram) แสดงให้
เห็นภาพรวมของระบบ และความสัมพันธ์  ของระบบ 
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่
ระบบต้องตอบสนอง  
      ในการวิเคราะห์ระบบเพื่อให้แสดงถึงกระบวนการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในงาน และเป็น กระบวนการที่แสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการท างานท่ีเกิดขึ้นในระบบ การเคลื่อนที่ของข้อมูล

ระหว่าง กิจการต่าง ๆ ผู้ศึกษาได้เลือกวิธีการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์โดยใช้แผนผังบริบท และแผนผังกระแส การไหล
ข้องข้อมูล การวิเคราะห์การไหนของข้อมูลนั้นมีการใช้
สัญลักษณ์ในการเขียนแผนภาพ 
 2. แผนผังกระแสการไหลของข้อมูล (Data Flow 
Diagram) แสดงการเคลื่อนย้ายข้อมูล ภายในระบบ และ
แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและวิเคราะห์
ระบบการเก็บข้อมูลและประกอบการพิจารณากิจกรรมที่ 
นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้และเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการออกแบบระบบงานแล้วจึงได้ จัดท าขั้นตอนการ
ท างานทั้งหมดของระบบ โดยใช้แผนผังบริบทในการ
ออกแบบระบบ 
 3.การออกแบบตาราง (Data Dictionary) แสดง
รายระ เอี ยดการออกแบบตารางจาก แผนผั งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้แสดงรายงานตารางทั้งหมดของ
ระบบการเก็บข้อมูลและประกอบการพิจารณาของระบบ 
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

 
รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้แสดงรายงาน

ตารางทั้งหมดของระบบการเก็บข้อมูล  
การประเมิน 
     การประเมินผลของระบบสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ตาก ได้น าระบบ
ไปท าการติดตั้งให้ ผู้ดูแลระบบ และนักศึกษาได้ทดลองใช้
โปรแกรมและให้ข้อมูลเพื่ อผู้ จัดท าระบบจะได้น าไป
ประเมินผล โดยการตอบแบบสอบถามเพื่อทราบปัญหาที่เกิด
จากการใช้โปรแกรม ข้อเสนอแนะจากผู้ดูแลระบบ และ
นักศึกษา ได้น าแบบสอบถามที่ได้มาท าการวิเคราะห์ โดยหา
ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย จากการตอบแบบสอบถามกลุ่ม
ผู้ใช้งานระบบ จ านวน 20คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ 7 
คน และนักศึกษา 13 คน สามารถสรุปการประเมินระดับ
ความพึงพอใจที่มีผลต่อการน าระบบมาใช้งานจริง จึงได้ท า
การแบ่งระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับความเหมาะสม/ความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับ
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น้อย ระดับน้อยที่สุด และการประเมินผลการใช้งานครั้งนี้ได้
ใช้แบบประเมินประกอบด้วยข้อค าถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี ้
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลของผู้ใช้ระบบท่ีตอบแบบสอบถาม 
     เ ป็ นส่ วนแสดงข้ อ มู ลจ า น วนร้ อ ยละของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คือผู้ดูแลระบบ  
7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 นักศึกษา 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 
ผลจากการตอบแบบสอบถามสรุปได้จากการใช้งานโปรแกรม 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการใช้งานโปรแกรม 
     สรุปผลการประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศการเข้า
ร่วมกิจกรรมของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ความต้องการของ ผู้ใช้
ระบบ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ ด้าน
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ ด้านการ รักษาความ ปลอดภัย
ของข้อมูลใน ระบบจากจ านวนผู้ใช้ 20 คน 
 
7. สรุปผลการศึกษา 
     การศึกษานี้ได้เริ่มจากแนวคิดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก มีนักศึกษาจ านวนมาก ซึ่งประกอบไป
ด้วย 4 คณะ ประกอบด้วย วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์และศิ ลปศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ท าให้เกิดปัญหาที่ตามมา คือ รายช่ือนักศึกษาตกหล่น การ
ตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เพราะมีคนเข้า – 
ออกห้องกิจการนักศึกษาเป็นจ านวนมาก อาจท าให้การ
รวบรวมเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาเกิดการสูญหาย ก่อให้เกิดการท างานที่ล่าช้าของ
เจ้าหน้าที่ในการท าการเก็บช่ัวโมงกิจกรรมให้นักศึกษา และ
การตรวจสอบใช้เวลานาน ดังนั้นจึงได้จัดท าระบบการเก็บ
ข้อมูลและประกอบการเก็บช่ัวโมงกิจกรรมขึ้นมา เพื่อช่วยใน
การเก็บข้อมูลกิจกรรมของนักศึกษาท าให้การท างานของ
เจ้าหน้าที่มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะช่วยลดกระบวนการ
ท า งานของ เจ้ าหน้ าที่ ให้น้ อยลง  เนื่ อ งจากระบบใ ช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมของนักศึกษา ดังนั้น
ท าให้มั่นใจได้ว่ามีความถูกต้อง แม่นย า และช่วยลดการ 
สูญหายของเอกสาร ซึ่งมีผลมาจากคนที่เดินเข้า – ออกห้อง
กิจการเป็นจ านวนมาก รวมไปถึงการเลื่อนช้ันปีของนักศึกษา
รายเก่า 
     การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการด าเนินการศึกษาโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากข้อมูลของกิจกรรม ซึ่งเป็นเอกสาร แล้ว
รวบรวมข้อมูลความต้องการ ปัญหาอุปสรรคของงานกิจการ
แล้วน ามาวิเคราะห์ เพื่อน ามาออกแบบระบบส าหรับแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ ระบบที่จัดท าสามารถท าการจัดเก็บข้อมูล
การ เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าระบบที่จัดท าสามารถท างานได้

ถูกต้องเป็นท่ีพึงพอใจในการใช้งานของผู้ใช้ สามารถน าไปใช้
งานได้จริง ท าให้การด าเนินงานในความถูกต้อง และมีความ
รวดเร็วขึ้น ส าหรับการจัดท าระบบสารสนเทศการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา 
ตาก จัดท าขึ้นบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์เซเว่น 
(Windows7) โดยใช้ ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลเป็นตวัจัดการ
ฐานข้อมูลใช้ภาษาพีเอชพี (PHP 6.0) 

8. ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดของระบบ  
     ปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่พบในขั้นตอนการพัฒนาและ
ทดลองใช้ระบบนี้คือ  
     1.เนื่องจากระบบการเก็บข้อมูล ท่ีจัดท าขึ้นเป็น
ระบบเดี่ยวท่ีไม่ได้มีการเช่ือมโยงกับผู้อื่น ท าให้การเก็บข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้องต้องเพิ่มข้อมูลใหม่ไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมได้
ข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ 

9. ข้อเสนอแนะ 
     ควรปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถประมวลผลการเข้ารว่ม
กิจรรมและผู้รับผิดชอบสามารถใช้เป็นข้อมูลพิจารณาออก 
ทรานสคริปได้ทันท ี 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จ าแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 272 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
T-Test/F-Test (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 ปี ข้ึนไป ศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทียบโอน ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร มีประสบการณ์ในการท างานเพ่ือหารายได้ด้วยตนเองในระหว่างเรียน 
และอาชีพท างานระหว่างเรียน คือ รับจ้าง ส าหรับทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า นักศึกษามีทัศนคติโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านความรู้สึกต่อการเป็นผู้ประกอบการ  
ด้านความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ และด้านพฤติกรรมต่อการเป็นผู้ประกอบการ ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา พบว่า สาขาวิชาท่ีศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการเป็น
ผู้ประกอบการโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าหลัก : ทัศนคติ ผู้ประกอบการ   
 
Abstract 

The Objectives of this research were to study and compare the attitude of the students toward 
being an entrepreneurship. The samples were 272 undergraduate students which was classified by program 
of study and studying of academic year 2015. The data were collected using questionnaires, statistics used 
for the analysis included percentage, arithmetic mean, standard deviation, T-Test and F-Test (One-Way 
ANOVA). 

The results found that most of undergraduate students were female, up to 21 years old, accounting 
program of study, parent’s occupation were agriculture, had experience on seeking for job during study, 
and employee was the job during study. The attitude toward being an entrepreneurship showed that the 
overall were high level. While considering each aspect such as the cognitive component, the affective 
component and the behavioral component were high level. The results of the comparison of the attitude 
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showed that the undergraduate students in different program of study had different in attitude in overall 
and three components at 0.05 level of significance.  

Keywords : Attitude, Entrepreneurship   
  
1. บทน า 
     จากการที่เกิดสภาวะวิฤตทางเศรษฐกิจในปี 2540 นับได้
ว่าเป็นการเผชิญปัญหาท่ีค่อนข้างรุนแรงถึงข้ันวิกฤต เกิดการ
ซบเซาของเศรษฐกิจ ท าให้ตลาดแรงงานมีการจ้างงานลดลง
และการเลิกจ้างงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ท าให้อัตราการว่างงาน
สูงข้ึน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการออกไปประกอบอาชีพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ จากทุกสถาบัน จาก
สภาพปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้
ว่างงานหรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วยังไม่มีงานท าให้สามารถ
ประกอบกิจการส่วนตัวโดยรัฐบาลได้จัดให้มีแหล่งสินเชื่อ
ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยต่ า และผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์
ขยายการสนับสนุนสินเชื่อระยะยาวให้แก่ผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งจัดให้มีสถาบัน
ฝึกอบรมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยเฉพาะ เ พ่ือถ่ายทอดความรู้ ด้านการจัดกา รและ
เทคโนโลยี โดยเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการและการพัฒนา
ผู้สืบทอดกิจการ [5] 
     รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของประชากรและการจ้างงานให้เพ่ิมข้ึน โดยได้
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  8–10 สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก 
"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้อย่าง
กว้างขวางในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน  
สังคม จนถึงระดับประเทศ ซ่ึงได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคง
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางใน
การพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืน ให้ความส าคัญกับการ
มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน 
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่าง
กว้างขวางและต่อเน่ือง ตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ 
"สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็น
ธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง" การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการน า
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้

เข้มแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม  และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ขณะเดียวกัน ยังจ าเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 11 ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้
หลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สขุที่
ย่ังยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
[14] 
     ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2545 – 2549 ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ไ ด้ก าหนดแนวคิดการก าหนด
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของประเทศ จุดเน้นยุทธศาสตร์ให้ความส าคัญเฉพาะ
ประเด็นหลักที่จ าเป็นต้องเร่งรัดด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ
อย่างแท้จริง ในระยะเวลาของแผนคือการมุ่ง เน้นการ
แก้ปัญหาและวางรากฐานเพ่ือให้ เกิดการเติบโต โดยมี
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญข้อหน่ึงคือการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบการที่ใช้ฐานความรู้สมัยใหม่ 
การสร้างมูลค่าเพ่ิม การสร้างงานและการสร้างรายได้ [6] 
     ผู้ประกอบการมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
เพราะการด าเนินกิจกรรมของการประกอบการคือสิ่งกระตุ้น
ให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต ดังน้ันรัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมุ่งสร้างวัฒนธรรมหรือ
สังคมผู้ประกอบการให้แพร่หลาย เพ่ือสนับสนุนให้ เกิด
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีพ้ืนฐานความรู้และขีดความสามารถ 
และ เ พ่ื อ ให้ เ กิ ดค วา ม เชื่ อ มั่ น ว่ า ปร ะ เทศ ไท ย น้ั นมี
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ สามารถช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า  และ
แข่งขันในระดับเวทีการค้าโลกได้อย่างย่ังยืน [15] 
     ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ความส าคัญของผู้ประกอบการท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างผู้ประกอบการใหม่จากนักศึกษาก็
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เป็นอีกทางเลือกหน่ึง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่งมีแนวโน้มว่าเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วอาจต้องมีการสร้างงานด้วย
ตนเองในลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ข้อมูลท่ีได้จากการ
วิจัยจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการ
สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานด้วยตนเองของบัณฑิต และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศในอนาคตต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
     2.1 เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย   
     2.2 เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จ าแนกตามสาขาวิชาที่
ศึกษา   
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
3.1 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
3.1.1 ความหมายและองค์ประกอบของทัศนคติ   
     ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้
กล่าวไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ลักษณะของความนึกคิด ความ
เชื่อของบุคคลในการที่จะชอบหรือเกลียดสิ่งของ บุคคล 
ปรากฏการณ์ต่างๆ 
     ทัศนคติมีองค์ประกอบ 3 ด้าน (วัฒนา ศรีสัตย์วาจา, 
2535) ดังน้ี   
     1. องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive or 
Perceptual Component)  หมายถึง  ความรู้ความ เชื่ อ 
ความคิดรวบยอด หรือการรับรู้ 

     2. องค์ประกอบด้านความชอบหรือความรู้สึก (The 
Affective Component) ได้แก่ ความรู้สึกส่วนบุคคลที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกิดข้ึนต่อเน่ืองจาก
องค์ประกอบแรก 
     3. องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (The Behavioral 
Component) เป็นความพร้อมหรือแนวโน้มเอียงที่จะมีการ
กระท าต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงในทิศทางใดทิศทางหน่ึง 
3.1.2 ลักษณะของทัศนคติ 
     ทัศนคติมีลักษณะที่ส าคัญดังน้ี 
     1. ทัศนคติเกิดจากประสบการณ์ สิ่งเร้าต่างๆ รอบตัว 
บุคคล การอบรมเลี้ยงดู การเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี
และ วัฒนธร รม  เป็ นสิ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดทั ศ นค ติ  แม้ ว่ า
ประสบการณ์ที่เหมือนกันก็จะมีทัศนคติที่แตกต่างกันได้ ด้วย
สาเหตุหลายประการ เช่น สติปัญญา อายุ เป็นต้น 
     2. ทัศนคติเป็นการตระเตรียมหรือความพร้อม เป็นการ
เตรียมความพร้อมภายในจิตใจมากกว่าภายนอกที่จะสังเกต
ได้ สภาวะความพร้อมที่จะตอบสนองมีลักษณะที่ซับซ้อนของ
บุคคลที่ชอบหรือไม่ชอบ ยอมรับหรือไม่ยอมรับ และจะ
เก่ียวเน่ืองกับอารมณ์ด้วย เป็นสิ่งที่อธิบายไม่ค่อยจะได้และมี
เหตุผล 
     3. ทัศนคติมีทิศทางของการประเมิน คือ ลักษณะของ
ความรู้สึกหรือประเมินว่า ชอบ พอใจ เห็นด้วยก็คือเป็น
ทิศทางที่ดี เรียกว่าเป็นทิศทางในทางบวกและถ้าการประเมิน
ออกมาไม่ดี เช่น ไม่ชอบไม่พอใจ ก็มีทิศทางในทางลบ ไม่ได้
หมายความว่าไม่ควรมีทัศนคติน้ัน แต่เป็นพียงความรู้สึก
ในทางไม่ดี เช่น ทัศนคติในทางลบต่อการคดโกง ต่อการเล่น
การพนัน การมีทัศนคติในทางบวกก็ไม่ได้หมายถึงทัศนคติที่ดี
และพึงปรารถนา เช่น ทัศนคติทางบวกต่อการโกหก การสูบ
บุหรี่ เป็นต้น 
     4. ทัศนคติมีความเข้ม คือ มีปริมาณมากน้อยของ
ความรู้สึก ถ้าชอบมากหรือไม่เห็นด้วยอย่างมากก็แสดงว่ามี
ความเข้มสูง ถ้าไม่ชอบเลยหรือเกลียดที่สุดก็แสดงว่ามีความ
เข้มสูงไปอีกทางหน่ึง 
     5. ทัศนคติมีความคงทน ทัศนคติเป็นสิ่งที่บุคคลยึดมั่น
หรือถือมั่นและมีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมของคนๆ น้ัน  
การยึดมั่นต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงท าให้การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เกิดข้ึนได้ยาก 
     6. ทัศนคติมีทั้งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน 
เป็นสภาวะทางจิตใจซึ่งหากไม่ได้แสดงออก ก็ไม่สามารถรู้ได้
ว่าบุคคลน้ัน มีทัศนคติอย่างไรต่อเรื่องน้ัน ทัศนคติที่เป็น
พฤติกรรมภายนอกแสดงออกเน่ืองจากถูกกระตุ้น และการ
กระตุ้นน้ียังมีสาเหตุอื่นๆ รวมอยู่ด้วย เช่น บุคคลแสดงความ
ไม่ชอบด้วยการดุด่าคนอื่น นอกจากไม่ชอบคนน้ันแล้ว อาจ
เป็นเพราะถูกท้าทายก่อน 

ตัวแปรตาม 
ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ  
1. ด้านความรู้ความเข้าใจในการ 
   เป็นผู้ประกอบการ 
2. ด้านความรู้สึกต่อการเป็น 
   ผู้ประกอบการ   
3. ด้านพฤติกรรมต่อการเป็น 
   ผู้ประกอบการ   
 

 

ตัวแปรอิสระ 
สาขาวิชาที่ศึกษา   
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     7. ทัศนคติจะต้องมีสิ่งเร้าจึงจะมีการตอบสนองข้ึน แต่ก็
ไม่จ าเป็นว่าทัศนคติที่แสดงจากพฤติกรรมภายใน และ
พฤติกรรมภายนอกจะตรงกัน เพราะก่อนแสดงออก บุคคล
น้ันปรับปรุงให้เหมาะกับปทัสถานของสังคม แล้วจึงแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมภายนอก 
3.2 หลักการทั่วไปของการเป็นผู้ประกอบการ 
     ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง บุคคลที่จัดต้ัง
องค์กรธุรกิจโดยยอมรับความเสี่ยงภัยเพ่ือหวังก าไร 
     ผู้ประกอบการเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นบุคคลที่ค้นพบความคิดและ
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เป็นผู้ที่รวบรวมเงินทุนเพ่ือจัดต้ังธุรกิจ 
จัดระเบียบภายในธุรกิจและบริหารการด าเนินงานของธุรกิจ
เพ่ือจัดหาสินค้าและบริการให้แก่สาธารณชน ความส าเร็จ
ทางเศรษฐกิจเป็นจ านวนมากมาจากพลังและการประดิษฐ์
คิดค้นอย่างมหาศาลของผู้ประกอบการที่ด าเนินงานอยู่ใน
สภาพแวดล้อมของวิสาหกิจเอกชน 
     จริยา ทัพพะกุล ณ อยุธยา [2] ให้ความหมายว่า  อาชีพ
อิสระ หมายถึง การประกอบกิจการขนาดเล็กที่ท าด้วยตนเอง
ที่อาศัยทักษะและเทคนิคการให้เกิดรายได้และมีก าไร ซึ่งอาจ
มีลักษณะเป็นการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมบ ารุง ทดลอบ 
ปรับปรุง แปรสภาพ หรือท าลายสิ่งใดๆ รวมทั้งการบริหาร
และการประกอบกิจการต่างๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่ง
เหล่าน้ี  ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของจะเป็นผู้ด าเนินการข้ันตอน
ต่างๆ เองเป็นส่วนมาก 
     ลั กษณะการ เป็ นผู้ ป ร ะ กอ บก าร  ก า รที่ จ ะ เ ป็ น
ผู้ประกอบการ น้ันจะต้องทราบลักษณะของการ เ ป็ น
ผู้ประกอบการ ซ่ึงวิฑูรย์ สิมะโชคดี [5] กล่าวไว้ว่าในแนวคิด
ของ John Kao (จอห์น คาโอ) เห็นว่าผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ จึงมักจะมีบุคลิกลักษณะที่ส าคัญของ
ความเป็นผู้ประกอบการ มีความมานะอุตสาหะอย่างแท้จริง  
มีความปรารถนาอันแรงสู่ความส าเร็จและเติบโต มีความคิด
ริเริ่ม และมีความรับผิดชอบสูง และมีความกล้าเสี่ยง  
     ดังน้ัน ผู้ประกอบการที่จะประสบความส าเร็จจึงต้องมีกล
ยุทธ์ในการจัดการกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ความเสี่ยงที่
ผู้ประกอบการท่ีจะต้องเผชิญมีด้วยกันหลายรูปแบบ ความ
เสี่ยงตอนเริ่มแรกเป็นความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนจากความเสี่ยงปกติ
ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกรรมน้ันๆ ความเสี่ยงด้าน
การตลาดเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการยอมรับของผู้บริโภค
หรือตลาดที่มีต่อสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจเลือกใช้
เทคโนโลยีต่างๆ การผลิตสินค้าหรือบริการกรณีที่ต้องใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ผู้ประกอบการย่ิงมีความเสี่ยงในเรื่องที่ ว่า
เทคโนโลยีน้ันๆ จะได้ใช้เหตุผลหรือไม่ 

     ส าหรับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ให้แนวความคิดถึง
องค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้ผู้ประกอบการประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจ 10 ประการ ดังน้ี 
     1. กระหายในความส าเร็จ ถือเป็นหัวใจส าคัญในการ
ประกอบธุรกิจ เพราะหากไม่มีความต้องการในข้อน้ี ก็จะไม่มี
พลังผลักดันให้ผู้ที่ประกอบการลุกข้ึนไปตามเป้าหมายได้เลย 
     2. ชอบเสี่ยง เป็นที่รู้กันดีว่าธุรกิจกับความเสี่ยงเป็นของคู่
กัน ดังน้ันการจะตัดสินใจท าอะไรก็แล้วแต่ ควรอยู่บนพ้ืนฐาน
ความเสี่ยงให้น้อยที่สุด ควรตัดสินใจให้รอบคอบและไม่
ประมาท 
     3.  มี ค วามคิดสร้า งสรรค์และสร้ างฝันให้ ย่ิง ใหญ่   
ผู้ประกอบการควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองให้รอบด้าน  
สามารถมองจากจุดเล็กๆ แล้วสานฝันให้สามารถขยายเป็น
กิจการใหญ่โตข้ึนได้ 
     4. มีความยึดมั่นไม่ย่อท้อ ผู้ประกอบการที่จะประสบ
ความส าเร็จได้ คือบุคคลที่ไม่ล้มเลิกอะไรง่ายๆ ควรมองว่า
ความล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งที่เกิดข้ึนเปรียบเสมือนบันได
ที่จะน าเราไปสู่จุดที่สูงกว่า 
     5. มีความเชื่อมั่น ผู้ประกอบการควรมีความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง กล้าท่ีจะลองสิ่งใหม่ๆ เพราะอย่างน้อยน้ันก็คือการให้
ก าลังใจที่ดีที่สุดแก่ตัวเอง 
     6. มีความสามารถในการตัดสินใจ การตัดสินใจถือเป็น
การสร้างความมั่นใจให้เพ่ิมข้ึน ไม่ว่าผลของการตัดสินใจน้ัน
จะส าเร็จหรือล้มเหลว แต่หากได้ลองทบทวนเหตุผลให้ดีแล้ว
ก็จงเคารพในการตัดสินใจ 
     7. มองการเปลี่ยนแปลงคือโอกาส การเปลี่ยนแปลงถือ
เป็นโอกาสส าคัญอย่างหน่ึงทางธุรกิจสิ่งใหม่ๆ อาจเกิดข้ึน
ในช่วงน้ี หากเรารู้จักน าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ก็คือผลพลอยได้อย่างหน่ึงทางธุรกิจ 
     8. มีความอดทนต่อความไม่แน่นอน ควรเตรียมพร้อมที่
จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดหวังสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาทั้ง
ด้านดีและด้านเสีย ตลอดจนปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ด้วยตัวเรา เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ 
ความอดทนรอคอยสิ่งดีๆ ที่จะมาถึงในอนาคต 
     9. รู้จักเริ่มต้นและต้องการความส าเร็จที่สมบูรณ์แบบ  
ผู้ประกอบการที่ดีควรเอาใจใส่ในรายละเอียดทุกอย่างใน
ธุรกิจของตน ไม่ควรมุ่งพัฒนาเพียงด้านใดด้านหน่ึง ควรมอง
ไปรอบๆ หาจุดบกพร่องและแก้ไขให้ดีข้ึน 
     10. ตระหนักในคุณค่าของเวลา เวลาเป็นสิ่งมีค่าส าหรับ
ทุกอาชีพ การตรงต่อเวลาและใช้เวลาท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดถือเป็นก าไรของชีวิต และก าไรทางธุรกิจอีกอย่างหน่ึงที่
ประเมินค่า 
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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     สุภาภรณ์ ขาวสวย [9]  ได้ศึกษาทัศนคติของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในอ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่ ต่อการเป็นผู้ประกอบการ ผลการศึกษาทัศนคติ
ด้านความรู้ ความเข้าใจต่อการเป็นผู้ประกอบการ  พบว่า 
ผู้ ตอบแบบสอบถามทราบ ในภาพร วมของการ เป็ น
ผู้ประกอบการ ร้อยละ 53.5 โดยทราบว่าการประกอบธุรกิจ
ขนาดย่อมช่วยแก้ปัญหาการว่างงานได้เป็นอันดับแรก  
ทัศนคติด้านความคิดเห็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่าการเป็นผู้ประกอบการ
จะต้องมีความอดทนต่อความยากล าบากมากกว่าการเป็น
ลูกจ้าง และทัศนคติด้านพฤติกรรมหรือแนวโน้มต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่แน่ใจที่
จะออกไปประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้ว ร้อยละ 50.5 โดยให้เหตุผลว่าตนเองขาด
ประสบการณ์มากที่สุด และเห็นว่าอาชีพที่น่าสนใจมากที่สุด
คือท างานบริษัท ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่สนใจจะออกไป
ประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมี
เพียงร้อยละ 13.2 โดยมีเหตุผลว่าผู้ประกอบการมีความเป็น
อิสระ ไม่ต้องการเป็นลูกจ้างใครมากท่ีสุด   
     สมสวัสด์ิ บุญทาค า [10] ได้ศึกษาความต้องการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาส านักวิชาการจัดการและส านัก
วิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษาโดยส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติที่ดีต่อ
การผู้ประกอบการ โดยมีความต้องการเป็นผู้ประกอบการ
หลังจากส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.8  โดยมีเหตุผล
คือ เป็นอาชีพที่อิสระไม่เป็นลูกจ้างใคร  สามารถเลือกท างาน
ได้ตามความถนัดของตนเอง ให้ผลตอบแทนที่ดี มีโอกาส
เจริญก้าวหน้ามากกว่า ท้าทายความสามารถ และสามารถ
น า เอาความรู้ที่ ไ ด้ เรียนไปประยุกต์ใช้ ไ ด้จริ ง  บ่งชี้ ถึง
ความส าเร็จในชีวิต สามารถสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง
และสามารถสืบทอดเป็นมรดกได้  และเป็นอาชีพที่สามารถ
ค้ นห า สิ่ ง ใ หม่ ๆ  ไ ด้  แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการหลังจากจบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 37.2 
โดยมีเหตุผลว่า การเป็นผู้ประกอบการเป็นอาชีพที่มีความ
เสี่ยง รายได้ไม่แน่นอน ต้องการที่จะหาประสบการณ์ในการ
ท างานก่อน ขาดแคลนเงินทุน  ต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท อยากรับราชการเพราะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง 
และอยากท างานในบริษัทเอกชนขนาดใหญ่   
     สุทัศน์ บุญยืน [11] ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ของนักเรียนนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
เชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณสมบัติ
เบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการใหม่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
คือ ด้านการเป็นคนไม่ท้อถอยง่าย ด้านการเป็นคนใฝ่รู้เสมอ 

และด้านการเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ส่วนความคิดเห็น
ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการเป็นนักเสี่ยง 
ด้านการเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านการเป็นนัก
แสวงหาโอกาสและด้านการเป็นคนที่มีเครือข่ายที่ดี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการท าแผนธุรกิจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
คือ แผนธุรกิจสามารถบอกถึงแนวโน้มหรือโอกาสที่จะ
ประสบผลส าเร็จในการท าธุรกิจน้ันๆ ได้ 
     ศิ ริ พ ร  ยา วิชั ย  [8] ไ ด้ ศึ กษ าค วาม ต้อ ง กา ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ และมีความต้องการให้คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ิมรายวิชาที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการ
และเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาภาคปฏิบัติมากข้ึน รวมทั้งให้มหา
ลัยวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการและส่ง
นักศึกษาไปฝึกงานกับผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ  
และต้องการให้หน่วยงานของภาครัฐ จัดหาแหล่งเงินทุน
อัตราดอกเบี้ ย ต่ าและให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทาง
การตลาดแก่นักศึกษาท่ีต้องการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ 

4. วิธีการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย ปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 847 
คน [13] 
     กลุ่ม ตัวอย่าง ในการวิจัยครั้ง น้ี  คือ นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย ปีการศึกษา 2558 จ านวน 272 คน 
โดยก าหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมตามวิธีการของทาโรยา
มาเน (Taro Yamane) [1] ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่า
ความคาดเคลื่อน  5% ในกรณีที่มีจ านวนประชากรตัวอย่าง
แน่นอน (Finite Population) และใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ ใ นการ ร วบร วม ข้อมู ล ค รั้ ง น้ี เ ป็ น
แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้าง โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เชียงราย มีข้อค าถามจ านวน 7 ข้อ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตัวเลือก (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ สาขาวิชาที่
ก าลังศึกษาอยู่ในขณะน้ี หลักสูตรที่ศึกษาอยู่ในขณะน้ี อาชีพ
ของผู้ปกครอง ประสบการณ์ในการท างานเพ่ือหารายได้ด้วย
ตนเองในระหว่างเรียน และอาชีพที่ท างานระหว่างเรียน   
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     ตอนที่ 2 ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา  
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) จ านวน 22 ข้อ ได้แก่ ด้านความรู้ ความ
เข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 7 ข้อ ด้านความรู้สึก
ต่อการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 7 ข้อ และด้านพฤติกรรม
ต่อการเปน็ผู้ประกอบการ จ านวน 8 ข้อ 
4.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
     การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยน าไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดย
วิ ธีหาค่าสัมประสิท ธ์ิของแอลฟา (Alpha Coeffcient) 
ของครอนบัค (Cronbach) จ านวน 30 คน พบว่า ค่าความ
เชื่อมั่นอยู่ที่ 0.85 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถาม
มีความเชื่อมั่น สามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงได้ [12] 
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการเปรียบเทียบด้วยสถิติค่าที 

(T-Test) สถิติค่าเอฟ (F-Test) และในกรณีพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least 
Significant Difference) 

5. ผลการวิจัย 
     จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง  ทั ศ นค ติ ต่ อ ก า ร เ ป็ น
ผู้ ประกอบการของ นักศึ กษาคณะบริหาร ธุรกิ จและ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย  สรุปผลการวิจัยดังน้ี 
     5.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุ 21 ปี ข้ึนไป ศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน ผู้ปกครองประกอบอาชีพ
เกษตรกร มีประสบการณ์ในการท างานเพ่ือหารายได้ด้วย
ตนเองในระหว่างเรียน และอาชีพท างานระหว่าง เรียน  
คือ รับจ้าง   
     5.2 ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาท้ัง 3 ด้าน ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยแสดงผลรวมรายด้าน 

ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา X  S.D ระดับ 
ความคิดเห็น 

ด้านความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ 
ด้านความรู้สึกต่อการเป็นผู้ประกอบการ 
ด้านพฤติกรรมต่อการเป็นผู้ประกอบการ 

4.20 
4.26 
4.19 

0.46 
0.44 
0.46 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.22 0.38 มาก 
 
     จากตารางที่ 1 พบว่า.ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีทัศนคติ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึกต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ (X̅ =.4.26).รองลงมา.คือ ด้านความรู้ ความ
เข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ (X̅ = 4.20) และต่ าที่สุด คือ 
ด้านพฤติกรรมต่อการเป็นผู้ประกอบการ (X̅ = 4.19) โดย
น าเสนอผลการวิจัยดังน้ี 
     1) ด้านความรู้สึกต่อการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า  
นักศึกษามีทัศนคติด้านความรู้สึกต่อการเป็นผู้ประกอบการมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.26) โดยทัศนคติที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ รู้สึกว่าการเป็นผู้ประกอบการ
ควรเป็นผู้ที่มองหาโอกาสและช่องทางในการสร้างรายได้
ให้แก่ตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X ̅= 4.33) รองลงมา 

คือ รู้สึกว่าการเป็นผู้ประกอบการควรมีความเชื่อมั่นในตัวเอง 
กล้าท่ีจะลองสิ่งใหม่ๆ และมีความอดทนต่อความยากล าบาก 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X ̅= 4.32) และทัศนคติที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ รู้สึกว่าการเป็นผู้ประกอบการเป็นอาชีพ
ที่ท้าทายความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(X̅ = 4.18) 
     2) ด้านความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ  
พบว่า นักศึกษามีทัศนคติด้านความรู้ ความเข้าใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.20) 
โดยทัศนคติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ ผู้ประกอบการ
เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน เพ่ือสร้างความเติบโต
และความมั่งคั่งในการด าเนินธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(X̅ = 4.27) รองลงมา คือ การเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ที่มี
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.26) และทัศนคติที่มีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด 
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คือ การเป็นผู้ประกอบการสามารถเป็นนายจ้างของตนเอง 
โดยที่ ไม่มี เงินเดือนหรือรายได้ท่ีแน่นอนแต่มีก าไรเป็น
ผลตอบแทนมาจากการลงทุน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(X̅ = 4.10)  
     3) ด้านพฤติกรรมต่อการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า  
นั กศึ กษ ามี ทั ศ นค ติ ด้ าน ด้ านพฤ ติกร รม ต่อการ เป็น
ผู้ประกอบการมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.19) 
โดยทัศนคติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ การที่สังคม
ยอมรับในการประกอบอาชีพอิสระมากข้ึน ส่งผลให้ท่าน
ต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(X̅ = 4.24) รองลงมา คือ การที่รัฐบาลให้การสนับสนุนทั้ง

ทางด้านแหล่งเงินทุน ให้ความรู้ และปลูกฝังเก่ียวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ ส่งผลให้ท่านต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.22)  และทัศนคติที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ จากความคิดเห็นต่างๆ สรุปได้ว่าเมื่อ
ท่านส า เร็จการศึกษาแล้ ว ท่านต้องการที่จ ะออก ไป
ประกอบการอาชีพเป็นผู้ประกอบการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 4.13) 
     5.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อ
การเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย จ าแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษา ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยรวมจ าแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษา 
 

ทัศนคติต่อการเป็น 
ผู้ประกอบการของ

นักศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน DF SS MS F P 

 
โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 4 3.79 0.95   
    7.32 0.00* 

ภายในกลุ่ม 267 34.52 0.11   
 รวม 271 38.30    

          * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 2.แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยรวมจ าแนกตาม

สาขาวิชาท่ีศึกษา พบว่า  สาขาวิชาท่ีศึกษาต่างกัน มีทัศนคติ
ต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา.โดยรวมต่างกันอย่าง
มี นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .0.05  จึง ไ ด้ทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3.แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยรวมจ าแนกตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นรายคู่ 
 

สาขาวิชาที่ศึกษา X  

สาขา  
วิชาการ
บัญชี 

สาขา 
วิชาการ
จัดการ 

สาขาวิชา
การตลาด 

สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศ 

บริหาร 4 ปี 

4.17 4.24 4.05 4.17 4.48 
สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
บริหารธุรกิจ 4 ปี (รับรวม) 

4.17 
4.24 
4.05 
4.17 
4.48 

- 
 
 
 

0.07 
- 
 

 

0.12 
0.19 

- 
 

0.01 
0.07 
0.12 

- 

-0.30* 
-0.23* 
-0.42* 
-0.30* 

- 
          *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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     จากตารางที่ 3. เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย
วิธี.LSD พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาต่างกัน มี
ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ  โดยรวม ต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จ านวน .4. คู่ ได้แก่.นักศึกษา
บริ ห า ร ธุ ร กิ จ .4.ปี  ( รั บ ร วม )  มี ทั ศ นค ติ ต่ อการ เป็ น
ผู้ประกอบการ มากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ,  
สาขาวิชาการบัญชี ,  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการตลาด 
     เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่า สาขาวิชาที่ศึกษา
ต่างกันมีทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการทุกด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยน าเสนอผลการ
เปรียบเทียบดังน้ี 
     1) ด้านความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ 
พบ ว่า  ทัศนค ติ ด้านความรู้  ค วาม เ ข้า ใจ ในการ เป็ น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาบริหารธุรกิจ 4 ปี (รับรวม)  มี
ทัศนคติด้านความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ  
มากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด 
     2) ด้านความรู้สึกต่อการเป็นผู้ ประกอบการ พบว่า  
ทัศนคติด้านความรู้สึก ต่อการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษา ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
นักศึกษาบริหารธุรกิจ 4 ปี (รับรวม) มีทัศนคติด้านความรู้สึก
ต่อการเป็นผู้ประกอบการ มากกว่า นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ และสาขาวิชาการตลาด 
     3) ด้านพฤติกรรมต่อการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า  
ทัศนคติด้านพฤติกรรมต่อการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษา ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดย
นักศึกษาบริหารธุรกิจ 4 ปี (รับรวม) มีทัศนคติด้านพฤติกรรม
ต่อการเป็นผู้ประกอบการ มากกว่า นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ และสาขาวิชาการตลาด 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
     ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดเรื่องทัศนคติ  
หลักการทั่วไปของการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังทบทวน
วรรณกรรมใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาทัศนคติต่อ
การเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เชียงราย ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความเข้าในในการ
เป็นผู้ประกอบการ ด้านความรู้สึกต่อการเป็นผู้ประกอบการ  
และด้านพฤติกรรมต่อการเป็นผู้ประกอบการ สามารถ
อภิปรายผลได้ดังน้ี 
     1. ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการด้านความรู้ ความ
เข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ จากผลการศึกษาพบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติด้านความรู้ ความเข้าใจในการ

เป็นผู้ประกอบการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งอภิปรายผล
การศึกษาได้ว่า การเป็นผู้ประกอบการเป็นอาชีพที่อิสระ  
สามารถเป็นนายจ้างของตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพ
ตนเองได้อย่างอิสระในการเพ่ิมผลตอบแทนของธุรกิจและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องตามที่ ปรีชา ทิวะหุต [3] 
ได้กล่าวไว้ในคู่มือผู้ประกอบการว่า องค์ประกอบของทัศนคติ
ที่มีต่อการเป็นผู้ประกอบการ คือ องค์ประกอบด้านความคิด 
ความเข้าใจ (The Cognitive Component)  ได้แก่ ความรู้ 
ความเชื่อ ความคิดรวบยอดหรือการรับรู้ต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่ง
อาจเป็นแง่ดีหรือไม่ดี อธิบายได้ว่า หมายถึงความรู้ ความ
เข้าใจต่อความหมายของค าว่าผู้ประกอบการ และความ
เข้าใจต่อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
เช่นเดียวกับ อาทร จันทวิมล [7] ที่ได้ให้ความหมายของการ
เป็นผู้ประกอบการไว้ว่า อาชีพอิสระ  เป็นการประกอบธุรกิจ
ของตนเองหรือการลงทุนร่วมกับบุคคลอื่น เป็นนายจ้างของ
ตนเอง ไม่มี เงินเ ดือนหรือรายได้ที่แน่นอน ก าไร เป็น
ผลตอบแทนจากการลงทุน และสอดคล้องกับการศึกษา
ทัศนคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเป็นผู้ประกอบการ ของ
สุภาภรณ์ ขาวสวย [9] ที่กล่าวว่า ทัศนคติต่อการเป็น
ผู้ ป ร ะกอบการ ด้ านความรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ ต่อการ เ ป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่ งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทราบใน
ภาพรวมของการเป็นผู้ประกอบการมีมากถึงร้อยละ 53.5  
โดยทราบว่าการประกอบธุรกิจขนาดย่อมช่วยแก้ปัญหาการ
ว่างงานได้เป็นอันดับแรก   
     2. ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการด้านความรู้สึก  จาก
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติด้าน
ความรู้สึกต่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วย ซึ่งอภิปรายผลการศึกษาได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ด้วยรู้สึกว่าสามารถที่จะสร้างความ
มั่งคั่ง ร่ ารวยให้กับตนเอง และยังเกิดความพึงพอใจมากกว่า
การเป็นลูกจ้าง นอกจากน้ัน ยังรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้ทดลอง 
เปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างมีอิสระ และพร้อมท่ีจะ
เผชิญหน้ากับอุปสรรคโดยอาศัยความอดทนไม่ย่อท้อ ซึ่ง
สอดคล้องตามท่ี วิฑูรย์ สิมะโชคดี [5] ได้กล่าวไว้ว่าในแนวคิด
ของ John Kao (จอห์น คาโอ) เห็นว่าผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ จึงมักจะมีบุคลิกลักษณะที่ส าคัญของ
ความเป็นผู้ประกอบการ มีความมานะอุตสาหะอย่างแท้จริง 
มีความปรารถนาอันแรงสู่ความส าเร็จและเติบโต มีความคิด
ริ เริ่ม และมีความรับผิดชอบสูง และมีความกล้าเสี่ ยง 
เช่นเดียวกับแนวคิดของ  วัฒนา ศรีสัตย์วาจา [4] ที่กล่าวว่า
ทัศนคติมีองค์ประกอบ 3 ด้าน  คือ องค์ประกอบด้านความรู้
ค ว าม เ ข้ า ใ จ  (Cognitive or Perceptual Component)  
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หมายถึง ความรู้ ความเชื่อ ความคิดรวบยอด หรือการรับรู้  
องค์ประกอบด้านความชอบหรือความรู้สึก (The Affective 
Component) ได้แก่ ความรู้สึกส่วนบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกิดข้ึนต่อเน่ืองจากองค์ประกอบแรก 
และองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (The Behavioral 
Component) เป็นความพร้อมหรือแนวโน้มเอียงท่ีจะมีการ
กระท าต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงในทิศทางใดทิศทางหน่ึง และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาความต้องการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาส านักวิชาการจัดการและส านักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ของ สมสวัสด์ิ บุญทาค า 
[10] ที่พบว่านักศึกษามีความต้องการเป็นผู้ประกอบการ
หลังจากส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.8 โดยมีเหตุผล
คือเป็นอาชีพที่อิสระไม่เป็นลูกจ้างใคร สามารถเลือกท างาน
ได้ตามความถนัดของตนเอง ให้ผลตอบแทนที่ดี มีโอกาส
เจริญก้าวหน้ามากกว่า  ท้าทายความสามารถ และสามารถ
น าความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ได้จริง บ่งชี้ถึงความส าเร็จ
ในชีวิต สามารถสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและสามารถสืบ
ทอดเป็นมรดกได้  และเป็นอาชีพที่สามารถค้นหาสิ่งใหม่ๆ ได้   
     3. ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการด้านพฤติกรรม  
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติด้าน
พฤติกรรมต่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วย ซึ่งอภิปรายผลการศึกษาได้ว่า เป็นที่ยอมรับว่าใน
ปัจจุบัน สังคมมีการยอมรับการประกอบอาชีพอิสระมากข้ึน  
และมักจะได้รับการสนับสนุนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการเงิน ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่เน้นการพัฒนา
หลักสูตรและเน้ือหาวิชาให้สอดคล้องและตอบสนองต่อการ
ออกไปเป็นผู้ประกอบการ และยังมีโอกาสให้นักศึกษาได้
เรียนรู้การท างานในถานประกอบการหรือโครงการสหกิจ
ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรีชา ทิวะหุต [3]  ที่ได้
กล่ า ว ว่ าอ งค์ ป ร ะกอบของทั ศนค ติ ด้ าน พฤ ติ ก ร ร ม  
(The Behavioral Component)  เ ป็ นค วามพร้ อมหรื อ
แนวโน้มเอียงที่จะมีการกระท าต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงในทิศทางหน่ึง 
ทั้งน้ีอธิบายได้ว่าเป็นแนวโน้มที่จะก่อปฏิกิริยาหรือความต้ังใจ
ก่อพฤติกรรมของนักศึกษาในการออกไปเป็นผู้ประกอบการ
ซึ่ งปฏิบั ติที่จะแสดงออกโดยไม่ฝ่าฝืนต่อความคิด และ
ความรู้สึกในสององค์ประกอบข้างต้น โดยมีสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ หลักสูตรวิชาท่ีศึกษา  
การทดลองปฏิบัติงานกับธุรกิจจ าลอง การเปิดการอบรม
เก่ียวกบังานอาชีพของหน่วยงานต่างๆ การเห็นความก้าวหน้า
และความส าเร็จของบุคคลอื่นๆ การท่ีสังคมยอมรับในการ
ประกอบอาชีพอิสระ การสนับสนุนของภาครัฐ  และการ
สนับสนุนของกลุ่มเพ่ือน ญาติ ครอบครัว เป็นต้น  สอดคล้อง
กับการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเป็น

ผู้ประกอบการ ของสุภาภรณ์ ขาวสวย [9] ที่กล่าวว่า ด้าน
พฤติกรรมหรือแนวโน้มต่อการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่สนใจจะออกไปประกอบอาชีพเป็น
ผู้ประกอบการเ ม่ือส า เร็จการศึกษาแล้ว มี เหตุผลว่า
ผู้ประกอบการมีความเป็นอิสระ  ไม่ต้องการเป็นลูกจ้างใคร
มากที่สุด นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ในระดับเห็นด้วยมาก คือ  ครอบครัว ญาติ และกลุ่มเพ่ือน 
จะมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ และมี
ความเห็นว่า วิชาที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรกในการ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการเป็นผู้ประกอบการ คือ วิชาการเงิน 
รวมทั้งมีความเห็นว่าสถาบันการศึกษาควรมีการปรับปรุงใน
ระดับมากในเรื่องการพัฒนาการฝึกงาน และพัฒนาหลักสูตร
ด้านการบัญชีเป็นอันดับแรก เพ่ือช่วยให้ประสบความส าเร็จ
ในการเป็นผู้ประกอบการ และยังสอดคล้องกับการศึกษา
ความต้องการเป็นผู้ ประกอบการของ นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของศิริพร ยาวิชัย [8] ที่
พบว่า  นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และ
มีความต้องการให้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ิม
รายวิชาที่ เ น้นการเป็นผู้ประกอบการและเ พ่ิมชั่ วโมง
การศึกษาภาคปฏิบัติมากข้ึน รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยได้สร้าง
เครือข่ายกับผู้ประกอบการและส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับ
ผู้ประกอบการที่ประสบความส า เร็จ และต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐ จัดหาแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ าและให้
การสนับสนุนด้านข้อมูลทางการตลาดแก่นักศึกษาที่ต้องการ
เริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ 
     4. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ
ขอ ง นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ แ ล ะ ศิ ล ปศ าสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จ าแนก
ตามสาขา วิช าที่ ศึ กษ า  พบ ว่ า  ทั ศ นค ติ ต่ อการ เป็ น
ผู้ประกอบการโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาบริหารธุรกิจ 4 ปี 
(รับรวม) มีทัศนคติด้านความรู้ ความเข้าใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ มากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และ
สาขาวิชาการตลาด ส าหรับด้านความรู้สึกต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ นักศึกษาบริหารธุรกิจ 4 ปี (รับรวม) มี
ทัศนคติด้านความรู้สึกต่อการเป็นผู้ประกอบการ มากกว่า
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด ส่วน
ด้านพฤติกรรม ต่อการเป็นผู้ ประกอบการ นักศึ กษา
บริหารธุรกิจ 4 ปี (รับรวม) มีทัศนคติด้านพฤติกรรมต่อการ
เป็นผู้ประกอบการ มากกว่า นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  
และสาขาวิชาการตลาด ซ่ึงอภิปรายผลการศึกษาได้ ว่า  
แนวโน้มเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 
(Digital Economy) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสารในเชิงธุรกิจมากย่ิงข้ึน ประกอบกับนักศึกษา
บริหารธุรกิจ 4 ปี (รับรวม) รหัส 58 เป็นนักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่วงของการใฝ่รู้ การต่ืนตัว
ทางด้านการประกอบอาชีพอิสระ เช่น การปลุกกระแสใน
เรื่องของ Start Up การท าการตลาดบนโลกออนไลน์ เป็นต้น 
รวมถึงกรณีตัวอย่างของผู้ท่ีประสบผลส าเร็จในวงการธุรกิจ
ของคนรุ่นใหม่มากมายที่จะท าให้เกิดแรงบันดาลใจ  ปลุก
กระแสให้คนรุ่นใหม่ต่ืนตัว สอดคล้องกับการศึกษาความ
คิดเห็นต่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่ของนักเรียนนักศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ของ สุทัศน์ บุญยืน [11] ที่
พบ ว่าความคิด เห็นที่ มี ต่อคุณสมบั ติ เบื้ อ ง ต้นส าหรั บ
ผู้ประกอบการใหม่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการ
เป็นคนไม่ท้อถอยง่าย ด้านการเป็นคนใฝ่รู้เสมอ และด้านการ
เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ส่วนความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านการเป็นนักเสี่ยง ด้านการเป็น
คนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ด้านการเป็นนักแสวงหา
โอกาสและด้านการเป็นคนที่มีเครือข่ายที่ดี     

7. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
     1. มหาวิทยาลัยควรน าผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานด้วยตนเอง
ของบัณฑิต และการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศในอนาคต  
     2. ควรศึกษาถึงทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รวมทั้งควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เพ่ือหาความสอดคล้องและความแตกต่างของ
ผลการวิจัยต่อไป 

8. กิตติกรรมประกาศ 
     งานวิจัยครั้ ง น้ีส า เร็จลงได้ ด้วยการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้เสียสละ
เวลาอันมีค่า ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวก แก่ผู้วิจัยใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล อันเป็นประโยชน์ย่ิงในการศึกษาวิจัย
ครั้งน้ี 
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Research and Development Strategies for a Bloom Bakery Home Shop 
Using the Business Model Canvas 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ส าหรับ

การเพิ่มผลประกอบการของร้านบลูมเบเกอรี่โฮมโดยใช้ Business Model Canvas เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงรูปแบบธุรกจิ 
น าไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมส าหรับการเพิ่มผลประกอบการให้สูงข้ึน ผลการวิจัยพบว่า จากการประเมิน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix  กิจการควรใช้กลยุทธ์ 2 
ประเภท คือ 1) กลยุทธ์เชิงแก้ไข ได้แก่ แผนกลยุทธ์การปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ และแผนกลยุทธ์การปรับปรุงและพัฒนา
สินค้า 2) กลยุทธ์เชิงรับ ได้แก่ แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการส่งผลท าให้ผลประกอบการของกิจการ ส าหรับ
ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2560) เมื่อเทียบกับปีก่อน (ปี 2559)  ได้แก่ รายได้จากการขายเพิ่มสงูขึ้น จากค่าเฉลีย่
ต่อเดือน 75,000 บาท เป็น 88,453 บาท  คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.94 และ ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น จากร้อยละ 
20  เป็น ร้อยละ 22.65 

ค าหลัก : กลยุทธ์ การจัดการธุรกจิ  Business Model Canvas 

Abstract 
This research uses a research and development model. It aims to improve and develop 

management strategies. For increasing the earnings of Bloom Bakery Home using Business Model Canvas is 
a tool to improve the business model leading to a strategic plan. The results of the research show that, 
from business environment assessment, SWOT analysis and strategic analysis with TOWS Matrix, the business 
should adopt two strategies. 1) Turnaround strategies include strategic plan for public relations 
improvements and strategic plan for products development. 2) Retrenchment strategies include strategic 
plan for management system development.The result of the business. For the 3-month period (April-June 
2017), compared to the previous year (2016), sales revenue increased. From an average of 75,000 baht per 
month to 88,453 baht, or increased 17.94%, and average net profit margin increased from 20.00% to 22.65%. 

Keywords : strategy , business management , Business Model Canvas 
 
1. บทน า 
     ร้านบลูมเบเกอรี่โฮม เป็นร้านผลิตและจ าหน่ายเบเกอรี่ 
โฮมเมดและกาแฟสด เปิดด าเนินงานมาเป็นเวลา 5 ปี ใน
รูปแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียว คุณสุภาพร จันดาดาล เจ้าของ
ร้าน เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายด้วยตนเองลูกค้าส่วนใหญ่เป็น

ลูกค้าประจ า  ผลประกอบการในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ 
จ านวนลูกค้า ยอดขาย และผลก าไร จะมีอัตราคงที่อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งอัตราผลก าไร ต่ ากว่าเป้าหมายของกิจการโดยใน
ปี 2559 ผู้ประกอบการมีนโยบายที่จะเพิ่มผลประกอบการให้
สูงขึ้นแต่ไม่มีองค์ความรู้และไม่มีข้อมูลพื้นฐานส าหรับการ
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วิเคราะห์ธุรกิจ ไม่มี รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่
ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ที่มี
ป ระสิ ทธิ ภาพได้  ซึ่ งหาก ไม่ ด า เนินการปรับปรุ งผล
ประกอบการโดยเร่งด่วน จะเกิดความเสี่ยงในการบริหาร
สภาพคล่อง ของกิจการจนน าไปสู่การปิดกิจการได้  ดังนั้น 
ผู้ประกอบการจึงมีความต้องการให้คณะผู้วิจัย ช่วยแก้ปัญหา 
โดยท าการวิจัย หาแนวทางส าหรับการเพิ่มผลประกอบการ
ของร้านให้สูงขึ้น 
     คณะผู้วิจัย มีแนวทางด าเนินการวิจัย โดยใช้การวิจัยและ
พัฒนา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ในการบริหาร 
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของร้านเบเกอรี่
และกาแฟสด ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง 
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับ รูปแบบ/กลยุทธ์การจัดการ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ด าเนินการวิ เคราะห์ธุรกิจ 
ร้านบลูมเบเกอรี่โฮม ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ ของกิจการ 
เนื่องจากผลประกอบการที่ดี จะต้องเริ่มจากรูปแบบธุรกิจที่ดี 
โดยเลือกใช้ Business Model Canvas เป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุง จัดท าแผนกลยุทธ์ร่วมกับผู้ประกอบการ ติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะ น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน 
กลยุทธ์ให้เหมาะสมส าหรับการเพิ่มผลประกอบการให้สูงขึ้น  
ผลที่ ค าดว่ าจะ ได้ รั บจากการวิ จั ยและพัฒนาครั้ งนี้  
ผู้ประกอบการจะมีกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ ส าหรับการเพิ่ม
ผลประกอบการให้สูงขึ้น และคณะผู้วิจัยจะสามารถน า 
องค์ความรู้ ไปสู่การพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างนวัตกรรม
เกี่ยวกับโมเดลกลยุทธ์การจัดการ ส าหรับการเพิ่มผล
ประกอบการ ในธุรกิจเบเกอรี่และกาแฟสดต่อไป  

2. วัตถุประสงค ์
     เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ ในการบริหารจัดการ 
ส าหรับการเพิ่มผลประกอบการของร้านบลูมเบเกอรี่โฮม 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการจัดการธุรกิจ (สุนีย์ 
และธานินทร์, 2552)  มีความส าคัญอย่างมาก ต่อการบริหาร
จัดการธุรกิจ ก่อนเริ่มด าเนินการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ใด ๆ 
ก็ตาม ต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก เป็นอันดับ
แรกก่อนเสมอ ปัจจัยส าคัญที่ต้องน ามาวิเคราะห์ ได้แก่ 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเจริญรุดหน้าของ
เ ทค โ น โ ลยี  ห ลั ง จ า ก น้ั น  จึ ง ด า เ นิ น ก า ร วิ เ ค ร า ะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรธุรกิจ เป็นล าดับต่อมา ซึ่งปัจจัย
ส าคัญท่ีต้องน ามาวิเคราะห์ ได้แก่ ความสามารถในการ
จัดการด้านการ- ตลาด ด้านการผลิต ด้านการจัดการ และ
ด้านการเงิน เครื่องมือที่นิยมน ามาใช้  ในการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม ในปัจจุบัน ได้แก่ การวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แล้วน าไปหาความสัมพันธ์แบบ
ตาราง ที่เรียกว่า TOWS Matrix ซึ่งจะท าให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์
ต่าง ๆ ท้ังกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
และกลยุทธ์เชิงรับ เพื่อน ามาใช้ เป็นแผนจัดการธุรกิจที่
เหมาะสมต่อไป อันจะน า ไปสู่การแสวงหาก าไรสูงสุดบน
ความยั่งยืนของธุรกิจนั้น ๆ 
     สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
หลั ก  ๆ  ไ ด้ แก่  สภาพแวดล้อมภายนอกธุ รกิ จ  และ
สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ   
      สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจ เป็นปัจจัยของธุรกิจ ซึ่ง
ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้ แต่มีอิทธิพลต่อระบบ
การ ตลาด คือ สร้างโอกาส หรืออุปสรรคแก่ธุรกิจ สามารถ
จ าแนกให้เห็นเด่นชัด ได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ สภาพแวดล้อม       
ระดับจุลภาค และสภาพแวดล้อมระดับมหภาค ส าหรับการ
วิเคราะห์ หรือก าหนดสภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจ เป็นสิ่งที่
กระท าได้ยาก เพราะนอกจากจะควบคุมไม่ได้แล้ว ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  
     สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ เป็นปัจจัยของธุรกิจซึ่ง
ผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้ตามความต้องการได้แก่ 
การตลาด การผลิต องค์กร และการเงินภายในธุรกิจ ซึ่ง
สภาพแวดล้อมภายในเหล่านี้ ผู้ประกอบการสามารถน ามาใช้
ในการวิเคราะห์เพื่อที่ จะระบุเป็นจุดแข็ง และจุดอ่อนของ
ธุรกิจได้ 
     การวิเคราะห์ SWOT หลักการส าคัญของการท าธุรกิจ 
(www.im2market.com, 2559)  เป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมนิ
สถานการณ์ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารก าหนด จุดแข็งและจุดอ่อน 
จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและปัญหาอุปสรรค จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนถึงผลกระทบที่มีต่อ 
ศักยภาพในการท างานขององค์กร ค าว่า SWOT เป็นตัวย่อท่ี
มีความหมาย ดังนี ้
     S มาจาก ค าว่า  Strengths หมายถึง  จุดแข็ง  หรือ          
ข้อได้เปรียบ เป็นปัจจัยภายในที่มีผลดีต่อการด าเนินงานของ
องค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องค้นหาความสามารถที่โดดเด่น เพื่อ
น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์  ให้เหมาะสมกับลักษณะการ
บริหารงานขององค์กร เช่น องค์กรภาครัฐน ามากลยุทธ์
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย หรือตามแผนท่ี
วางไว้ ส่วนองค์กรธุรกิจ น าจุดแข็งมาก าหนดเป็นกลยุทธ์ 
เพื่อให้มีความสามารถโดดเด่นเหนือคู่แข็งทางด้านการตลาด 
     W มาจาก ค าว่า Weaknesses หมายถึง จุดอ่อน หรือ    
ข้อเสียเปรียบ เป็นปัจจัยภายในที่มีผลกระทบ หรือส่งผลเสีย
ต่อการบริหารงานขององค์กร เช่น ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เครื่องมือเครื่องใช้ขาดคุณภาพ 
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หรือ ไม่ได้มาตรฐาน ท าให้องค์กรไม่สามารถน ามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงาน 
     O มาจาก ค าว่า Opportunities หมายถึง โอกาส หรือ
ปัจจัยภายนอกที่เอื้ออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อมที่น ามาใช้ ให้เกิด
ประโยชน์แก่การด าเนินงาน 
     T มาจาก  ค าว่า  Threats หมายถึง  อุปสรรค  หรือ
ข้อจ ากัด ที่เป็นภัยคุกคาม ต่อการด าเนินงานขององค์กร เป็น
ปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ นอกจาก
การควบคุมและวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางป้องกันให้ได้รับ
ผลกระทบหรือมีความเสียหายน้อยลง 
     TOWS Matrix  (สุนีย์ และธานินทร์, 2552) หลังจากท่ีมี
การประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แล้วก็จะน าข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ โดยตารางที่
เรียกว่า TOWS Matrix  ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ท าให้เกิดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
     1) กลยุทธ์เชิงรุก  เป็นการใช้จุดแข็งบนโอกาสที่มี ได้มา
จากการน า ข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง
และโอกาส มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก 
      2) กลยุทธ์ เ ชิงป้องกัน เป็นการใช้จุดแข็ง  ป้องกัน
อุปสรรค  ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม 
ที่เป็นจุด-แข็งและข้อจ ากัด มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะ
น ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน 
     3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข เป็นการขจัดจุดอ่อนโดยใช้โอกาส  
ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม ที่เป็น
จุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อจะน ามาก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข 
     4) กลยุทธ์เชิงรับ เป็นการขจัดจุดอ่อนป้องกันอุปสรรค  
ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม ที่ เป็น
จุดอ่อนและอุปสรรค มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามา
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
ด าเนินการวิจัยและพัฒนา มี 8 ข้ันตอน  ดังนี ้
4 .1  ด า เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  เกี่ ยวกับ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของกิจการร้านเบเกอรี่และกาแฟสด 
ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง รวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิ เกี่ยวกับรูปแบบ/กลยุทธ์การจัดการธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม น าข้อมูลมาจ าแนก  จัดกลุ่ม และวิเคราะห์
ศักยภาพในการแข่งขัน  เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
ของกิจการ 

4.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการบริหารงานภายใน
กิจการร้านบลูมเบเกอรี่โฮม ในด้านการจัดการ การเงิน  
การผลิต และการตลาด  เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
ของกิจการ 
4.3 น าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ
กิจการ มาวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย TOWS 
Matrix  และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับกิจการ 
4.4 ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจของกิจการ โดยใช้ Business 
Model Canvas  เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง เนื่องจาก 
เป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ เห็นภาพชัดเจน และ
สามารถด าเนินการร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ประกอบการ
ได้  
4.5 จัดท าแผนกลยุทธ์ร่วมกับผู้ประกอบการ ตามรูปแบบ
ธุรกิจ ที่ปรับปรุงแล้ว 
4.6 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ และด าเนินการตามแผน
ร่วมกับผู้ประกอบการ 
4.7 ติดตามประเมินผล หากผลการประเมินเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ จะด าเนินการสรุปผลการวิจัย แต่หากผล
การประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะต้องปรับปรุงแผน 
กลยุทธ์ และด าเนินการตามแผนที่ปรับปรุง จนกว่าจะได้ผล
ตามเป้าหมาย 
4.8 สรุปผลการวิจัย  

 
5. ผลการวิจัย 
    ผลการวิจัยและพัฒนา มีดังนี้ 
5.1 การประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของกิจการร้าน 
บลูมเบเกอรี่โฮม พบว่า   
5 . 1 . 1  ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย น อ ก ธุ ร กิ จ ( External 
Environment) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการไม่สามารถ
ควบคุมได้  แต่ส่งผลต่อการสร้างโอกาส (Opportunities) 
และ อุปสรรค (Threats) แก่ธุรกิจ จ าแนกเป็น 2 ระดับ 
ได้แก่ สภาพแวดล้อมระดับจุลภาคและ สภาพแวดล้อม
ระดับมหภาค ดังนี ้
5.1.1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาค (Micro 
External Environment) คือ สภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้ แต่ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1   ตลาด หรือ ลูกค้า (Market) 
กาแฟ 
     จากข้อมูลของสถาบันอาหาร  ระบุว่าการเติบโตของ
ธุรกิจร้านกาแฟ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริ โภคชาวไทย ซึ่ งแต่ เดิมคนไทยนิยมดื่ มกาแฟ
ส าเร็จรูป แต่ปัจจุบันนี้ คนไทยได้หันมาบริโภคกาแฟคั่วบด
กันมากขึ้น เหตุผลหนึ่งมาจากร้านกาแฟ ที่มีการตกแต่งให้มี
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ความหรูหรา ทันสมัย สร้างบรรยากาศรื่นรมย์ เหมาะส าหรับ
การนั่งดื่มกาแฟ เห็นได้จากอัตราการบริโภคกาแฟของคน
ไทย โดยที่คนไทยบริโภคกาแฟ เป็นเครื่องดื่มอันดับหนึ่งการ
บริโภคกาแฟของคนไทยถือว่าเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ พบว่า มีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
ในปี 2552 เป็น 0.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2555 ถือว่าอยู่
ในระดับต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียด้วยกันที่มี
การบริโภคสูง เช่น ญี่ปุ่น และบรูไน ที่มีการบริโภคเฉลี่ย 3-4 
กิโลกรัมต่อปี ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นแบบเห็นผลิตภัณฑ์
แล้วตัดสินใจซื้อ คือเข้าไปในร้านเพื่ออยากดื่มกาแฟจริงๆ 
โดยราคากาแฟทั่วไปที่อยู่ในระดับกลางมีราคาอยู่ท่ี 40 – 50 
บาท และเกิดความคาดหวังว่าเมื่อจ่ายเงินไปแล้ว จะได้รับ
บริการอะไรกลับมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการ บรรยากาศ
ภายในร้าน 

 
รูปที่ 1 อัตราการบริโภคกาแฟต่อหัว 

     ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ปี2553-2557) ตลาดกาแฟ
ของประเทศไทย เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.3 ต่อปี โดยปี 2557 
มีมูลค่า 33,768 ล้านบาท แบ่งเป็นกาแฟคั่วบด 2,911 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.6 อัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
7.08 ต่อปี กาแฟส าเร็จรูป 30,857 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ  92.4 อัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.35 ต่อปี 

 
รูปที่ 2 มูลค่าตลาดกาแฟคั่วบดและส าเรจ็รูป 

 

ธุรกิจร้านกาแฟเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.4 ต่อป ี จากปี 2552 ที่
มีมูลค่าทางการตลาด 14,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 17,400 
ล้านบาท ในปี 2557 

 
รูปที่ 3 มูลค่าตลาดธุรกิจรา้นกาแฟ 

ธุรกิจร้านกาแฟ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คอฟฟี่ช็อป 
(Coffee shop) และคาเฟ่ (Café) ส่วนที่เป็นคอฟฟี่ช็อปเป็น
ร้านที่มุ่งขายกาแฟเป็นหลัก อาจมีเบเกอรี่เป็นส่วนประกอบ 
โดยมีส่วนแบ่งของตลาดร้อยละ 49.0 มูลค่าประมาณ  
8,540 ล้านบาท อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.0 เป็นผล
มาจากคอฟฟี่ ช็อปที่ เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้ ง การเข้ามาของ
ผู้ประกอบการใหม่ และคาเฟ่ ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ขายอาหาร
ประเภทอื่นควบคู่ไปด้วย มีทั้งอาหารว่าง ,อาหารจานหลัก 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คนท างาน นักศึกษา และครอบครัว 
ปัจจุบันร้านกาแฟประเภทคาเฟ่ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 
51.0 มูลค่าทางตลาด 8,860 ล้านบาท ของมูลค่าตลาดธุรกิจ
กาแฟทั้งหมด 

 
รูปที่ 4 มูลค่าตลาดธุรกิจรา้นกาแฟ จ าแนกตามประเภท 

 
     จากการคาดการณ์ของสถาบันอาหาร คาดว่าสิ้นปี 2558 
ธุรกิจร้านกาแฟจะมีมูลค่า 18,300 ล้านบาท เติบโตจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 5.0 โดยเฉพาะธุรกิจร้านกาแฟคอฟฟี่ช็อปที่มี
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อัตราการเติบโตร้อยละ 8.9 แต่เป็นการเติบโตในอัตราที่ต่ า
กว่าปี 2557 เพียงเล็กน้อย เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว แต่ร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยม จะได้รับผลกระทบไม่
มากนักเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง อย่างไรก็
ตาม เมื่อเศรษฐกิจในประเทศเข้าสู่สภาวะปกติ ธุรกิจร้าน
กาแฟสามารถเติบโตในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6.7 ต่อปี โดยในปี 
2561 คาดว่าธุรกิจร้านกาแฟจะมีมูลคา่ 22,500 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจัยส าคัญ มาจากการเพิ่มจ านวนของร้านกาแฟ โดยเฉพาะ
การขยายสาขาของ ผู้ประกอบการชาวไทย และต่างประเทศ 
เพื่อเพ่ิมยอดขายให้กับธุรกิจ 
     โอกาสในเติบโตของธุรกิจกาแฟในประเทศไทย ยังมีได้
อีกมาก จึงท าให้ธุรกิจร้านกาแฟ ได้รับความสนใจจากนัก
ลงทุนชาวต่างชาติหลายราย ในการเข้ามาประกอบธุรกิจร้าน
กาแฟในประเทศ รวมทั้ง บริษัทผู้ผลิตภายในประเทศไทยเอง
ที่มีกิจการเกี่ยวข้องกับกาแฟธุรกิจร้านอาหาร ตลอดจนผู้
ประ- กอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ก็เข้ามา
ลงทุนในธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจร้าน
กาแฟ มีความรุนแรงเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด จนท าให้
ร้านค้า ที่ไม่มีความพร้อมต้องออกจากธุรกิจไปเป็นจ านวนไม่
น้อย 
     นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง แบรนด์กาแฟต่าง ๆ 
รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟที่มองเห็น
หนทางเข้ามาใช้กาแฟท าธุรกิจ เช่น เซเว่น-อีเลฟเว่น ที่เป็น
ร้านสะดวกซื้อ กระจายสาขาอยู่ตามทั่วประเทศ และมี 
ร้านกาแฟอยู่ในนั้นถึง 2,000 – 3,000 สาขา อีกทั้งมีการ
ควบคุมคนให้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบ
กับผู้ประกอบการร้านกาแฟอย่างแน่นอน แต่ในภาพรวม
ธุรกิจกาแฟยังคงถือเป็นโอกาสของคนไทย 
เบเกอร่ี 
     จากข้อมูล การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชากร พ.ศ.2556 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 
ประชากรไทยบริโภคอาหารว่างมากถึงร้อยละ 79.3 ของ
ประชากร โดยวัยเด็กหรือผู้มีอายุระหว่าง 6-14 ปี เป็นกลุ่มที่
มีการบริโภคอาหารว่างสูงสุด ร้อยละ 89.8 รองลงมาคือ 
เยาวชน ผู้มีอายุระหว่าง 15-24 ปี ร้อยละ 85.5 วัยท างาน
หรือผู้มีอายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 77.6 ส่วนวัยสูงอายุ
หรือผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอัตราการบริโภคอาหารว่างต่ าสุด 
ร้อยละ 70.8  แสดงให้เห็นว่า อาหารว่างเข้ามามีบทบาทใน
การบริโภคของคนไทยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดธุรกิจเกี่ยวกับ 
การผลิตและจ าหน่ายอาหารว่างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
     เบเกอรี่ เป็นอาหารว่างประเภทหนึ่งซึ่งได้รับความนิยม
ในการบริโภค และมีผู้ประกอบการจ านวนมากให้ความสนใจ 
ในการเลือกประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเบเกอรี่  
เนื่องจาก เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงนัก อีกทั้งผลิตภัณฑ์ 

เบเกอรี่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในการใช้เลี้ยงรับรองใน
งานจัดเลี้ยงต่างๆ ท าให้ ตลาดเบเกอรี่ในประเทศ มีโอกาส
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของสถาบันอาหาร พบว่า 
ในปี 2553 มูลค่าตลาดเบเกอรี่ จ านวน 16,187 ล้านบาท 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 22,368 ล้านบาท ในปี 2557 คิดเป็น
อัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.4 ต่อปี ซึ่งเป็นผลจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความต้องการ ของผู้บริโภคทุกกลุ่ม พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มี
ความสวยงาม และดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค ตลอดจน
การขยายช่องทางการจ าหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย 
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 
รูปที่ 5 มูลค่าตลาดผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ 

 
     ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากแป้งสาลี 
แปรรูปและท าให้สุกโดยการอบ แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ 
ได้แก่ ขนมปัง (Bread) เค้ก (Cake) เพสทรี (Pastry) และ 
คุกกี้ (Cookie)  จากข้อมูลของสถาบันอาหารพบว่า ขนมปัง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนการจ าหน่ายในประเภทมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 54.0 ของมูลค่าตลาดเบเกอรี่ทั้งหมด หรือ
มูลค่า 12,838 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตสูงสุดในช่วง 
5 ปีที่ผ่านมา ในอัตราร้อยละ 9.5 ต่อปี เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่ เป็นการผลิต ในระดับอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นตลาด
ระดับกลางและล่างราคาจ าหน่ายจงึไม่สงูมากนัก อีกท้ังความ
หลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้
บ่อยครั้ง นอกจากนี้  ผู้ประกอบการรายใหญ่ มุ่งเน้นการ
กระจายช่องทางการจ าหน่าย โดยผ่านร้านสะดวกซื้อและ
ร้านค้าในชุมชน เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น โดย 
ขนมปังขาว (White Bread) ได้รับความนิยมมากที่สุด มี
สัดส่วนประมาณรอ้ยละ 45.0 ของมูลค่าตลาดขนมปังทั้งหมด 
ขณะที่  ขนมปังผสมธัญพืช (Whole Grain หรือ whole 
meal) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ ตามกระแสสุขภาพ
ในสังคมเมือง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพ 
เช่น  งาด า  ข้าวโอ๊ต  ถั่ว และน้ าผึ้ง   
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     เค้ก ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22.0 หรือมูลค่า 5,098 
ล้านบาท อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.6 ต่อปี ซึ่งได้รับ
ผลดีจากการขยายตัว ของร้านกาแฟสด ท่ีได้รับความนิยม
อย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงการเข้ามาสู่ธุรกิจของ 
“โฮมเมดเบเกอรี่” ที่มุ่งเน้นคุณภาพและความสดใหม่ของ
ผลิตภัณฑื ส าหรับผลิตภัณฑ์เพสทรีและคุกกี้ ครองส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 19.0 มูลค่า 4,432 ล้านบาท และร้อยละ 5.0 
มูลคา 1,148 ล้านบาท ตามล าดับ 

 
รูปที่ 6 ส่วนแบ่งตลาดเบเกอรี่ จ าแนกตามผลิตภัณฑ ์

     การแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่  ตามระดับราคา 
สามารถแบ่งได้เป็น ตลาดพรีเมี่ยมหรือตลาดระดับบน มีส่วน
แบ่งตลาดร้อยละ 42.0 หรือมูลค่า 9,903 ล้านบาท อัตรา
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.0 ต่อปี ตามการขยายตัวของร้าน 
เบเกอรี่ของผู้ประกอบการทั้งทุนไทยและต่างชาติ ซึ่งเข้า
กับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่นิยมไปนั่งตามร้านขนม เพื่อ
พักผ่อน นั่งคุยกับเพื่อน นั่งอ่านหนังสือ เพื่อผ่อนคลายควบคู่
กับการเพิ่มขึ้นของ ร้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ลักษณะโฮมเมด 
ของบรรดาผู้ประกอบ- การรุ่นใหม่ ทั้งนี้ เพื่อชิงสัดส่วนตลาด
ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ระดับกลางโดยอาศัยจุดเด่น คือ ผลิตภณัฑ์
ที่สดใหม่ การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสามารเลือกหาซื้อ
ได้ง่าย สินค้ามีความหลากหลาย ราคาที่เหมาะสมกับคณุภาพ 
และสินค้าท่ีมีรสชาติถูกปากกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 
กลุ่มที่ 2 ผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบ (Suppliers) 
     ผู้ประกอบกิจการ จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่และ
ชงเครื่องดื่ม จาก 2 แหล่ง คือ วัตถุดิบประเภทของแห้ง ได้แก่ 
แป้ง ผงฟู สี เนย นมผง ช๊อกโกแลต ผลไม้แช่เย็น ซื้อจาก
ห้างสรรพสินค้าใน อ.เมือง จ.ระยอง ความถี่ในการซื้อ 3 ครั้ง
ต่อเดือน ส่วนเมล็ดกาแฟคั่วสั่งซื้อทางไปรษณีย์จากผู้ขายใน
กรุงเทพมหานครความถี่ในการซื้อ 1 ครั้งต่อเดือน วัตถุดิบ
ประเภทของสด ได้แก่ ผลไม้สด ไข่ไก่ มะพร้าว นมสด ซื้อ
จากตลาดสดเทศบาลเมืองระยอง โดยมีผู้ขายประจ า 
จัดเตรียมวัตถุดิบที่ต้องการ ความถี่ ในการซื้อ 1 ครั้งต่อ
สัปดาห์  บรรจุ-ภัณฑ์ ได้แก่ กล่องใส่เค้ก ถ้วยใส่Topping 

แก้วน้ า ถุงพลาสติก ช้อนพลาสติก กระดาษฟรอย ซื้อจาก
ร้านขายส่งวัสดุอุปกรณ์ท าเบเกอรี่ใน อ.เมือง จ.ระยอง 
กลุ่มที่ 3คนกลางทางการตลาด(Marketing Intermediaries) 
     กิจการร้านบลูมเบเกอรี่โฮมมีช่องทางการจัดจ าหน่าย
สินค้า 1 ช่องทาง คือ การขายปลีกหน้าร้านโดยไม่มีการ
จ าหน่ายสินค้าผ่านคนกลาง  
กลุ่มที่ 4 สาธารณชนและกลุ่มผลประโยชน์ (Publics) 
     เนื่องจากกิจการร้านบลูมเบเกอรี่โฮม  เป็นกิจการเจ้าของ
คนเดียวขนาดเล็ก ที่ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยทั่วไป ท าให้ไม่มีกลุ่มผลประโยชน์ใดเข้ามา
เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 
5.1.1.2 สภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหภาค (Macro 
External Environment) คือ สภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้และธุรกิจไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่ม
ลดได้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 การเมืองและกฎหมาย (Political and Laws) 
     จากการศึกษา ไม่พบผลกระทบทางการเมืองต่อการ
บริหารจัดการกิจการ  ด้านกฎหมายมีผลกระทบเกี่ยวกับการ
เสียภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 
กลุ่มที่ 2 เศรษฐกิจ (Economic) 
     จากข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง ของ
ส านักงานคลังจังหวัดระยอง ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง 
เมษายน 2560 พบว่า  
     ภาพรวมเศรษฐกิจในเดือนมกราคม 2560 มีสัญญาณ
ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวต่อเนื่อง 
ด้านอุปทานขยายตัวจากภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 
และภาคบริการ ด้านอุปสงค์ขยายตัวจากการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ด้าน
การเงิน เงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 8.5 สินเช่ือรวมขยายตัว
ร้อยละ 3.2 ด้านเสถีรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปของจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 1.6 การจ้างงานขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 และรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 65.5  
     ด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวร้อยละ 13.1 จากเดือน
เดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก 

1) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 
17.2    

2) ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 77.5  
3) ดัชนีภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 0.2 จากการ

ขยายตัวตามจ านวนนักท่องเที่ยว และอัตราการเข้าพัก
โรงแรม 
     ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวร้อยละ 5.5 จากเดือน
เดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก 
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1) ดัชนีด้านการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 
40.9 โดยพิจารณาจาก ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ขยายตัว
ร้อยละ 42.3  ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่หดตัว
ร้อยละ 14.9 และปริมาณรถยนต์จดทะเบียนใหม่หดตัว 
ร้อยละ 18.7  

2) ดั ช นีการ ใ ช้ จ่ ายภาครั ฐ  หดตั วร้ อยละ  15.4  
เนื่องจาก รายจ่ายประจ าภาครัฐ มีเพียง 615.7 ล้านบาท  
หดตัวร้อยละ 12.9 และรายจ่ายลงทุนภาครัฐ  334.9 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 8.1 

3) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 0.8  
เนื่องจาก สินเช่ืองเพื่อการลงทุนขยายตัวร้อยละ 3.2 ปริมาณ
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 7.3 
และพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง หดตัวร้อยละ 22.3 
     ภาพรวมเศรษฐกิจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560  มีสัญญาณ
ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน และชะลอตัวจากเดือน
ก่อนหน้า ด้านอุปทานขยายตัวจากภาคอุตสาหกรรม  
ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ ด้านอุปสงค์หดตัวจากการ
ใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัว ด้านการเงิน เงินฝากรวมขยายตัว 
ร้อยละ 9.0 สินเช่ือรวมขยายตัวร้อยละ 3.6 ด้านเสถีรภาพ
เศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 
1.5 การจ้างงานขยายตัวร้อยละ 2.0 และรายได้เกษตรกร
ขยายตัวร้อยละ 122.1  
     ด้านอุปทาน (การผลิต)  ขยายตัวร้อยละ 5.7 จากเดือน
เดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก 

1) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 5.3    
2) ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 93.1    
3) ดัชนีภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 3.5  ตามจ านวน

นักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น 
ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย)  หดตัวร้อยละ 6.9 จากเดือน
เดียวกันของปกี่อน สะท้อนจาก 

1) ดัชนีด้านการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 
24.5 โดยพิจารณาจาก ภาษีมูลค่าเพิ่มการน าเข้าของกลุ่ม
เช้ือเพลิง (น้ ามันดิบ) และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่
เพิ่มขึ้น  

2) ดั ช นีการ ใ ช้ จ่ ายภาครั ฐ  หดตั วร้ อยละ  28.2  
เนื่องจาก ผลกระทบการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า รายจ่าย
ลงทุนภาครัฐและส่วนท้องถิ่น 

3) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน  หดตัวร้อยละ 5.5  
เนื่องจาก พื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัย
และปริมาณรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ จดทะเบียนใหม่ ขณะที่
ปริมาณสินเช่ือเพื่อการลงทุนขยายตัวเล็กน้อย 
     ภาพรวมเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม 2560  มีสัญญาณ 
หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน และหดตัวจากเดือนก่อน

หน้า ด้านอุปทานหดตัว จากภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ 
ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการขยายตัว ด้านอุปสงค์
ขยายตัวจากการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ 
ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัว ด้านการเงิน เงินฝากรวม
ขยายตัวร้อยละ 8.4 สินเ ช่ือรวมขยายตัวร้อยละ 3.3  
ด้านเสถีรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของ
จังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 1.0 การจ้างงานขยายตัวร้อยละ 3.1 และ
รายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 101.2 เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตยางพาราที่ออกสู่ตลาดมากที่สภาพอากาศเอื้อต่อการ
ออกกรีดยาง และราคายางที่ปรับตัว สูงขึ้น มูลค่าการน าเข้า
ส่งออกด่านศุลกากร พบว่า มูลค่าการน าเข้า 48,546.8 ล้าน
บาท และมูลค่าการส่งออก 25,234.6 ล้านบาท  
     ด้านอุปทาน (การผลิต) หดตัวร้อยละ 5.4 จากเดือน
เดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก 

1) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 10.4    
2) ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม  ขยายตัวร้อยละ 

280.2    
3) ดัชนีภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 4.9  ตามจ านวน

นักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซีย ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมาตรการ
ยกเว้นและลดค่ าธรรม เนี ยมวี ซ่ า  ซึ่ งขยายถึ ง เดื อน 
สิงหาคม 2560 
     ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวร้อยละ 6.3 จากเดือน
เดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก 

1) ดัชนีด้านการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 
23.1 โดยพิจารณาจาก ภาษีมูลค่าเ พ่ิมการน าเข้าของ 
กลุ่มเช้ือเพลิง (น้ ามันดิบ) ในขณะที่ภาษีเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคภายในประเทศ ปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่หดตัว  

2) ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ 7.6  เนื่องจาก 
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุนภาครัฐ
เพิ่มขึ้น ตามมาตรการกระตุ้นการเบิกจ่ายของรัฐบาล 

3) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน  หดตัวร้อยละ 2.0  
เนื่องจาก พื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวม และปริมาณ
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ จดทะเบียนใหม่ ขณะที่ปริมาณ
สินเช่ือเพื่อการลงทุนขยายตัว 
     ภาพรวมเศรษฐกิจในเดือนเมษายน 2560  มีสัญญาณ 
หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน  และปรับตัวดีขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้า ด้านอุปทานขยายตัวจากภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ ขณะที่ภาคเกษตรกรรมหดตัว ด้านอุปสงค์
หดตัวจากการใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน ขณะที่ การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ด้านการเงิน  
เงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ7.2 สินเช่ือรวมขยายตัวร้อยละ 
3.0 ด้านเสถีรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปของ
จังหวัด อยู่ที่ร้อยละ -0.1 การจ้างงานขยายตัวร้อยละ 2.4 
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และรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 16.9 เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตยางพารา ทุเรียนและราคาสุกรที่ปรับสูงขึ้น 
     ด้านอุปทาน (การผลิต)  ขยายตัวร้อยละ 4.5 จากเดือน
เดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก 

1) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 5.6    
2) ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ 7.0  
3) ดัชนีภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 2.7  จากการ

จ านวนนักท่องเที่ยว และอัตราเข้าพักโรงแรม ที่เพ่ิมขึ้น 
     ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวร้อยละ 9.4 จากเดือน
เดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก 

1) ดัชนีด้านการบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ 7.4 
โดยพิจารณาจาก ภาษีมูลค่าเพิ่มภาคเอกชนรายใหญ่ของ
กลุ่มกิจการก่อสร้างเฉพาะงาน และกลุ่มกิจการขายส่ง และ
ขายปลีก การซ่อม ยานยนต์ และจักรยานยนต์ลดลง  

2) ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ 8.5  เนื่องจาก 
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าของภาครัฐ และส่วนท้องถิ่น 
ขณะที่รายจ่ายลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น ตามมาตรการกระตุ้น
การเบิกจ่ายของรัฐบาล 

3) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ 10.7  
เนื่องจาก พื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวมลดลง ขณะที่
ปริมาณรถยนต์เพื่อการพาณชิย์ จดทะเบียนใหม่ และปริมาณ
สินเช่ือเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 

ตารางที่ 1  ดัชนีร้อยละภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง  
              ด้านอุปทาน 

ด้าน 
อุปทาน 

ดัชนีร้อยละ (ขยายตัว (+), หดตัว (-)) 
ม.ค.  
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค.  
60 

เม.ย. 
60 

ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกร
รม 

+17.2 +5.3 -10.4 +5.6 

ดัชนีผลผลิต
ภาค
เกษตรกรรม 

+77.5 +93.1 +280.2 -7.0 

ดัชนีภาค
บริการ 
 

+0.2 +3.5 +4.9 +2.7 

ที่มาของข้อมูล : ส านักงานคลังจังหวัดระยอง 
 
 
ตารางที่ 2  ดัชนีร้อยละภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง  
               ด้านอุปสงค ์

ด้าน 
อุปสงค ์

ดัชนีร้อยละ (ขยายตัว (+), หดตัว (-)) 
ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  

60 60 60 60 
ดัชนกีาร
บริโภค
ภาคเอกชน 

+40.9 +24.5 +23.1 -7.4 

ดัชนกีารใช้
จ่ายภาครัฐ 

-15.4 -28.2 +7.6 -8.5 

ดัชนกีารลงทุน
ภาคเอกชน 

+0.8 -5.5 -2.0 -10.7 

ที่มาของข้อมูล : ส านักงานคลังจังหวัดระยอง 

กลุ่มที่ 3 สังคม (Social) 
     จากข้อมูลสภาพสังคมจังหวัดระยอง ของส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง พบว่า เดิมชาวระยองส่วน
ใหญ่อาศัยตามบริเวณชายฝั่งทะเลและแม่น้ า โดยประกอบ
อาชีพประมง ต่อมามีการขยายตัวขึ้นในบริเวณที่ราบชายฝั่ง
เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการตั้งบ้านเรือนตาม
ลักษณะของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต่อมาในปี 2524 
จังหวัดระยองถูกให้เป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกเป็นศูนย์ปิโตรเคมีที่ส าคัญของชาติจัดตั้งเป็น
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และมีโรงงานอุตสาหกรรม
เกิดขึ้นจ านวนมากทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมและนอกเขต
นิคมอุตสาหกรรมมีแรงงานจากต่างจังหวัดหลั่งไหลเข้ามาใน
แต่ละปีเป็นจ านวนมาก ลักษณะทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป
จากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ประชาชนใน
จังหวัดระยองรักความสงบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในสิ่ง
ที่ดี ดังนั้นจึงท าให้จังหวัดระยองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่
อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นก็ยังคงอยู่ โดย 
ชาวพ้ืนเมืองมีส าเนียงการพูดและภาษาถิ่นเฉพาะ 
     จากข้อมู ล ระบบสถิติ ทา งการทะ เบี ยน ของกรม 
การปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2559 พบว่า ประชาชน
ในอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง มีจ านวนรวม 98,685 คน  
จ าแนกเป็นเพศชาย 48,836 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 และ
เพศหญิง 49,849 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 
กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยี (Technological) 
    การประกอบธุรกิจร้านกาแฟสด อาศัยอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
ได้แก่ เครื่องชงกาแฟ ส่วนธุรกิจร้านเบเกอรี่ ใช้อุปกรณ์ที่
ส าคัญ ได้แก่ เตาอบ เครื่องตีส่วนผสม 
5.1.2  สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ (Internal Environment) 
เป็นปัจจัยของธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้ 
ตามความต้องการ โดยน าไปใช้ในการวิเคราะห์ จุดแข็ง 
(Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses) ของธุรกิจส่งผล
ต่อการประเมิน และ การก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์
ของกิจการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 การตลาด (Marketing) 
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     จากการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ด้านตลาดหรือ
ลูกค้า ผู้บริโภคกาแฟสดและเบเกอรี่ โดยใช้แบบสอบถาม
ประชาชนในต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ านวน 
120 คน  พบว่า ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 86.0 เป็นเพศหญิง 
ช่วงอายุระหว่าง 30-50 ปี โดยเป็นผู้ที่มีที่อยู่หรือท่ีท างาน อยู่
ห่างจากที่ตั้งร้านไม่เกิน 5 กิโลเมตร ชอบดื่มเครื่องดื่มเย็น
ประเภทใส่นมและครีม เช่น กาแฟสด ชาเขียว ชาเย็น และ
โกโก้ พร้อมกับเบเกอรี่  ประเภท เค้ก ในระหว่างเวลา  
11.30 น. – 15.30 น. การซื้อสินค้าประมาณร้อยละ 70.0 
ซื้อกลับบ้าน และส่วนที่เหลือ นั่งรับประทานที่ร้าน ซึ่งจะใช้
เวลาในการรับประทานที่ร้าน ไม่เกิน 40 นาที ลูกค้าประมาณ
ร้อยละ 90.0 จะเป็นลูกค้าประจ าของร้านใดร้านหนึ่ง ความถี่
ในการซื้อ มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์   
     ผลการศึกษาความพึ งพอใจของลูกค้ า  ของร้ าน 
บลูมเบเกอรี่โฮม จ านวน 20 คน พบว่า ลูกค้าพึงพอใจด้าน
ราคามากท่ีสุด คือ มีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า  
รองลงมา คือ ด้านสถานท่ีภายในร้าน สะอาด สวยงาม  
ด้านบริการ คือ ผู้จ าหน่ายสินค้าให้บริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เป็นกันเอง ส่วนด้านรสชาติผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค พึงพอใจใน
ระดับน้อย คือ รสชาติไม่ถูกปาก ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกน้อย   
    คู่แข่งในพื้นที่รัศมีจากร้าน 10 กิโลเมตร มีคู่แข่งประเภท
ร้านกาแฟสด จ านวน 12 ร้าน ส่วนร้านเบเกอรี่โฮมเมด ไม่มี
ผู้ประกอบการรายอื่นเปิดให้บริการ 
กลุ่มที่ 2 เทคนิค (Technical) 
     จ า ก ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์
ผู้ประกอบการ ร้านบลูมเบเกอรี่โฮม จ านวน 1 คน พบว่าการ
บริหารจัดการร้านเป็นรูปแบบเจ้าของคนเดียว ด าเนินงาน
โดยเจ้าของร้าน ทั้งการชงเครื่องดื่ม และ เบเกอรี่ ไม่มี
พนักงาน  ไม่มีระบบการจัดท าบัญชี แหล่งวัตถุดิบ จัดซื้อจาก
ห้างสรรพสินค้า และตลาดสดโดยการซื้อปลีก ช่องทางการ
จ าหน่ายมี 1 ช่องทาง คือ ขายหน้าร้าน ผลิตภัณฑ์ในร้าน 
ได้แก่ เค้กส้ม เค้กมะพร้าว และซิปฟ่อนเค้ก เครื่องดื่ม ได้แก่  
กาแฟสด ชาเขียว ชาเย็น และโกโก้ 
กลุ่มที่ 3 การเงิน (Financial) 
     จ า ก ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์
ผู้ประกอบการ ร้านบลูมเบเกอรี่โฮม จ านวน 1 คน พบว่า 
ผู้ประกอบการ ด าเนินงานภายในร้านเพียงคนเดียว ไม่มี
แผนการด าเนินงาน ใช้เงินทุนของตนเอง ไม่มีการวางระบบ
การบริหารงาน ไม่มีระบบการบัญชี ไม่มีการจัดท าบัญชี หรือ
วางแผนทางการเงินมีเพียงเครื่องบันทึกเงินสด บันทึกการรับ
เงินค่าขายสินค้า  เป็นรายวัน 
5.2 ผลการวิเคราะห์ SWOT ของกิจการ ร้านบลูมเบเกอรี่
โฮมพบว่า 
5.2.1 จุดแข็ง (Strengths) : S 

-ผู้ประกอบการมีความตั้งใจในการพัฒนาร้านอยู่เสมอ 
-ผู้ประกอบการให้บริการลูกค้าดี เป็นท่ีพอใจแก่ลูกค้า 
-ราคาผลิตภัณฑ์ถูกกว่าคู่แข่ง 
-สถานท่ีเหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 
-ร้านมีผลิตภัณฑ์ทั้งกาแฟสดและเบเกอรี่จ าหน่ายในแห่งเดยีว 
-ท าเลที่ตั้งติดถนนสายหลัก 
5.2.2 จุดอ่อน (Weaknesses) : W 
-ผู้ประกอบการขาดประสบการณ์ในการประกอบอาหาร 
-ผลิตภัณฑ์รสชาติไม่ถูกปากลูกค้า 
-ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกน้อยชนิด 
-ไม่มีการประชาสัมพันธ์กิจการ 
-ป้ายร้านไม่ชัดเจน ไม่สามารถดึงดูดลูกค้าได้ 
-ที่ตั้งร้าน อยู่ไกลจากแหล่งท่ีท างาน  
-ร้านไม่มีระบบบริหารจัดการ 
5.2.3 โอกาส (Opportunities) : O 
-กระแสความนิยมการดื่มกาแฟสดของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีมีสูง 
-ลูกค้าต้องการร้านที่มีผลิตภัณฑ์ทั้งกาแฟสดและเบเกอรี่
จ าหน่ายในแห่งเดียว 
-ไม่มีคู่แข่งเกี่ยวกับเบเกอรี่ในพื้นที่ 
5.2.4 อุปสรรค (Threats) : T 
-คู่แข่งเกี่ยวกับกาแฟสดในพ้ืนท่ีมีจ านวนมาก 
-ลูกค้าในพ้ืนท่ี มีก าลังซื้อไม่สูงมากนัก 
5.3 ผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix ของ
กิจการ ร้านบลูมเบเกอรี่โฮมพบว่า 
5.3.1 กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive  Strategy) เป็นการใช้ 
จุดแข็งบนโอกาสที่มีได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาส มาพิจารณาร่วมกัน 
เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก ซึ่งยังไม่เหมาะสม
กับกิจการในขณะนี้ 
5.3.2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (Defensive  Strategy) เป็นการใช้
จุดแข็งป้องกันอุปสรรคได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็งและข้อจ ากัด มาพิจารณาร่วมกนั 
เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ซึ่งยังไม่
เหมาะสมกับกิจการในขณะนี้ 
5.3.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (Turnaround  Strategy) เป็นการ
ขจัดจุดอ่อนโดยใช้โอกาส ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน 
เพื่อจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข เป็นกลยุทธ์ที่
เหมาะสมกับกิจการในขณะนี้ โดยที่กิจการควรใช้กลยุทธ์เชิง
แก้ไข เป็นการขจัดจุดอ่อนโดยใช้โอกาส ได้มาจากการน า
ข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่ เป็นจุดอ่อน ได้แก่ 
ผู้ประกอบการขาดประสบการณ์ในการประกอบอาหาร 
ผลิตภัณฑ์รสชาติไม่ถูกปากลูกค้า ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกน้อย
ชนิด ไม่มีการประชาสัมพันธ์กิจการ ป้ายร้านไม่ชัดเจน ไม่
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สามารถดึงดูดลูกค้าได้ ที่ตั้งร้านอยู่ไกลจากแหล่งที่ท างาน 
และโอกาส ได้แก่ กระแสความนิยมการดื่มกาแฟสดของ
ผู้บริโภคในพื้นที่มีสูง ลูกค้าต้องการร้านที่มีผลิตภัณฑ์ทั้ง
กาแฟสดและเบเกอรี่จ าหน่ายในแห่งเดียว ไม่มีคู่แข่ง
เก่ียวกับเบเกอ-รี่ในพื้นที่  มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อจะน ามา
ก าหนดเป็นกล-ยุทธ์ในเชิงแก้ไขได้แก่ กลยุทธ์การปรับปรุง
การประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การปรับปรุงและพัฒนา
สินค้า     
5.3.4 กลยุทธ์เชิงรับ (Retrenchment  Strategy) เป็นการ
ขจัดจุดอ่อนป้องกันอุปสรรค ได้มาจากการน าข้อมูลการ
ประเมินสภาพแวดล้อม ที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรค มา
พิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ   
เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับกิจการ ในขณะนี้ โดยที่กิจการควร
ใช้กลยุทธ์เชิงรับ เป็นการขจัดจุดอ่อนป้องกันอุปสรรค ได้มา
จากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม ที่เป็นจุดอ่อน 
ได้แก่ ร้านไม่มีระบบบริหารจัดการ และอุปสรรค ได้แก่  
คู่แข่งขันในพื้นที่มีการจัดวางระบบบริหารจัดการร้านที่ดี มา
พิจารณาร่วมกัน เพื่อจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ
ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
5.4 ผลการปรับปรุง Business Model  โดยใช้  Business 
Model Canvas  พบว่า 
     จากการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของกิจการ น า
ผลมาวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย TOWS 
Matrix  และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับกิจการโดยกิจการ
ควรใช้กลยุทธ์ 2 ประเภท คือ 1. กลยุทธ์เชิงแก้ไข ได้แก่  
กลยุทธ์การปรับปรุงการประชาสัมพันธ์  และกลยุทธ์การ
ปรับปรุงและพัฒนาสินค้า 2. กลยุทธ์เชิงรับได้แก่ กลยุทธ์การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและด า เนินการปรับปรุ ง 
Business Model ของกิ จ ก า ร โดย ใ ช้  Business Model 
Canvas  เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง ดังนี ้
5.5 แผนกลยุทธ์การปรับปรุงและพัฒนากิจการ  มีจ านวน 3 
แผน ก าหนดระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน-
มิถุนายน 2560  พบว่า  
5.5.1 แผนกลยุทธ์การปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ สามารถ
ด าเนินการ ได้ดังนี้ 
 
 
 

 
รูปที่ 7   การปรับปรุง Business Model  โดยใช้ Business 

Model Canvas  ของร้านบลูมเบเกอรี่โฮม 

(1) ปรับปรุงป้ายหน้าร้าน เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 
(2) ปรับปรุงป้ายข้อความภายในร้าน เพื่อแสดงรายละเอียด
ของสินค้าให้ชัดเจนมากขึ้น 
(3) ปรับปรุงข้อมูลใน facebook ให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน 
ส าหรับการประชาสัมพันธ์สินค้า และ แจ้งข่าวสารให้ลูกค้า
ทราบ 
5.5.2 แผนกลยุทธ์การปรับปรุงและพัฒนาสินค้า สามารถ
ด าเนินการ ได้ดังนี ้
(1) ฝึกอบรมการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อปรับปรุง
รสชาติอาหารและเพิ่มความหลากหลายของชนิดสินค้า
ภายในกิจการ 
(2) ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม เพื่อสร้างความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้า 
(3) ผลิตสินค้าในหลายระดับราคา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ ได้อย่างท่ัวถึง 
(4) ออกสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อลด
ความจ าเจในการรับประทานสินค้าเดิม ของลูกค้าประจ า 
และเป็นการดึงดูดลูกค้าใหม่ 
(5) ส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าอย่าง
สม่ า เสมอ  โดยการสอบถามด้วยวาจาและให้กรอก
แบบสอบถาม จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ 
พึงพอใจในรสชาติ และความหลากหลายของสินค้า อยู่ใน
ระดับมาก 
5.5.3 แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สามารถ
ด าเนินการ ได้ดังนี ้
(1) วางระบบการจัดการภายในกิจการ โดยก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงานที่ชัดเจน จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี และ
ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของงาน   
(2) จัดหาระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี เพื่อให้
สามารถสรุปข้อมูลส าหรับใช้ในการบริหารจัดการ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี ใช้บันทึกข้อมูล ท าให้ทราบ
ข้อมูลผลก าไรของกิจการ 
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(3) วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างานอย่างสม่ าเสมอ ทุก 2 สัปดาห์ 
5.6 ผลประกอบการของกิจการ ร้านบลูมเบเกอรี่โฮม    
     จากข้อมูลเปรียบเทียบ ข้อมูลผลประกอบการ ระยะเวลา 
3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 เทียบกับ 
ข้อมูลผลประกอบการ ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2559  พบว่า ข้อมูลรายได้จากการขาย
เพิ่มสูงขึ้นจากยอดรวมรายได้ 3 เดือน จ านวน 225,000* 
บาท และค่าเฉลี่ยต่อเดือน 75 ,000* บาท เป็นยอดรวม
รายได้ 3 เดือน จ านวน 265,360 บาท และค่าเฉลี่ยต่อเดือน
เป็น 88,453 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.94 และ จาก
ข้อมูลการเปรียบเทียบก าไรสุทธิ ในปี 2559  มีค่าเฉลี่ยต่อ
เดือน 15,000* บาท อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับร้อย
ละ 20.00* โดยเพิ่มขึ้นในปี 2560 มีค่าเฉลี่ยก าไรสุทธิต่อ
เดือน 20,037 บาท และอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขายเพิ่มสงูขึน้ 
เป็น ร้อยละ 22.65 
 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบรายได้จากการขายระยะเวลา  

3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2560) เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน (เมษายน-มิถุนายน  2559)   

รายได้จาก
การขาย 

จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

อัตราร้อย
ละ(เพ่ิมขึ้น 
(+), ลดลง 

(-)) 
ยอดรวม 225,000* 265,360 +17.94 
ต่อเดือน 75,000* 88,453 +17.94 

 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย

ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2560) 
เมื่อเทียบกับปีก่อน (เมษายน-มิถุนายน  2559)   

ข้อมูล 
ต่อเดือน 

จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

อัตราร้อย
ละ(เพ่ิมขึ้น 
(+), ลดลง 

(-)) 
ยอดขาย 75,000* 88,453 +17.94 
ก าไรสุทธิ 15,000* 20,037 +33.58 
อัตราก าไร
สุทธิต่อ
ยอดขาย 

20.00% 22.65% +2.65 

หมายเหตุ : *ขอ้มูลประมาณการจากผู้ประกอบการ  
 

6. สรุปผลการวิจัย 
     จากการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของกิจการ น า
ผลมาวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย TOWS 
Matrix และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับกิจการ ด าเนินการ
ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจของกิจการ โดยใช้ Business Model 
Canvas เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงโดยแผนกลยุทธ์การ
ปรับปรุ งและพัฒนากิจการมีจ านวน 3 แผน ก าหนด
ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 
กิจการควรใช้กลยุทธ์ 2 ประเภท คือ  
     1) กลยุทธ์เชิงแก้ไข ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การ
ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การปรับปรุงป้ายร้าน 
ปรับปรุงป้ายข้อความภายในร้านและปรับปรุงข้อมูลใน 
facebook  และ แผนกลยุทธ์การปรับปรุงและพัฒนาสินค้า 
ได้แก่  การฝึกอบรมการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม  
ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตสินค้าในหลายระดับราคาออก
สินค้าใหม่ และส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของ
ลูกค้า  
    2) กลยุทธ์เชิงรับ ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ ได้แก่ การวางระบบการจัดการภายใน
กิจการ จัดหาระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี 
และ วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
     ส่งผลใหผ้ลประกอบการของกิจการ ร้านบลูมเบเกอรี่โฮม    
ดีขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยข้อมูลผล
ประกอบการ ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน -
มิถุนายน 2560 เทียบกับ ข้อมูลผลประกอบการระยะเวลา  
3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559  พบว่าข้อมูล
รายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้น จากยอดรวมรายได้ 3 เดือน 
จ านวน 225,000* บาท และค่าเฉลี่ยต่อเดือน 75,000* บาท 
เป็นยอดรวมรายได้ 3 เดือน จ านวน 265,360 บาท และ
ค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็น 88,453 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 
17.94 และ จากข้อมูลการเปรียบเทียบก าไรสุทธิ ในปี 2559  
มีค่าเฉลี่ยต่อเดือน 15,000* บาท อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย 
เท่ากับร้อยละ 20.00* โดยเพิ่มขึ้นในปี 2560 มีค่าเฉลี่ยก าไร
สุทธิต่อเดือน 20,037 บาท และอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย
เพิ่มสูงขึ้น เป็น ร้อยละ 22.65  (หมายเหตุ : *ข้อมูลประมาณ
การจากผู้ประกอบการ เนื่องจากในปี 2559 ผู้ประกอบการ
ไม่ได้จัดท าบัญชี) 

7. กิตติกรรมประกาศ 
     งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  
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ความพึงพอใจของประชาชนในต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์ 

  Satisfaction of the  people in Tambon  Maepa,  Mae Sot District, Tak  
Province with Characteristics of Desired Leaders of  community           

ณัชชิยา   โม้ฟู1,*  และ จุฑาภรณ์   อ่ิมทอง2 
Natchiya  Mofu1,*  and  Chuthaporn  Imthong 2  

 
1,2 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก   

41/1  หมู่7 ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000   
 

บทคัดย่อ  
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในต าบลแม่ปะที่มีต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่
พึงประสงค์  2)  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์ จ าแนกตามเพศ 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนหมู่ที่ 11 ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน  552  คน ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน จ านวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (ttest)  

ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนของต าบลแม่ปะ มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์อยู่ใน
ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชน 
ต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 

ค าหลัก : คุณลักษณะ  ผู้น าชุมชน  ความพึงพอใจ   
 

Abstract 
 

 The objective of this research were 1) to study the satisfaction of the people in Tambon  Maepa  
on  the characteristics of desired  leaders of community 2)  to compare the satisfaction of the people 
influenced the characteristics of desirable the leaders of community by gender.  The population in this 
study was 552 people in Moo 11, Tambon Maepa, Mae Sot District, Tak Province.   The sample group 
consisted  of  226  people  sampled  by  simple  random sampling from 552 people using Krejcie and 
Morgan’ s Table. The tool used to collect data was a questionnaire.  The data were to find frequency, 
percentage, mean, standard deviation and t-test. 
 The results of the study found that the people of Tambon Maepa had satisfied with the characteristics 
of desired leaders of community in a very high level.  The results of the hypothesis testing showed that in 
the sample overview, there were different gender has the satisfaction with the characteristics of community 
leaders was statistically significant at .05 level.     
 
Keywords  :   Characteristics  of  Desirable,  Leaders of community,  Satisfaction 
 
1. บทน า 
     ต าบลแม่ปะ อยู่ในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลายปี
ผ่านมาแล้วได้มีช้างของราษฎรได้หายไปบริเวณพื้นที่ของ 
ต าบลพะวอ ในปัจจุบันเจ้าของได้ติดตามหาช้างเชือกที่
หายไปหลายแห่งแต่ก็ไม่พบ และได้ออกติดตามเรื่อยมา  

ต่อมาได้พบช้างเชือกนั้นที่ “บ้านสันป่าซาง” ค าว่า “พบ” 
ชาวบ้านเรียกว่า “ปะ” ค าว่า “สัน” หมายถึง หมู่บ้านที่ตั้ง
อยู่ท่ีดอน ค าว่า “ซาง” หมายถึง ไม้ไผ่ซางชาวบ้านจึงเรียกวา่  
“บ้านแม่ปะบ้านสันป่าซาง” ต่อมาทางราชการได้ตั้งหมู่บ้าน
เป็นทางการ ค าว่า  “สันป่าซาง” หายไปและเกิดหมู่บ้านอีก
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หลายหมู่บ้านบริเวณรอบ ๆ จึงตั้งเป็น “ต าบลแม่ปะ” มา
จนถึงทุกวันน้ี (วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี, 2560 : ออนไลน์) 
      ปี  พ .ศ .  2493 มีพระราชกฤษฎีกา เปลี่ ยนแปลง 
เขตเทศบาลต าบลแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 
พ . ศ .  2493 ( ร า ช กิ จ จ า นุ เ บ ก ษ า ,   ห น้ า  669- 674  
ต อน ที่  3 เ ล่ ม  67,  27 มิ ถุ น า ย น  2493)  มี ป ร ะกา ศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งต าบลแม่ปะและต าบลท่าสาย
ลวดในท้องที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ราชกิจจานุเบกษา,  
หน้า 6299-6302 ตอนที่ 67 เล่ม 67, 12 ธันวาคม 2493) 
เน่ืองจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
ต าบลแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2493 เพื่อลดเขตเทศบาล
ต าบลแม่สอดให้เล็กลงตามความจ าเป็นแห่งการบริหารงาน
ของเทศบาล จึงเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนถึงเขตการปกครอง
ส่วนภูมิภาค เพราะส่วนท่ีเคยอยู่ในเขตเทศบาลมาแต่เดิม ได้
เปลี่ยนสภาพมาเป็นอยู่นอกเขตเทศบาล ต่อมาได้ด าเนินการ
ปรับปรุงเขตการปกครองในท้องที่อ าเภอแม่สอดเสียใหม่ 
โดยรวมเขตหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ได้ถูกเปลี่ยนสภาพมาอยู่นอก
เขตเทศบาลนี้ จัดตั้งเป็นต าบลขึ้นใหม่ อีก 2 ต าบล ขนาน
นามต าบลว่า "ต าบลแม่ปะ" และ"ต าบลท่าสายลวด" ให้ขึ้นอยู่
ในความปกครองของอ าเภอแม่สอด (https://th.wikipedia.org)  
ซึ่งต าบลแม่ปะ มีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน มีการปกครอง
โดยผู้ใหญ่บ้านและก านัน และการท าวิจยัในครั้งนี้ได้เลือกหมู่
ที่ 11  บ้านหนองบัวค า  มีครัวเรือนทั้งหมด 216  ครัวเรือน 
มีจ านวนประชากรทั้งหมด 552 คน แบ่งเป็นชาย 266 คน 
หญิง  286  คน  (https://dopa.go.th) 
     ภาวะผู้น าถือว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลหนึ่ง (ผู้น า) ใช้
อิทธิพลและอ านาจของตนกระตุ้นชี้น าให้บุคคลอื่น (ผู้ตาม) มี
ความกระตือรือร้น เต็มใจท าในสิ่งที่ เขาต้องการโดยมี
เป้าหมายขององค์การเป็นจุดหมายปลายทาง  (พยอม    
วงศ์สารศรี,  2552,  หน้า 196) ซึ่งการจะพัฒนาสิ่งนั้นได้ตัว
ผู้น าจะต้องเป็นที่ยอมรับของคนก่อน และผู้น าจะต้องแสดง
ศักยภาพให้คนในชุมชนเห็นและเชื่อมั่น โดยการให้ผู้น าแสดง
ให้คนในชุมชนเห็นถึงศักยภาพและการตื่นตัวของผู้น าในการ
พัฒนาชุมชนเน้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของการพัฒนา เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ผู้น าจะต้อง
มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์และมีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในชุมชน สามารถท าให้ชุมชนเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน เกิดความรักและห่วงแหนทรัพยากรที่มีภายใน
ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเกิดทัศนคติใหม่ในการร่วมกัน
พัฒนา [9] 
     ดังนั้น  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนในต าบลแม่ปะที่มีต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่
พึงประสงค์  และเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ี

มีต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์ โดยวิเคราะห์
ประชาชนเพศชายกับเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อผู้น าชุมชน
ต าบลแม่ปะแตกต่างกันหรือไม่  ทั้ งนี้  ผู้วิจัยเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของเพศที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าของชุมชน จึงได้
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อน า
ผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้น าชุมชนที่
ประชาชนพึงประสงค์ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาในด้าน  
ต่าง ๆ ของต าบลให้ยั่งยืนสืบไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนใน 
ต าบลแม่ปะที่มีต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์        

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน     
ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์ จ าแนกตามเพศ 

 
3.  การส ารวจเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ความหมายและความส าคัญของภาวะผู้น า 
     ภาวะผู้น า (Leadership)  คือ กระบวนการที่บุคคล
สามารถท าให้ผู้อื่นยอมรับทั้งในแง่ของความรู้ ความสามารถ
ในทางวิชาการ สุขภาพดี จิตใจดี และเป็นบุคคลที่สามารถ 
ดลใจ ดึงดูดใจ และชักจูงใจให้ผู้อื่นยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ โดยเขามิได้ถูกบังคับให้กระท าแต่อย่างใด 
[14] หรือ เป็นกระบวนการเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้น า
กับผู้ตามองค์ประกอบของภาวะผู้น าประกอบด้วยผู้น า ผู้ตาม 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม และบริบทแวดล้อม [8] 
หรื อ  ค ว ามส ามา รถ ในกา รน า ห รื อมี ภ า วะผู้ น าที่ มี
ประสิทธิภาพ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมกลุ่ม
สามารถจูงใจบุคคลอื่นให้ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
เป็นการใช้อ านาจทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือการมีอิทธิพล
ต่อกลุ่ มที่ท า ให้สมาชิกในกลุ่ มท าตามที่ต้ องการ เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม ซึ่งผู้ตามใช้อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของกลุ่มและเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้กลุ่มบรรลุ
เป้าหมาย [6] หรือ เป็นคุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถ  
หรือกระบวนการที่เป็นปฏิสัมพันธ์ หรือเป็นวิถีการด าเนิน
ชีวิตของบุคคลที่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่น กลุ่มคนสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความปรารถนา ท าให้เกิดความ
เชื่อถือศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม การอุทิศตัว การใช้
ความสามารถอย่างท่ีดีที่สุด และช่วยเพิ่มพลังอ านาจของผู้อืน่  
เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย [10] 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
     การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น า   (Leadership)  เป็น
การศึกษาถึงความมีอ านาจและความสามารถของบุคคลที่
ส า ม า รถสั่ ง ก า ร ในกา รบริ ห า ร ให้ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบ 
ประสบความส าเร็จ ผู้ค้นคว้าทางด้านพฤติกรรมได้ใช้ความ
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พยายามค้นหาถึงคุณลักษณะ (Traits)  ความสามารถ 
(Abilities)  พฤติกรรม (Behaviors) ค้นหาวิธีการที่ผู้น าจะ
สามารถมีอิทธิพลเหนือผู้ตาม และสามารถท างานให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้และพิจารณาเหตุผลใดบาง
คนจึงมีลักษณะในการเป็นผู้น า ปัจจัยตัวใดเป็นตัวก าหนด
วิธีการกระท า รวมทั้งประสิทธิผลของภาวะผู้น าและลักษณะ
ภาวะผู้น าในด้านบริหารจัดการ (Managerial  leadership) 
(รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2551,  หน้า 9) 

3.3 ความหมายและความส าคัญของความพึงพอใจ 
     ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดี
ของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตน
ต้องการมีทั้งรู้สึกดีและรู้สึกไม่ดี [17] 

3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
      ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ เมื่อ
บุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการจะเกิดความรู้สึกที่
เป็นสุข และความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมในการ
แสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติใน
กิจกรรมนั้นๆ ซึ่ง มาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of Need) 
ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่ระดับต่ าสุดถึงระดับ
สูงสุด เป็น 5 ขั้น ได้แก่ 1)  ความต้องการทางร่างกาย 
(Physiological Needs)  เป็นความต้องการทางร่างกายขั้น
พื้นฐานของมนุษย์และเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุดส าหรับการ
ด ารงชีวิต  2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety or 
Security Needs)  มี 2 รูปแบบ คือ ความต้องการความ
ปลอดภัยทางด้านร่างกาย และความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 
3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ได้แก่ ความ
ต้องการการยอมรับในผลงาน ความเอื้ออาทร ความเป็นมิตร
ที่ดี  ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความรักจากผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน องค์กรต้องมองเห็นคุณค่าของบุคลากร 
ยอมรับความคิดเห็นของเขาเหล่านั้นด้วยการยกย่องชมเชย
เมื่อมีโอกาสอันควร 4) ความต้องการได้รับการยกย่อง
สรรเสริญในสังคม (Esteem Needs) หมายรวมถึงความ
เช่ือมั่นในตนเอง ความส าเร็จ ความรู้ความสามารถ การนับ
ถือตนเอง ความเป็นอิสระและเสรีภาพในการท างาน 
ตลอดจนต้องการมีฐานะเด่นและเป็นที่ยอมรับนับถือของคน
ทั้ งหลาย 5)  ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-
actualization Needs) มนุษย์จะท างานเพื่องานคือ อยากรู้
ว่าตนมีศักยภาพแค่ไหน และพยายามพัฒนาศักยภาพของตน
ไปสู่จุดสูงสุด การท างานเกิดจากสนใจและรักในงานที่ท า 
และ ท าเพราะได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนให้ถึง
จุดสูงสุด 
 
 

3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     อรอุมา  วงษ์พานิช และอารีย์วรรณ อ่วมตานี (2551)  
[16] ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
ในช่วงปี  พ.ศ. 2551-2560 ประกอบด้วย 9 ด้านดังนี้ 1) 
ด้านคุณลักษณะและบุคลิกภาพ 2) ด้านความรู้ ความสามารถ  
3) ด้านการมีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติ งาน   
4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท างานเป็นทีมและการ
สร้างเครือข่าย 5) ด้านการสร้างแรงจูงใจ การเสริมสร้างพลัง
อ านาจ และการสร้างบรรยากาศในงาน 6) ด้านการมี
วิสัยทัศน์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 7) ด้านการพัฒนา
คุณภาพการบริการและการตลาด  8) ด้านการจัดการความรู้
และการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ 9) ด้านการบริหารงาน
ทั่วไปและการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
     ทรงสวัสดิ์  แสงมณี (2553) [3] ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการของครูสังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน พบว่า 1) คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการของครูสั งกัด
กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ในภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านคุณธรรม 2) คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการของครูจ าแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างานไม่
แตกต่างกัน 
     สุจิตรา  สิทธิณรงค์ (2554) [13] ศึกษาเรื่องความพึง
พอใจของครูต่อการมีภาวะผู้น าทางการบริหารของผู้บริหาร 
สถานศึกษาในอ าเภอทับปุด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพังงา พบว่า 1) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการมี
ภาวะผู้น าทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอ
ทับปุด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจที่มีต่อการมีภาวะผู้น า
ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  
2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ ในการท างาน และครูท่ีปฏิบัติการ
สอนในโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการมีภาวะผู้น าทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อ าเภอทับปุด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ไม่
แตกต่างกัน 
     กมล  อินแฝง (2556) [1] ศึกษาเรื่อง ความเป็นผู้น าของ
นายกเทศมนตรีต าบลในอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
พิจารณาความเป็นผู้น าในการศึกษา 1) ด้านบุคลิกภาพ   
2)  ด้านสติปัญญาความสามารถ และ3) ด้านสังคมของ
นายกเทศมนตรี ผลการศึกษาพบว่า นายกเทศมตรีต าบล  
3 แห่ง  มีความเป็นผู้น าด้านบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารงาน ที่สนองต่อความ
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พึงพอใจของประชาชน ส่วนความเป็นผู้น าในด้านสังคมเป็น
ผู้น าท่ีมีประวัติชีวิตที่ดี  มีประสบการณ์ในการท างาน 
     วุฒิชัย  ใจสงค์ และมน  ลีนะวงศ์ (2557) [12] ศึกษา
เรื่อง  ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร 
มี ผลการวิจัยพบว่า พนักงานธนาคารพาณิชย์ มีระดับความ
พึงพอใจในภาวะผู้น าของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก และมี
ระดับความพึงพอใจในบุคลิกภาพของผู้บริหารอยู่ในระดับดี  
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของ
พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน พบว่า พนักงานอย่างน้อย  2  กลุ่มเงินเดือนมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์แตกต่างกัน 
     กนกพร  สุทธิประภา (2558)ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  
อ า เภอกระทุ่ ม แบน  ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า  1) ครูมีความพึง
พอใจต่ อการบริ ห าร ง านของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา  
อ าเภอกระทุ่มแบน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ครูที่มี
เพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาอ าเภอกระทุ่มแบน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้าน มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     ภัทราพร  แสงประพันธ์ (2558) [7] ศึกษาเรื่อง ความ 
พึงพอใจของครูที่มีต่อผู้บริหารด้านการบริหารงานด้าน 
การบริหารงานในโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 อ าเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ครูที่มีต่อผู้บริหารด้านการบริหารงานในโรงเรียนหนองสอง
ห้องวิทยา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ด้าน  
ส่วนครูที่มีเพศต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารในโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาโดยภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
     บุษบา  ค านนท์  (2559) [5] ศึกษาเรื่อง  คุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของผู้บริหารในทัศนะของครูโรงเรียนสุรศักดิ์
มนตรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า 1)  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ในทัศนะของครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความเป็นผู้น า ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์  และ
ด้ านบุคลิกภาพ ตามล าดับ  2)   ผลการเปรียบเทียบ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ในทัศนะของครู
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ

ประสบการณ์ในการท างาน  โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่
พึงประสงค์ของต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่ง
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research)  ด าเนินการวิจัย
โดยการใช้แบบสอบถาม  (questionnaire)  เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยจะมี
ขั้นตอนดังน้ี 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ  ประชากรหมู่ที่ 11 ต าบล
แม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 552 คน 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ คือ ประชากรหมู่ที่ 11  
โ ดย ใ ช้ วิ ธี ก า รสุ่ มตั วอย่ า ง แบบหลายข้ันตอน (Multi– 
Stage Sampling) โดยเปิดตารางก าหนดขนาดตัวอย่าง 
เครจซี่และมอร์แกน จ านวน 226 คน (วิชิต  อู่อ้น, 2553, หน้า 
459) [11]  
     ลักษณะของแบบสอบถาม สร้างขึ้นเพื่อศึกษาความ 
พึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์ของ
ต าบลแม่ปะ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์ จ าแนกตามเพศ โดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้น า
ชุมชน รวมทั้งหมด 6 ข้อ 
     ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น า
ชุมชนที่พึงประสงค์ เป็นการสร้างแบบสอบถามเป็นแบบ  
Likerst  Scale  โดยมีระดับการวัด ประเภทอันตภาคช้ัน 
(Interval Scale) โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ 
     ส่ วนที่  3 ความคิดเ ห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ ยวกับ
คุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์ 
     การสร้างเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมี
ขั้นตอนดังนี ้
     1.  ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากเอกสาร
งานวิจัย เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม โดย
ก าหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย 
     2.  สร้างแบบสอบถามการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์ของต าบลแม่ปะ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้มีขอบเขตและเนื้อหาครอบคลมุ 
     3.  หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยน าแบบสอบถาม
เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะโดยวิธีใช้ 
IOC โดยบันทึกผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละข้อ 
แล้วน าไปหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยาม
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ศัพท์เฉพาะ โดยก าหนดเกณฑ์ว่าผลรวมของคะแนนความ
คิดเห็นตั้งแต่ .05 ขึ้นไป ได้ค่าระหว่าง 0.68 – 1.00  ถือว่าข้อความ
นั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ  
     4.  น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้ว ไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป 
     ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จาก
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรปู
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรปู โดย
มีการวิเคราะห์ผลการศึกษา ดังนี้ 
     1 .  ค่ า ร้อยละ (Percentage)  การแจกแจงความถี่  
(Frequency)  
     2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Division)  
     3. ค่าทดสอบท ี(ttest)  
 

5.  กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
6.  ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ

ของประชาชนในต าบลแม่ปะที่มีต่อคุณลักษณะ
ของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์ 

คุณลักษณะของผู้น าชุมชน x SD ความหมาย จัดล าดับ 

1.  ด้านภาวะผู้น า 3.58 0.39 มาก 3 
2.  ด้านความรู้ความสามารถ 

ในการปฏิบัติงาน 3.58 .052 มาก 3 

3.  ด้านบุคลิกภาพ 3.64 0.67 มาก 1 

4. ด้านมนุษยสัมพันธ ์ 3.57 0.52 มาก 4 
5. ด้านคุณธรรม ศีลธรรม  

และจริยธรรม 3.59 0.46 มาก 2 

รวม 3.50 0.69 มาก  

 

     จากตารางที่  1  พบว่า  ในภาพรวมประชาชนใน 
ต าบลแม่ปะมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่

พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์ด้านบุคลิกภาพ เป็น
อันดับที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 รองลงมา 
คือ ด้านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม เป็นอันดับที่ 2 อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และต่ าสุด คือ ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57  

 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน       
ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์  
จ าแนกตามเพศ 

คุณลักษณะของ
ผู้น าชุมชน 

เพศ 

ttest 
Sig. 
(2 

tailed) 
ชาย หญิง 

x  SD x  SD 

1.  ด้านภาวะผู้น า 3.57 0.41 3.58 0.38 0.25 0.81 
2 . ด้ า น ค ว า ม รู้    
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

3.59 0.53 3.57 0.51 0.18 0.86 

3. ด้านบุคลิกภาพ 3.74 0.68 3.64 0.65 0.02 0.04* 
4 . ด้ า น ม นุ ษ ย
สัมพันธ์ 3.61 0.53 3.52 0.50 1.30 0.19 

5.  ด้านคุณธรรม  
ศี ล ธ ร ร ม  แ ล ะ
จริยธรรม 

3.63 0.50 3.55 0.40 1.37 0.17 

รวม 3.61 0.44 3.57 0.41 0.60 0.05* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

จากตารางที่ 2  พบว่า ในภาพรวมประชาชนในต าบลแม่ปะ   
ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่
พึงประสงค์ ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่าด้านบุคลิกภาพ ประชาชนในต าบลแม่ปะที่มี
เพศ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่    
พึงประสงค์ต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ส่วนด้าน  
อื่น ๆ มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่ 
พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน 

7.  สรุปและอภิปรายผล 
     1)  ในภาพรวมประชาชนในต าบลแม่ปะ มีความพึงพอใจ
ต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประชาชนในต าบลแม่ปะ  
มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์  
ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านคุณธรรม 
ศีลธรรม และจริยธรรม และต่ าสุด คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์   
     2)   ในภาพรวมประชาชนในต าบลแม่ปะที่มีเพศ ต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อาย ุ
-สถานภาพ 
-อาชีพ 
-ระดับการศึกษา 

คุณลักษณะของผู้น าชุมชน
ที่พึงประสงค ์    
- ด้านภาวะผู้น า 
- ด้านความรู้  
- ด้านความสามารถ      
  ในการปฏิบัติงาน 
- ด้านบุคลิกภาพ 
- ด้านมนุษยสัมพันธ ์
- ด้านคุณธรรม     
  ศีลธรรม  และจริยธรรม 
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ต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ประชาชนในต าบลแม่ปะที่มีเพศ ต่างกัน  มีความพึงพอใจ
ต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์ ด้านบุคลิกภาพ  
ต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 

8. อภิปรายผล 
     1)  ความพึงพอใจของประชาชนในต าบลแม่ปะที่มีต่อ
คุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่พึงประสงค์ พบว่า ประชาชนใน
ต าบลแม่ปะ มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนท่ี
พึ งประสงค์อยู่ ในระดับมาก มีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3 .50  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอุมาและอารีย์วรรณ (2551) 
[16] , ทรงสวัสดิ์ (2553) [3], สุจิตรา (2554) [13], วุฒิชัย
และมนู (2557)[12] , กนกพร (2558), ภัทราพร (2558) 
[7]และ บุษบา (2559) [5] ซึ่งท าการวิจัยเกี่ยวกับความ 
พึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บริหารและผู้น าที่ 
พึงประสงค์ ผลการวิจัยพบว่ามีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร อยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความเป็นผู้น า ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ความสามารถ  ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ด้านคุณลักษณะและบุคลิกภาพ ด้านการมีจริยธรรมและ
คุณธรรมในการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย ด้านการสร้างแรงจูงใจ 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ และการสร้างบรรยากาศในงาน 
ด้านการมีวิสัยทัศน์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านการ
พัฒนาคุณภาพการบริการและการตลาด ด้านการจัดการ
ความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลง และด้านการ
บริหารงานท่ัวไปและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
     2)  ในภาพรวมประชาชนในต าบลแม่ปะที่มีเพศต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้น าชุมชนของต าบลแม่ปะ 
ต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ภัทราพร  แสงประพันธ์ (2558) [7] พบว่าครูที่มีเพศ
ต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารใน
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะมีความคิดเห็น
ด้านการบริหารการจัดการของสถานศึกษาให้ประสบ
ผลส าเร็จจะต้องมีผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพท่ีดี เป็นแบบอย่างที่
ดีให้ครูผู้สอน คล่องแคล่วกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงสวัสดิ์  แสงมณี  (2553) [3] 
ผลการวิจัยพบว่า  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความต้องการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 
จ าแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ท างานไม่แตกต่างกัน  ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา  
สิทธิณรงค์ (2554)[13] ผลการศึกษาพบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการท างานและครูที่
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนต่างกัน มีความ

พึงพอใจต่อการมีภาวะผู้น าทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอทับปุด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพังงาไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กนกพร  สุทธิประภา (2558) ผลการวิจัยพบว่า ครูท่ีมีเพศ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาอ าเภอกระทุ่มแบน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้าน มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา  ค านนท์ (2559)[5] 
ผลการวิจัยพบว่า  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารใน
ทัศนะของครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และที่ไม่สอดคล้อง 
อาจเป็นเพราะประชาชนต าบลแม่ปะที่มีเพศ แตกต่างกัน มี
ความเป็นผู้น าของครอบครัว แตกต่างกัน 

 

8.  กิตติกรรมประกาศ  
     ขอขอบพระคุณประชาชนหมู่ที่ 11 ต าบลแม่ปะ อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ตลอดจนผู้ เ ช่ียวชาญ ที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบเครื่องมือ ประเมินร่างรูปแบบการวิจัยที่กรุณาให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลส าคัญ
แก่ผู้วิจัยจนช่วยให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการเงินและปัจจัยด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ 

ที่อิทธิพลต่อการรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ที่ผู้สอบบัญชีรายงานเกี่ยวกับปัญหาการ
ด าเนินงานต่อเนื่องจ านวน 60 บริษัทในช่วงปี 2554-2558 และจับคู่กับบริษัทที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้รายงานเกี่ยวกับปัญหาการ
ด าเนินงานต่อเนื่องจ านวน 61 บริษัทเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก  
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนรวม 121 ตัวอย่างพบว่า ตัวแปรด้านสภาพคล่อง (Quick) และตัวแปรด้านระดับ 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญต่อโอกาสในการเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง ผลการศึกษาครั้งนี้ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของระดับธรรมาภิบาลของกิจการที่ส่งผลต่อ
การพิจารณาว่ากิจการจะสามารถด ารงอยู่และด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ 

ค าหลัก : การด าเนินงานต่อเนื่อง รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต การก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
 
Abstract 

The objective of this research is to investigate the influence of financial ratio and corporate 
governance ranking on going-concern opinion reports (GCO) of Thai-listed companies. The secondary data 
were collected from 121 Thai-listed firms which have been matched between 60 Thai-listed firms with GCO 
and 61 Non-GCO Thai listed firms. Data were analyzed by correlation analysis and logistics regression analysis. 
The results revealed that the liquidity ratio and corporate governance ranking have significant influences 
on the possibility of GCO issuance by the auditors. The results reveal the importance of corporate 
governance that affects to going-concerned of Thai-listed firms.  

Keywords : Going-Concern Opinion, Audit Reporting, Corporate Governance 
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1. บทน า 
สภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงในปัจจุบันท าให้

การบริหารงานในปัจจุบันต้องอาศัยข้อมูลทางการบัญชีที่
ถูกต้องและเช่ือถือได้ โดยการจัดท าขึ้นรายงานการเงินตาม
มาตรฐานวิชาชีพจ าเป็นต้องอาศัยข้อสมมติฐานบางประการ
ในการจัดท ารายงานการเงิน โดยทั่วไปรายงานการเงินจัดท า
ขึ้นตามข้อสมมติฐานที่ว่ากิจการจะด าเนินงานต่อเนื่องและ
ด ารงอยู่ต่อไปโดยไม่มีการลดขนาด ยกเลิกการด าเนินงาน
หรือปิดกิจการเว้นแต่มีข้อบ่งช้ีว่ากิจการจะไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ เนื่องจากความจ าเป็นหลาย
ประการเช่น การขาดสภาพคล่อง การประสบปัญหาขาดทุน
อย่างต่อเนื่อง [17] การรายงานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการ
ด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการจึงเป็นตัวบ่งช้ีสภาพของ
กิจการและส่งสัญญาเตือนภัยให้แก่เจ้าหนี้ นักลงทุนและ 
ผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้โดยหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใน
รายงานการเงินเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารและนักบัญชี และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 

หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพบัญชีให้ข้อสังเกตว่า 
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงาน
ต่อเนื่องของกิจการจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้
ข้อมูลในรายงานการเ งิน  และเป็นการแจ้งเตือนผู้ ใ ช้ 
งบการเงินให้ทราบถึงความไม่ถูกต้องของข้อมูลและใน
สถานการณ์ความไม่แน่นอนของในการด าเนินงานของกิจการ
ที่ตรวจสอบอีกด้วย [6] อย่างไรก็ดี มาตรฐานวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องคือ มาตรฐานการสอบบัญชีเรื่องการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดแนวปฏิบัติของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการ
ประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการที่
ตรวจสอบว่ากิจการจะสามารถด าเนินงานต่อไปในอนาคต  
12 เดือนข้างหน้าตาม ท่ีคาดหมายได้หรือ ไม่  ดั งนั้ น  
ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดท่ี
ท าให้เกิดข้อสงสัยว่ากิจการอาจไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้ซึ่งผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากใน
การตัดสินใจแสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน โดยการ
พิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ ข้อมูลด้านการเงิน 
ข้อมูลด้านการด าเนินงาน และข้อมูลอื่น ๆ หากพิจารณา
ข้อมูลของกิจการที่ตรวจสอบทั้งหมดแล้วพิจารณาว่ามี 
ข้อสงสัยอย่างมากว่ากิจการจะไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้ ผู้สอบบัญชีต้องปรับเปลี่ยนรายงานผู้สอบบัญชีโดย
การเพิ่มเติมข้อมูลในวรรคความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง หรือหากคาดว่าผลจากความไม่แน่นอน
รุนแรงอย่างมาก ผู้สอบบัญชีอาจไม่แสดงความเห็น [17] 

การเสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง
ดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจขั้นสูงของผู้ประกอบ
วิชาชีพในการรวบรวมและพิจารณาข้อมูลทุกด้านของกิจการ 
จึงมีนักวิชาการและผู้ประกอบวิชาชีพจ านวนมากโต้แย้งว่า 
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับดังกล่าวมีความเหมาะสมใน 
การบังคับใช้หรือไม่ โดยฝ่ายที่โต้แย้งให้เหตุผลว่า ผู้สอบบัญชี
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ แต่ไม่ได้มีความรู้ใน
การประเมินสถานการณ์ของบริษัทว่าสามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้หรือไม่ ผลการประเมินของผู้สอบบัญชีอาจ
ไม่ได้ให้ข้อมูลที่สร้างคุณค่าเพิ่มในการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งน าไปสู่ความตื่นตระหนก
ว่าบริษัทอาจไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ และ
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อบริษัท  ในขณะที่นักวิชาการ
และผู้ประกอบวิชาชีพฝ่ายสนับสนุนให้เหตุผลว่า ผู้สอบบัญชี
สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทที่บุคคลภายนอกไม่
อาจเข้าถึงได้ เช่น แผนฟื้นฟูของฝ่ายบริหารหรือแผนการ
เจรจากับเจ้าหนี้  ผลการประเมินสถานการณ์จากข้อมูล
ดังกล่าวจึงอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและผู้สอบบัญชี
สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านรายงานผู้สอบบัญชีได้  
[10] 

ถึงแม้จะเกิดข้อถกเถียงในประเด็นความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่อง
ของกิจการว่าแท้จริงแล้วหน้าที่ของผู้สอบบัญชีคือการ
ให้บริการความเช่ือมั่นแก่งบการเงิน ไม่ใช่นักพยากรณ์ 
ทางเศรษฐกิจ แต่การที่กิจการล้มละลายโดยปราศจาก
รายงานการสอบบัญชีเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้านั้น ในมุมมองของผู้ใช้ 
งบการเงินถือว่าเป็นความล้มเหลวในการตรวจสอบ [1] แต่
หากผู้ สอบบัญชี เสนอรายงานว่ ากิจการมีปัญหาการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง แต่กิจการสามารถฟื้นฟูกิจการได้ใน
ภายหลัง อาจท าให้ผู้สอบบัญชีสูญเสียลูกค้าได้  ในขณะที่
ความเสียหายด้านกิจการคือ ต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้นและ
ความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมลดลง ดังนั้นจึง
อาจกล่าวได้ว่า ในการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องใช้ในการใช้
ดุลยพินิจขั้นสูงในการพิจารณาและตัดสินใจโดยเฉพาะกรณี
การแสดงความเห็นต่องบการเงินของธุรกิจที่มีปัญหาการ
ด าเนินงานต่อเนื่องมีความซับซ้อนอย่างมากและส่งผล
กระทบที่ส าคัญต่อสาธารณชนและผู้สอบบัญชี  

ดังนั้น ปัญหาส าคัญในการเสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหา
การด าเนินงานต่อเนื่องคือ การใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีใน
การพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการด ารงอยู่ของกิจการ 
ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ และความรู้ของ
ผู้สอบบัญชีแต่ละคน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของค าถามที่
ส าคัญว่า ผู้สอบบัญชีพิจารณาปัจจัยใดบ้างในการเสนอ
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รายงานการสอบบัญชีเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง 
และข้อมูลใดที่เป็นข้อมูลส าคัญในการตัดสินใจแสดงรายงาน
เกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ  

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน

การเงินและปัจจัยด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของกิจการที่
อิทธิพลต่อการรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับ
ปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ 

3. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1 มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการจัดท างบการเ งินเพื่ อ เสนอข้อมูลต่อผู้ ใ ช้ 
งบการเงินภายนอกกิจการนั้นจัดท าขึ้นภายใต้ข้อสมมติฐาน
เรื่องเกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องนั้น ซึ่งเป็นข้อสมมติที่ว่า
กิจการจะด ารงอยู่และด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปในอนาคตที่
สามารถคาดการณ์ได้ โดยฝ่ายบริหารของกิจการไม่มีความ
ตั้งใจที่จะยกเลิกหรือหยุดการด าเนินงาน เว้นแต่ว่า จะไม่
สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ [17] มาตรฐานการสอบ
บัญชีฉบับที่ 570 เรื่องการด าเนินงานต่อเนื่องจึงก าหนดให้ 
ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รายงานเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ 
โดยการใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในการพิจารณาการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง [17] คือ การที่ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินว่า มีความไม่แน่นอนท่ี
มีสาระส าคัญหรือไม่ จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ท าให้
เ กิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการ
ด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการที่ตรวจสอบ 

มาตรฐานฉบับดังกล่าวยังก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้
ดุลยพินิจพิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ข้อมูลดังกล่าว
ได้แก่ ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลด้านการด าเนินงาน และ
ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ผลขาดทุนจากการด าเนินงานติดต่อกันเป็น
เวลาหลายปี  
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญซึ่งแสดงถึงปัญหาทางการเงินที่
รุนแรง การผิดนัดช าระหนี้หรือสัญญาที่คล้ายคลึงกัน ข้อบ่งช้ี
ที่แสดงถึงการยกเลิกความช่วยเหลือทางการเงินของผู้ให้กู้
และเจ้าหนี้รายอื่นๆ การลาออกของผู้บริหารระดับสงูที่ส าคญั 
การขาดแคลนแรงงาน และกิจการอยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง
หรือถูกด าเนินการตามกฎหมายซึ่งถ้าหากแพ้คดีกิจการอาจ
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายได้
ครบถ้วน 
  

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง 
ผลการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและ

พัฒนาแบบจ าลองเพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้สอบ
บัญชีจึงมุ่งเน้นการศึกษาโดยใช้ตัวแปรพยากรณ์ซึ่งได้แก่  
อัตราส่วนทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเงินต่าง ๆ โดย
สมมติฐานที่พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถแสดง
ได้ ดังภาพท่ี 1 

 

รายงานเก่ียวกับปัญหา
การด าเนินงานต่อเน่ือง

ปัจจัยภายในกิจการที่ตรวจสอบ

•  อัตราส่วนสภาพคล่อง (H1-)

•  อัตราส่วนความสามารถในการท า
ก าไร (H2-)

•  อัตราส่วนหนี้สิน (H3+)

•  อัตราส่วนความสามารถในการ
บริหารสินทรัพย ์(H4-)

•  ประสิทธิผลในการก ากับดูแลกิจการ 
(H5-)  

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการศึกษา 

ผลการวิจัยในอดีตทั่วโลกระบุว่า ปัจจัยส าคัญในการ
พยากรณ์ว่าผู้สอบบัญชีจะรายงานเกี่ยวกับปัญหาการ
ด า เนินงานต่อเนื่องหรือไม่คือ  อัตราส่วนทางการเงิน 
โดยเฉพาะอัตราส่วนสภาพคล่อง ความสามารถในการท า
ก าไรที่มีอิทธิพลความสัมพันธ์เชิงลบต่อการรายงานเกี่ยวกับ
ปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้สอบบัญชีกล่าวคือ เมื่อ
อัตราส่วนเหล่านี้ลดลงจะเพิ่มโอกาสที่ผู้สอบบัญชีจะเสนอ
รายงานเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น 
และ ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินมีอิทธิพลความสัมพันธ์ 
เชิงบวก กล่าวคือ ถ้าอัตราส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้นจะเพิ่มโอกาสที่
ผู้สอบบัญชีจะเสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงาน
ต่อเนื่องเพิ่มมาก [2]  

ดั งนั้น  จากผลการศึกษาในอดีตที่บ่ ง ช้ีถึ งปัจจัย
ประกอบการพิจารณาและสนับสนุนการแสดงความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง
ได้ โดยปัจจัยหลักที่ช่วยพยากรณ์การแสดงความเห็นคือ 
อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ ดังนั้นสมมติฐานงานวิจัยครั้งนี้
จึงได้แก ่

H1 บริษัทที่มีอัตราส่วนทางเงินหมวดสภาพคล่องใน
ระดับต่ ามีโอกาสที่จะได้รับรายงานเกี่ยวกับปัญหาการ
ด าเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 

H2 บริษัทท่ีมีอัตราส่วนทางเงินหมวดความสามารถใน
การท าก าไรในระดับต่ ามีโอกาสที่จะได้รับรายงานเกี่ยวกับ
ปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 
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H3 บริษัทท่ีมีอัตราส่วนทางเงินหมวดหนี้สินในระดับสูง
โอกาสที่จะได้รับรายงานเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงาน
ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 

H4 บริษัทที่มีอัตราส่วนทางเงินหมวดความสามารถใน
การบริหารสินทรัพย์ในระดับต่ ามีโอกาสที่จะได้รับรายงาน
เกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 

นอกจากปัจจัยด้านการเงินแล้ว ปัจจัยเชิงคุณภาพด้าน
การด าเนินงานของกิจการเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการ
ใช้ดุลยพินิจในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีด้วยเช่นกัน 
ปัจจัยอื่น ๆ นั้นได้แก ่ประสิทธิผลของการควบคุมภายในและ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี ผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้องพิจารณา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงจากการควบคุมและก าหนด
ลักษณะ ระยะเวลาและขอบเขตของการตรวจสอบ อย่างไรก็
ดี ระบบการควบคุมภายในไม่ใช่ปัจจัยหลักโดยตรงในการ
พิจารณาเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของ
กิจการที่มีปัญหาทางการเงิน แต่จุดอ่อนของการควบคุม
ภายในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ท าให้กิจการมีปัญหาในการบริหารงานและก่อให้เกิดผล
ขาดทุนจากการด าเนินงานได้ งานวิจัยในอดีตจ านวนมากจึง
ศึกษาและพบว่า คุณภาพของระบบการควบคุมภายในมี
อิทธิพลต่อการรายงานเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง
ของธุรกิจ และการที่กิจการมีประสิทธิผลในการควบคุม
ภายในมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการรายงานเกี่ยวกับปัญหา
การด าเนินงานต่อเนื่อง [3] 

ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตพบว่า ปัจจัย
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีผลกระทบเชิงลบต่อโอกาสใน
การได้รับรายงานปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องของ
กิจการ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

H5 บริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาลหรือการก ากับดูแล
กิจการที่ดีมี โอกาสที่จะได้รับรายงานเกี่ ยวกับปัญหา 
การด าเนินงานต่อเนื่องลดลง 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย ประชากรและ 

กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี ้
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลงบการเงิน 
ปี 2554-2558 จากฐานข้อมูล SetSmart โดยจะแบ่งตัวอย่าง
ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ 2 กลุ่มคือบริษัทที่ได้รับรายงาน

เกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องและกลุ่มบริษัทที่มีผล
การด าเนินงานปกติ โดยบริษัทกลุ่มตัวอย่างจะต้องได้รับ
รายงานผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องใน
กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

• รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบมาตรฐาน  
(3 วรรคในปี 2554 หรือ 6 วรรคในปี 2555-2558) แต่
ดัดแปลงรายงานโดยการเพิ่มวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์
เกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการโดยไม่
กระทบต่อความเห็นต่องบการเงิน หรือ 

• รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่แสดงความเห็น
ต่องบการเงินเนื่องจากความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญอย่าง
มากอันเนื่องจากปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องหลายปัจจัย
ประกอบกัน 

กลุ่มตัวอย่างข้างต้นจะไม่รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  กลุ่มทรัพยากร และกลุ่ม
การแพทย์ เนื่องจาก มาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทาง
บัญชี รวมทั้งระดับความเสี่ยงสืบเนื่องของธุรกิจประเภท
ดังกล่าวแตกต่างจากแนวปฏิบัติของธุรกิจกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษากลุ่มดังกล่าวรวมกัน อาจท าให้ผลการวิจัยบิดเบือน
ได้ [16] 

ผลการเลือกตัวอย่างพบว่า บริษัทที่ผู้สอบบัญชีรายงาน
ว่ามีปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องมีทั้งสิ้น 60 บริษัท ดังนั้น 
การ เลื อกตั วอย่ า งบริษัทที่ มี ผลการด า เนินงานปกติ 
โดยพิจารณาจากคุณลักษณะใกล้เคียงกันกับบริษัทที่มีปัญหา
การด าเนินงานต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดสินทรัพย์
และรายได้ เพื่อท าให้แบบจ าลองการพยากรณ์มีความแม่นย า
มากยิ่ งขึ้น  [12] ดังนั้น คณะวิจัยจึงคัดเลือกบริษัทที่มี
คุณลักษณะใกล้เคียงกันทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดสินทรัพย์ 
และรายได้อีกจ านวน 61 บริษัท รวมได้กลุ่มตัวอย่างเพื่อจาก
ทดสอบจ านวน 121 บริษัท จากจ านวนข้อมูลประชากรของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายทั้งหมด 1,670 บริษัท 
4.2 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 

แบบจ าลองในการศึกษาและการก าหนดตัวแปรที่ศึกษา
ครั้งนี้ เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีแบบจ าลองสถิติการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกส์ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระว่ามีความสามารถในการพยากรณ์
ความเป็นไปได้ที่ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นต่อกิจการที่มี
ปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องดังนี้ 
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𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 
                         +𝛽𝛽2𝑇𝑇𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 

               +𝛽𝛽3𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷 
                                  +𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝐿𝐿𝐷𝐷 + 𝛽𝛽5𝐺𝐺𝐺𝐺 

                      +𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝐿𝐿 
ค าอธิบายความหมายและวิธีการวัดค่าตัวแปรอธิบายไว้

ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและการทดสอบสถิติทีให้เห็น
ว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ เนื่องจากค่าลอนของรายได้รวมไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ (P > 0.05) ซึ่งบ่งช้ีว่าการจับคู่กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อความแม่นย าในการ
สร้างแบบจ าลองพยากรณ์นั้นมีความเหมาะสม [8] 

ตารางที่ 1 แสดงค านิยามและการวัดค่าตัวแปร 
ตัวแปร ชื่อตัวแปร ค านิยาม 

ตัวแปรตาม    GCO รายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง โดยให้ค่าเป็น 1= กิจการมี
ปัญหาการด าเนินงานต่อ 0 = อื่น ๆ 

ตัวแปรอิสระ    Liquid ค่าคะแนนองค์ประกอบ (Factor Score) ของอัตราส่วนสภาพคล่องของกิจการ ซึ่งได้แก่ 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว และอัตราการคงอยู่ 

ตัวแปรอิสระ   Turnover ค่าคะแนนองค์ประกอบ (Factor Score) ของอัตราส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การบริหารสินทรัพย์ ซึ่งได้แก่อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้ สินค้า และสินทรัพย์ถาวร 

ตัวแปรอิสระ   Debt ค่าคะแนนองค์ประกอบ (Factor Score) ของอัตราส่วนหนี้สิน ซึ่งได้แก่ อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของเจ้าของ อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม และอัตราหนี้สินรวมต่อ
สินทรัพย์รวม 

ตัวแปรอิสระ   Profit ค่าคะแนนองค์ประกอบ (Factor Score) ของอัตราส่วนความสามารถในการท าไรของ
กิจการ ซึ่งได้แก่ อัตราส่วนก าไรขั้นต้น อัตราส่วนก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธิต่อ
สินทรัพย์รวม 

ตัวแปรอิสระ   CG ระดับคะแนนธรรมภิบาลที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยที่ 
5 = ระดับธรรมภิบาลดีเด่น จนถึงระดับ 1 = ระดับธรรมภิบาลต้องปรับปรุง 

ตัวแปรควบคุม   LNSales ค่าลอการิทึมธรรมชาติ(Natural logarithms ของรายได้รวม 
 
ตารางที่ 2 แสดงแสดงค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าสถิติที ของค่าเฉลี่ยแต่ละตัวแปรของบริษัทกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปร ความหมาย 
(กลุม่ตัวแปร) 

ค่าเฉลี่ยกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีได้รับ

รายงานแบบปกต ิ

ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างท่ี
ได้รับรายงานปัญหา

การด าเนินงานต่อเนื่อง 

การ
ทดสอบ
ค่าสถิติท ี

 จ านวนตัวอย่าง 61 60  
Liquid อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 1.8303 0.5695   3.976*** 
Debt อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ 1.1162 20.1084   -1.223 
Profit อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 5.8164 -35.9948   0.078 

Turnover อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรพัย์
รวม 

0.8602 0.8602   1.194 

CG ตัวแปรระดับการก ากับดูแลกิจการที่ด ี 2.754 0.817   6.822*** 
LNSales ค่าลอนของรายได้รวม 

(ตัวแปรควบคุม) 
7.7574 7.2824   0.106 

*** ระดับนัยส าคัญที่ 0.01, ** ระดับนัยส าคัญที่ 0.05, * ระดับนัยส าคัญที่ 0.1 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ตัวแปร GCO Liquid Debt Profit Turnover CG LNSales 
GCO 1 -.342*** .111 -.109 -.007 -.530*** -.148 
Liquid  1 -.050 .054 .012 .073 -.117 
Debt   1 -.114 -.243*** -.105 -.020 
Profit    1 .035 .019 -.030 
Turnover     1 .012 .388*** 
CG      1 .234*** 
LNSales       1 

*** ระดับนัยส าคัญที่ 0.01, ** ระดับนัยส าคัญที่ 0.05, * ระดับนัยส าคัญที่ 0.1 
 

5. ผลการศึกษา  
ข้อมูลจากตารางที่ 2 บ่งช้ีว่าบริษัทที่ได้รับรายงาน

ปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องมีสภาพคล่อง (Quick) และผล
การด าเนินงาน (ROE)  ต่ ากว่า และภาระผูกพันจากหนี้สิน 
(Debt) สูงกว่าบริษัทที่ได้รับรายงานแบบปกติ ค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรพยากรณ์ อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว และระดับการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญมาก 
(<0.01) สอดคล้องกับผลการคาดการณ์และแนวปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่ 570 การด าเนินงาน
ต่อเนื่องที่ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาปัจจัยการเงิน
เพื่อรายงานเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง [17] 

 จากตารางที ่3 แสดงให้เห็นว่า ค่าความสัมพันธ์ระหวา่ง
ตัวแปรพยากรณ์ Liquid และ CG มีความสัมพันธ์สูงสุดกับ

ตัวแปรตามในทิศทางเดียวกับที่ตั้งสมมติฐาน (-0.342 และ  
-0.530) ตารางที่ 3 ยังแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ  ซึ่งเป็น 
ข้อบ่งช้ีเบื้องต้นว่าอาจมีปัญหา Multicollinearity ที่ส่งผล
ต่อการละเมิดสมมติฐานของการวิ เคราะห์ เชิงถดถอย 
โลจิสติกส์ ในการศึกษาครั้ งนี้จึงทดสอบว่าไม่มีปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรพยากรณ์โดยพิจารณา 
จากค่า Variance Inflation Factors (VIFs) เป็นดัชนีบ่งช้ี
ปัญหา Multicollinearity โดย Neter, Wasserman และ 
Kutner (1985) เสนอแนะว่าค่า VIF ไม่ควรเกิน 10 ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.023-1.281 เป็นการบ่งช้ีว่า
การศึกษาครั้งนี้ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร
พยากรณ์

ตารางที่ 4 แสดงผลวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบโลจิสติก 
   ตัวแปรตาม 

ตัวแปรพยากรณ์ สมมติฐานที่ (ทิศทาง
ความสัมพันธ์ที่คาดการณ์ไว้) 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
(B) 

P-value 

ค่าคงท่ี (Constant)  3.093** 0.021 
ตัวแปรพยากรณ์    
Liquid - -0.541** 0.012 
Debt + 0.182 0.103 
Profit - -0.001 0.750 
Turnover - 0.112 0.803 
CG - -0.606*** 0.000 
ตัวแปรควบคุม    

LNSales N/A -0.256 0.158 
Cox&Snell R2  0.388  
Nagelkerke R2  0.518  
Model Chi-square  59.489***  
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Hosmer-Lemeshow 
goodness-of fit 

 5.919  

ความแม่นย าในการพยากรณ ์  81%  
*** ระดับนัยส าคัญที่ 0.01, ** ระดับนัยส าคัญที่ 0.05, * ระดับนัยส าคัญที่ 0.1 
 

จากตารางที่ 4 แสดงค่าการวิเคราะห์สถิติถดถอย 
โลจิสติกเพื่อตรวจสอบการทดสอบความสอดคล้องระหว่าง
แบบจ าลองกับข้อมูลในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกโดย
พิจารณาจากค่า Omnibus Chi-square test ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
5 9 . 4 8 9  แ ล ะ มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  Omnibus test    
ใช้ทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อย่า งน้อยค่าใดค่าหนึ่งใน
แบบจ าลองโลจิสติกแตกต่างจาก 0 หรือไม่ โดยสามารถ 
แปลความหมายได้ว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ เพิ่มเข้าไปใน
แบบจ าลองที่ศึกษาครั้งนี้สามารถอธิบายการเพิ่มโอกาสใน
การได้รับรายงานปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้สอบ
บัญชี ข้อบ่งช้ีความกลมกลืนของแบบจ าลองล าดับถัดมาคือ 
Hosmer-Lemeshow ซึ่งแสดงค่า 5.919 และไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ค่านี้มีไว้เพื่อทดสอบในการทดสอบว่าแบบจ าลอง 
โลจิสติกที่สร้างขึ้นนั้นสามารถสร้างค่าท านายความน่าจะเป็น
ของการเกิดเหตุการณ์สอดคล้องกับความน่าจะเป็นของการ
เกิดเหตุการณ์จากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก็บมาจริงได้หรือไม่ 
ดังนั้นในการศึกษาครั้งน้ีสามารถสรุปได้ว่าแบบจ าลองมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเ ชิงประจักษ์ที่ ใ ช้ ในการวิ เครา ะห์  
สอดคล้องกับค่า  R2 ของ Cox&Snell และ Nagelkerke  
ซึ่งบอกสัดส่วนหรือร้อยละที่ตัวแปรพยากรณ์สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (โอกาสหรือความเป็นไปไดท้ี่
เกิดเหตุการณ์) แบบจ าลองโลจิสติกได้มากน้อยเพียงใด 
ตารางที่ 4 รายงานว่าค่า Cox&Snell และ Nagelkerke 
เท่ากับ 0.388 และ 0.518 ซึ่งถือว่าตัวแปรพยากรณ์นี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ ใน 
ระดับที่สูง 

ตารางที่ 4 รายงานผลการทดสอบตัวแปรพยากรณ์ที่
สามารถอธิบายหรือพยากรณ์โอกาสที่บริษัทจะได้รับรายงาน
ปัญหาการด าเนินงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไว้ดังนี้ โดย
ตัวแปร Quick (-0.541) และ CG (-0.606) มีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ตัว
แปรสภาพคล่องของบริษัท (Quick) และระดับการก ากับดแูล
กิจการที่ดีของกิจการลดลงจะส่งผลท าให้ที่เพิ่มโอกาสหรือ
เหตุการณ์ที่ผู้สอบบัญชีจะรายงานเกี่ยวกับปัญหาการ
ด าเนินงานต่อเนื่องของ  ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับท่ี 570 การด าเนินงานต่อเนื่อง 
(สภาวิ ช า ชีพบัญ ชีฯ , 2559 )  และผลการศึ กษาของ 
Hopwood, McKeown และ  Mutchler ( 1989 ,1994) , 

McKeown, Mutchler และ  Hopwood, ( 1991) , Behn, 
Kaplan  แ ล ะ  Krumwiede, ( 2 0 0 1 ) , Bhimani, 
Gulamhussen และ  Lopes, 2009 ที่ ระบุว่าอัตราส่วน
ทางการเงินสามารถช่วยในการอธิบายและตัดสินใจแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ในอดีตซึ่งระบุว่าคุณภาพของระบบการควบคุมภายในมี
อิทธิพลต่อการรายงานเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง
ของธุรกิจ และการที่กิจการมีประสิทธิผลในการควบคุม
ภายในมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการรายงานเกี่ยวกับปัญหา
การด าเนินงานต่อเนื่อง [3,7] 

ขั้นสุดท้ายคือการตรวจสอบความเ ช่ือถือได้ของ
แบบจ าลองในการพยากรณ์ซึ่งพบว่า แบบจ าลองดังกล่าว
ข้างต้นสามารถพยากรณ์โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่ 
ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นหรือรายงานปัญหาการ
ด าเนินงานต่อเนื่องแก่บริษัทที่มีปัญหาทางการเงินถูกต้อง 
81% เมื่อพิจารณาจากตัวแปรพยากรณ์ด้านอัตราส่วน 
ทางการเงิน ซึ่งสูงกว่ากับงานวิจัยอื่น ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยประมาณ 
50% [5,11] ดังนั้นจึงสามารถสรุปผลได้ว่าแบบจ าลอง 
โลจิสติกที่สร้างจากอัตราส่วนทางการเงินสามารถช่วยอธิบาย
โอกาสในการตัดสินใจเสนอรายงานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
ปัญหาการด า เนิน งานต่ อ เนื่ อ งของธุ รกิ จที่ มี ปัญหา 
ทางการเงินได้ 

6. สรุปและอภิปรายผล 
     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการ
เงินและการด าเนินงานที่มีอิทธิพลต่อการรายงานเกี่ยวกับ
ปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการโดยผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนรวม  
121 ตัวอย่างเพื่อสร้างแบบจ าลองโลจิสติกพบว่า ตัวแปรที่
สามารถพยากรณ์โอกาสในการรายงานปัญหาการด าเนินงาน
ต่อเนื่องของผู้สอบบัญชีได้แก่  ตัวแปรด้านสภาพคล่อง 
(Quick)  และตัวแปรด้านระดับธรรมาภิบาล (CG)  ซึ่ ง
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่เก็บรวบรวมจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้เป็นอย่างดี
และสอดคล้องกับวรรณกรรมปริทัศน์ [2,9] และมาตรฐาน
วิชาชีพสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง [17] 
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 โ ด ยผลกา รศึ กษา ในอดี ต จ ากกา รทบทวน
วรรณกรรมปริทัศน์พบว่าแบบจ าลองโลจิสติกช่วยในการ
สร้างแบบจ าลองส าหรับพยากรณ์การแสดงความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องได้อย่างมี
ประสิทธิผล  ซึ่ งงานวิจัยนี้สร้างแบบจ าลองจากข้อมูล 
เชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยซึ่งให้ผลการพยากรณ์ที่มีความแม่นย าสูงถึง 
81% และสู งกว่ าผลการศึ กษา ในอดี ต  นอกจากนี้ 
ผลการศึกษานี้ยังบ่งช้ีว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศ
ไทยปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและให้ความส าคัญกับ
ข้อมูลทางการเงินในการเสนอรายงานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
ปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องทั้งรูปแบบวรรคเน้นข้อมูลและ
เหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ  
ที่ช่วยในการตัดสินใจรายงานปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง  

ข้อค้นพบประการถัดมา คือ ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจ
กับข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเงินหรือข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งได้แก่ ระดับ
หลักธรรมาภิบาลที่ใช้ในการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยหาก
กิจการมีโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีแล้ว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างมากในการฟื้นฟูกิจการและ
จะไม่เสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง  
ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาในอดีตของ Carcello 
และ  Neal (2000)  Carson et al.  (2013)  และ   Jiang, 
Rupley, และ Wu (2010)  

ข้อสังเกตอีกประการหน่ึงจากผลการศึกษาคือ ตัวแปร
อัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อการตัดสินใจของผู้สอบบัญชี เช่น อัตราส่วนหนี้สิน 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร และอัตราส่วน
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ ค าอธิบายที่เป็นไปได้
คือ ปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่องเกิดขึ้นจากปัจจัยหลาย
ประการเป็นระยะเวลานานหลายปี กิจการอาจจะยังสามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้แม้ว่าจะมีหนี้สินจ านวนมาก
เพราะอาจสามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ได้  [10] 
นอกจากน้ีผู้สอบบัญชีอาจมองถึงผลขาดทุนต่อเนื่องติดต่อกัน
หลายปีมากกว่า ผลการด าเนินงานเพียงปีเดียว [17] 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 การศึกษาครั้งนี้ให้ข้อค้นพบที่ส าคัญและหลักฐาน
เชิงประจักษ์เกี่ยวกับระดับการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ส่งผล
ต่อการรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งยังไม่เคยมี
การศึกษาประเด็นดังกล่าวในประเทศไทย ผลการศึกษาครั้งนี้
อาจน าไปสู่การศึกษาเพิ่มเติมในเชิงวิชาการในอนาคตได้ เช่น 
การศึกษาในอนาคตอาจศึกษาเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยี 
เข้ามาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจแสดงความเห็นของ

ผู้สอบบัญชีในประเด็นนี้ได้ โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ปัญหาการด า เนินงานต่อ เนื่ องจ า เป็นต้องการอาศัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมากเพื่อหาความสัมพันธ์และการ
เช่ือมโยงถึงปัญหาการด าเนินงานต่อเนื่อง การใช้เทคโนโลยี
เช่นการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมาก (Big Data Analytic) 
หรือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจโดยการเรียนรู้จากแบบจ าลองและ
ข้ อมู ล จ า น วนมากจะ ช่ วย ในการยกระดั บ คุณภาพ 
การให้บริการของผู้สอบบัญชีในอนาคตได้ 
7.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาชีพ 
 ผลการศึกษาครั้ ง  ผู้ประกอบวิชาชีพที่ สนใจ 
อาจน าโมเดลที่ได้จากการศึกษาไปใช้สนับสนุนประกอบการ
ตัดสินใจได้ นอกจากน้ี หน่วยงานก ากับดูแลสามารถใช้ 
ผลการศึกษาในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ เกิดหลัก 
ธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กรเพื่อสร้างความโปร่งใสแก่กิจการให้
มากยิ่งข้ึน 

8. ข้อจ ากัดงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดคือจ านวนตัวอย่างที่ ใ ช้ใน
การศึ กษามี จ านวนไม่มากนัก เนื่ อ งจากต้ องก าหนด
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็นบริษัทที่ได้รับรายงาน
เกี่ยวกับปัญหาในการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ และ
จับคู่กับบริษัทที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน และข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักธรรมภิบาลของกิจการเป็นรายบริษัทนั้นมีการเปิดเผย
ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ท าให้มีจ านวนข้อมูลที่ใช้การศึกษา
ครั้งนี้มีจ ากัด 
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ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากไม้สักของวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มแกะสลกัไมบ้้านโรงวัว ต้าบลน ้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ  
          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ไม้สักของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้
บ้านโรงวัว ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาและท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง จากคุณประหยัด ธรรมวงค์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์จากไม้สักท่ีมีอัตราก้าไรสุทธิ
ต่อต้นทุน และอัตราก้าไรสุทธิต่อราคาขายที่มีค่าผลตอบแทนร้อยละมากกว่าศูนย์คือ กล่องทิชชู่  มีอัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุน
เท่ากับร้อยละ 18.06 อัตราก้าไรสุทธิต่อราคาขายเท่ากับร้อยละ 15.30 ตลับ 3 ช่อง มีอัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุนเท่ากับ 
ร้อยละ 11.43 อัตราก้าไรสุทธิต่อราคาขายเท่ากับร้อยละ 10.26 และที่วางสบู่ที่มีอัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุนเท่ากับ 
ร้อยละ 12.87 บาท อัตราก้าไรสุทิต่อราคาขายเท่ากับร้อยละ 11.40 บาท ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีค่าผลตอบแทนในอัตราร้อยละ
น้อยกว่าศูนย์คือ ที่เขี่ยบุหรี่ มีอัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ -22.36 อัตราก้าไรสุทธิต่อราคาขายเท่ากับ -28.80 และ
ตลับจิ๋วมีอัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ -33.93 บาท อัตราก้าไรสุทธิต่อราคาเท่ากับ -51.36 บาท  

ค้าหลัก : ต้นทุนและผลตอบแทน วิสาหกิจชุมชน ผลติภณัฑไ์มส้ัก 

Abstract 
This study aims to investigate the cost and return of teak products of community enterprises Wood 

Carving, Bann Rongwue, Namboluang, Sanpatong, Chiang Mai.  Data for the study was collect by structured 
interview from Mr.  Prayad Thammawong, Head of Community Enterprises Wood Carvings Bann Rongwue. 
The result from this study found three teak wood products with net margin to cost ratio and net profit 
margin ratio per unit price was higher than the zero, tissue box with net margin to cost ratio was 18 . 0 6% 
net profit margin ratio per sale was 15 . 30% , big box 3 set with net margin ratio to cost was 12.43% net 
profit margin ratio per sale was 10 .26% and the soap dish with net margin ratio to cost was 12.87% net 
profit margin ratio per sale was 11. 40%.  Additionally, found two teak wood products with net margin to 
cost ratio and net profit margin ratio per unit price was less than zero, ashtray with net margin ratio to cost 
was -22.36% net profit margin ratio per sale was -28.80% and the small box with net margin ratio to cost 
was -33.93% net profit margin ratio per sale was -51.36%. 

Keywords : Costs and returns, Community Enterprises, Teak Product 
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1. บทน้า 
ประเทศไทยในช่วงหนึ่งที่ก้าลังเผชิญกับปัญหาวิกฤติ

ทางด้านเศรษฐกิจ ท้าให้ประชาชนทุกระดับเริ่มประสบ
ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในระดับรากหญ้า ที่เป็นคน
กลุ่มใหญ่ของประเทศ เริ่มประสบกับปัญหาความยากจน ซึ่ง
ในขณะนั้นรัชกาลที่ 9 ทรงมีความห่วงใยราษฎรของพระองค์
เป็นอย่างมาก จึงได้มีพระราชด้ารัสในเรื่องของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นหลักในการด้ารงชีวิตให้กับราษฎร
ในช่วงที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งหลักการด้ารงชีวิตตาม
แนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้าให้ชาวไทยได้
น้ามาตระหนักคิด และน้ามาใช้ในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน
จนถึงทุกวันนี้ เช่นเดียวกันกับวิสาหกิจชุมชนได้เกิดขึ้นจาก
การน้าเอาแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยวิสาหกิจชุมชนนั้นจัดเป็นกลุ่ม
กิจกรรมของชุมชนที่ ชุมชนคิดได้จากการเรียนรู้  ไม่ ใช่
กิจกรรมที่ท้าเพียงคนเดียว ซึ่งกิจกรรมที่ท้าในแต่ชุมชนก็เป็น
กิ จ ก ร รมที่ ค น ใน ชุม ชนท้ า เ ป็ น ประจ้ า ห รื อท้ า เ ป็ น
ชีวิตประจ้าวันอยู่แล้ว โดยเป็นกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยากมากนัก 
จนกลายมาเป็นธุรกิจในชุมชน ที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้
คน ใน ชุมชนได้ เ ป็นอย่ า งดี  ส้ าหรั บวิ ส าหกิ จ ชุมชน 
กลุ่ มแกะสลักไม้บ้ านโรงวั ว  ตั้ งอยู่ เลขที่  60/1 หมู่ 1  
ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัด
ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2546 โดยทางองค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้้าบ่อหลวง ได้ริเริ่มขึ้นในโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนของต้าบล ซึ่งชาวบ้านในชุมชน
ส่วนใหญ่จะมีความรู้  ความช้านาญเกี่ยวกับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไม้ เป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว จึ งได้มีการ 
รวมกลุ่ มของชาวบ้ าน เพื่ อจัดตั้ ง เป็นวิ สาหกิจ ชุมชน  
กลุ่มแกะสลักไม้บ้านโรงวัว มีสมาชิกทั้งหมด 23 คน[1] โดยม ี
คุณประหยัด ธรรมวงค์ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แกะสลักไม้บ้านโรงวัว ซึ่งในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโรงวัวได้
มีการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากไม้สัก โดยมีผลิตภัณฑ์คือ 
กล่องทิชชู่ ตลับสามช่อง ตลับจิ๋ว ท่ีเขี่ยบุหรี่ และที่วางสบู่ 
โดยวัตถุดิบหลักคือการซื้อไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้ แล้วน้าไม้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งออกขายไป
ยังตลาดต่างๆ ได้แก่ บ้านถวาย กาดสล่า ถนนคนเดิน โดย
ผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

จากการศึกษาในเบื้องต้น ท้าให้ทราบว่าทางวิสาหกิจไม่
ทราบต้นทุนและผลก้าไรจากการด้าเนินงานที่แท้จริง และ
ตามความคิดของสมาชิกคือ เงินทีค่งเหลือคือผลก้าไรของทาง
วิสาหกิจ ประกอบทางวิสาหกิจไม่ได้มีการจัดท้าบญัชีของทาง
วิสาหกิจที่ถูกต้องตามหลักการ จึงได้เกิดแนวคิดในการศึกษา
ต้นทุนและผลตอบแทนของวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นแนวทาง

ในการก้าหนดราคาขายและเพื่อเป็นแนวทางส้าหรับผู้ที่
ต้องการประกอบธุรกิจแกะสลักไม้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ไม้สัก 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกะสลักไม้บ้านโรงวัว ต้าบลน้้าบ่อหลวง 
อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ความเป็นมาของการปลูกไมส้กั 
     ไม้สัก เป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ มีล้าต้นปลายตรง โคนต้น
เป็นพูพอนเล็กน้อยกิ่งอ่อนเป็นรูปเหลี่ยม เรือนยอดเป็น 
ทรงพุ่มทรงกลมค่อนข้างทึบ ล้าต้นมีความสูงตั้งแต่ 20 เมตร
ขึ้นไป ในด้านการใช้ประโยชน์ไม้สัก ได้มีการแบ่งคุณลักษณะ
ของไม้สักโดยพิจารณาจากสีของเนื้อไม้  การตกแต่ง  
ความแขง็ ความเหนียวของเนื้อไม้ออกเป็น 5 ชนิด คือ 
1. สักทอง เนื้อไม้เป็นสีน้้าตาลทอง เสี้ยนตกแต่งง่าย 
2. สักหิน เนื้อไม้สีน้้าตาลหรือสีจาง ตกแต่งง่าย 
3. สักหยวก เนื้อไม้สีน้าตาลอ่อนหรือสีจาง ตกแต่งง่าย 
4. สักไข่ เนื้อไม้สีน้้าตาลเข้มปนเหลือง มีไขปน ยากแก่การ
ตกแต่งและทาสี  
5. สักขี้ควาย เนื้อไม้สีเขียวปนน้้าตาล น้้าตาลด้าดูเป็น 
สีเลอะ ๆ  
     พื้นที่ท่ีเหมาะสมกับการปลูก ไม้สักมีถิ่นก้าเนิดอยู่ในตอน
ใต้ของประเทศอินเดียว พม่า ไทย ลาว (ส่วนที่ติดภาคเหนือ) 
และอินโดนีเซีย  ส้าหรับประเทศไทยนั้น ไม้สักจะขึ้นอยู่ 
เป็นส่วนใหญ่นาเบญจพรรณทางภาคเหนือ และบางส่วนของ
ภาคกลาง ส้าหรับการใช้ประโยชน์จากไม้สัก เป็นไม้ที่
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้แทบทุกรูปแบบตามอายุและ
ขนาดของไม้ ที่ตัดออกมาจ้าหน่ายตั้งแต่ไม้ซุงขนาดใหญ่เพื่อ
แปรรูปใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์  
ไม้ปาริ์เก้ ไม้อัด ไม้แกะสลัก ต่อเรือ [6] 
3.2 ทฤษฎีต้นทุนการผลติ 
     สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์[5] กล่าวถึงการบัญชีต้นทุน 
(Cost Accounting) เป็น หลักการบัญชีที่เกี่ยวกับการสะสม
และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ท้ัง
เพื่อการ วางแผน ควบคุม และการตัดสินในเรื่องอื่นๆ โดย
ปกติแล้วการบัญชีต้นทุนจะท้าหน้าท่ีหลักในการ สะสมข้อมูล
ทางด้านบัญชีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต เพื่อค้านวณหา
ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งใช้ งบประมาณมูลค่าของสินค้า
คงเหลือ การจ้าแนกต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบของต้นทุน ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งถ้าพิจารณาใน
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ด้ านทรั พยากรที่ เ ป็ น  ส่ วนประกอบของสิ น ค้ าแล้ ว 
ประกอบด้วย  
     1. วัตถุดิบ (Materials) วัตถุดิบนับว่าเป็นส่วนประกอบ
ส้าคัญของการผลิตสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูปโดยทั่วไป 
ซึ่งต้นทุนที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาจจะ 
ถูกแบ่ง ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ      
          1.1 วัตถุดิบทางตรง (Direct materials) หมายถึง 
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต และสามารถระบุได้อย่างชัดเจน
ว่าใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณและต้นทุน
เท่าใด รวมทั้งจัดเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
ชนิดนั้นๆ เช่น ไม้แปรรูปจัดเป็นวัตถุดิบทางตรง ของการ 
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ยางดิบท่ีใช้ใน
การผลิต ยางรถยนต์ แร่เหล็กที่ ใช้ในอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก 
กระดาษที่ใช้ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ เป็นต้น  
          1.2 วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect materials) หมายถึง 
วัตถุดิบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับ การผลิตสินค้า แต่ไม่ใช่
วัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบส่วนใหญ่ เช่น ตะปูกาว กระดาษ
ทรายที่ใช้เป็น ส่วนประกอบของการท้าเครื่องหนังหรือ
เฟอร์นิเจอร์ น้้ามันหล่อลื่นเครื่องจักร เส้นด้ายที่ใช้ในการตัด 
เย็บเสื้อผ้า เป็นต้น โดยปกติแล้ว วัตถุดิบทางอ้อมอาจจะถูก
เรียกว่า “วัสดุโรงงาน” ซึ่งจะถือเป็น ค่าใช้จ่ายการผลิต 
ชนิดหนึ่ง 
     2. ค่าแรงงาน (Labor) ค่าแรงงาน หมายถึง ค่าจ้างหรือ
ผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง หรือคนงานที่ท้าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า โดยปกติแล้วค่าแรงงานจะถูก
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ค่าแรงงานทางตรง และค่าแรงงาน
ทางอ้อม  
          2.1 ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง 
ค่าแรงงานต่างๆ ที่จ่ายให้แก่คนงาน หรือลูกจ้างที่ท้าหน้าที่
เกี่ยวกับการผลิตสินค้าส้าเร็จรูปโดยตรง รวมทั้ งเป็น
ค่าแรงงานท่ีมีจ้านวนมาก เมื่อเทียบกับค่าแรงงานทางอ้อมใน
การผลิตสินค้าหน่วยหนึ่งๆ และจัดเป็นค่าแรงงานส่วนส้าคัญ
ใน การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส้าเร็จรูป เช่น คนงานที่
ท้างานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ใน การผลิตก็ควร
ถือเป็นแรงงานทางตรง พนักงานในสายการประกอบ เป็นต้น  
          2.2 ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) หมายถึง 
ค่าแรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้า เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน เงินเดือนพนักงาน
ท้าความ สะอาดเครื่องจักร และโรงงาน พนักงานตรวจสอบ
คุณภาพ ช่างซ่อมบ้ารุง ตลอดจนต้นทุน ที่เกี่ยวข้องกับ
คนงาน เช่น ค่าภาษี ท่ีออกให้ลูกจ้าง สวัสดิการต่างๆ  
เป็นต้น ซึ่งค่าแรงงานทางอ้อม เหล่านี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายการผลิต 

     3.  ค่า ใ ช้จ่ ายการผลิต (Manufacturing Overhead) 
ค่าใช้จ่ายการผลิต หมายถึง แหล่ง รวบรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าซึ่ งนอกเหนือจากวัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงาน ทางตรง เช่น วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงาน
ทางอ้อม ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมอื่นๆ ได้แก่ ค่าน้้า ค่า
ไ ฟ  ค่ า เ ช่ า  ค่ า เ สื่ อ ม ร าค า  ค่ า ป ร ะกั นภั ย  ค่ า ภ าษี   
เป็นต้น  แต่ อย่ า ง ไ รก็ตามค่ า ใ ช้จ่ าย เหล่ านี้ ก็ จะต้ อง  
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการด้าเนินการผลิตในโรงงานเท่านั้น 
ไม่รวมถึงเงินเดือน ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้น
จากการด้าเนินงานในส้านักงาน ดังนั้นค่าใช้จ่ายการผลิต 
จึงถือเป็นที่รวมของ ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมต่างๆ 
นอกจากนี้ ยังจะพบว่าในบางกรณีก็มีการเรียกค่าใช้จ่ายการ
ผลิตในช่ืออื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายโรงงาน โสหุ้ยการผลิต ต้นทุน
ผลิตทางอ้อม 
3.3 ทฤษฎีผลตอบแทน 
     การประเมินผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์จากไม้สักใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์
ของ นภาพร นิลาภรณ์กุล และคณะ [3] กล่าวถึงการหา
ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ แต่ละวิธีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     1. อัตราก้าไรต่อต้นทุน หมายถึง อัตราส่วนเปรียบเทียบ
ระหว่ า งก้ า ไ รที่ เ กิ ดขึ้ นหลั งหั กค่ า ใ ช้จ่ ายต่ า งๆ  แล้ ว
เปรียบเทียบกับต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตสินคา้ทั้งสิ้น สูตรที่ใช้ใน
การค้านวณเป็นดังนี ้
 
อัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุน     =     ก้าไร(ขาดทุน)สุทธิx100 

ต้นทุนรวม 
     2. อัตราก้าไรต่อค่าขาย หมายถึง อัตราส่วนเปรียบเทียบ
ระหว่างก้าไรที่เกิดขึ้นหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วเทียบกับ
รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้านั้น สูตรที่ใช้ในการค้านวณ
เป็นดังนี ้
 
อัตราก้าไรสุทธิต่อค่าขาย     =     ก้าไร(ขาดทุน)สุทธิ x 100 
            รายได้จากการขาย 
 
4. วิธีการวิจัย 
     ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท 
ได้แก่ 
4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ได้จากการสัมภาษณ์
ข้อมูล  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกะสลักไม้บ้านโรงวั ว  
เลขที่ 60/1 หมู่ 1 ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ ซี่งเป็นสถานที่ท้าการผลิตภัณฑ์จากไม้สัก  
ที่มีจ้านวนสมาชิกภายใต้วิสาหกิจชุมชนทั้งสิ้น 23 ราย[1] 
โดยเลือกท้าการสัมภาษณ์คุณประหยัด ธรรมวงค์ ประธาน
วิสาหกิจชุมชน  
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4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้า
และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เช่น ค้นคว้าจากวารสารหนังสือ งานวิจัย สิ่งพิมพ์ และ 
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง 
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือการใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์จากประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน โดยถูกแบ่งเป็น  
     ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจชุมชน 
     ส่วนท่ี 2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม้สัก 
     ส่วนที่ 3 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์  
5 ชนิด คือ กล่องทิชชู่ ที่เขี่ยบุหรี่ ตลับจิ๋ว ตลับสาม ช่อง ที่
วางสบู่ และราคาขายต่อผลิตภัณฑ์  

5. ผลการวิจัย 
     จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ไม้สัก 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้บ้านโรงวัว ต้าบล
น้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอยีด
ดังต่อไปนี้ 
5.1 ข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจชุมชน 
     วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้บ้านโรงวัว ตั้ งอยู่ 
เลขที่ 60/1 หมู่ 1 ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรในหมู่บ้านทั้งสิ้น 874 คน  
419 ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีเพียง 
23 ราย (23 ครัวเรือน) ที่เป็นสมาชิกผู้ผลิตของวิสาหกิจ
ชุมชน 
5.2 ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ไม้สัก 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ไม้สักดังน้ี 
     1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ไม้สัก 
     2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ เครื่องคว้าน/ 
เครื่องเจาะไม้ น๊อต กระดาษทราย กาวด้า วานิชด้า น้้ามัน
เคลือบไม้  
     3. ค่าแรงงานในการผลิต  

5.3 ราคาขาย ต้นุทน และก้าไร(ขาดทุน) ของผลิตภัณฑ์จาก
ไม้สัก 
     ต้นทุนของผลิตภัณฑ์จากไม้สัก 5 ชนิด คือ กล่องทิชชู่  
ที่เขี่ยบุหรี่ ตลับจิ๋ว ตลับ 3 ช่อง และที่วางสบู่ สามารถสรุป
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 
     1. กล่องทิชชู่ พบว่ามีการตั้งราคาขายต่อช้ินเท่ากับ  
80 บาท มีรายละเอียดของต้นทุนการผลิตต่อช้ินเท่ากับ 
67.76 บาท แบ่งออกเป็นวัตถุดิบทางตรง เท่ากับ 43 บาท 
ค่าแรงงานทางตรง 23.33 บาท ค่าใช้จ่ายการผลิต 1.43 บาท 
โดยผลของก้าไร(ขาดทุน)ต่อช้ิน เท่ากับ 12.24 บาท 
     2. ที่เขี่ยบุหรี่ พบว่ามีการตั้งราคาขายต่อช้ินเท่ากับ  
15 บาท มีรายละเอียดของต้นทต้นทุนผลิตต่อช้ินเท่ากับ 
19.32 บาท แบ่งออกเป็นวัตถุดิบทางตรง เท่ากับ 10 บาท 
ค่าแรงงานทางตรง 8.75 บาท ค่าใช้จ่ายการผลิต 0.57 บาท 
โดยผลของก้าไร(ขาดทุน)ต่อช้ิน เท่ากับ -4.32 บาท 
     3. ตลับจิ๋ว พบว่ามีการตั้งราคาขายต่อช้ินเท่ากับ 14 บาท 
มีรายละเอียดของต้นทุนการผลิตต่อช้ินเท่ากับ 21.19 บาท 
ซึ่งแบ่งออกเป็นวัตถุดิบทางตรง เท่ากับ 6.15 บาท ค่าแรงงาน
ทางตรง 14 บาท ค่าใช้จ่ายการผลิต 1.04 บาท โดยผลของ
ก้าไร(ขาดทุน)ต่อช้ิน เท่ากับ (7.19) บาท 
     4. ตลับสามช่อง พบว่ามีการตั้งราคาขายต่อช้ินเท่ากับ 
70 บาท มีรายละเอียดของมีต้นทุนการผลิตต่อช้ินเท่ากับ 
62.82 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็นวัตถุดิบทางตรง เท่ากับ 25 บาท 
ค่าแรงงานทางตรง 35 บาท ค่าใช้จ่ายการผลิต 2.82 บาท 
โดยผลของก้าไร(ขาดทุน)ต่อช้ิน เท่ากับ 7.18 บาท 
     5. ที่ว่างสบู่  พบว่ามีการตั้ งราคาขายต่อช้ินเท่ากับ  
20 บาท มีรายละเอียดของต้นทุนการผลิตต่อช้ินเท่ากับ 
17.72  บาท ซึ่ งแบ่งออกเป็นวัตถุดิบทางตรง เท่ากับ  
5.36 บาท ค่าแรงงานทางตรง 11.67 บาท ค่าใช้จ่ายการผลติ 
0.69 บาท โดยผลของก้าไร(ขาดทุน)ต่อช้ิน เท่ากับ 2.28 บาท 
รายละเอียดดังตารางที่ 1

 
ตารางที่ 1 ต้นทุนและราคาขายผลิตภัณฑ์จากไม้สัก (หน่าย บาท: ช้ิน) 

ผลิตภัณฑ ์ กล่องทิชชู ่ ที่เขี่ยบุหร่ี ตลับจิ๋ว ตลับสามช่อง ที่วางสบู่ 
1. ราคาขาย 80.00 15.00 14.00 70.00 20.00 
2. ต้นทุนการผลิต :      

(1) วัตถุดิบ 43.00 10.00 6.15 25.00 5.36 
(2) ค่าแรงงานทางตรง 23.33 8.75 14.00 35.00 11.67 
(3) ค่าใช้จ่ายในการผลิต 1.43 0.57 1.04 2.82 0.69 
(4) รวมต้นทุนการผลิต (1)+(2)+(3) 67.76 19.32 21.19 62.82 17.72 

3. ก้าไร(ขาดทุน) 1.–2. 12.24 (4.32) (7.19) 7.18 2.28 
ที่มา : จากการค้านวณ 
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5.4 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์จากไม้สัก 
     จากราคาขาย ต้นทุน และก้าไร(ขาดทุน)ของผลิตภัณฑ์
จากไม้สัก พบว่าผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์จากไม้สัก  
5 ชนิด คือ กล่องทิชชู่ ที่เขี่ยบุหรี่ ตลับจิ๋ว ตลับสามช่อง และ
ที่วางสบู่  ซึ่ งได้ เลือกใช้อัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุน และ 
อัตราก้าไรสุทธิต่อราคาขาย สามารถสรุปผลตอบแทน
ผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 
     1. กล่องทิชชู่ พบว่ามีอัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุน เท่ากับ 
ร้อยละ 18.06 หมายความว่า ต้นทุนเท่ากับ 67.76 บาท  
ท้าผลตอบแทนได้ 18.06 บาท และอัตราก้าไรสุทธิต่อ ราคา
ขาย เท่ากับร้อยละ 15.30 หมายความว่า ราคาขาย 80 บาท 
จะได้ผลตอบแทนจากการขายเท่ากับ 15.30 บาท 
     2. ที่เขี่ยบุหรี่ พบว่ามีอัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุน เท่ากับ 
ร้อยละ -22.36 บาท และอัตราก้าไรสุทธิต่อราคาขาย เท่ากับ
ร้อยละ -28.80 จากอัตราผลตอบแทนดังกล่าว ที่เขี่ยบุหรี่ 
ควรมีการปรับราคาขาย ท่ี เหมาะสมเพื่ อท้ า ใ ห้อัตรา
ผลตอบแทนมีค่าอัตราร้อยละมากกว่า 0 
     3. ตลับจิ๋ว พบว่ามีอัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุน เท่ากับ  
ร้อยละ -33.93 และอัตราก้าไรสุทธิต่อราคาขาย เท่ากับร้อย

ละ -51.36 จากอัตราผลตอบแทนดังกล่าว ตลับจิ๋ว ควรมีการ
ปรับราคาขายที่เหมาะสมเพื่อท้าให้อัตราผลตอบแทนมีค่า
อัตราร้อยละมากกว่า 0 
     4. ตลับสามช่อง พบว่ามีอัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุน เท่ากับ 
ร้อยละ 11.43 หมายความว่า ต้นทุนเท่ากับ 62.86 บาท ท้า
ผลตอบแทนได้ 11.43 บาท และอัตราก้าไรสุทธิต่อราคาขาย 
เท่ากับร้อยละ 10.26 หมายความว่า ราคาขาย 70บาท จะได้
ผลตอบแทนจากการขายเท่ากับ 10.26 บาท 
     5. ที่วางสบู่ พบว่ามีอัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุน เท่ากับ 
ร้อยละ 12.87 หมายความว่า ต้นทุนเท่ากับ 17.72 บาท  
ท้าผลตอบแทนได้ 12.87 บาท และอัตราก้าไรสุทธิต่อราคา
ขาย เท่ากับร้อยละ 11.40 หมายความว่า ราคาขาย 20 บาท 
จะได้ผลตอบแทนจากการขายเท่ากับ 11.40 บาท 
     จากผลตอบแทนดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีผลิตภัณฑ์  
3 ชนิดที่มีผลตอบแทนที่มีอัตราร้อยละมากกว่า 0 ได้แก่ 
กล่องทิชชู่ ตลับสามช่อง และที่วางสบู่ และผลิตภัณฑ์ที่มี
ผลตอบแทนที่มีอัตราร้อยละน้อยกว่า 0 ได้แก่ ที่เขี่ยบุหรี่ 
และตลับจิ๋ว รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 อัตราผลตอบแทนผลติภัณฑ์จากไมส้ัก (หน่วย: ร้อยละ) 
อัตราผลตอบแทน กล่องทิชชู ่ ที่เขี่ยบุหร่ี ตลับจิ๋ว ตลับสามช่อง ที่วางสบู่ 

อัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุน 18.06 -22.36 -33.93 11.43 12.87 
อัตราก้าไรสุทธิต่อราคาขาย 15.30 -28.80 -51.36 10.26 11.40 

ที่มา: จากการค้านวณ 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
     จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จาก 
ไม้สักจ้านวน 5 ชนิด คือ กล่องทิชชู่ ที่เขี่ยบุหรี่ ตลับจิ๋ว ตลับ 
3 ช่อง และที่วางสบู่ พบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องทิชชู่ 
ตลับ 3 ช่อง และที่วางสบู่มีอัตราผลตอบแทนที่มีค่าร้อยละ
มากกว่าศูนย์เนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม จึงได้มี
การก้าหนดราคาที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นคือ ตลับจิ๋ว 
และที่เขี่ยบุหรี่ ซึ่งจะผลิตตามค้าสั่งซื้อของลูกค้าเป็นหลัก  
จึงท้าให้ราคาขายตั้งไว้ในราคาที่ต่้ากว่าต้นทุน โดยสาเหตุ
หลักคือ การไม่คิดค่าแรงงานการผลิตรวมเข้าไปในต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ โดยผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงาน
การศึกษาของ วิ รัชฏา ขุมคา [4] ได้ศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนการผลิตเกมส์ไม้ในอ้าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ในส่วนของสินค้าที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าจะมี
ผลตอบแทนที่มีค่าร้อยละมากกว่าศูนย์ และยังสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของจารุวรรณ หน่อค้า[2] ได้ศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนการผลิตชุดโต๊ะรับแขกไม้สักแบบโบราณ  

อ้าเภอบ้านธิ จังหวัดล้าพูน ในส่วนของสินค้าที่ได้รับความ
นิยมจากลูกค้าจะมีผลตอบแทนที่มีค่าร้อยละมากกว่าศูนย์ 
และสินค้าบางประเภทมีผลตอบแทนที่มีค่าร้อยละน้อยกว่า
ศูนย์ จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจไม่ได้มีการ
น้าค่าแรงงานรวมค้านวณในต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ที่โดยปกติ
ได้มีการจ่ายค่าแรงงานให้กับสมาชิก แต่ เมื่อน้ามารวม
ค้านวณจึงท้าให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์สูงมากขึ้น ส่งผลให้ค่า
ของผลตอบแทนในผลิตภัณฑ์บางชนิดมีค่าผลตอบแทน 
น้อยกว่าศูนย์  จากการศึกษาท้าให้ ได้ข้อมูลเพื่อน้าให้ 
วิสาหกิจชุมชนน้าไปใช้ในการตั้งราคาที่เหมาะสม ท้าให้ผล
ประกอบการของทางกลุ่มวิสาหกิจสามารถด้าเนินต่อไปได้
อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างอาชีพในชุมได้ต่อไป 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
     ขอขอบคุณวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแกะสลักไม้บ้านโรงวัว 
ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทีสละ
เวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานในครั้งนี้ 
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8. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
     1. รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน
และส่งเสริมในด้านของการก้าหนดราคาที่เหมาะสม และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล 
     2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรมีการเพิ่ม ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ในการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของทางวิสาหกิจ
ชุมชน เช่น การขายสินค้าออนไลน์ 
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การเปรียบเทียบต้นทุนและตอบแทนของการเพาะเห็ด 
กรณีศึกษา บ้านตลาดขี้เหล็ก ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

Comparison of costs and returns a mushroom 
A case study of Baan Taladkeeleg Mae Pong Sub-district,  

Doisaket District,  Chiangmai 

อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว1, และเสรฐสุดา ปรีชานนท์2  
Adisak  Fonhakeaw1, and Sedtasuda Prechanon2 

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
1 Rajamangala University of Technology Lanna 

*โทรศัพท์ 085-0413489 

บทคัดย่อ  
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมและเห็ดขอนขาว กรณีศึกษา บ้านตลาด

ขี้เหล็ก ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของ 
การเพาะเห็ดนางฟ้า นางรมและเห็ดขอนขาว (2) เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและตอบแทนของการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม
และเห็ดขอนขาว โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างแน่นอนจากนางราตรี  สุนันทศิลป์ ผู้น าศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริด้านเพาะเห็ดเศรษฐกิจ บ้านตลาดขี้เหล็ก ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  โดยท า 
การทดลองเพาะเห็ดทั้ง 3 ชนิด คือ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมและเห็ดขอนขาวอย่างละ 200 ก้อน ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือน
ธันวาคม 2559 ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมและเห็ดขอนขาว 
กรณีศึกษา บ้านตลาดขี้เหล็ก ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ในระยะ 3 เดือนระหว่างเดือน ตุลาคม – 
ธันวาคม 2560 พบว่า เห็ดนางฟ้ามีต้นทุนการผลิตรวม 2,548 บาท ก าไรจากการด าเนินงานเท่ากับ 30,452 บาท อัตรา
ผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 48.16 และมีระยะเวลาคืนทุน 6.24 เดือน เห็ดนางรมมีต้นทุนการผลิตรวม 2,434 บาท ก าไรจาก
การด าเนินงาน 9,566 บาท อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 15.13 และระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 8 เดือน และเห็ดขอนขาว  
มีต้นทุนการผลิตรวม 3,308 บาท ก าไรจากการด าเนินงาน 16,692 บาท อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 26.40 และระยะ
คืนทุนประมาณ 11 เดือน 

ค าหลัก : ต้นทุน  ผลตอบแทน  เห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรม  เห็ดขอนขาว   

Abstract 
 This study aimed to elaborate cost and return of a sajor-caju mushroom, Oyster Mushroom and 
lentinus squarrosulus Mont in case study of Baan Taladkeeleg MaePong Subdistrit Doisaket Distrit Chiangmai 
Province. The objective is (1) study cost and return of those mushroom and comparison of Cost and return 
between a sajor-caju mushroom, Oyster Mushroom and lentinus squarrosulus Mont. collecting the date by 
interview from Khun Ratree Sunantasin who leader of Sufficiency Economy Learning Center test by 200 
Mushroom bags in 3 moths; October – December 2016. The results are a sajor-caju mushroom total costs 
was 2,548 Baht. Operating income was 30,452 baht. Average Rate of Return was 48.16% Payback Period was 
6.24 Months. a oyster mushroom total costs was 2,434 Baht. Operating income was 9,566 baht. Average 
Rate of Return was 15.13 % Payback Period was 1 year 8 Months. A lentinus squarrosulus Mont total costs 
was 3,308 Baht. Operating income was 16,652 baht. Average Rate of Return was 26.40 % Payback Period 
was 11 Months.  
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Keywords : Cost, Return, Sajor-caju mushroom, Oyster Mushroom, lentinus squarrosulus Mont 
 
1. บทน า 
     แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
กว่าช่วงที่ผ่านมาในระยะแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 8-10 สังคมไทยได้อันเชิญหลัก "ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ 
ตั้ ง แต่ ร ะดั บปั จ เ จก  ครอบครั ว ชุม ชน  สั งคม  จน ถึ ง
ระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในระยะแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็น
พ้องร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
ปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้
เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดท าแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 11 ครั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ความส าคัญกับการมีสว่นร่วมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ระดับภาคและ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอน อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 
เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” จึงเป็นการน าภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อ
เตรียมความพร้อมของสังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคนและสั งคมไทยให้มีคุณภาพมี โอกาสเข้ าถึง
ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรมรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ขณะเดี ยวกันยั งจ า เป็นต้ องบริหารจั ดการแผน การ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักการพัฒนาพ้ืนที่
ภารกิจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทยซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     ค า ว่ า  “ เ ศรษฐกิ จพอ เพีย ง”  เ ป็ น โคร งการของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงจัดตั้งโครงการ
ขึ้นเพื่อ ช่วยเหลือคนไทยที่ เดือดร้อน เ ช่น ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ   
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่   
11 ธันวาคม 2525 โดยเป็นศูนย์กลางการศึกษาทดลองวิจัย
เพื่อหารูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ ในด้านการเกษตรกรรม ดา้น
ปศุสัตว์ โคนม และด้านเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อเป็นศูนย์ ท่ี
สมบูรณ์แบบท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษา
ภ า ย ใ น ศู น ย์ ศึ ก ษ า พั ฒ น า ห้ ว ย ฮ่ อ ง ไ ค ร้   
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้น าศูนย์คือ นางราตรี สุนันทศิลป์ 
ก่อนเริ่มก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ ได้ประกอบอาชีพรับจ้าง 
รับเหมาปลูกข้าว เกี่ยวข้าว ท าสวน ซึ่งรายได้ที่ได้รับนั้นไม่
แน่นอน หากหมดฤดูท านางานที่จ้างก็เริ่มลดลง รายรับมีไม่
มากพอเมื่อเทียบกับรายจ่ายของครอบครัวที่เพิ่มสูงขึ้น 
ค่าจ้างที่ได้รับจึงเป็นค่าใช้จ่ายประจ าวัน ท าให้ไม่มีเงินเก็บ
ออมจึงได้ตั้งใจเข้าไปเรียนรู้และฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะ
เห็ดเศรษฐกิจจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ หลังจาก
ฝึกอบรมจึงได้น าประสบการณ์ความรู้ที่ได้มาท าการเพาะเห็ด
เองโดยมีเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดขอนขาว มาเรื่อยๆ
จนกระทั่งได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ ด้าน
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ บ้านตลาดข้ีเหล็ก ต าบลแม่โป่ง 
อ าเภอดอยสะเก็ด ในปี พ.ศ. 2530 เพื่อมาเผยแพร่ให้คนใน
ชุมชนได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ตาม
พระราชด าริ ด้านการเพาะเห็ด บ้านตลาดขี้เหล็กแห่งนี้ไดเ้ริม่
ประกอบกิจการการเพาะเห็ดเศรษฐกิจซึ่งเป็นเห็ดที่น่าสนใจ
ในการท าการค้าท่ีให้ผลตอบแทนสูงประกอบกับปัจจุบัน
ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยหันมาใส่ใจในการดูแล
สุขภาพและบริ โภคอาหารสุขภาพมากยิ่ งขึ้นโดยเห็ด
เศรษฐกิจที่ศูนย์การเรียนรู้ตามพระราชด าริ ด้านการเพาะ
เห็ด บ้านตลาดขี้ เหล็กได้ท าการเพาะ  คือ เห็ดนางฟ้า  
เห็ดนางรมและเห็ดขอนขาว และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มี
คุณค่าทางโภชนาการสูงตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคแต่การเพาะเห็ดของเกษตรกรทั่วไปทุกวันนี้ต้อง
เรียนรู้ เพิ่มเติม หลากหลายแนวทางอยู่ เสมอเพื่อให้ทัน 
ต่อเหตุการณ์ เช่น ราคา โรคระบาด เป็นต้น  
     นอกจากนี้แล้ว เห็ดยังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจาก
ธรรมชาติที่มีวิวัฒนาการมาจากการประสานเส้นใยจ านวน
มากของเชื้อราช้ันสูง และถึงแม้เห็ดจะขาดกรดอะมิโนบางตัว
ไปบ้าง แต่ในเรื่องของรสชาติและเนื้อสัมผัสนั้น รับรองว่าเห็ด
ไม่เป็นรองใครในยุทธจักรอาหารอย่างแน่นอน ที่ส าคัญเห็ด
ยังให้คุณค่าทางโภชนาการและมีสรรพคุณทางยา ซึ่งมี



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 919

 

คุณสมบัติที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยลดอัตรา
ความเสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน  
อัลไซเมอร์ หลอดเลือดหัวใจอุดตัน และความดันโลหิตสูง 
เป็นต้น ประกอบกับเห็ดยังมีความส าคัญทางเศรษฐกิจอีก
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งมีสภาพแวดล้อม
เหมาะสมส าหรับการเพาะเห็ดหลายชนิดประกอบกับต้นทุน
เพิ่มสูงขึ้นตาม ตลอดจนปัญหาต่างๆ อาทิเช่น อุณหภูมิ  
การเกิดโรคระบาด แมลง เป็นต้น 
     ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
การเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดขอนขาว เพื่อเป็น
ข้อมูลส าหรับเกษตรกรในการลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นลงท าให้
ประสิทธิภาพการเพาะเห็ดเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นอันจะน าไปสู่
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะ 
เห็ดนางฟ้า เ ห็ดนางรมและเห็ดขอนขาว  กรณีศึกษา  
บ้านตลาดขี้เหล็ก ต าบลแม่แม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม ่

2. เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่าง
การเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมและเห็ดขอนขาวกรณีศึกษา 
บ้านตลาดขี้ เหล็ก ต าบลแม่แม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
     [6] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด โดยมีการจ าแนกออกเป็น 
3 ประเภท คือ 
เห็ดนางฟ้า 
     เห็ดนางฟ้ามีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดนางรม  
เห็ดทั้งสองชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ (family) เดียวกัน ช่ือ "เห็ด
นางฟ้า" เป็นช่ือที่ตั้งขึ้นในเมืองไทยคนไทยบางคนเรียกว่า 
เห็ดแขก เนื่องจากมีผู้พบเห็นเห็ดนี้ครั้งแรกท่ีประเทศอินเดีย 
พบขึ้นตามธรรมชาติบนตอไม้เนื้ออ่อนที่ก าลังผุ ในแถบ 
เมืองแจมมู (Jammu) บริเวณเชิงเขาหิมาลัย ช่ือวิทยาศาสตร์ 
คือ Pleurotussajor-caju (Fr.) Singe ลักษณะของดอกเห็ด
นางฟ้ามีลักษณะคล้ายกับดอกเห็ดเป๋าฮื้อ และดอกเห็ด
นางรม เมื่อเปรียบเทียบกับเห็ดเป๋าฮื้อ ดอกเห็ดนางฟ้าสีจะ
อ่อนกว่า และมีครีบอยู่ชิดกันมากกว่า เห็ดนางฟ้าสามารถ
เก็บไว้ในตู้ เย็นนานได้หลายวัน เช่นเดียวกับเห็ดเป๋าฮื้อ 
เนื่องจากเห็ดชนิดนี้ไม่มีการย่อตัวเหมือนกับเห็ดนางรม 
ด้านบนของดอกจะมีสีนวลๆ ถึงสีน้ าตาลอ่อน ในอินเดีย  
ดอกเห็ดมีขนาดตั้งแต่  5 - 14 เซนติเมตร และจะมีน้ าหนัก
อยู่ระหว่าง 30 - 120 กรัม เห็ดนางฟ้ามีรสอร่อย เวลาน าไป
ปรุงอาหารจะมีกลิ่นชวนรับประทาน เห็ดชนิดนี้สามารถ

น าไปตากแห้ง เก็บไว้ เป็นอาหารได้  เมื่อจะน าเห็ดมา 
ปรุงอาหารก็น าไปแช่น้ าเห็ดจะคืนรูปเดิมได้  
เห็ดนางรม 
     เห็ดนางรมมีถิ่นก าเนิดแถบยุโรปมีการเจริญเติบโตได้ดีใน
ไม้ โอ้ค เมเปิ้ล ไม้พีช ฯลฯ และสามารถเติบโตได้ดีใน 
เขตอบอุ่น ต่อมาได้มีการทดลองเพาะเลี้ยงในไทย พบว่า
สามารถปรับตั ว เจริญได้ดี ใน ไทยจนเป็นที่ รู้ จั กกันดี   
เห็ดนางรมจัดเป็นเห็ดที่นิยมรับประทานกันมาก เนื่องจากมี
ลักษณะคล้ายเห็ดขอนขาวหรือเห็ดมะม่วง ท่ีเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติบนตอไม้ผุ ประกอบกับเป็นเห็ดที่มีสีขาวสะอาด    
มีคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะโปรตีน คาร์โบไฮเดรท 
วิตามิน และธาตุอาหารหลายชนิด เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรสั 
โปตัสเซียม ให้พลังงานค่อนข้างสูง มีวิตามินบี 1 และบี 2  
สูงกว่าเห็ดชนิดอื่น และยังมีกรดโฟลิคสูงกว่าพืชผักและ
เนื้อสัตว์ และรสชาติหอมหวานเนื้อเห็ดไม่เหนียว และยังมี
สารบางอย่างมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคโลหิตจางได้ เหมาะ
ส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและปริมาณ
โซเดียมต่ าจึงใช้เป็นอาหารผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและ 
โรคไตอักเสบ ลักษณะของเห็ดนางรมมีหมวก ดอกมีลักษณะ
คล้ายหอยนางรมหมวกดอกมีลักษณะแบนราบไม่เหมือน 
เห็ดฟาง กลางหมวกดอกมีลักษณะเป็นแอ่งหมวกดอกอาจมีสี
ขาวหรือสี เทาก็ได้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และลักษณะของ 
หมวกดอกอาจเป็นเนื้อเดียวกับก้านดอก ก้านดอกเป็นส่วนท่ี
ใช้ชูดอกขึ้นไปในอากาศ ก้านดอกค่อนข้างจะสั้นและเจริญ
เข้าหาแสงสว่าง ครีบดอก มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ สีขาว
หรือสีเทาท่ีบริเวณครีบดอกเป็นแหล่งสร้างสปอร์ 
เห็ดขอนขาว 
     เห็ดขอนขาว เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมเพาะ
กันมาก เพราะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี
มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Lentinus sp. พบเกิดกับไม้เนื้ออ่อน
ท่ีตายแล้ว เช่น ต้นมะม่วง ตอมะพร้าวที่ตายแล้ว เป็นที่นิยม
ของตลาดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วง 
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคม พบใน
บริเวณที่ช้ืน อุณหภูมิ 31 ºC ความช้ืนสัมพัทธ์ 92% pH 7 
ความเข้มแสง 205 Lux หลังฝนตก 2-3 วัน อากาศร้อน 
อบอ้าวลักษณะท้องฟ้าลายคล้ายดอกเห็ดพบตลอดฤดูฝน 
การเกิดเป็นเห็ดสีขาวและมีกรวยตื้นคล้ายแตรเกิดดอกเดี่ยว
หรือเป็นกลุ่มโคนติดกันบนขอนไม้พลวงเหียงในป่าเต็งรัง 
มีลักษณะเป็นมวกเก็ดรูปกรวยต้ืนสีขาว ขอบงอลงเล็กน้อย
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร เมื่อเป็นเห็ดอ่อนผิวมีเกล็ด
สี่ เหลี่ยมเล็กๆ สีน้ าตาลหม่น หรือสี เทาเรียงกระจาย 
จากกลางหมวกออกไปยังขอบ เนื้อบางและเหนียวเล็กน้อย 
ครีบสีตาวแคบเรียงชิดกันยาวขนานกับกรวยลงไปยึดติดกับ
ก้ าน ก้ านรูปทรงกระบอกสีขาวยาว 2-6 เซนติ เมตร 
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เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร โคนก้านเรียวบนก้านมีเกล็ด
เช่นเดียวกับหมวก เนื้อสีขาวแน่นและเหนียวพบมากในฤดฝูน
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงตุลาคม 
ทฤษฎีต้นทุนการผลิต 
     ความหมายของต้นทุนไว้ว่าต้นทุน (Cost) หมายถึง มูลค่า
ของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ โดย
มูลค่านั้นจะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งเป็น
ลักษณะของการลดลงในสินทรัพย์หรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะให้ประโยชน์ในปัจจุบันหรือในอนาคต
ก็ได้ เมื่อต้นทุนใดที่เกิดขึ้นแล้วและกิจการได้ใช้ประโยชน์ไป 
ทั้งสิ้น  แล้วต้นทุนนั้นก็จะถือเป็น “ค่าใช้จ่าย” (Expenses) 
ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงหมายถึงต้นทุนที่ได้ให้ ประโยชน์และ
กิจการได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดไปแล้วในขณะนั้นและส าหรับ
ต้นทุนที่กิจการสูญเสียไป แต่จะให้ประโยชน์แก่กิจการใน
อนาคตเรี ยกว่ า  “สินทรัพย์  (Assets)  เมื่ อค่ า ใ ช้จ่ าย 
(Expenses) คือ ต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ (Revenue) โดย
ปกติแล้วก็จะน าไปเปรียบเทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นในงวด 
เดียวกันเพื่อค านวณหาก าไรสุทธิ (Profit) หรือขาดทุนสุทธิ 
(Loss) ซึ่งรายได้ก็จะหมายถึง ราคาขาย ของสินค้าหรือ
บริการคูณกับปริมาณหรือระดับของกิจกรรม นอกจากนี้โดย
ปกติเราจะพบว่า ค าว่า “ค่าใช้จ่าย” มักจะหมายถึงรายจ่าย
ที่สามารถให้ผลประโยชน์ทางภาษีได้ ด้วยเหตุนี้ค าว่า 
“ค่าใช้จ่าย” จึงนิยมแสดงในรายงานทางการเงินที่เสนอ
บุคคลภายนอก แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วการใช้  
ค าว่า “ต้นทุน” และ “ค่าใช้จ่าย” ก็มักจะมีการใช้ทดแทน
กันอยู่เสมอ  
     [7] การจ าแนกต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์  
     ส่วนประกอบของต้นทุนที่ ใ ช้ในการผลิตสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (Cost of a Manufactured Product) 
ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งถ้าพิจารณาในด้านทรัพยากรที่เป็น
ส่วนประกอบของสินค้าแล้ว ประกอบด้วย  

1 . วั ต ถุ ดิ บ  ( Materials)  วั ต ถุ ดิ บ นั บ ว่ า เ ป็ น
ส่ วนประกอบส า คัญในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์  
ส าเร็จรูปโดยทั่วไป ซึ่งต้นทุนที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบในการ
ผลิตสินค้าอาจจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1.1 วัตถุดิบทางตรง (Direct materials) หมายถึง 
วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิต และสามารถ ระบุได้อย่างชัดเจน
ว่าใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณและต้นทุน
เท่าใด รวมทั้งจัดเป็น วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
ชนิดนั้นๆ เช่น ไม้แปรรูปจัดเป็นวัตถุดิบทางตรงของการผลิต 
เฟอร์นิเจอร์ ผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ยางดิบท่ีใช้ในการ

ผลิตยางรถยนต์ แร่เหล็กที่ใช้ใน อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก 
กระดาษที่ใช้ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ เป็นต้น  

1. 2 วั ต ถุ ดิ บ ท า ง อ้ อ ม  ( Indirect materials) 
หมายถึง วัตถุดิบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยทางอ้อม กับการผลิต
สินค้า แต่ไม่ใช่วัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบส่วนใหญ่ เช่น ตะปู 
กาว กระดาษทรายที่ใช้เป็น ส่วนประกอบของการท าเครื่อง
หนังหรือเฟอร์นิเจอร์ น้ ามันหล่อลื่นเครื่องจักร เส้นด้ายที่ใช้
ในการตัด เย็บเสื้อผ้า เป็นต้น โดยปกติแล้ว วัตถุดิบทางอ้อม
อาจจะถูกเรียกว่า “วัสดุโรงงาน” ซึ่งจะถือเป็น ค่าใช้จ่ายการ
ผลติชนิดหนึ่ง  

2. ค่าแรงงาน (Labor) ค่าแรงงาน หมายถึง ค่าจ้าง
หรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ท าหน้าที่ 
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า โดยปกติแล้วค่าแรงงานจะถูก
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) 
และค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) 

2.1 ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง 
ค่าแรงงานต่างๆ ที่จ่ายให้แก่คนงานหรือ ลูกจ้างที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการผลิตสินค้าส าเร็จรูปโดยตรง รวมทั้ งเป็น
ค่าแรงงานที่มีจ านวนมากเมื่อเทียบกับค่าแรงงานทางอ้อมใน
การผลิตสินค้าหน่วยหนึ่งๆ และจัดเป็นค่าแรงงานส่วนส าคัญ
ในการ แปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป เช่น คนงานที่
ท างานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการ ผลิตก็ควร
ถือเป็นแรงงานทางตรง พนักงานในสายการประกอบ เป็นต้น  

2.2 ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) หมายถงึ 
ค่าแรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงาน ทางตรงที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้า เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน เงินเดือนพนักงาน
ท าความสะอาด เครื่องจักรและโรงงาน พนักงานตรวจสอบ
คุณภาพ ช่างซ่อมบ ารุง ตลอดจนต้นทุนที่ เกี่ยวข้องกับ 
คนงาน เช่น ค่าภาษีที่ออกให้ลูกจ้าง สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น 
ซึ่ งค่าแรงงานทางอ้อมเหล่านี้จะถือเป็น ส่วนหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายการผลิต 

3.  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร ผ ลิ ต  ( Manufacturing 
Overhead) ค่าใช้จ่ายการผลิต หมายถึง แหล่งรวบรวม
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ า ง ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า ซึ่ ง
นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง เช่น 
วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ทางอ้อมอื่นๆ ได้แก่ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา ค่า
ประกันภัย ค่าภาษี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายเหล่านี้
ก็จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับการด าเนินการผลิตใน 
โรงงานเท่านั้น ไม่รวมถึงเงินเดือน ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อม
ราคา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานใน ส านักงาน ดังนั้น
ค่าใช้จ่ายการผลิตจึงถือเป็นที่รวมของค่าใช้จ่ายในการผลิต
ทางอ้อมต่างๆ (Cost pool of indirect manufacturing 
costs) นอกจากนี้ยังจะพบว่าในบางกรณีก็มีการเรียก 



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 921

 

ค่าใช้จ่ายการผลิต ในช่ืออ่ืนๆ เ ช่น ค่าใ ช้จ่ายโรงงาน 
( Factory Overhead) โ ส หุ้ ย ก า ร ผ ลิ ต ( Manufacturing 
Burden) ต้นทุนผลิตทางอ้อม (Indirect Costs) เป็นต้น 
ทฤษฎีผลตอบแทน 
     [5] แนวคิดผลตอบแทนจาการลงทุน การประเมิน
โครงการลงทุนโดยอาศัยวิธีวัดโครงการรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

1. อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (Average Rate of 
Return หรือ ARR) เป็นการค านวณหา ผลตอบแทนการ
ลงทุนโดยการน าก าไรสุทธิหลังหักภาษีถัวเฉลี่ยตลอดอายุของ
โครงการเปรียบเทียบกับเ งินลงทุนสุทธิ เฉลี่ย  อัตรา
ผลตอบแทนถัวเฉลี่ย  

อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย  = ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี × 100 
                 เงินลงทุนสุทธิเฉลี่ย   
2. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period หรือ PB) 

คือระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับสุทธิที่จาก โครงการชดเชย
กระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรกของโครงการ  
 

ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนเริ่มแรก  
เงินสดรับสุทธิต่อปี 

4. วิธีการวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้เครื่องมือ
การวิจัยดังนี ้

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การวิจัยครั้งนี้
เป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้าง
แน่นอนจากนางราตรี  สุนันทศิลป์ ผู้น าศูนย์การเรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริด้านเพาะเห็ดเศรษฐกิจ บ้านตลาดขี้เหล็ก 
ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการ
ทดลองเพาะเห็ดทั้ง 3 ชนิด คือ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมและ
เห็ดขอนขาวอย่างละ 200 ก้อน ระหว่างเดือนกันยายนถึง
เดือนธันวาคม 2559 

2.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Date)ท าการศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจากหนังสือ ต ารา วารสาร และเว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง 
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็นการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างแน่นอน (Interview) ขึ้นมาเพื่อ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยมีการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับ
การวิจัยและผู้วิจัยเป็นผู้ไปสัมภาษณ์วิทยากรด้วยตนเอง  
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจโดยประกอบด้วย  
เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดขอนขาว 

ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการเพาะเหด็นางฟา้ 
เห็ดนางรมและเห็ดขอนขาว  

ส่วนท่ี 3  ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนการผลิต 

5. ผลการวิจัย 
     จากการศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน
ของการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมและเห็ดขอนขาว 
กรณี ศึกษา บ้ านตลาด ข้ี เหล็ก  ต าบลแม่ โป่ ง  อ า เภอ 
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1. การวิเคราะห์ต้นทุนการผสมก้อนเช้ือเห็ดของ
เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมและเห็ดขอนขาวพบว่า  
     วัตถุดิบทางตรงที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเห็ดทั้ง 3 ชนิด
เหมือนกันและแตกต่างกันเฉพาะหัวเช้ือเห็ดซึ่งแยกเป็นไป
ตามแต่ละชนิดของเห็ด วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตก้อน 
เช้ือเห็ดนางฟ้า ได้แก่ ขี้เลื่อย หัวเช้ือเห็ดนางฟ้า หัวเช้ือเห็ด
นางรมและหัวเช้ือเห็ดขอนขาว ดีเกลือ ยิปซั่ม ร าละเอียด  
ปูนขาว น้ าตาลทราย คอขวด จุกประหยัด ถุงพลาสติก 
ต้นทุนที่ใช้ในส่วนของวัตถุดิบทางตรงเท่ากับ 648.50 บาท 
โดยเป็นการเปรียบเทียบในจ านวนหน่วยผลิต 200 ก้อน 
ต้นทุนวัตถุดิบต่อก้อน 3.24 บาท 
     ค่าแรงงานทางตรง ต้นทุนที่ใช้ในส่วนของค่าแรงงาน
ทางตรงเท่ากับ 80 บาทโดยเป็นการเปรียบเทียบในจ านวน
หน่วยผลิต 200 ก้อน ซึ่ ง เป็นการจ้ างรายช้ิน ดั งนั้น 
ค่าแรงงานทางตรงต่อก้อนเท่ากับ 0.40 บาท  
     ค่าใช้ในการผลิตประกอบไปด้วย ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าฝืน 
ค่าเสื่อมราคาโรงเรือนผสมและอุปกรณ์ในการผสมเช้ือเห็ด
พบว่า ต้นทุนที่ใช้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตเท่ากับ 
165.64 บาทโดยเป็นการเปรียบเทียบในจ านวนหน่วยผลิต 
200 ก้อน ดั งนั้นค่าใ ช้จ่ายในการผลิตต่อก้อนเท่ากับ  
0.83 บาท  
     ดังนั้น ต้นทุนการผลิตก้อนเช้ือเห็ดทั้ง 3 ชนิดจึงมีราคา
ทุนเท่ากันที่ 4.47 บาทต่อก้อน 

2. การวิเคราะห์ต้นทุนการเพาะเห็ดในโรงเรือน 
แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงต้นทุนการผลิตรวมและต้นทุนการผลิตต่อ
หน่วยของเห็ดแต่ละชนิด 
 
 

รายละเอียด 

ต้นทุนการผลิต  
 

รวม 

เห็ด
นา

งฟ
้า 

เห็ด
นา

งรม
 

เห็ด
ขอ

น
ขา

ว 

วัตถุดิบทางตรง 894 894 894 2,682 
ค่าแรงงานทางตรง 950 836 1,710 3,496 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 704 704 704 2,112 
ต้นทุนการผลิตรวม 2,548 2,434 3,308 8,290 
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 12.74 12.17 16.54  
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     จากตารางพบว่าต้นทุนการผลิตรวมของการเพาะเห็ด
นางฟ้าเท่ากับ 2,548 บาท ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ 
12.74 บาท ต้นทุนการผลิตรวมของเห็ดนางรมเท่ากับ  
2,434 บาท ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 12.17 บาท และต้นทุน
การผลิตรวมของเห็ดขอนขาวเท่ากับ 3,308 บาท ต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วย 16.54 บาท จากการวิเคราะห์พบว่าวัตถุดิบ
ทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตของเห็ดทั้ง 3 ชนิดมีจ านวน
รวมเท่ากับ เพราะว่าวัตถุดิบทางตรงเป็นก้อนเช้ือเห็ดที่ต้นทนุ
เท่ากับจากขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อเห็ดและค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตมีการปันส่วนในให้เห็ดทั้ง 3 
ชนิดเท่ากัน แต่ที่พบว่าค่าแรงงานทางตรงในการเก็บดอกเห็ด
แต่ละไม่เท่ากัน เนื่องระยะเวลาในการจัดเก็บไม่เท่ากัน เด็ด
นางฟ้าใช้เวลาในเก็บ 25 วัน เห็ดนางรมใช้เวลาในการเก็บ 
22 วัน และเห็ดขอนขาวใช้เวลาในเก็บ 45 วันแต่ค่าแรงงาน
ต่อวันเท่ากันคือ 38 บาทต่อวัน (ใช้เวลาในการเก็บ 1 ช่ัวโมง
ต่อวัน) 

3. การวิเคราะห์ก าไรจากการจ าหน่ายดอกเห็ดท้ัง 
3 ชนิด จากการสัมภาษณ์พบว่า การจ าหน่ายเห็ดนางฟ้า
จ าหน่ายในกิโลกรัมละ 60 บาท เห็ดนางรมจ านวนในกิโลกรมั
ละ 150 บาท และเห็ดขอนขาวจ าหน่ายในกิโลกรัมละ 80 
บาท ในระยะเวลา 3 เดือนสามารถเก็บเห็ดนางฟ้าได้ 550 
กิโลกรัม เห็ดนางรมได้ 80 กิโลกรัม และเห็ดขอนขาวได้ 250 
กิโลกรัม  ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานเป็นดังน้ี 

ตารางที่ 2 แสดงรายได้ ต้นทุนการผลิตรวมและก าไร 
(ขาดทุน) สุทธิของเห็ดแต่ละชนิด 

ชนิด รายได้ ต้นทุนการ
ผลิตรวม 

ก าไร
(ขาดทุน) 

สุทธ ิ
เห็ดนางฟ้า 33,000 2,548 30,452 
เห็ดนางรม 12,000 2,434 9,566 
เห็ดขอนขาว 20,000 3,308 16,692 
รวม 65,000 8,290 56,710 

 
     จากตารางพบว่าเห็ดนางฟ้ามีก าไรจากการด าเนินงาน
เท่ากับ 30,452 บาท เห็ดนางรมมีก าไรจากการด าเนินงาน
เท่ากับ 9,566 บาทและเห็ดขอนขาวมีก าไรจากการ
ด าเนินงานเท่ากับ 16,692 บาท 

4. การวิเคราะห์ผลตอบแทนการเพาะเห็ด โดย 
ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือทางการเงินคือ อัตราผลตอบแทน 
ถั ว เ ฉ ลี่ ย  ( Average Rate of Return ห รื อ  ARR)  แ ล ะ
ระยะเวลาคืนทุน (Payback หรือ PB) ในการประเมินผลการ
ด าเนินงาน จากการวิคราะห์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยและระยะเวลาคืน
ทุนของเห็ดแต่ละชนิด 

ชนิด ARR (%) PB  
เห็ดนางฟ้า 48.16 6.24 เดือน 
เห็ดนางรม 15.13 1 ปี 8 เดือน 
เห็ดขอนขาว 26.40 11.40 เดือน 

 
พบว่าเห็ดนางฟ้ามีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 

ร้อยละ 48.16 และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6 เดือน  
เห็ดนางรมมีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 15.13 และ
ระยะ เวลาคืนทุน  1  ปี  8  เดื อนและ เห็ดขอนขาวมี 
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 26.40 และมีระยะเวลา 
คืนทุนประมาณ 11 เดือน  

6. อภิปรายผลการวิจัย 
     จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะ 
เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมและเห็ดขอนขาว กรณีศึกษา บ้าน
ตลาดขี้ เหล็ก ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ในระยะ 3 เดือน พบว่า  
     เห็ดนางฟ้ามีต้นทุนการผลิตรวม 2,548 บาท ก าไรจาก
การด าเนินงานเท่ากับ 30,452 บาท อัตราผลตอบแทน 
ถัวเฉลี่ยร้อยละ 48.16 และมีระยะเวลาคืนทุน 6.24 เดือน 
เห็ดนางรมมีต้นทุนการผลิตรวม 2,434 บาท ก าไรจากการ
ด าเนินงาน 9,566 บาท อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 
15.13 และระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 8 เดือน และเห็ดขอนขาวมี
ต้นทุนการผลิตรวม 3,308 บาท ก าไรจากการด าเนินงาน 
16,692 บาท อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 26.40 และ
ระยะคืนทุนประมาณ 11 เดือน 
     การวิจัยดังกล่าวได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ [4] ได้
ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะเลี้ยงเห็ดหอมใน
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ [6] ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจ
พาะฟาร์มเห็ดนางฟ้าในจังหวัดล าปางพบว่าต้นทุนการผลิต
รวม 1,140 ล้านบาท รายได้รวม 2,362 ล้านบาท ระยะเวลา
คืนทุน 1 ปี 7 เดือน 3 วัน อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงเท่ากับ
ร้อยละ 58.77 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ [4] ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการลงทุนเพาะเห็ดนางฟ้าพบว่า ต้นทุนก้อนเชื้อเห็ด
ก้อนละ 3.98 บาท มีก าไรสุทธิอยู่ท่ี 1,076 ล้านบาท 
     จากการวิจัยที่ได้กล่าวมานี้ผู้วิจัยได้มีการประเมินความ
เป็นไปได้ของการเพาะเห็ดโดยใช้เครื่องมือ ในการประเมิน 
คือ ระยะเวลาคืนทุนและอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยเพื่อใช้
เป็นข้อมูลสะท้อนกลับถึงผู้ที่สนใจในการประกอบอาชีพ 
การเพาะเห็ด ตามงานวิจัยข้างต้นมีการประเมินโครงการโดย
การใช้ข้อมูลจากงบการเงินและแสดงผลการประเมินออกมา
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ในรูปแบบของระยะเวลาคืนทุนและอัตราผลตอบแทน 
ถัวเฉลี่ย 

7. กิตติกรรมประกาศ 
     ขอกราบขอบพระคุณแกษตรกรผู้เพาะเห็ด ศูนย์การ
เรียนรู้ด้ านเพาะเห็ด บ้านตลาดขี้ เหล็ก ต าบลแม่โป่ง  
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่สละเวลาให้ข้อมูลที่เปน็
ประโยชน์ต่องานครั้งนี้ 

8. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1. เกษตรกรผู้เพาะเห็ดควรมีการจัดท าบัญชีรายได้

และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเพาะเห็ด เพื่อให้ทราบผล 
การด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี 

2. รัฐบาลหรือหน่วยงานของภาครัฐควรให้การ
สนับสนุนปละส่งเสริมในด้านราคาขายและถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้มีผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ 
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บทคัดย่อ  
          งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถทางการตลาดของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย จ านวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
          ผลการศึกษา พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี มี
สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท ต าแหน่งงาน
ในปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการ ส าหรับข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย พบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย
เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ธุรกิจการค้าปลีก ทุนในการจดทะเบียนเริ่ มต้น น้อยกว่า 500,000 บาท มีระยะเวลาการ
ด าเนินงานอยู่ในช่วง 1 - 5 ปี ส่วนใหญ่จ านวนพนักงานในปัจจุบัน น้อยกว่า 15 คน รายได้สุทธิของธุรกิจเฉลี่ยต่อปี 300,001 - 
500,000 บาท นอกจากน้ัน ผลการศึกษายังพบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายมีความสามารถทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านการเรียนรู้ลูกค้ามีคะแนนเฉลีย่สูงสดุ รองลงมาคือด้านการเรียนรู้คู่แข่งและการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน และด้านต่ าที่สุดคือ ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
  
ค าส าคัญ : ความสามารถทางการตลาด  ธุรกจิ SMEs 
 

Abstract 
          This research aimed to investigate the marketing capabilities of SMEs business in Chiang Rai. The 
sample in this research included 400 SMEs in Chiang Rai. The research tool was a questionnaire. Statistics 
used in this research were percentage, mean, and standard deviation. 
          The research revealed that most business entrepreneurs in Chiang Rai were married female, aged 25 
- 30, with a bachelor degree, monthly income from 15,001 - 20,000 baht, working as business owner. 
Regarding general information of SMEs business in Chiang Rai, it was found that most of them were owned 
by one person, running retail business with the registered capital less than 500,000 baht, having been in 
business from 1 - 5 years, having fewer than 15 employees, and the income ranging from 300,001 - 500,000 
baht. Furthermore, SMEs business entrepreneurs in Chiang Rai had marketing capabilities at the high level. 
Considering in specific attributes, it was found that they had the highest average score in customers learning, 
followed by competitors learningand customer relation management with the same average score, while 
the lowest average score was in integrated marketing communication.  

Keywords : Market Capabilities, SMEs Business 
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1. บทน า 
     การด า เนินธุ รกิจ ในยุคปัจจุบันต้องเผ ชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ ธุรกิจต้องสามารถปรับตัว
ให้สอดรับกับการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งโดย
ต้องแสวงหาวิธีการใหม่อยู่ เสมอ เพื่อน ามาใช้ ในการ
บริหารงานให้ประสบความส าเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน  
(Kotler, 1995 ; อรนุช  พิรยสิงห์ และคณะ, 2554) 
     ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprises : SMEs)เป็นธุรกิจที่มีบทบาทในการ
สร้างความสมดุลทางรายได้ให้แก่สังคมได้มากกว่าธุรกิจขนาด
ใหญ่ โดยที่จะสามารถส่งเสริมมาตรฐานการครองชีพของคน
กลุ่มใหญ่ของประเทศ ช่วยสร้างรายได้ประชาชาติให้สูงขึ้น
อันเป็นการสร้างเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
แท้จริง ธุรกิจ SMEs ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและการแข่งขันระหว่างธุรกิจขนาดเดียวกัน 
ตลอดจนต้องต่อสู้กับธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อยืนหยัดกิจการ
ต่อไป (กตัญญูหิรัญญสมบูรณ์, 2552) 
     ความสามารถทางการตลาด (Market1Capability) เป็น
รูปแบบของกระบวนการที่ผสมผสานทักษะความรู้และ
ทรัพยากรของกิจการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดได้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ
และสามารถสร้างความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาด
ได้ (Day,81994) ธุรกิจจะต้องสร้างและพัฒนาความสามารถ
ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้องตรงตามความคาดหวังและสามารถให้บริการที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน  ซึ่งความสามารถทางการตลาด เป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญในการน าเสนอสินค้าหรือบริการที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ได้แก่ ความสามารถใน
การเรี ยนรู้ ลู กค้ า  ความสามารถในการเรี ยนรู้ คู่ แ ข่ ง 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และความสามารถในการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสร้างรักษาความสัมพันธ์ให้ลูกค้าอยู่
กับธุรกิจได้อย่างยาวนานอันน าไปสู่ความยั่ งยืนในการ
ประกอบธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจใดที่มีความสามารถทางการตลาด
ย่อมเป็นเครื่องมือส าคัญที่น าไปสู่ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน (ภาสกร นันทพาณิช, 2549) 
      ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสามารถ
ทางการตลาดของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย เพื่อทราบ
ว่าธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายมีความสามารถทาง
การตลาดอยู่ในระดับใด อย่างไร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจ,SMEs ในจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ผลที่ได้
จากการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
วางแผนการพัฒนาความสามารถทางการตลาด เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการแข่งขันต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์
     เพื่อศึกษาความสามารถทางการตลาดของธุรกิจ SMEs 
ในจังหวัดเชียงราย 
  
3. แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย 
     ธุรกิจ.SMEs.หรือธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจที่เป็น
อิสระมีเอกชน เป็นเจ้าของ ด าเนินการโดยเจ้าของเอง ไม่เป็น
เครื่องมือของธุรกิจใด ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือธุรกิจ
อื่น มีต้นทุนในการด าเนินงานต่ า และมีพนักงานจ านวน 
ไม่มาก (ผุสดี รุมาคม, 2551) 
     ลักษณะและขนาดของธุรกิจ SMEsตามกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม ก าหนดโดยใช้จ านวนการจ้างงานหรือมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน และไม่ถือจ านวนการจ้างงานหรือ
มูลค่าสินทรัพย์ที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มประเภท
ของกิจการ ได้ดังนี้ (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม, 2557) 
     1. ธุรกิจการผลิต (Manufacturing Sector) จ านวนการ
จ้างงานไม่เกิน 50 คนหรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่
เกิน 501ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม และจ านวนการ
จ้างงานตั้งแต่ 51 - 200 คนหรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) 
มากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาทเป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลาง 
     2.ธุรกิจค้าส่ง (WholesaleใSector) จ านวนการจ้างงาน
ไม่เกิน 25.คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน  
50 ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม และจ านวนการจ้างงาน
ตั้งแต่ 26 - 50 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) มากกวา่ 
50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทเป็นวิสาหกิจขนาด
กลาง 
     3. ธุรกิจค้าปลีก (Retail Sector) จ านวนการจ้างงานไม่
เกิน 15 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน . 
30.ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม และจ านวนการจ้างงาน 
ตั้งแต่ 16 - 30 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) มากกวา่ 
60 ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง 
     4.jธุรกิจการบริการ (Service1Sector) จ านวนการจ้าง
งานไม่เกิน 501คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 
50 ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม และจ านวนการจ้างงาน
ตั้ งแต่  51 - 200 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) 
มากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาทเป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลาง 
     สรุปได้ว่าลักษณะส าคัญขององค์การวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมก็คือ เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนไม่มากและมีสภาพ
ความคล่องตัวเนื่องจากมีขนาดไม่ใหญ่และมีจ านวนพนักงาน
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ไม่มากเกินไป นอกจากนั้นยังท าให้มีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับความผันแปรของปัจจัยสภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจได้ 
 ธุรกิจ SMEs มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนี ้
 1. ช่วยการสร้างงาน 
 2. สร้างมูลค่าเพิ่ม 
 3. สร้างเงินตราต่างประเทศ 
 4.ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยการผลิต
เพื่อทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ 
 5. เป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุน และสร้างเสริม
ประสบการณ์ 
 6. ช่วยเช่ือมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาค
การผลิตอื่น ๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม 
 7. เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ 
     กล่าวได้ว่าสถานประกอบการในรูปแบบ SMEs ได้
กลายเป็นแกนหลักของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของ
โลกไปแล้ว ดังนั้นถ้า SMEs1ของไทยได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างเหมาะสมจากทุกรัฐบาลแล้ว SMEs1ของไทย
ก็คงจะเติบโตแข็งแรงสามารถแข่งขันกับองค์กรธุรกิจของ
ประเทศต่างๆ ได้ และยังมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นวิสาหกิจ
หรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ได้ในอนาคตอีกด้วย อาจกล่าวได้
ว่า SMEs ก็คือ ต้นกล้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าได้รับการดูแลและ
สนับสนุนอย่างถูกต้อง SMEs ก็จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ทาง
เศรษฐกิจที่จะให้ดอกให้ผลแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย
ในอนาคตนั่นเอง 
แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถทางการตลาด 
     ความสามารถทางการตลาด หมายถึงการมีสมรรถนะสูง 
มีความสามารถในการบริหารจัดการการตลาดของธุรกิจได้
เป็นอย่างดี และมีความรู้ทางด้านการตลาดที่เหนือกว่า 
คู่แข่งขันในอุสาหกรรมเดียวกันได้ดีด้วย การมีสมรรถนะสูง 
สามารถมีระบบการท างานทางการตลาดที่ดี รอบด้าน ครบ
ตามส่วนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอสินค้าหรือ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึง
พอใจสูงสุด 
     องค์ประกอบของความสามารถทางการตลาด 
ประกอบด้วย 4 ประการ ดังน้ี 

1. ก า ร เ รี ย น รู้ ลู ก ค้ า  ( Customers Learning)
หมายถึง การเรียนรู้พฤติกรรมสังคมของลูกค้า เพื่อจะได้
เข้าใจว่า ลูกค้าคิดอะไร ชอบอะไร และไม่ชอบอะไร ซึ่ งจะ
น าไปสู่เทคนิคและวิธี “การขายในสไตล์ที่ลูกค้าอยากซื้อ”1 
(ทวีเดชดวงวิจิตร, 2554 : 10 - 11) 
 2. การเรียนรู้คู่แข่ง(Competitors Learning)ซึ่ง
มณีรัตน์ แสงบุญไทย (2550 : 32) ได้กล่าวเกี่ยวกับการ
เรียนรู้คู่แข่งว่า หมายถึง กลยุทธ์การแข่งขันการเอาชัยชนะ

คู่แข่ง โดยการศึกษากลยุทธ์คู่แข่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการคาดคะเนล่วงหน้าของการเคลื่อนไหว ปฏิกิริยาของ
คู่แข่งต่อการรุกของบริษัทอื่นหรือต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อุตสาหกรรม  
 3.ความสามารถในการสื่อสารการตลาดแบบ 
บู ร ณ า ก า ร 1( Integrated Marketing Communication - 
IMC) เป็นกลยุทธ์การประสานงานและการรวมความพยายาม
ทางการตลาดของบริษัท และการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริม
การตลาดโดยใช้ทุกเครื่องมือของการจูงใจที่เหมาสม เพื่อให้
ได้ข่าวสารและภาพพจน์ที่สอดคล้องกัน และเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน (เสรี วงษ์มณฑา , 2550 : 131) 
 4.การจัดการลกูค้าสมัพันธ์ (Customer Relationship 
Management - CRM) เป็นกระบวนการทางการจัดการที่ท า
ให้กิจกรรมใดๆ สามารถดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งลูกค้าที่สร้าง
ก าไร (Profitable Customers) ด้วยวิธีการสร้างความส าคัญ
กับลูกค้าได้ทุกรูปแบบ 
 
4. วิธีการด าเนินวิจัย 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ผู้ประกอบการ
ธุ รกิจ  SMEs ในจั งหวัด เ ชียงรายจ านวน 54,251 ราย 
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 
2558 : เว็บไซต์) 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือผู้ประกอบธุรกิจ SMEs.
ในจังหวัดเชียงราย ขนาดตัวอย่างที่ เหมาะสม เท่ากับ  
400 ราย ซึ่งผู้ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การ
เปิดตารางส าเร็จรูปของ .Taro Yamane.(Yamane,.1970)
ค่าความเช่ือม่ัน 95% และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ัน
(Stratified Random Sample) 
     เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจั ย  คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire).ซึ่งพัฒนาตามความมุ่งหมาย
และกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี ้
     ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทั่ ว ไปของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
     ตอนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ.SMEs.ในจังหวัดเชียงราย 
     ต อน ที่  3 แ บ บ ส อบ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย วกั บ
ความสามารถทางการตลาดของธุรกิจ .SMEs ในจังหวัด
เชียงราย แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 
     ตอนที่  4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสามารถทาง
การตลาดกับความส าเร็จของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย  
     ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยน าไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ  SMEs ในจังหวัด
เชียงราย ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ก่อนน าไปใช้ใน
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง.โดยใช้วิธีการหา
ค่ าสัมประสิทธิ์ ของแอลฟ่าย (Alfa.Coeffient)oตามวิธี
ของครอนบัค;(Cronbach).ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.84o
แสดงว่ามีค่าความเช่ือมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ในเกณฑ์
ปกติที่ยอมรับได้ต้องมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.70 ขึ้นไป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) . ค่าเฉลี่ย 
(Mean:�̅�𝑥) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)      
     สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ คือ การ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ
Cronbach เพื่อทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
เครื่องมือ    
 
5.  ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาครั้งน้ี สามารถน าเสนอได้ดังนี้ 
     ข้อมูลทั่ วไปของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
เชียงราย พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
เชียงรายส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท ต าแหน่งงานในปัจจุบัน
เป็นเจ้าของกิจการ  
     ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย พบว่า 
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงาย เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว มี
ประเภทของธุรกิจเป็นการค้าปลีก ทุนในการจดทะเบียน
เริ่มต้น น้อยกว่า 500,000 บาทมีระยะเวลาการด าเนินงาน
อยู่ ในช่วง 1 - 5 ปีจ านวนพนักงานในปัจจุบัน น้อยกว่า  
15 คน รายได้สุทธิของธุรกิจเฉลี่ยต่อปี 300,001 - 500,000 
บาท 
     การวิเคราะห์ความความสามารถทางการตลาดของธุรกิจ 
SMEs ในจังหวัดเชียงรายแสดงดังตาราง 1 
     จากตารางที่ 1 พบว่าธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายมี
ความสามารถทางการตลาดโดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
(x̄= 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเรียนรู้
ลูกค้า มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (x̄=14.41) รองลงมา คือ ด้าน
การเรียนรู้คู่แข่ง และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากัน (x̄= 4.39) และด้านต่ าที่สุดคือ ด้านการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (x̄= 4.36) 
     จากตารางที่ 2 พบว่าธุรกิจ SMEs/ในจังหวัดเชียงราย มี
ความสามารถทางการตลาด ด้านการเรียนรู้ลูกค้า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายที่มีระดับความสามารถอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ธุรกิจให้ความส าคัญกับการศึกษา
พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อน ามาเป็นข้อมูลและแนวทางการ

ตอบสนองลูกค้าได้อย่างถูกต้อง (x̄=14.49) รองลงมาคือ 
ธุรกิจให้ความส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าให้กับ
ลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด และธุรกิจมีวัตถุประสงค์
ในการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็น
ส าคัญมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ( x̄= 4.39) และต่ าที่สุดคือ 
ธุรกิจให้ความส าคัญกับการน าข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อ
น ามาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการอยู่เสมอ (x̄= 4.32) 
     จากตารางที่ 3 พบว่าธุรกิจ SMEs1ในจังหวัดเชียงราย มี
ความสามารถทางการตลาด โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
(x̄= 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดเชียงรายที่มีระดับความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ ธุรกิจให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการศึกษาข้อมูลของคู่
แข่งขันในทุก ๆ ด้านอยู่เสมอ (x̄=4.57) รองลงมาคือ ธุรกิจ
ให้ความส าคัญกับการน าข้อมูลคู่แข่งมาเป็นข้อมูลและ
แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน (x̄=
4.41) และต่ าที่สุดคือ ธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์เพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง ( x̄= 
4.34) 
     จากตารางที่ 4 พบว่าธุรกิจ SMEs1ในจังหวัดเชียงราย มี
ความสามารถด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄=14.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบ ว่ า  ธุ ร กิ จ  SMEs ใ น จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร ายที่ มี ร ะ ดั บ
ความสามารถอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ธุรกิจมีการโฆษณาผ่าน
สื่อต่างๆ เช่นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ เป็น
ต้น เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด และธุรกิจมุ่งเน้นการ
สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สังคมอยู่เสมอมีคะแนนเฉลีย่เท่ากัน (x̄=14.41) รองลงมาคือ 
ธุรกิจมุ่งเน้นการขายโดยใช้พนักงานขายในการแนะน า
รายละเอียดสินค้าได้อย่างถูกต้อง (x̄=14.37) และต่ าที่สุด
คือ ธุรกิจมีการจัดกิจกรรมลดราคาต่ ากว่าปกติเป็นบางช่วง
เพื่อกระตุ้นการขายเพิ่มขึ้น (x̄=4.35)  
     จากตารางที่ 5 พบว่าธุรกิจ SMEs1ในจังหวัดเชียงรายมี
ความสามารถ ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̄=74.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ธุรกิจ 
SMEs ในจังหวัดเชียงรายที่มีระดับสามารถอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ธุรกิจมีการสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตรกับลูกค้าเพื่อให้
ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า เป็นบุคคลส าคัญ ( x̄=14.49) 
รองลงมาคือ ธุรกิจมีการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความ
พึงพอใจกับลูกค้าอยู่เสมอ (x̄= 4.41) และต่ าที่สุดคือ ธุรกิจ
มีความเช่ือมั่นว่าสามารถรักษามิตรภาพที่ดีกับลูกค้าไว้อย่าง
สม่ าเสมอด้วยการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
(x̄= 4.29)  



928 Proceedings  Book

 

ตารางที่ 1 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสามารถทางการตลาดของธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
เชียงราย 

ความสามารถทางการตลาด x̄ S.D แปรผล 
1. ด้านการเรยีนรูลู้กค้า 
2. ด้านการเรยีนรู้คู่แข่ง 
3. ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
4. ด้านการจัดการลูกคา้สัมพันธ์ 

4.41 
4.39 
4.36 
4.39 

0.49 
0.48 
0.49 
0.50 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.48 0.30 มาก 

ตารางที่ 2 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสามารถทางการตลาดของธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
เชียงรายด้านการเรียนรู้ลูกค้า จ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้านการเรียนรู้ลูกค้า x̄ S.D แปรผล 
1. ธุรกิจให้ความส าคญักับการศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้เพื่อน ามา
เป็นข้อมูลในการตอบสนองลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
2. ธุรกิจให้ความส าคญักับการพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้อย่างถูกต้อง 
3. ธุรกิจให้ความส าคญัในการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าให้กับลูกค้า
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสดุ 
4. ธุรกิจให้ความส าคญักับการน าข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อน ามา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการอยูเ่สมอ 
5. ธุรกิจมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ 

4.49 
 

4.37 
 

4.39 
 

4.32 
 

4.39 
 

0.64 
 

0.71 
 

0.68 
 

0.65 
 

0.68 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.41 0.49 มาก 

  
ตารางที่ 3 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสามารถทางการตลาดของธุรกิจ SMEs ในจังหวัด

เชียงราย ด้านการเรียนรู้คู่แข่งจ าแนกเป็นรายข้อ 
ด้านการเรียนรู้คู่แข่ง x̄ S.D แปรผล 

1. ธุรกิจให้ความส าคญัและมุ่งเน้นการศึกษาข้อมูลของคู่แข่งขันใน
ทุกๆด้านอยู่เสมอ 
2. ธุรกิจให้ความส าคญักับการวเิคราะห์ประเมินผลจุดแข็งและ
จุดอ่อนของคู่แข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหนอืกว่าคู่แข่ง 
3. ธุรกิจให้ความส าคญักับการติดตามกลยุทธ์คุ่แข่งขันอยู่เสมอ 
4. ธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง 
5. ธุรกิจให้ความส าคญักับการน าข้อมูลคู่แข่งมาเป็นข้อมลูและ
แนวทางในการปรับปรุงการด าเนนิท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน 

4.57 
 

4.35 
 

4.39 
 

4.34 
 

4.41 
 

 

0.64 
 

0.69 
 

0.68 
 

0.70 
 

0.66 
 

 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.39 0.48 มาก 
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ตารางที่ 4 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสามารถทางการตลาดของธุรกิจ SMEs ในจังหวัด

เชียงราย ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จ าแนกเป็นรายข้อ 
ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ x̄ S.D แปรผล 

1. ธุรกิจมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆเช่นโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นิตยา
สารเว็บไซต์เป็นต้นเพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด 
2.  ธุรกิจมุ่ ง เน้นการขายโดยใช้พนักงานขายในการแนะน า
รายละเอียดสินค้าได้อย่างถูกต้อง 
3. ธุรกิจมีการแจกสินค้าตัวอย่างหรือของแถมเพื่อเพิ่มยอดขายให้
สูงขึ้น 
4. ธุรกิจมีการจัดกิจกรรมลดราคาต่ ากว่าปกติเป็นบางช่วงเพื่ อ
กระตุ้นการขายเพิ่มขึ้น 
5. ธุรกิจมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรด้วยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสังคมอยู่เสมอ 

4.41 
 

4.37 
 

4.39 
 

4.35 
 

4.41 
 

0.59 
 

0.63 
 

0.66 
 

0.71 
 

0.68 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.36 0.49 มาก 

ตารางที่ 5 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสามารถทางการตลาดของธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
เชียงราย ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ จ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ ์ x̄ S.D แปรผล 
1. ธุรกิจมีการสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตรกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเพื่อให้
ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นบุคคลส าคัญ 
2. ธุรกิจมีการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับลกูค้าท่ีเป็นสมาชิกเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง 
3. ธุรกิจมีความเช่ือมั่นว่าสามารถรักษามิตรภาพที่ดีกับลูกค้าไว้อย่าง
สม่ าเสมอด้วยการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
4. ธุรกิจมีการให้ค าแนะน ากับลูกค้าเมื่อมารับบริการได้อย่างถูกต้อง
แม่นย าและชัดเจน 
5. ธุรกิจมีการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า
อยู่เสมอ 

4.49 
 

4.36 
 

4.29 
 

4.26 
 

4.41 
 

0.67 
 

0.61 
 

0.75 
 

0.74 
 

0.68 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.39 0.51 มาก 
  
6. อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการวิจัย 
     จากการศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถทางการตลาดของ
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายพบว่า ธุรกิจSMEs ในจังหวัด
เชียงรายมีความสามารถทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเรียนรู้ลูกค้ามี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการเรียนรู้คู่แข่ง และ
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน และด้านต่ า
ที่สุดคือ ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยมี
รายละเอียด 4 ด้าน ดังน้ี 
     ด้านการเรียนรู้ลูกค้า พบว่าธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
เชียงราย มีความสามารถทางการตลาด ด้านการเรียนรู้ลูกค้า 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าธุรกิจ 
SMEs ในจังหวัดเชียงรายให้ความส าคัญกับการศึกษา
พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อน ามาเป็นข้อมูลและแนวทางการ
ตอบสนองลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รองลงมาคือ ธุรกิจให้
ความส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อ
สร้างความพึงพอใจสูงสุด และธุรกิจมีวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน และต่ าที่สุดคือ ธุรกิจให้ความส าคัญ
กับการน าข้อร้อง เรี ยนของลูกค้ า เพื่ อน ามาปรับปรุ ง
พัฒนาการให้บริการอยู่เสมอ พบว่าสอดคล้องกับแนวคิด 
ของทวีเดช ดวงวิจิตร (2554) กล่าวว่าการเรียนรู้ลูกค้า เป็น
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การศึกษาพฤติกรรมสังคมของลูกค้า เพื่อจะได้เข้าใจว่าลูกค้า
คิดอะไร ชอบอะไร และไม่ชอบอะไรซึ่งจะน าไปสูเ่ทคนิค และ
วิธีการขายในสไตล์ที่ลูกค้าอยากซื้อ โดยไม่ท าให้ลูกค้า 
อึดอัด เครียด หรือรู้สึกถูกกดดันในการติดต่อกับพนักงาน
ขาย รู้จักลูกค้าแบบต่าง ๆ เข้าใจธรรมชาติของลูกค้า ความ
ต้องการของลูกค้า เข้าใจความคิด และการตัดสินใจของ
ลูกค้า เพื่อจะได้ปรับน าเทคนิคต่าง ๆ ในการเอาชนะลูกค้า
เหล่านั้นมาใช้อย่างได้ผล 
     ด้านการเรียนรู้คู่แข่ง พบว่าธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
เชียงราย มีความสามารถทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
เชียงรายให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการศึกษาข้อมูลของคู่
แข่ งขัน ในทุกๆด้ านอยู่ เสมอ รองลงมาคือ  ธุ รกิ จ ให้
ความส าคัญกับการน าข้อมูลคู่แข่งมาเป็นข้อมูล  และแนวทาง
ในการปรับปรุงการด าเนินที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน และต่ าที่สุด
คือ ธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งพบว่าสอดคล้องกับแนวคิด
และทฤษฎี ของวิไลวรรณ จันทร์น้อย (2553) กล่าวว่าการ
วิเคราะห์คู่แข่งขัน มีความจ าเป็นที่บริษัทต้องศึกษาเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการคาดคะเนล่วงหน้าของการเคลื่อนไหว 
ปฏิกิริยาของคู่แข่งต่อการรุกของบริษัทอื่นหรือต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์คู่แข่งขันอย่างมี
แบบแผนนั้นมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่ง 4 ประการ 
คือเป้าหมายในอนาคตกลยุทธ์ในปัจจุบัน ฐานคติ และขีด
ความสามารถของคู่แข่งหลังจากการวิเคราะห์คู่แข่งขันแล้ว
จะท าให้บริษัททราบถึงความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง สามารถ
วางแผนการด าเนินงานเพื่อเอาชนะคู่แข่งขันได้อย่าง
ทันท่วงที  
     ด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า
ธุรกิจ SMEs1ในจังหวัดเชียงราย มีความสามารถด้านการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
เ ชียงรายมี การ โฆษณาผ่ านสื่ อต่ า งๆ  เ ช่นโทร ทัศน์  
หนังสือพิมพ์ นิตยาสาร เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้
ได้มากที่สุด และธุรกิจมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
องค์กรด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมอยู่เสมอมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือ ธุรกิจมุ่งเน้นการขายโดยใช้
พนักงานขายในการแนะน ารายละเอียดสินค้าได้อย่างถูกตอ้ง 
และต่ าที่สุดคือ ธุรกิจมีการจัดกิจกรรมลดราคาต่ ากว่าปกติ
เป็นบางช่วงเพื่อกระตุ้นการขายเพิ่มขึ้น พบว่าสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎี ของประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (25571:155) 
กล่าวว่าการตลาดเป็นกระบวนการเพื่อสื่อสารข้อมูลของ
สินค้า บริการหรือความคิด ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสื่อสารการตลาดจะมีประสิทธิภาพนั้น

จะต้องศึกษา เครื่องมือการสื่อสารการตลาดต่าง ๆ อัน
ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การขาย การขายโดยใช้พนักงานขายและการตลาดทางตรง
ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร และเลือกใช้เครื่องมือสื่อสาร
การตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการสื่อสาร 
     ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ พบว่าธุรกิจ SMEskใน
จังหวัดเชียงรายมีความสามารถ ด้านการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายมีการสร้างความรู้สึก
ที่เป็นมิตรกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า เป็น
บุคคลส าคัญรองลงมาคือ ธุรกิจมีการบริการหลังการขาย
เพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอยู่ เสมอ และต่ าที่สุดคือ 
ธุรกิจมีความเช่ือมั่นว่าสามารถรักษามิตรภาพที่ดีกับลูกค้าไว้
อย่างสม่ า เสมอด้วยการเปิดรับฟั งความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี ของช่ืน
จิตต์ แจ้งเจนกิจ (2549 : 13 - 14) ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่กระท าต่อลูกค้า 
ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าท่ีบริโภค หรือคนกลางในช่องการการจัด
จ าหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งลูกค้าเกิดความ
เข้าใจมีการรับรู้ที่ดีตลอดจนชอบบริษัทและสินค้า หรือ
บริการของบริษัท ทั้งนี้จะมุ่งเน้นที่กิจกรรมการสื่อสารแบบ
สองทางนี้จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
กับลูกค้า ให้ได้รับประโยชน์ท้ังสองฝ่าย 
     จากผลการศึกษาข้างต้นจึงกล่าวได้ว่าโดยส่วนใหญ่ธรุกจิ 
SMEs ในจังหวัดเชียงรายมีความสามารถทางการตลาดอยู่
ในระดับมากสามารถน าเสนอสินค้าหรือบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและตรง
ความต้องการเป็นอย่ างดี  ดั งนั้น  ผลการวิจัยครั้ งนี้  
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาความสามารถทาง
การตลาดให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะควรมีการเรียนรู้
ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการตรงตาม
ความต้องการ และควรมีการเรียนรู้คู่แข่งเพื่อให้ทราบถึง
ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของคู่แข่งขันเพื่อรับมือได้อย่าง
ทันท่วงที ขณะเดียวกันควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอยู่เสมอเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ตลอดจนธุรกิจควรให้
ความส าคัญกับการจัดการลูกค้ าสัมพันธ์ เพื่ อรั กษา
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในระยะยาวเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด ส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา
เกี่ยวกับความสามารถทางการตลาดที่มีต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน และควรศึกษาเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาความสามารถทางการตลาดเพื่อสร้าง
ศักยภาพทางการแข่งขันต่อไป 
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7. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
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ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการธุรกิจ  SMEs ในจังหวัด
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Abstract 
The purpose of this study was aimed to determine the level of integrative motivation in English 

learning of undergraduate students’  and to investigate the determinants of English learning in the 
intercultural classroom which motivated students to learn English. The target group selected by purposive 
sampling was 39 undergraduates who enrolled in English for recreation course at Rajamangala University of 
Technology Lanna, during the academic year 2016. The research instruments were questionnaires and 
behavioral observation checklists.The collected data were analyzed by using descriptive methodology and 
by calculating for percentage, mean, and standard deviation. The research findings showed that the students 
had a high level of integrative motivation in English learning while studying in the intercultural classroom. 
Besides, the observers’ opinions presented the high level of each category of the students’ behavior during 
the class. It was obvious that the intercultural classroom could enhance the students’ integrative motivation 
in English learning. 

Keywords : Integrative motivation, Intercultural classroom, English learning 
 
1. Introduction 
     English has been having an important role in the 
world wide, especially in the education as a tool of 
communication. Common English is generally set to 
be a part of the activities for students in most of the 
schools and colleges in order to improve their 
English.  Motivation plays a significant role in the 
process of learning the English language. Motivation 
is something that supports someone to do 
something. Harmer (1991) reported that motivation 
is some kind of internal drive which pushes 
someone to do some things in order to achieve 
something. Without motivation, the goal of learning 
is difficult to be reached [1] .  Brown (2001)  stated 
that motivation is one of influential factor in English 
learning. Motivation is also a factor of high or low of 
the goal. It is the key of success in learning process. 
Without motivation, the goal of learning is difficult 
to be reached.  By having motivation, students will 

be enthusiastic in learning process so they will be 
pushed to study English well. For example, a learner 
who does not have motivation in learning English 
will be lazy to learn because there is no any 
stimulus that drives him or her in learning English 
[2]. 
     In Thai context, English is not the first language. 
For that reason, the motivation in English learning is 
actually important feature that could determine the 
success or the failure of oneself. Thus, the teachers 
teaching English should understand the relationship 
between motivation and its effect on language 
acquisition.  Besides, Hawke ( 2008)  stated that 
successful learners know their preferences, their 
strengths and weaknesses, and effectively utilize 
strengths and compensate for weaknesses. 
Successful language learning is linked to the 
learner’s passion [3]. Consequently, Lustig & Koester 
( 2007)  suggested instructors should find ways to 



4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E” 933

 
connect to this passion. Students and teachers who 
have their own cultures’ beliefs, norms, values, and 
the differences in their cultural backgrounds may 
cause developmental variations in their language 
acquisition [4].  
     Motivation has been identified as the learner’ s 
orientation with regard to the goal of learning a 
second language [5]. It is thought that students who 
are most successful when learning a target language 
are those who like the people that speak the 
language, admire the culture and have a desire to 
become familiar with or even integrate into the 
society in which the language is used [6]. This form 
of motivation is known as integrative motivation. 
When someone becomes a resident in a new 
community that uses the target language in its social 
interactions, integrative motivation is a key 
component in assisting the learner to develop some 
level of proficiency in the language.  It becomes a 
necessity, in order to operate socially in the 
community and become one of its members. 
Integrative motivation, defined as the desire to be a 
part of recognized or important members of the 
community or that society that speak the second 
language.  It is based on interest in learning the 
second language because of their need to learn 
about, associate or socialize with the people who 
use it or because of purpose or intention to 
participate or integrate in the second language using 
the same language in that community; but 
sometimes it involves emotion or affective factors a 
great deal [ 7] .  It is also theories that " integrative 
motivation typically underlies successful acquisition 
of a wide range of registers and a native like 
pronunciation" .  In an EFL setting such as Japan it is 
important to consider the actual meaning of the 
term " integrative" .  As Benson ( 1991)  suggested a 
more appropriate approach to the concept of 
integrative motivation in the EFL context would be 
the idea that it represents the desire of the 
individual to become bilingual, while at the same 
time becoming bicultural.  This occurs through the 
addition of another language and culture to the 
learner's own cultural identity [ 8] .  As Japan is 

predominantly a mono cultural society, 
opportunities to use the target (L2) language in daily 
verbal exchanges are relatively restricted.  There is 
also limited potential for integrating into the target 
language community.  Accordingly, the intercultural 
classroom is the classroom made of two or more 
nationality students. Therefore, it would be certainly 
that the way this type of classroom goes would be 
different from regular classroom because they come 
from different cultural contexts. If Thai students and 
the international students are studying in the same 
English speaking classroom, they would be very 
excited because there are two nationalities in one 
class.  The differences and the challenge of 
competition will happen.  So this study was 
conducted to determine the integrative motivation 
in English learning and to investigate the 
determinants of English learning which motivated 
students to learn English in the intercultural 
classroom.  The study focused on the students 
studying in English for recreation course which is 
including of Chinese culture exchange students and 
the students from English for international 
communication major and from Architecture major 
of Rajamangala University of Technology Lanna. The 
results of this study could be the guidelines for 
instructors to increase the English learning 
motivation in the classroom.  As well as, the 
curriculum administrators of Rajamangala University 
of Technology Lanna could perceive another good 
way to organize the most suitable classroom for 
their students. 
     Objectives of the study 
     This study was aimed to determine the level of 
integrative motivation in English learning and to 
investigate the determinants of English learning in 
the intercultural classroom which motivated 
students to learn English. 

2. Methodology 
     The target group of this study were 3 9 
undergraduates who enrolled in English for 
recreation course at Rajamangala University of 
Technology Lanna during the academic year 2016. 
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They were selected by purposive sampling 
technique from two groups of the students in the 
intercultural classroom. The first group was the Thai 
students from English for International 
communication and Architecture programs. The 
other group was the Chinese cultural exchange 
students. 
     The research instruments were questionnaires 
and behavioral observation forms. The 
questionnaires based on 5  point Likert Scale which 
was adapted from the original 7  point Likert Scale 
format of Gardner’ s Attitude /  Motivation Test 
Battery (AMI) , 909  ranged from ‘Strongly Agree’ to 
‘Strongly Disagree’ [9]. Some of the questions used 
in the questionnaire were adopted from Prapphal’s 
Attitudes Testing ( Prapphal, 1 9 8 1 )  to gather 
information on participants’  motivation.  There are 
10 questions in the questionnaire which is about the 
integrative motivation which are 5 rating-scaled and 
open- ended [ 10] . The reliability of the 
questionnaires was measured by alpha- cronbach 
coefficient at value of 0 . 7 8 .  The index of item 
objective congruence ( IOC)  for assessing content 
validity of the questionnaire by 3 experts was more 
than 0 .60  acceptable value.  The other instrument 
was behavioral observation forms for investigating 
the determinants of English learning in the 
intercultural classroom which motivated students to 
learn English. 
     The procedures of research methodology were 
as follows: 
     2 . 1  Survey the factors of English learning in the 
intercultural classroom which motivated students to 
learn English and study the literature, concept or 
theory of Integrative motivation and related 
researches.   
     2 . 2  Collect the data to find the level of 
integrative motivation in English learning of the 
target group and to investigate the determinants of 
English learning in the intercultural classroom which 
motivated students to learn English from the 
questionnaires and behavioral observation forms. 
     2 . 3  Analyze the collected data using 
methodology for content analysis and descriptive 

methodology and calculating for percentage, mean, 
and standard deviation to compare with the set 
criteria. The general background was calculated and 
presented in percentage.  In part of Integrative 
motivation, the data obtained from the 
questionnaires were analyzed using the SPSS 
program.  Furthermore, a five- point was used to 
measure the level and type of learning motivation’s 
part.  To specify the level of integrative motivation 
based on the following criteria.  
     Mean Range Level of integrative motivation 
     4.50-5.00 Very High 
     3.50-4.49 High 
     2.50-3.49 Moderate 
     1.50-2.49 Low 
     1.00-1.49 Very Low 
      The students’ desired behavior is analyzed by 
totaling the frequency and presented in 
percentage. To specify the level of the students’ 
desired behavior in the intercultural classroom 
based on the following criteria. 
      Percentage (%)  Level of desired behavior 
      80.01-100.00          Very High 
      60.01-80.00          High 
      40.01-60.00          Moderate 
      20.01-40.00          Low 
      0.01-20.00          Very Low 
 
3. Results 

1. The levels of the undergraduates’ 
integrative motivation in English learning in the 
English for recreation course were shown in table 1. 
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  Table 1 The undergraduates’ integrative motivation in English learning in the English for recreation  Course 

Item The undergraduates’  Integrative motivation Mean 
x  

S.D. Level of integrative 
motivation 

1 Studying in the intercultural classroom helps me get a 
better understanding and appreciation of the different 
culture’s way of life 

3.74 0.72 High 

2 Studying in the intercultural classroom helps me get a 
better understanding and appreciation of the different 
culture’s way of life 

3.92 0.58 High 

3 Studying in the intercultural classroom enables me to 
keep in touch with foreign acquaintances. 

3.82 0.72 High 

4 Studying in the intercultural classroom enables me to 
be more confident when discussing interesting topics in 
English with the people from other national 
backgrounds. 

4.13 0.61 High 

5 Studying in the intercultural classroom enables me to 
share my knowledge or idea to other people e.g. sharing 
experiences with other cultural friends in the class. 

4.03 0.81 High 

6 Studying in the intercultural classroom enables me to 
participate freely in academic, social, and professional 
activities among other cultural groups. 

3.82 0.82 High 

7 Studying in the intercultural classroom enables me to 
behave like native English speakers: e.g. accent, using 
English expressions. 

3.56 0.79 High 

8 Studying in the intercultural classroom allows me to be 
engaged in activities which teacher prepared. 

4.08 0.62 High 

9 Studying in the intercultural classroom helps me to be 
an open mind, and a sociable person like English 
speaking people. 

4.13 0.70 High 

10 Studying in the intercultural classroom make me 
determined to study English as best as I can to achieve 
maximum proficiency. 

4.13 0.70 High 

 Total 3.94 0.71 High 
 
Table 2 The determinants of English learning in the intercultural classroom which motivated students to 

learn English 
The determinants of English learning in the 
intercultural classroom 

Frequency (F) Percentage (%) 

1. Games 15 38 
2. Group activities 9 23 
3. Talking with classmates 6 15 
4. Studying with energetic instructors 5 13 
5. Doing presentation 3 8 
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6. Music assignment 1 3 

Total 39 100 

     From table 1, the undergraduates’  integrative 
motivation as a whole was at a high level ( x = 3.94). 
In considering all items, it was found that the 
statement number 4 ( Studying in the intercultural 
classroom enables me to be more confident when 
discussing interesting topics in English with the 
people from other national backgrounds. ) , the 
statement number 9 ( Studying in the intercultural 
classroom helps me to be an open mind, and 
sociable person like English speaking people. )  and 
the statement number 10 ( Studying in the 
intercultural classroom make me determined to 
study English as best as I can to achieve maximum 
proficiency. )  got the highest mean scores of 4. 13. 
However, the lowest mean score of 3. 56 is the 
statement number 7 ( Studying in the intercultural 
classroom enables me to behave like native English 
speakers: e.g. accent, using English expressions.) 
     2.  The determinants of English learning in the 
intercultural classroom which motivated students to 
learn English were brought out the point of views of 
the respondents from the open –  ended question. 
The results were divided and demonstrated in the 
table 2 and 3. 
     From the table 2, six determinants of English 
learning motivation confronted by the students 
given in the additional open- ended question were 
presented in percentage.  
     Games ( 38%)  was rated as the most affected 
English learning motivation determinants.  The 
following sentences from the respondent responses 
has explained the point above:  
     “ For me, games in the class is the point that 
motivates me to learn English because game is very 
fun and get the interests of the students to the 
activity.  It also helps me to remember new English 
vocabularies faster. Game has motivated me to be 
good at English.” 

     Group activities ( 23% )  was classified as the 
second most affected English learning motivation 
determinants. Most of the time in the class is about 
doing a group activity, thus the students usually 
need to participate in the group.  Using the English 
language is totally necessary for the group activity. 
The answer below from two of the respondents will 
support this point.  
     “ Group activities contribute me to 
communicate with foreigner friends and achieve 
the activities.” 
     “ Having activities with other’ s cultural 
classmates makes me want to learn English to 
communicate with them naturally and be able to 
share experiences to one another more.” 
     Talking with classmates ( 15%)  was rated to be 
the third most affected English learning motivation 
determinants.  It might be because normally 
students study in one culture classroom so talking 
with classmates is not the big deal which they need 
to pay attention to.  Differently, attending in the 
intercultural classroom might be a new challenge 
one for them.  However, the below point form the 
respondents will advocate this point.   
     “I am very glad to have class with other cultural 
friends.  Through getting along with other cultural 
classmates, listening and talking are becoming 
more and more important. Talking with classmates 
in English makes me be more confident.” 
     Studying with foreigner instructors ( 13% )  was 
stated as the fourth most affected English learning 
motivation determinants.  The opinion from one of 
the respondents can clearly explain this point. 
     “ With the teaching of Teacher, I am looking 
forward to learning English.  Because he is always 
full of energy. I also feel relax and enjoyable during 
his class.  He teaches me knowledge when he was 
speaking with me and doing the game.  I didn’ t 
spend most time learning English except the class 
time.” 
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     Doing presentation (8%) was rated to be the fifth 
most affected English learning motivation 
determinants. 
     Music assignment (3%) was classified as the least 
most affected English learning motivation 
determinants. 

     Moreover, the level of each category of the 
students’  behavior in the intercultural classroom 
which was observed and checked by three 
observers were shown in table 3 below. 
 

 
Table 3  Frequency (F) and Percentage (%) of the students’ behaviors in the intercultural classroom 

 
 
 

Category The students’ behaviors  in the 
intercultural classroom 

Observers  
F 

Pe
rce

nt
ag

e (
%

) Level 
1 2 3 

Speaking 
English 

1. The students are eager to speak 
English for communicating in the 
classroom. 

4 2 5 11 73.3 High 

2.  The students feel confident when 
speaking English for communication. 

5 4 5 14 93.3 Very High 

Activities 
engagement 

3.  The students always share their 
opinion whenever teacher give the 
opportunity. 

3 2 5 10 66.7 High 

4.  The students always give their hands 
when a teacher needs. 

4 3 3 10 66.7 High 

5.  The students pay attention in every 
activity that teacher equipped. 

3 5 4 12 80 High 

Interest in 
lessons 

6.  The students always pay attention in 
lessons which are teacher prepared. 

3 5 3 11 73.3 High 

7.  The students always ask the teacher 
questions when they couldn’t 
understand in some content or 
activity. 

4 5 4 13 86.7 Very High 

Responsibility 8.  The students always handout the 
assignment on time. 

5 5 5 15 100 Very High 

Total 31 31 34 12  80 High 
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     From table 3, the level of the students’ 
behaviors in the intercultural classroom as a whole 
was at a high level (80%). In considering all items, it 
was found that the highest level of the students’ 
behaviors in the intercultural classroom was 
responsibility ( The students always handout the 
assignment on time.) was at a very high level (100%). 
Speaking English (The students feel confident when 
speaking English for communication) and Interest in 
lessons ( The students always ask the teacher 
questions when they couldn’ t understand in some 
content or activity.) were at a very high (93.3%) and 
( 86. 7% )  respectively.  Whereas, activities 
engagement ( The students always share their 
opinion whenever teacher give the opportunity. ) 
and ( The students always give their hands when 
teacher needs. )  were classified to be the lowest 
level of the students’  behavior at a high level 
(66.7%). 
 
4. Discussion and Implementation 

This study was conducted to determine the 
level of integrative motivation in English learning 
and to investigate the determinants of English 
learning in the intercultural classroom, English for 
recreation course. The overall results reveal that the 
students had a high level of integrative motivation 
of English learning while studying in the intercultural 
classroom. In the same way, the observers’ opinions 
presented the high level of each category of the 
students’  behaviors during the class.   Therefore, it 
is obvious that the intercultural classroom is very 
suitable for increasing integrative motivation of 
English learning.  It could mean that more than two 
nationalities in the classroom.  This provided a 
sufficient answer to the research question of what 
levels of the integrative motivation of the students 
in English for recreation course were. These research 
findings also corresponded to Zanghar’ s study 
( 2012)  which examined the instrumental and 
integrative motivations of Libyan university students 
of English as a foreign language ( EFL) .  The findings 
of the study showed that Libyan EFL students had 
a high level of integrative motivation to study 

English[11]. Furthermore, the open-ended question 
was reflected that game activity was rated to be the 
most affected determinants which motivated the 
students to learn English. In addition, the observers 
had a chance to survey the atmosphere of the 
classroom during the class.  From the three 
observers’  opinions, it was found that the students 
had a very high responsibility. The responsibility was 
measured by the quality of their workings which 
presented in the class.  For example, the students 
presented the activity that they had planned to do 
in English camp.  It showed how much they worked 
hard in order to gain all details of the presentation 
activity.  

  For implementation, the instructor is the 
determinant which could direct how the classroom 
will be going on.  Firstly, the instructors need to be 
energetic to motivate students to do activities. 
Similarly, the instructors need to prepare various 
teaching styles.  As the statement that “ Interest is 
the best teacher” .  Only when students are 
interested in English, they will have the positive 
attitude to English and more attention.  This can be 
supported by Spolsky ( 1990)  who stated that 
motivated students are likely to learn more and 
learn more quickly than students who are less 
motivated [ 12] .  In a particular learning situation, 
students who are less motivated are likely to lose 
their attention, misbehave and cause discipline 
problems.  On the contrary, students who are more 
highly motivated will participate actively and pay 
more attention to a certain learning task or activity. 
The various teaching styles can attract students’ 
attention. Besides, cares from teachers can gain the 
students’  reliability and teaching organizing in a 
systematic way will help the knowledge absorbed 
easily.  Additionally, games, music, novel, group 
discussion, and presentation activities should be 
selected and applied appropriately for students 
studying English for Recreation Course in the 
intercultural classroom.  As a result, students will 
get interested in learning the English language  and 
enjoy having activities with other cultural 
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classmates.  Moreover, instructors may help the 
students by involving them in choosing some of the 
materials for the class, engaging them in setting their 
own goals for language learning.  To help them 
achieve their own goal, instructors need to provide 
the activities that allow them to use the language 
both in and outside the classroom for practical and 
relevant academic purposes. 

5. Conclusion  
 In this study, the integrative motivation in 
English learning includes allowing undergraduates 
to be in control of their learning in the intercultural 
classroom. This provides opportunities for the 
students to participate in choice of the content, 
methods and evaluation that both enhance their 
learning or achieve the program objectives.  At the 
same time, instructors can also notice and put 
students first in order to meet the students’  needs 
which is priority in motivating the students to learn 
the language.  Consequently, the students had a 
high level of integrative motivation of English 
learning while studying in the intercultural 
classroom.  Therefore, it could be concluded that 
the intercultural classroom is a good way to increase 
the undergraduate students’  integrative motivation 
of English learning  and also to organize the most 
suitable classroom for the students. 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประเภทสื่อโซเชียลที่นักศึกษาเลือกน ามาศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
ปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาขอบเขตเนื้อหาจากสื่อโซเชียลที่เรียนรู้ด้วยตนเองแล้วได้ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นด้วย
ตนเอง และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางกลยุทธ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาจากสื่อโซเชียล
อันสอดคล้องกับการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 และสนับสนุนให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จ านวน 298 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้
เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามส าหรับส ารวจข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
และสื่อโซเชียลในการเรียนรู้ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิงปริมาณ เพื่อหาค่าร้อยละ มาตราส่วนประมาณค่าแบบ 3 
และ 5 ระดับ ส าหรับประเมินระดับความพอใจเนื้อหาสื่อโซเชียลและระดับทักษะภาษาอังกฤษ และวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิง
คุณภาพด้วยการบรรยาย  

ผลการวิจัยพบว่า  
1) นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก 3 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรนิยมเลือกใช้สื่อโซเชียล 3 ประเภทประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) นิยมมาก
ที่สุด ได้แก่ Facebook ร้อยละ 96 ประเภทมัลติมีเดีย (Multimedia) นิยมเป็นล าดับรองลงมา ได้แก่ Youtube ร้อยละ 
84.21 และประเภทสื่อท่ีเป็นแหล่งข้อมูล (Data / Knowledge) ได้แก่ Google ร้อยละ 55.26 ตามล าดับ  

2) ขอบเขตเน้ือหาของสื่อโซเชียลที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยนักศึกษาสนใจเลือกคือ
เนื้อหาที่น าเสนอได้สนุกสนานเพลิดเพลินท้าทายความสามารถส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ร้อยละ 76.32 มีค่าเฉลี่ยความพอใจ 
2.2 อยู่ที่ระดับดี เนื้อหาที่ใช้ค าศัพท์และภาษาที่เข้าใจง่ายร้อยละ 56.58 มีค่าเฉลี่ยความพอใจ 2 อยู่ที่ระดับปานกลาง และ
เนื้อหาที่สอดคล้องกับปัญหาของตนเองน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ร้อยละ 53.95 มีค่าเฉลี่ยความพอใจ 2.2 อยู่ที่
ระดับดี ตามล าดับ 

3) กลยุทธ์ที่ใช้เรียนส าหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาจากสื่อโซเชียลเป็นกลวิธีการเรียนรู้ภาษาโดยอ้อม 
(Explicit Learning) แบบวิธีอภิปริชาน (Metacognitive Strategies) ที่สามารถประยุกต์ใช้สนับสนุนกับการเรียนรู้ใน
ทศวรรษที่ 21 และส่งเสริมการเป็นผู้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต คือ มีทักษะคิดวิเคราะห์ วางแผน เลือก ฝึกฝน ประเมินทักษะ ด้วย
ตนเองได้  

ค าหลัก : สื่อโซเชียล พัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
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Abstract 
The objectives of this research were to 1) study what types of social media students used in 

developing their English skills currently, 2) study the scope of English content from social media that 
students’ English skills improved by their own learning, and 3) study students’ learning strategies in English 
improvement by themselves, which could encourage and foster them to have skills of the 21st century and 
autonomous learning. The sample target was 298 students of RMRTL in Lampang campus, who enrolled in 
the 1st semester of the academic year 2016. The data collection was collected by surveying with 
questionnaire divided into three parts as the personal information, students’ English skills, and social media 
in English learning. The data was analyzed in term of quantity and quality analysis. The quantity data was 
calculated as values of percentage and rating scale 3 and 5 levels for finding the average levels of 
satisfaction and English skills. The quality data was described.  

The result was found that 
1) The target groups were from three faculties as Engineering, Business Administration and Liberal 

Arts, and Science and Agricultural Technology.  They almost selected top three types of social 
media as a term of the online community (the first popularity) was Facebook at 96%. Secondly, 
a term of multimedia was Youtube at 84.21%, and a term of data or knowledge sources was 
Google at 55.26% accordingly.  

2) The scope of English content from social media affected the target groups’ English skill 
development. The content presentation was based on entertainment, challenging, and 
encouraging English learning was at 76.32 %, score average 2.2 of the good level. In addition, 
the content related to simple vocabulary and language easy to understand and the target 
groups’ English problems and applied in daily use were at 56.58 and 53.95 %, score average 2 
and 2.2 of the medium and good levels accordingly. 

3) The English learning strategies through social media by their own learning in order to improve 
English skills were mostly the explicit learning in term of metacognitive strategies, which foster 
the 21st Century learning and the autonomous learners as skills of analytical thinking, planning, 
choosing, practicing, and evaluating.  

Keywords : Social media, improving, English skills, RMUTL Lampang students

1. บทน า 
ในยุคการสื่อสารข้ามพรมแดนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ก้าวหน้า มีองค์ความรู้ใหม่มากมายเกิดขึ้นตลอดเวลา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สังคมมีการยอมรับการสื่อสาร ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ หรือจาก
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้จากทั่วทุกมุมโลก (Go-Gulf, 2012) ก่อให้เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
ต่างๆ อาทิ สื่อโซเชียล e-mail หรือ VDO clip เป็นต้น  

ภาษาอังกฤษมีบทบาทมากขึ้นในโลกของการสื่อสารทั้ง
ทาง อินเทอร์เนตเว็บไซต์ อีเมล หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Lai, 
Lin, & Kersten, 2010) ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การเจริญเติบโตทางด้าน

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท าให้ภาษาอังกฤษมีความส าคัญยิ่งขึ้น และยิ่ง
บุคคลใดมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่ดี ย่อมส่งผล
ต่อบุคคลที่เปิดรับข่าวสารจากสื่อมาก มีหูตากว้างไกล มี
ความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็นคนทันสมัยทัน
เหตุการณ์กว่าบุคคลที่ เปิดรับข่าวสารจากสื่อน้อย ด้วย
กระบวนการเลือกรับข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากสื่อ 
โดยเฉพาะจากสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต่างๆ ที่
แพร่หลายในปัจจุบัน เช่น Youtube BBCNews Wikipedia 
Twitter Facebook เป็นต้น 

หลังจากประเทศไทยได้เปิดความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิ จของประชาคม เศรษฐกิ จอา เซี ยน ( ASEAN 
Economic Community:  AEC) เมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 
ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษากลางหลัก (Lingua Franca) 
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ส าหรับการสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกในเขตภูมิภาคเอเชีย
ตะวันเฉียงใต้ส่งผลให้บทบาทของภาษาอังกฤษมีความจ า
เป็นมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนในปัจจุบัน ทั้งในสาขาอาชีพและ
วิชาชีพของนักศึกษาเองในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดให้นักศึกษาไทยควรต้องมีระดับภาษาอังกฤษอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานสากล แต่มีผลการวิจัยที่ได้ศึกษาถึงผลการ
สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (Test of English as a Foreign 
Language: TOEFL) ของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี
พบว่า ระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษามีระดับต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานสากล คือต่ ากว่า 500 คะแนน (กาญจนา ปราบ
พาล และประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ, 2545) ขณะเดียวกนั 
Education First (EF) สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ช้ัน
น าจากประเทศอังกฤษได้จัดอันดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนจ านวน 44 ประเทศประจ าปี 2554 
ประเทศไทยได้อันดับที่ 42 ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน รองจากประเทศอื่นในทวีปเอเชียเช่น มาเลเซีย
ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน อินเดีย อินโดนีเซียและ
เวียดนาม จากข้อมูลข้ างต้น เห็นได้ ว่ าภาพรวมของ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในประเทศ
ไทยยังอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ นอกจากผลการศึกษาข้างต้น
นี้ ทางศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้
ส า ร วจผลคะแนนการสอบจ าลองวั ด ระดั บคว าม รู้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (Mock of Test of English for 
International Communication:  TOEIC)  ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีช้ันปี 3 (กุมภาพันธ์, 2559) พบว่า ระดับ
คะแนนของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 200 – 300 คะแนน 
จากผลส ารวจคะแนนสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตต่างจังหวัด
เช่นกัน 

จากการศึกษาข้อมูลและปัญหาที่ เกี่ยวข้อง พบว่า
พฤติกรรมนักศึกษาในการใช้สื่อโซเชียลปัจจุบัน สามารถ
เข้าถึงและเลือกเนื้อหาจากมัลติมีเดียที่ เ ช่ือมโยงกับสื่อ
โซเชียลที่ตัวเองสนใจมาเรียนรู้พัฒนาทักษะที่ถนัดของตนเอง
ได้ ส่งเสริมความเข้าใจพร้อมความบันเทิง สนุกกับการเรียนรู้
จากสิ่ งที่ตนเองเลือก เป็นการเรียนทางอ้อม ( Implicit 
learning) ที่มีรูปแบบการเรียนของแต่ละคนตามความชอบ
และถนัด (Learning Styles) ด้วยการเลือกใช้กลยุทธ์การ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

การเรียนทางอ้อมประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 1) กลยุทธ์
อ ภิ ป ริ ช า น  ( Metacognitive Strategies)  คื อ  ก ล 
ยุทธ์ในการวางแผน เฝ้าติดตามและประเมินผลการเรียน 
ภาษานั้นๆ 2) กลยุทธ์ทางอารมณ์ (Affective Strategies) 
คื อ  ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ผู้ เ รี ย น ภ า ษ า ใ ช้ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม 
อารมณ์ ทัศนคติเกี่ยวกับภาษานั้นๆ และ3) กลยุทธ์ทาง 

สังคม (Social Strategies) คือ กลยุทธ์ที่ผู้เรียนภาษาใช้ใน
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้เรียนคนอื่นๆที่เรียนภาษา
นั้นๆ 

นอกจากนี้  การเรียนแบบอ้อมกระตุ้นการคิดของ
นักศึกษาให้มีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ในสิ่งที่ตน
เลือกเนื้อหาจากสื่อโซเชียลในการพัฒนาทักษะทางภาษาของ
นักศึกษาให้ดีขึ้นด้วยตนเองที่นอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียนผู้ที่มีความสามารถทางภาษามักใช้กลยุทธ์การเรียน
ภาษาแบบมีแบบแผนและเป็นองค์รวมและมีความเช่ือมโยง
กับลักษณะการเรียน (Oxford & Ehrman, p. 23. 1995) 
และบุคลิกภาพของผู้เรียนแต่ละคนและขึ้นอยู่กับความ
ต้องการต่อสถานการณ์ใด เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางภาษาดีตระหนักรู้ว่าจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การเรียนภาษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของตนเองได้อย่างไร 

จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยเช่ือว่า การพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยกลวิธีต่างๆ ของผู้เรียนเองย่อมส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลจากสื่อออนไลน์
ต่างๆอย่างชาญฉลาด ในขณะเดียวกัน เสริมการพัฒนา
เยาวชนของประเทศไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Autonomous Learner) ได้อย่างยั่งยืน และสื่อโซเชียลทุก
ประเภทเสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้จริงอย่างสร้างสรรค์ เป็น
ทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาว่า การใช้สื่อโซเชียลส าหรับพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ล าปาง จะเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ทราบถึงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตัวผู้เรียนเองจากสื่อโซเชียล
ตามความชอบหรือถนัดของนักศึกษา นอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียนเพื่อทราบถึงสื่อโซเชียลอะไรบ้างที่ผู้เรียน
เลือกเรียน ขอบข่ายเนื้อหาที่เลือกเรียนของผู้เรียนเอง และ
กลวิธีที่ใช้ในการเลือกเนื้อหาเพื่อเรียนและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษา ท่ีจะส่งเสริมให้เป็น
เยาวชนไทยในอนาคตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
Learning) น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ของวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาประเภทสื่อโซเชียลที่นักศึกษาเลือกน ามา
ศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 

2. เพื่อศึกษาขอบเขตเนื้อหาจากสื่อโซเชียลที่เรียนรู้ด้วย
ตนเองแล้วได้ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นด้วย
ตนเอง 

3. เ พื่ อศึ กษาแนวทางกลยุ ทธ์ ก า รพัฒนาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาจากสื่อ
โซเชียลอันสอดคล้องกับการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 และ
สนับสนุนให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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2. การทบทวนวรรณกรรม 
ผู้วิจัยท าการทบทวนวรรณกรรม 6 หัวข้อคือ    ทฤษฎี

อภิปัญญา ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม แนวคิดการเปิดรับ
และการใช้ประโยชน์จากสื่อ รูปแบบการเรียนรู้ การเรียน
ตามแนวศตวรรษที่ 21 และ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ทฤษฎีอภิปัญญาหรือ อภิปริชาน (Metacognitive 
Theory) ทางนักจิตวิทยาการเรียนรู้ได้กล่าวว่าถึงการเรียนรู้
ของมนุษย์นั้นเป็นกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง Flavell (1976) นักจิตวิทยาได้ศึกษาค้นคว้า และ
เผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าวว่าอภิปัญญาคือความรู้ความ
เข้าใจที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเองโดยที่ผู้เรียน
เลือกใช้เทคนิควิธีในการจัดการการเรียนรู้ตรวจสอบความรู้ที่
ได้รับและประเมินการเรียนรู้ให้สอดรับกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน
ขณะที่ Jacob and Paris (1987) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปัญญาอัน เกิ ดจากความรู้ คื อการรู้ จั กตั วของผู้ เ รี ยน 
( Declarative Knowledge)  ก า ร น า ค ว า ม รู้ ม า ปฏิ บั ติ  
(Procedural Knowledge) และโอกาสที่จะน าความรู้ไปใช้
ต่อ (Conditional Knowledge)  

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม หรือ ทฤษฎีปัญญาสังคม 
(Social Learning Theory) เน้นหลักการเรียนรู้ โดยการ
สังเกตเกิดจากการที่บุคคลสังเกตการกระท าของผู้อื่นแล้ว
พยายามเลียนแบบพฤติกรรมนั้นซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อมทางสังคมเราสามารถพบได้ในชีวิตประจ าวัน
เช่นการออกเสียงการขับรถยนต์การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ
เป็นต้น Bandura (1971) เป็นผู้พัฒนาทฤษฎีนี้ขึ้นแบ่งการ
เรียนรู้ออกเป็น 2 แบบคือ 1) การเรียนรู้จากผลการกระท า
เป็นการเรียนรู้เบื้องต้นของบุคคลที่เรียนรู้จากประสบการณ์ 
และ 2) การเรียนรู้จากตัวแบบในสังคมเป็นการเรียนรู้ของ
บุคคลที่เกิดขึ้นโดยทางอ้อมคือการเรียนรู้จากการสังเกต
พฤติกรรมผู้อื่นสังเกตผู้อื่นกระท าและได้รับผลแห่งการ
กระท าการเรียนรู้ จากการบอกเล่าหรือการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากผู้อื่นการเรียนรู้จากตัวแบบดังกล่าวมีระยะ
ที่ ส า คัญคือ ช่วงการ ใส่ ใจ  (Attention Phase)  ช่ วงจ า   
(Retention Phase)  ช่วงปฏิบัติ  (Reproduction Phase) 
และช่วงจูงใจ (Motivational Phase)  

แนวคิดการเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากสื่อ เป็นการ
เปิดรับสื่อของผู้รับสารแต่ละคน ย่อมมีวัตถุประสงค์และ
ความตั้งใจในการใช้ประโยชน์จากสื่อด้วยเหตุผลที่แตกต่าง
กัน โดยมีกระบวนการเลือกรับสื่อดังที่ Klapper (1960 อ้าง
ใน วนิษา แก้วสุข, 2557) กล่าวถึง การกลั่นกรองข้อมูลจาก
สื่อ 4 ขั้น ดังนี้  

1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นการ
เลือกช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง ตาม
ทักษะและความช านาญในการรับรู้ข่าวสารของแต่ละบุคคล 

2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ตาม
ความคิดเห็น ความสนใจของตน  

3)  ก า ร เ ลื อ ก รั บ รู้ แ ล ะตี ค ว ามหมาย  ( Selective 
Perception and Interpretation)  บุ คคล เปิ ด รั บข้ อมู ล
ข่ า วส า ร  แตกต่ า งกั น ไ ปต ามความสน ใจ  ทั ศนคติ  
ประสบการณ์ ความเช่ือ ความต้องการ ความคาดหวัง 
แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และ 
จิตใจ 

4) การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะ
เลือกจดจ าข่าวสารในส่วนท่ีตรงกับความสนใจ ความต้องการ 
ทัศนคติฯลฯ ของตนเอง 

ท านองเดียวกัน Wright (2003 อ้างใน วนิษา แก้วสุข, 
2557) สนับสนุนเช่นเดียวกันว่า โดยส่วนใหญ่คนเรามี
แนวโน้มในการเลือกรับข้อมูลที่มีต่อเนื้อหาสอดคล้องกับ
ทัศนคติและความสนใจท่ีตนมีอยู่และจะเกิดความพึงพอใจ
เมื่อสารที่ได้รับสอดคล้องกับประสบการณ์เดิม หรือความ
คิดเห็นเดิมที่มีอยู่ใน ขณะเดียวกันก็จะหลีกเลี่ยงเนื้อหาสารที่
มีความขัดแย้งกับทัศนคติและความสนใจของตน  

Hunt และ Ruben (1993 อ้างใน วนิษา แก้วสุข, 2557) 
ได้แสดงทัศนะถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับและ
การใช้ประโยชน์จากสื่อของบุคคลไว้ดังน้ี 

 1) ความต้องการ (Need)   2) ทัศนคติและค่านิยม 
( Attitude and Values)    3)  เ ป้ า ห ม าย  ( Goal)    4) 
ความสามารถ (Capability)   5) การใช้ประโยชน์ (Utility)   
6) ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style)   7) สภาวะ 
(Context)  และ 8) ประสบการณ์และนิสัย (Experience 
and Habit)  

นอกจากนี้  Duncan (2002) ยังได้เสนอขั้นตอนการ
เลือกใช้ประโยชน์จากสื่อ ได้แก่ การเปิดรับสื่อ (Exposure) 
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา (Knowledge) การยอมรับ 
(Acceptance) ความพึงใจ (Preference) , ความเช่ือมั่น 
(Conviction) และการจดจ า (Retention) หลังจากนั้นจะ
น าไปสู่ Action หรือการปฏิบัติจากการเลือกใช้ประโยชน์จาก
สื่อ 

รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) เป็นแบบแผนของ
พฤติกรรมและสมรรถนะที่ผู้ เ รียนแต่ละคนใช้ในการ
ตอบสนองและประมวลผลความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับ
นักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษาและอธิบายรูปแบบการ
เรียนไว้หลากหลายลักษณะซึ่งหนึ่งในแบบการเรียนที่มีการ
ศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้ทางด้านการเรียนการสอนมาก
ที่สุดชนิดหนึ่งคือรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของ 
Kolb ( Kolb Experiential Learning Model)  เ ป็ น ก า ร
จ าแนกแบบการเรี ยนตามลักษณะการรับรู้ และการ
ประมวลผลสารสนเทศ (Kolb, 1984) โดยในด้านการรับรู้นั้น
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แบ่ งออกเป็น 2 ขั้ ว ได้แก่การรับรู้ ผ่ านประสบการณ์  
“รูปธรรม” กับการรับรู้ เชิง “นามธรรม” ส่วนด้านการ
ประมวลผลสารสนเทศก็แบ่งออกเป็น 2 ขั้วเช่นกัน ได้แก่ 
การประมวลผลผ่านการ “คิดสะท้อน”เพื่อท าความเข้าใจกับ
การประมวลผลผ่านการ “น าไปปฏิบัติ” ในขณะที่ Fleming 
(1995) ได้แยกลักษณะการเรียนรู้จากการรับรู้ของสมอง 
(Neuro-Linguistic Programming:  NLP)  โดยสร้ าง เป็น
รูปแบบ VARK ที่แยกตามความถนัดและชอบของผู้เรียนมี
การเรียนรู้ 4 แบบคือเรียนรู้จากการมอง (Visual) เรียนรู้จาก
การฟัง (Aural) เรียนรู้จากการอ่านเขียน (Read/Write) และ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Kinesthetic) 

การเรียนตามแนวศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการเรียนในโลก
ยุคศตวรรษที่ 21นายแพทย์วิจารณ์ พานิชได้แสดงความ
คิดเห็นไว้ว่าปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ
subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของ
ศิษย์โดยครูช่วยแนะน าและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้
นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการ
เรียนรู้ของตนเองได้และทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่คน
ทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและ
ตลอดชีวิตคือ 3R x 7C 

3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้) และ
(A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) 

7C ได้แก ่
- Critical thinking & problem solving (ทักษะด้าน

การคิดอย่ างมี วิ จารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา) 

- Creativity & innovation (ทักษะด้านการสรา้งสรรค์
และนวัตกรรม) 

- Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์) 

- Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะ
ด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า) 

-  Communications, information & media 
literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่า
ทันสื่อ) 

- Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

- Career & learning skills (ทักษะอาชีพและทักษะ
การเรียนรู้) 

อ ง ค์ ก ร P21 ( 2015:  online)  ไ ด้ ก ล่ า ว เ ส ริ ม ถึ ง
ประสิทธิภาพของผลการเรียนตามแนวศตวรรษที่ 21 ว่า
พลเมืองและคนท างานจะต้องสามารถสร้างสรรค์ประเมิน
และเลือกใช้ข้อมูลสื่อและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้จากนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 
2542 ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกในการจัด
การศึกษาเพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่จะตอบสนองให้
ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์เพื่อการ
เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างทั่วถึงมีความเสมอภาค
และมีประสิทธิภาพที่เท่าเทียมกัน ที่ส าคัญจะเป็นทางเลือก
อีกทางหนึ่งท่ีจะน าพาไปสู่การสร้างสังคมการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสถาบันการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือได้
ยอมรับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไก
ส าคัญอีกระบบหนึ่งในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะแบบ e-
learning ที่ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ใน ก า ร ส นั บ ส นุ น ส่ ง เ ส ริ ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างอิสระช่วยให้
เข้าถึงแหล่งความรู้ที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วและสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยเน้นผู้เรียนเป็นหลักผู้เรียน
สามารถเข้าถึงควบคุมกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 
(Self-Directed Learning) กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และแก้ปัญหาได้อย่างอิสระเป็นการเรียนรู้ในลักษณะผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) 

3. ระเบียบวิธวีิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรส าหรับการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ  นั กศึ กษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ที่เรียนใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,170 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาจ านวน 298 คน โดยใช้
สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) หาจ านวนนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการทั้งหมด 

  
n =      N 
 1 + Ne2 

 
n คือ จ านวนหรือขนาดตัวอย่าง 
N คือ จ านวนหรือขนาดของประชากรทั้งหมด  
e คือ ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้

เกิดขึ้นได้ (ใช้ค่า 0.05) 
หลังจากนั้น ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  (Stratified 

Random Sampling) โดยใช้การสุ่มตามระดับช้ันต่างไม่เป็น
สัดส่วนตามจ านวนของประชากรในแต่ละคณะ ที่ได้จ าแนก
เป็น 3 คณะในพ้ืนท่ีล าปาง ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ก าหนดสัดส่วนของ
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละคณะและช้ันปีเองโดยคละจ านวนตาม
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ความเหมาะสมในบริบทของพื้นที ่ดังข้อมูลที่ปรากฏในตาราง
ที่ 1  

ตารางที่ 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
คณะ กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ 
 
 ปวส. ป.ตรี 

บริหารธรุกิจฯ 34 168 202 67.79 
วิศวกรรมฯ 21 20 41 13.76 
วิทยาศาสตร์ฯ 21 34 55 18.46 
รวม 76 222 298  100 

 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลในการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
ส่วนท่ี 2 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
ส่วนท่ี 3 สื่อโซเชียลในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
คุณภาพของแบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเที่ยงตรงตาม

เนื้อหาและมีค่า ความสอดคลองIOC อยู่ระหว่างข้อค าถามที่
มีค่า IOCระหวา่ง 0.66–1.00 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษา 
3.1 การแจกแบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามเป็น

ชุดตามกลุ่ มตัวอย่างจากนั้นน าแบบสอบถามแจกโดยขอ
ความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละกลุ่มตัวอย่าง  

3.2 การแจกแบบสอบถามโดยให้นักศึกษาไปแจกตาม
คณะ  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล วิ เคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ประกอบด้วย คา่ร้อยละ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1  
4.2 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและสื่อโซเชียลใน

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการ
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ มาตราส่วน
ประมาณค่าแบบ 3 และ 5 ระดับ ส าหรับประเมินระดับความ
พอใจเนื้อหาสื่อโซเชียลและระดับทักษะภาษาอังกฤษ และ
วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบสอบถาม โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การบรรยาย (Descriptive) เป็นการ
ตอบวัตถุประสงค์ในขอ้ท่ี 2 และ 3 

 

4. ผลการวิจัย  
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 
นักศึกษาประกอบด้วย3 คณะคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งหมด 298 คนจ าแนกเป็นร้อย
ละตามคณะวิชาตามล าดับคือ 13.76  67.79 และ 18.46 
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงร้อยละ 61.07 มีอายุระหว่าง 15 – 20 
ปี ร้อยละ 51.68 และระหว่าง 21 – 25 ปี ร้อยละ 48.32 
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง และปริญญาตรี ร้อยละ 
25.50 และ 74.50 ตามล าดับ ส าหรับความสนใจในกิจกรรม
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เรียงตามล าดับ ดังนี้ ล าดับที่ 1   
ฟังเพลงภาษาอังกฤษ ร้อยละ 84.21 ล าดับที่ 2  ดูหนัง/ละคร
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 75 ล าดับที่  3 ดู MV/เนื้อเพลง
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 72.37 ล าดับที่ 4  เล่นเกมออนไลน์รอ้ย
ละ  63.16 และล าดับที่  5 ดู เกมโชว์ต่ างประเทศที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 46.05 ดังข้อมูลที่ปรากฏในรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1  ความสนใจในกิจกรรมภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษา 
 
2. ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา   
จากการประเมินปัญหาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ด้วยตนเองก่อนเรียนด้วยสื่อโซเชียล พบว่า นักศึกษามีปัญหา
ด้านทักษะการฟังมากที่สุด ร้อยละ 55.26 โดยมีระดับการฟัง
เฉลี่ย 3.22 อยู่ระดับปานกลาง รองลงมาคือ ปัญหาด้าน
ค าศัพท์/วลี และด้านการเขียน ร้อยละ 54.67 และ 50.67 
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โดยมีระดับเฉลี่ย  2.99 และ  3.04 อยู่ ระดับปานกลาง 
ตามล าดับ   

ส าหรับการประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษหลังการ
เรียนด้วยสื่อโซเชียลของนักศึกษาด้วยตนเองพบว่า นักศึกษา
ประเมินทักษะภาษาของตนเองส่วนใหญ่คงอยู่ในระดับ 
ปานกลาง โดยมีระดับทักษะการฟัง เพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 3.30 
ระดับความรู้ค าศัพท์/วลี ลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 2.91 และระดับ
ทักษะการเขียน คงเฉลี่ยอยู่ที่ 3.04 ดังข้อมูลที่ปรากฏใน 
รูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 การประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษก่อนและหลังการ

เรียนด้วยสื่อโซเชียลของนักศึกษาด้วยตนเอง 

3. สื่อโซเชียลในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
จากข้อมูล พบว่าสื่อโซเชียลที่นักศึกษารู้จักมากที่สุด

อันดับแรกคือ Facebook ร้อยละ 94.74 รองลงมาคือ Line
และ Youtube ร้อยละ 90.79 และ 89.47 ตามล าดับ และ
สื่ อ โ ซ เ ชียลที่ นั กศึ กษานิ ยม เลื อก ใ ช้กั นมากที่ สุ ดคื อ 
Facebookร้อยละ 96.05 รองลงมาคือ Youtube ร้อยละ 
84.21 และ Google ร้อยละ 55.26 ตามล าดับ โดย
เปรียบเทียบข้อมูลในแผนภูมิที่ 3 

ความถ่ีการใช้สื่อโซเชียลส่วนใหญ่ใช้ทุกวัน ร้อยละ 
93.42 ระยะเวลาใช้ต่อเนื่องส่วนใหญ่มากกว่า 3 ช่ัวโมง ร้อย

ละ 46.05 ช่วงเวลาที่ใช้ ส่วนใหญ่เป็นช่วงเย็นค่ า ร้อยละ 
78.95  

 
รูปที่ 3 สื่อโซเชียลที่นักศึกษารู้จักและเลือกใช้พัฒนาตนเอง 

      นอกจากนี้  พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจการใช้
เนื้อหาจากสื่อโซเชียลสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ด้านเพิ่มทักษะการฟังร้อยละ 100 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
3.62 ระดับดี เพิ่มทักษะการพูด ร้อยละ 94.7 มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 3.28 ระดับปานกลางและเพิ่มทักษะการอ่านและ
เพิ่มพูนค าศัพท์/วลี ร้อยละ 90.8 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
3.33 และ 3.22 ระดับปานกลาง ตามล าดับ ดังข้อมูลที่
ปรากฏในรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาสือ่โซเชียลกับการ

พัฒนาภาษาอังกฤษ 
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     4. แนวทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่อโซเชียล 
จากผลการส ารวจ พบว่า นักศึกษามีการประเมินก่อน

เรียนด้วยสื่อโซเชียล ร้อยละ 67.10 และประเมินหลังเรียน
ด้วยสื่อโซเชียล ร้อยละ 69.73 นักศึกษามีกระบวนการเรียน
คล้ายๆ กัน ดังกระบวนการในรูปที่ 5 

 
รูปที ่5 กระบวนการเรียนด้วยตัวเองของนักศึกษา 

ส าหรับ เหตุผลในการเลือก เรี ยนด้วยสื่อ โซเ ชียล 
นักศึกษาคิดเห็นว่า โดยภาพรวมเนื้อหาในสื่อโซเชียลต่างๆ มี
ความน่าสนใจเนื่องจาก 1) มีเนื้อหาน าเสนอได้สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ท้าทายความสามารถ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 
ร้อยละ76.32 มีค่าเฉลี่ยความพอใจ 2.2 อยู่ที่ระดับดี  2) ใช้
ค าศัพท์และภาษาที่เข้าใจง่าย ร้อยละ 56.58 มีค่าเฉลี่ยความ
พอใจ 2 อยู่ท่ีระดับปานกลาง  และ 3) เนื้อหาสาระสอดคลอ้ง
กับปัญหาของตนเอง น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ร้อยละ 53.95 มีค่าเฉลี่ยความพอใจ 2.2 อยู่ที่ระดับดี ดัง
ข้อมูลที่ปรากฏในรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 เหตุผลในการเลือกเรยีนดว้ยสื่อโซเชียล 

นอกจากนี้ นักศึกษาคิดว่า เนื้อหาในสื่อโซเชียลมีส่วน
ส่งเสริมในการเรียนรู้ สามารถช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 61.84 และนักศึกษา
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองจาก
สื่อโซเชียลต่อไป ร้อยละ 76.32 แต่นักศึกษาบางส่วนยังไม่
แน่ใจกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากสื่อโซเชียล
ต่อไป ร้อยละ 22.37 นอกจากนี้ นักศึกษาคิดว่าสื่อโซเชียลมี
ประโยชน์อ่ืนๆนอกเหนือจากการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ถึง
ร้อยละ 90.79 อาทิ หาข้อมูลอื่นๆ ใช้ติดต่อสื่อสาร ค้นคว้า
เรียนวิชาอื่นๆ เป็นต้น 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
1.  ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยด้านประเภทสื่อ

โซเชียลที่นักศึกษาเลือกน ามาใช้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของตนในปัจจุบัน พบว่า ประเภทของสื่อโซเชียลที่นิยมมาก
ที่สุดเป็นแบบชุมชนออนไลน์ (Community) มีการใช้งาน
เพื่อสื่อสารในเครือข่ายสมาชิก หรือเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนท่ี
เป็นชาวต่างชาติ หรือกลุ่มเรียนรู้ภาษา สามารถตอบโต้ได้
ฉับพลันกับสมาชิกในกลุ่ม นอกจากนี้ นักศึกษาให้ความเห็น
ว่า ข้อมูลที่น าเสนอเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ มีการอัพเดทข้อมูล
ใหม่ๆ ให้สมาชิกนักศึกษาที่เป็นเพื่อนกับกลุ่มนั้นๆ ได้ศึกษา 
หรือแลกเปลี่ยนความรู้เสมอ และสื่อโซเชียลแบบชุมชน
ออนไลน์ที่นิยมมากของนักศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ คือFacebook 

1.       
• ตั้งเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์จาก
จุดอ่อนที่ต้องการพฒันา

2.
• ค้นหาสื่อโซเชียลที่

น่าสนใจและชื่นชอบ

3.     
• เลือกสื่อโซเชียลที่

เหมาะสมกับความ
ต้องการ

4.      
• หลังเรียน ท าการฝึก

ปฏิบัติตามความ
สะดวก หรือเวลาที่
จัดสรรไว้

5. 
• หากมีปัญหาในการ

เรียนรู้ หาข้อมูลจากสื่อ
อื่นๆ เป็นเครื่องมือช่วย
ต่อไป
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ประเภทของสื่อโซเชียลที่นิยมรองลงมา เป็นสื่อประเภท
มัลติมีเดีย (Multimedia) สื่อประสมระหว่างเนื้อหากับความ
บันเทิง มีท้ังภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อการเรียนรู้ได้อยา่ง
สนุก ไม่เบื่อ นักศึกษาให้เหตุผลว่า เนื้อหาน าเสนอสนุก 
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่เช่ือมโยงภาพและ
เสียง โดยนักศึกษาสามารถเลือกสื่อเรียนเป็นแบบต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษได้เลย ทั้งดูหนัง ฟังเพลง หรือ การเรียนภาษา
จากเจ้าของภาษา สื่อประเภทน้ีที่นิยมเลือกคือ Youtube 

ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม หรือ ทฤษฎีปัญญา
สังคม (Social Learning Theory) ทีเ่น้นหลักการเรียนรูด้ว้ย
วิธีการสังเกตการกระท าของผู้อื่นแล้วพยายามเลียนแบบ
พฤติกรรมนั้นเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีนักศึกษาสามารถฝึก หรือเลียนแบบการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้จากกลุ่มเพื่อนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารเสมือนเป็นเจ้าของภาษา หรือจากสื่อที่เช่ือมโยงภาพ
และเสียง ที่เป็นวีดีโอน าเสนอ หนัง เพลง หรือการสอนภาษา 
การเรียนตามหลักทฤษฏีนี้สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกการ
เรียนรู้จากตัวแบบในสังคมที่เกิดขึ้นโดยทางอ้อมในระหว่าง
การเรียนด้วยสื่อโซเชียลนั่นเอง 

นอกจากนี้  ประเภทสื่อที่ เป็นแหล่งข้อมูล (Data / 
Knowledge) เป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลความรู้ในเรื่องต่างๆ 
นักศึกษาให้ความเห็นว่า เป็นสื่อส าหรับใช้ในการค้นหาข้อมูล
ต่างๆ นิยมใช้เพื่อหาแหล่งส าหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้ วยตนเองของนักศึ กษา  นั่ นคื อ  Google ที่ ร วบรวม
แหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ ไว้ให้นักศึกษาเข้ามาเลือกค้นหาได้
ตามความต้องการ สะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอัน
มหาศาล และแนวคิดการเลือกใช้ประโยชน์จากสือ่ สอดคล้อง
กับขั้นตอนการเลือกใช้ประโยชน์จากสื่อที่ Duncan (2002) 
เสนอไวค้ือ การเปิดรับสื่อ (Exposure) ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหา (Knowledge) การยอมรับ (Acceptance) ความพึง
ใจ (Preference), ความเชื่อมั่น (Conviction) และการจดจ า 
(Retention) จากขั้นตอนการเลือกใช้ประโยชน์จากสื่อ 
น าไปสู่การน าไปปฏิบัติใช้ นั่นคือ นักศึกษาได้น าประโยชน์
หรือความรู้ที่ได้เรียนจากสื่อโซเชียล ท าการฝึกปฏิบัติใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ท่ีตนเองต้องการให้ดี
มากขึ้น อาทิ พัฒนาการฟังภาษาอังกฤษจากเพลงอังกฤษ  

2. ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยด้านขอบเขต
เนื้อหาจากสื่อโซเชียลที่นักศึกษาใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง และผล
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาน้ัน พบว่า  

เนื้อหาจากสื่อโซเชียลที่นักศึกษาใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ส่วนมากนักศึกษาเลือกเนื้อหาที่น าเสนอได้สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ท้าทายความสามารถ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 
รองลงมาคือ เลือกเน้ือหาจากการใช้ค าศัพท์และภาษาที่

เข้าใจง่ายและล าดับต่อมา เลือกเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับ
ปัญหาของตนเอง น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

ตามรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) มีลักษณะ
การเรี ยนรู้ จากการรับรู้ ของสมอง  (Neuro-Linguistic 
Programming: NLP) โดยแยกตามความถนัดและชอบของ
ผู้เรียนมีการเรียนรู้ 4 แบบคือเรียนรู้จากการมอง (Visual) 
เรี ยนรู้ จากการฟัง  (Aural)  เรี ยนรู้ จากการอ่านเขียน
(Read/Write) และเรียนรู้จากการปฏิบัติ  (Kinesthetic) 
รวมถึงแนวคิดการเปิดรับสื่อและการเลือกสื่อ สอดรับกับ
พฤติกรรมการเลือกสรรหรือการกลั่นกรองเนื้อหาจากสื่อ
โซเชียลให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ และความต้องการของ
นักศึกษาแต่ละบุคคล ดังที่ วิไลพร จิตต์จุฬานนท (2543) ได้
ศึกษาเรื่อง การเปิดรับทัศนคติการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจจากเวบไซต์การศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วม
โครงการคอมพวิเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย ได้สรุปไว้ว่า ส่วนใหญ่
คนเรามีแนวโน้มในการเลือกรับสารที่มีต่อเนื้อหาสอดคล้อง
กับทัศนคติและความสนใจที่ตนมีอยู่และจะเกิดความพึง
พอใจต่อสิ่งที่เลือก เช่นเดียวกับที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
เลือกใช้สื่อโซเชียลประเภทต่างๆตามความสนใจและท าการ
เลือกสรรเนื้อหาที่ตนเองชอบจากสื่อโซเชียล เพื่อน ามาใช้ใน
การเรียนรู้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ตนเองมีปัญหา สอด
รับกับความสนใจและรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง หลังจาก
นั้นจึงน าสิ่งท่ีได้เรียนมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  

จากการวิจัยเห็นได้ว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบ
การเรียนรู้ตามความถนัดของตนเอง จึงท าการเลือกสรร
เนื้อหาที่ตนเองสนใจและพอใจในการเรียนกับสื่อโซเชียลที่
ตนเลือก และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะ
ที่ตนเองต้องการให้ดีมากขึ้น เช่น นักศึกษาต้องการพัฒนา
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยเลือกดูหนังที่พากย์เสียง
เจ้าของภาษาต้นฉบับ เพราะชอบการมองเห็น และได้ยินไป
พร้อมๆ กัน หรืออาจชอบการได้ยินอย่างเดียว จึงเลือกฟัง
เพลงอย่างเดียวในการพัฒนาทักษะการได้ยินภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาบางคนถนัดปฏิบัติ ท าการเลือกการสนทนาในห้อง
สนทนากับเพื่อนชาวต่างประเทศที่ เป็นเจ้าของหรือใช้
ภาษาอังกฤษ ในกลุ่มชุมชนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการพูด
สื่อสาร เช่น Facetime, Skype เป็นต้น  

3. ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยด้านแนวทางกล
ยุทธ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษาจากสื่อโซเชียลอันสอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ทศวรรษท่ี 21 และสนับสนุนให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า 
นักศึกษามีกลวิธีในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากสื่อโซ
เชียล คือ นักศึกษาท าเลือกการเรียนรู้จากสื่อโซเชียลตาม
ความสนใจของตนเองเป็นอันดับแรก และท าการฝึกปฏิบัติ
ทักษะที่ต้องการ เช่น ต้องการพัฒนาทักษะด้านการฟัง
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ภาษาอังกฤษ นักศึกษาจึงท าการเลือกสื่อจากเนื้อหาบันเทิงที่
ตนเองช่ืนชอบเป็นพื้นฐาน และสามารถเข้าไปฟังเสียง
ภาษาอังกฤษได้ อาทิ youtube หรือ radio online โดยท า
การเลือก ได้แก่ ฟังเพลง ดูหนัง หรือ ฟังข่าว เป็นต้น 
หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้ว ท าการฝึกฝน หรือน ามาใช้จริง โดย
ทักษะที่นักศึกษาคิดว่ามีปัญหาเช่น ทักษะการพูด การออก
เสียง ค าศัพท์ อาจมีการพัฒนาขึ้นเช่นสามารถรู้จ านวน
ค าศัพท์มากขึ้น พูดออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษชัดเจนขึ้น 
เป็นต้น จากกระบวนการเรียนของนักศึกษาลักษณะดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้ตามที่ตนเอง
ชอบหรือถนัด ส่งเสริมต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ ดังเช่น 
Kommer (อ้างใน ศุภโชค คิดเหมาะ : online) กล่าวไว้ว่า 
สื่อโซเชียล เป็นสื่อท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท าให้ผู้เรียน
มีอิสระในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  

ตามทฤษฎีอภิปัญญา หรืออภิปริชาน (Metacognitive 
Theory) คือหลักการความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเองโดยที่ผู้เรียนเลือกใช้เทคนิควิธีในการ
จัดการการเรียนรู้ตรวจสอบความรู้ที่ได้รับและประเมินการ
เรียนรู้ให้สอดรับกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปัญญาอันเกิดจากความรู้คือการรู้จักตัวของผู้เรียนการน า
ความรู้มาปฏิบัติและโอกาสที่จะน าความรู้ไปใช้ต่อ  จาก
หลักการนี้ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเลือกเนื้อหาต่างๆ ใน
สื่อโซเชียลของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ท าประเมินปัญหา
ภาษาอังกฤษของตนเอง และท าการเลือกเทคนิควิธีการเรียน
ของตนเองในการเรียนด้วยสื่อโซเชียลประเภทต่างๆ น าสิ่งที่
ได้เรียนรู้มาลองฝึกปฏิบัติ และน าไปใช้ สามารถประเมิน
ทักษะของตนเองหลังเรียน แสดงให้เห็นว่านักศึกษามี
กระบวนการเรียนแบบอภิปัญญา 

แต่จากการประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาเองหลังเรียนด้วยสื่อโซเชียลต่างๆ นักศึกษาให้ระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษของตน ยังคงอยู่ในระดับปานกลางเป็น
ส่ วนใหญ่  จากการประเมินนี้  วิ เคราะห์สา เหตุ ได้ ว่ า 
ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ต้องมีการใช้สื่อสารจริงทุกๆ วัน 
เพื่อฝึกการใช้ภาษา และน าไปใช้ได้ด้วยตนเอง เมื่อมีการใช้
ผิดซ้ าๆ ผู้ใช้ภาษาย่อมเรียนรู้ข้อผิดพลาด และสามารถแก้จุด
ที่ผิดพลาดได้ทันที ท าให้เกิดการเรียนรู้ทางอ้อม จดจ า และ 
ปรับแก้การใช้ภาษาให้ถูกต้องได้ดีขึ้น แต่ในสภาพแวดล้อม
จริ ง  ชี วิ ตประจ า วั นของนั กศึ กษา  มี โ อกาสที่ จ ะ ใ ช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์จริงน้อย นอกจากนี้ การ
เลือกเรียนตามความชอบ เนื้อหาที่เลือก นักศึกษามักเน้น
ความบันเทิงมากกว่าวิชาการ ท าให้มีการเรียนรู้ที่ไม่ตั้ งใจ
อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการส ารวจของ
นพดล กรรณิกา และ สุชามา คาสเบการ์ (2549) ส านัก
งานวิจัยเอแบคโพล (2549) ที่ท าการวิจัยเรื่องการใช้ชีวิตของ

นักศึกษาในกรุงเทพฯ สรุปผลว่า นักศึกษาใช้โทรศัพท์มือถือ
ในการใช้อินเตอร์เน็ต แต่ไม่ได้เป็นการใช้เพื่อการแสวงหา
ความรู้ เป็นไปเพื่อความบันเทิงมากกว่า ดังนั้น สองประเด็น
นี้ อาจเป็นสาเหตุประการส าคัญ ท าให้ทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามีความก้าวหน้าในการพัฒนาท่ีช้า นักศึกษาอาจ
ต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการด้วยตนเอง และ
ไม่มี โอกาสน าทักษะที่ ได้ เรียนมาฝึกใช้อย่า งจริ งจั งใน
ชีวิตประจ าวัน ดังนั้น ในกรณีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
โซเชียลที่หลากหลายประเภท นักศึกษาต้องมีความตั้งใจ
ศึกษาเรียนรู้ในส่วนทักษะที่ตนเองต้องการอย่างแท้จริง ถาม
ผู้รู้เมื่อมีข้อสงสัย และต้องน าสิ่งที่เรียน มาฝึกใช้สื่อสารอย่าง
จริงจังให้บ่อยมากขึ้น กระบวนการเรียนที่วางแผนที่ดีจะท า
ให้นักศึกษาเรียนรู้พร้อมกับฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง ย่อมส่งผล
ให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองดีขึ้น
แน่นอน  

อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยศึกษากระบวนการเรียนด้วย
ตนเองจากสื่อโซเชียล เห็นได้ว่า นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมี 
อภิปัญญาในการเรียน คือ มีการวางแผนในการเรียนรู้  
วิเคราะห์ และเลือกในสิ่งท่ีตนเห็นว่าเหมาะสมกับตัวเองได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล ตรงจุดนี้ เป็นทักษะหนึ่งที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถเป็นผู้ที่ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
(Autonomous Learner) ต่อไปในอนาคต 

ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากสื่อโซเชียลด้วย
ตัวเอง สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่
ก้าวหน้า นักศึกษาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งที่ตนเองสนใจ 
จากความรู้นอกห้องเรียนที่ค้นหาได้จากสื่อโซเชียล และใน
อนาคต หากนักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษที่พัฒนาดีมาก 
ส่งผลให้นักศึกษามีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีขั้นสูง ที่เนื้อหาวิชาใหม่ๆ อาจไม่มีตามสถานที่
เรียนในประเทศของตนเองได้ ยกตัวอย่างหลักสูตรออนไลน์ที่
ก าลังนิยมเปิดสอนในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ดั ง ๆ อ า ทิ เ ช่ น  ห ลั ก สู ต ร  Free Online Course on 
Innovation Management ของมหาวิทยาลัย  Erasmus  
ห ลั ก สู ต ร  Free Online Course on Energy, the 
Environment and our Future ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
Pennsylvania หลักสูตร Free Online เหล่านี้เป็นหลักสูตร
ปรับใหม่ ทันสมัยต่อสถานการณ์ ผู้ เรียนทั่วโลกที่สนใจ
สามารถสมัครเรียนได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เนต    

6. สรุปผลการวิจัย  
จากผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1. ประเภทสื่อโซเชียลที่นักศึกษาเลือกใช้กันมาก คือ 

สื่อโซเชียลประเภทชุมชนออนไลน์ ประเภทมัลติมีเดีย และ
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ประ เภทแหล่ งข้ อมู ล  เ ช่น  Facebook, Youtube, Google 
ตามล าดับ  

2. ขอบเขตของเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อโซเชียล  เป็น
เหตุผลส าคัญต่อนักศึกษาในการเลือกใช้สื่อโซเชียลในการ
เรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ได้แก่ 1) เนื้อหามี
ความสนุกสนาน ท้าทายความสามารถ ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้  2) มีการใช้ค าศัพท์และภาษาที่เข้าใจง่ายและมีสาระ
ที่สอดคล้องกับปัญหาของตนเอง และ 3) น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

3. นักศึกษาใช้กลยุทธ์การเรียนแบบอภิปัญญา หรือ 
อภิปริชาน โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาของตนเอง 
ตั้งเป้าหมาย เลือกเนื้อหาที่ตรงกับเป้าหมายอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับปัญหาภาษาอังกฤษของตนเอง เสมือนเป็น
การเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการฝึกปฏิบัติหลังเรียน 
และมีการประเมินหลังเรียนเช่นกัน โดยที่รูปแบบการเรียน
ของนักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ตามรูปแบบ หรือ
ความถนัดของนักศึกษาเอง บางคนอาจชอบการเรียนรู้จาก
การมอง บางคนอาจชอบเรียนรู้จากการฟัง  บางคนอาจ
เรียนรู้จากการอ่านเขียน บางคนอาจชอบเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ หรือ บางคนอาจชอบเรียนรู้แบบผสมผสานกัน 

4. จากกระบวนการ เรี ยนรู้  เพื่ อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ด้วยสื่อโซเชียลของนักศึกษาเอง  
แสดงให้เห็นถึงการมีคุณสมบัติเป็นผู้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองใน
อนาคต ที่สามารถศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ตลอด
ชีวิต รวมถึงทักษะการเรียนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในทศวรรษท่ี 21 ไม่ว่า ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรมต่ างกระบวนทัศน์  ทักษะด้ านการสื่ อสาร
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ 
เป็นต้น ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่จ าเป็นในการใช้เรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ของนักศึกษาในอนาคตต่อไป 

7. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ด้วยสื่อโซเชียล กับการเรียนในห้องเรียนปกติ เพื่อดูผลการ
พัฒนาว่ามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่  

2. ควรใช้เป็นแบบทดลองกับการเรียนการสอนในช้ัน
เรียน เพื่อดูประสิทธิภาพของ สื่อโซเชียล กับการเรียน
ภาษาอังกฤษ หรือวิชาอื่นๆ 

3. ควรมีการจัดท าเป็นคู่มือการใช้สื่อโซเชียลส าหรับ
เรียนพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษด้วยตัวผู้เรียนเอง 
และขยายเผยแพร่ แก่กลุ่มผู้ที่สนใจ หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่

สนใจ ต้องการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่โดยน าไปฝึกเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

4. ควรช้ีแนะผู้เรียนให้ตั้งใจพัฒนาทักษะต่างๆ ที่ผู้เรียน
ต้องการจากการเรียนด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเรียนด้วยสือ่โซเชียล 
หรือ สื่อประเภทอ่ืนๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 

8. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภายใต้โครงการอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ (N-HR) ใน
ระหว่างการด าเนินงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาล าปาง ผู้วิจัยขอขอบคุณในการสนับสนุนครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ  

โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนและ
หลังการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone 2) เพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินทักษะการพูด และ
แบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone 
โดยใช้ประชากรจ านวน 300 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone นักศึกษามีทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษมากกว่าก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย Rosetta Stone ส่วนทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้านการพูดอย่างคล่องแคล่ว ด้านการพูดถูกตามหลักไวยากรณ์ 
มากกว่าก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 คือ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone มาช่วยเสริมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีผลต่อการพัฒนาทักษะการฟัง -พูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง และ
ระดับเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในการช่วยสอนทักษะการฟัง -พูดภาษาอังกฤษในภาพรวม
พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับเจตคติอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 2 คือ เจตคติของ
นักศึกษามีผลต่อการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
 
ค าหลัก : การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone 
 
Abstract 

The purposes of this research were to compare the English listening and speaking skills of the 
second-year students before and after using Rosetta Stone multimedia computer program and to study the 
students’  attitudes toward teaching and learning through Rosetta Stone multimedia computer program to 
develop English listening and speaking skills.  The researchers collected the data by using the English 
speaking skills assessment form, English listening test, and the attitudes measurement form of the second-
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year students toward Rosetta Stone multimedia computer program in developing English listening and 
speaking skills.  The target groups were 300 students who enrolled English courses in the first semester, 
academic year 2016. The data obtained were analyzed by using percentage, frequency, mean, and standard 
deviation.  The study found that the English listening skill of students was higher after using Rosetta Stone 
multimedia computer program and English speaking skill about fluency, grammar rightness was higher than 
before using Rosetta Stone multimedia computer program which conform with the hypothesis 1.  Using 
Rosetta Stone multimedia computer program affect the English listening and speaking skills of the second-
year students. The students’ attitudes toward Rosetta Stone multimedia computer program in developing 
English listening and speaking skills were 4.47 at the good level which conform with the hypothesis 2. The 
students’ attitudes toward using Rosetta Stone multimedia computer program 

 
Keywords : Developing English Listening-Speaking Skills, Rosetta Stone multimedia computer program 
 
1. บทน า 
     ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มีนโยบายมุ่งเน้น และสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสารสากล คณะบริหาธุรกิจและศิลปศาสตร์  
ซึ่งรับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษใน 
สาขาฯ  และหมวดศึ กษาทั่ ว ไป  จึ ง มุ่ ง พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมีการปรับปรุ ง  และ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (Rosetta Stone Program) มาช่วย
เสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกวิชาท้ังในและนอก
ห้องเรียน เน่ืองจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ทั้งหมดในภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2559 จ านวน 300 
คนและผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษมาอย่างน้อย 
จ านวน 2 รายวิชาแล้ว คณะผู้วิจัยจึงท าการศึกษาการพัฒนา
ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone ตลอดจน
ศึกษาด้านเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone ในการ
ช่วยสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
2. ขอบเขตเน้ือหา 
    เน้ือหาในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาการพัฒนาทักษะ
การฟัง -พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  2 โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัล ติมี เ ดีย Rosetta Stone เป็น
บทเรียนภาษาอังกฤษท่ีใช้ส าหรับการเรียนด้วยตนเองและ
การเรียนโดยมีอาจารย์สอน บทเรียนในโปรแกรมสามารถ
บันทึกการสอนอย่างละเอียดโดยเฉพาะการท ากิจกรรมต่างๆ 
ครบทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน มี

หลักไวยากรณ์ที่ เ ขียนสั้นๆ เ ข้าใจง่าย ที่ ใช้ ไ ด้จริ ง ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยบทเรียนเริ่มจากระดับง่ายไปสู่ระดับยาก 
ประกอบด้วย 5 ระดับหลัก (level) ซึ่งจะแบ่งย่อยในแต่ละ
ระดับเป็น 4 บทเรียนย่อย (Course Contents) ดังน้ี 
1. Level 1 
1.1 Language Basics 
1.2 Greeting and Introductions 
1.3 Work and School 
1.4 Shopping 
2. Level 2 
2.1 Travel 
2.2 Past and Future 
2.3 Friends and Social Life 
2.4 Dining and Vacation 
3. Level 3 
3.1 Home and Health 
3.2 Life and World 
3.3 Everyday Things 
3.4. Places and Events 
4. Level 4 
4.1 Tourism and Recreation 
4.2 Professions and Hobbies 
4.3 At Home and Around Town 
4.4 Style and Personal Wellness 
5. Level 5 
5.1 Business and Industry 
5.2 Arts and Academics 
5.3 Emergency Situations 
5.4 Family and Community 
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3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
     กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยที่ศึกษาตัวแปร
อิสระด้านการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย Rosetta Stone เจตคติของนักศึกษา ท่ีส่งผลต่อ
การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ล าปาง กรอบแนวคิดในการวิจัยได้แก่ การ
วิจัยแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีใช้สถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถน าไปสู่การต้ังสมมติฐานการวิจัย
ดังน้ี 

1. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta 
Stone มาช่วยเสริมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีผลต่อ
การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ล าปาง 

2. เจตคติของนักศึกษามีผลต่อการพัฒนาทักษะการ
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง 
ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
      ทักษะการฟัง เป็นทักษะที่ส าคัญที่สุด ที่จะน าไปสู่ข้ัน
ต่อๆไป คือ การพูด การอ่าน และการเขียน การฟังแยก
ออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับเริ่มต้นจะเน้นในการฟังเสียงให้
นักเรียนจ าเสียงได้และสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง รู้จัก
สังเกตและจับได้ว่าเสียงต่างๆมีความแตกต่างกันอย่างไร 
ระดับที่ 2 เป็นการฟังประโยคและเรื่องราวเพ่ือความเข้าใจ 
การฝึกทักษะการฟังจึงประกอบไปด้วยการฟังเสียง พยางค์ 
ค าศัพท์ ประโยค การสนทนา และฟังเรื่องราวได้เข้าใจเป็น
ข้ันสุดท้าย [3] 
      ทักษะการพูด เป็นทักษะที่สอดคล้องและควบคู่ไปกับ
ทักษะการฟังอยู่เสมอ เม่ือมีการพูดเกิดข้ึน ย่อมจะท าให้เกิด
ทักษะการฟังด้วย ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า การสอนพูด
จะแทรกปนไปกับการสอนฟังเป็นทักษะที่จะฝึกควบคู่กันไป
กับการฟังเสมอ การพูดเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการสื่อสาร
ย่ิงกว่าการอ่านและการเขียน [3] 
      ทักษะการฟัง-พูดเป็นทักษะที่แสดงออกทางค าพูด 
(speech skills) และในการฝึกทักษะน้ันจะต้อง เริ่มจาก
สามารถจ าแนกเสียงได้ไปจนถึงฟังข้อความในระดับความเร็ว
ปกติของเจ้าของภาษาได้เข้าใจ การฝึกทักษะการพูดจะต้อง
ออกเสียง วลี และประโยคให้ถูกต้องไปจนถึงสนทนา โต้ตอบ
ด้วยส าเนียงและจังหวะที่เจ้าของภาษาพอฟังและเข้าใจได้ 
Byrne [11] ได้กล่าวไว้ว่าการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันได้
เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ การฟัง

และการพูดจึงมีบทบาทส าคัญในการเรียนการสอน การฝึก
ความ เ ข้า ใจ ในการ ฟังมี ความส าคัญพอๆกับการฝึ ก
ความสามารถในการพูด ดังน้ันจึงควรพัฒนาทักษะทั้งสองไป
พร้อมๆกัน การฟัง-พูดเป็นการสื่อสารทางวาจาของคนต้ังแต่ 
2 คนข้ึนไป ซ่ึงต่างมีจุดประสงค์ที่จะสื่อความหมายของ
ตนเอง ผู้ฟังจะต้องตีความจากสิ่งที่ผู้พูดพูด และสามารถตอบ
ได้ด้วยภาษาท่ีผู้ฟังเข้าใจ ทักษะการฟังเป็นทักษะด้านการรับ 
(receptive skill) และทักษะการพูดเป็นทักษะด้านการ
แสดงออก (productive skill) ผู้ฟังสามารถจะตีความในสิ่งที่
ได้ยินด้วยการสังเกตการณ์เน้นเสียงหนักเบา ระดับเสียงสูงต่ า
ในประโยค การแสดงสีหน้า ท่าทางได้ ถึงแม้ว่า ผู้พูดจะใช้
ภาษาที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หรือใช้ประโยคที่ไม่
สมบูรณ์ หรือมีการใช้ค าฟุ่มเฟือยทางภาษา (redundancy) 
ในระหว่างที่พูดก็ตาม [11] 
จุดประสงค์ของการสอนทักษะการฟัง-พูด 
      จุ ดประสงค์ ในการสอนทักษะการ ฟัง - พู ด  เป็ น
ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษที่พูดกันตามปกติ ทั้ง
วิธีการพูดและค าพูดที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปไม่ใช่ภาษาอังกฤษใน
ห้องเรียน ซึ่งไม่เป็นการพูดแบบธรรมชาติ สามารถฟังเข้าใจ
และปฏิบัติตามได้ถูกต้อง สามารถพูดโต้ตอบหรือให้ข้อมูล 
อธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้หรือต้ังค าถามย้อนกลับไปโดยใช้
ภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจ าวันทั่วๆไป [6] 
      วิธีการสอนแบบฟัง-พูดจะยึดหลักที่ว่า ภาษาทุกภาษามี
ลักษณะและโครงสร้างเฉพาะของตนเองเพ่ือที่จะให้การเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศได้ผล จะต้องมีการเปรียบเทียบ
ระหว่างของผู้เรียนและภาษาใหม่เพ่ือที่จะได้ทราบถึงลักษณะ
ที่แตกต่างกันในการเลียนแบบภาษาเริ่มต้นจากการให้
นักเรียนฝึกฟังให้มากพอ เพ่ือที่จะออกเสียงได้ถูกต้อง ส่วน
ใหญ่เป็นการฝึกพูดประโยคต่างๆ ซ้ าๆจนสามารถตอบโต้ได้
คล่อง [7]     
     กิจกรรมเสริมทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการอ่านและการเขียน 
ภาษาอังกฤษ 
           1.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
     ปั จจุบั นทั่ ว โ ลกให้ ความส าคัญกับการลงทุนทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( Information and 
Communication Technology:  ICT)  เ พ่ือน ามาใช้ เ ป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษา จนเกิดภาพความแตกต่างระหว่างประเทศที่มี
ความพร้อมทาง ICT กับประเทศที่ขาดแคลนที่ เรียกว่า 
Digital Divide [9] ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา มีการเร่ง
พัฒนาการศึกษาให้การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพของคน 
เพ่ือให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสาร (ICT) จึงเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงในการช่วย
เ พ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยน า
การศึกษาให้เข้าถึงประชาชน (Access) ส่งเสริมการเรียนรู้
ต่อเน่ืองนอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วย
จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการ ช่วยเพ่ิม
ความรวดเร็วและแม่นย าในการจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล การเก็บรักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่างๆ ใน
งานจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ช่วยการเรียนการสอน 
     คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ออกแบบเพ่ือการเรียนการสอนในลักษณะของสื่อประสม 
โดยผู้ออกแบบสามารถบูรณาการข้อมูลหลายรูปแบบให้ใช้
ร่วมกัน เช่น ภาพน่ิง กราฟิก แผนภูมิ ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
วีดิทัศน์ และข้อความเป็นองค์ประกอบเพ่ือการสื่อสารและ
เพ่ือประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดย
ถ่ายทอดเน้ือหาหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการ
สอนจริงมากที่สุด การน าเสนอเน้ือหาด าเนินไปทีละจอภาพ 
และมีลักษณะที่แตกต่างตามธรรมชาติและโครงสร้างของ
เน้ือหา 
     เป้าหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยในการสอนหรือเพ่ือการสอนเสริมความรู้
เพ่ิมเติมจากเน้ือหากระบวนวิชาหลัก ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองภายในกลุ่มย่อย รูปแบการเรียนการสอนมัก
มุ่งเน้นที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือกับผู้เรียนโดยมี
การตรวจสอบความรู้โดยประยุกต์จากทฤษฎีทางจิตวิทยา
และทฤษฎีการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามผู้เรียนควรมีโอกาส
ควบคุมกิจกรรมการเรียนได้อย่างอิสระ หากแต่คงเน้ือหา
จุดประสงค์การเรียนรู้หลักไว้ อีกท้ังยังอ านวยความสะดวกใน
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา เน่ืองจาก
จุดเด่นด้านการปฏิสัมพันธ์พร้อมผลย้อนกลับท่ีรวดเร็ว 
อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบโปรแกรม จะต้องตรวจสอบคุณภาพ
และประสิทธิภาพของเครื่องมืออย่างละเอียดเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

1.2 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การท าหน้าท่ีเป็นเครื่องมือช่วยสอนที่สมบูรณ์ของ 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดี มิใช่เพียงสื่อที่ใช้ในการน าเสนอ 
จะต้องมีคุณลักษณะส าคัญ 4 ประการ [4] ดังต่อไปน้ี 
    1). สารสนเทศ (Information) ซึ่งหมายถึงเน้ือหาสาระที่
ได้รับการเรียบเรียงเป็นอย่างดีท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
หรือทักษะตามเป้าหมายที่ผู้สร้างก าหนด สารสนเทศเป็น
คุณลักษณะส าคัญที่ แบ่ งแยกความแตกต่างระหว่าง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเกมซ่ึงมุ่งเน้นท่ีความบันเทิงและ
ความเพลิดเพลินค่อนข้างมาก 

    2). ความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individualization) 
เน่ืองจากบุคคลมีความต้องการความรู้พ้ืนฐาน บุคลิกภาพ 
สติปัญญา และความสนใจแตกต่างกัน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จะต้องตอบสนองความแตกต่างเหล่าน้ันมากที่สุกเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ โดยใช้การควบคุมที่ยืดหยุ่น อาทิ การควบคุม
เน้ือหา สามารถแยกราการเน้ือหาอย่างชัดเจนเพ่ือให้ข้าม
ส่วนหน่ึงส่วนใด และย้อนกลับมาศึกษาเพ่ิมเติมได้ หรือการ
ควบคุมล าดับดารเรียนก็เช่นกัน ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ตามล าดับความสนใจของตน มิใช่การบังคับ
ตามรูปแบบและข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
     3). การโต้ตอบ ( Interaction) คือ การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งควรมีการโต้ตอบ
ให้มากที่สุดในทุกข้ันตอน การฝึกฝนและการเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอกเหนือจากการสังเกตหรือฝึกปฏิบัติ
เพียงด้านเดียว การมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองจะท าให้ผู้เรียน
สามารถจดจ าและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ดีข้ึน 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
     4 ) .  ก า ร ใ ห้ ผ ล ย้ อ นก ลั บ โ ด ย ทั นที  ( Immediate 
Feedback)  ผลย้อนกลับถือเป็นการเสริมแรงที่ส าคัญ 
นอกจากน้ียังช่วยตรวจสอบความเข้าใจและประสิทธิผลใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย ซึ่ งจุดเด่นในด้านน้ีท า ให้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นที่นิยมเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบ
กับสื่อการเรียนรู้ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอผลย้อนกลับ 
     เจตคติ  
     1. ความหมายของเจคติ 
     ค าว่า “ทัศนคติ” ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Attitude มา
จากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า Aptus ซึ่งมีความหมายว่า 
ปรับ เปลี่ ยน ท า ให้ เหมาะสม [13] ซึ่ ง มี ค วามหมาย
เช่นเดียวกับค าว่า “เจตคติ” ดังที่ใช้ในเอกสารทางวิชาการ 
หรืองานวิจัยต่างๆในปัจจุบันแต่ในที่น้ีผู้วิจัยขอใช้ค าว่า “เจต
คติ” 
     นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายคนได้ให้ความหมาย
ของทัศนคติไว้ต่างๆกันดังน้ี 
     [12] ให้ค าจ ากัดความเจตคติไว้ว่า เจตคติ คือสภาวะ
พร้อมของจิตใจและประสาทอันเกิดจากประสบการณ์ท่ีจะ
เป็นตัวก าหนดทิศทาง หรืออิทธิพลต่อการตอบสนองของแต่
ละบุคคลต่อวัตถุและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
     เจตคติ หมายถึง ความรู้สึก หรือ ท่าทีของบุคคลท่ีมีต่อ
บุคคล วัตถุหรือสิ่งของ หรือสถานการณ์ต่างๆ ความรู้สึก 
หรือท่าทีน้ีจะเป็นไปในท านองพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ เจตคติมิได้ติดตัวมาแต่ก าเนิด แต่
เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล [10] 
     จากแนวความคิดดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า เจตคติ หมายถึง 
ความรู้สึก ความเชื่อ ความคิดเห็นของบุคคลที่เกิดจากความ
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โน้มเอียงของจิตใจต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งบุคคลน้ันอาจแสดงเจต
คติออกมาทางพฤติกรรม หรืออาจจะไม่แสดงพฤติกรรม
ออกมาให้เห็นก็ได้ 
     2. องค์ประกอบของเจตคติ  
     องค์ประกอบที่ส าคัญของเจตคติมี 3 ประการคือ [10] 
          1 ) .  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง ปั ญ ญ า  ( Cognition 
Component) เป็นองค์ประกอบเก่ียวกับความรู้ หรือความ
เชื่อถือของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง หากบุคคลมีความรู้หรือเชื่อ
ว่าสิ่งใดดี ก็มักจะมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งน้ัน ในทางตรงกันข้าม 
หากมีความรู้มาก่อนว่าสิ่งใดไม่ดี ก็จะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อสิ่งน้ัน 
          2 ) .  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง ค ว า ม รู้ สึ ก  ( Feeling 
Component) เป็นองค์ประกอบทางด้านความรู้สึกของ
บุคคลซึ่งมีอารมณ์เกี่ยวข้องอยู่ด้วย น่ันคือ หากบุคคลมี
ความรู้สึกรัก หรือชอบพอในบุคคลใดหรือสิ่งใด ก็จะช่วยให้
เกิดเจตคติที่ดีต่อบุคคลน้ันหรือสิ่งน้ันไปด้วย แต่ถ้าหากมี
ความรู้สึกเกลียดหรือโกรธบุคคลใดหรือสิ่งใด ก็มักจะท าให้มี
เจตคติที่ไม่ดีต่อบุคคลน้ันหรือสิ่งน้ัน 
         3). องค์ประกอบทางพฤติกรรม (Action Tendency 
Component) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
บุคคล คือ ความโน้มเอียงที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตอบโต้
อย่างใดอย่างหน่ึงออกมา พฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาน้ัน
เกิดจากความรู้และความรู้สึกที่ เ ข้ามีอ ยู่ เกี่ยวกับวัตถุ 
เหตุการณ์ หรือบุคคลน้ันๆเอง 
     จากแนวคิดที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของเจตคติ จะเห็นได้
ว่า เจตคติมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ องค์ประกอบด้าน
ปัญญา องค์ประกอบด้านความรู้สึก และองค์ด้านพฤติกรรม 
ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์กัน เพราะเมื่อมี
ความรู้ ความคิด หรือความเชื่อแล้วจะท าให้เกิดความรู้สึก 
เกิดอารมณ์ จึงส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางด้านพฤติกรรม
ในที่สุด 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
     พรพิมล  ริยาย และคณะ (2555) [5] ได้ท าวิจัยเรื่องการ
พัฒนาการฟัง -พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  1 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่
มี ต่อการเรียนการสอนโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียในการช่วยสอนทักษะการฟัง -พูดภาษาอังกฤษ 
และเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ในการช่วยสอนทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษในภาพรวม
พบว่าค่าเฉลี่ยของระดับมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับกลาง 
หลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนักศึกษามีทักษะ

ด้านการฟังภาษาอังกฤษมากกว่าก่อนการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ส่วนทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้าน
การพูดภาษาอังกฤษด้านการพูดอย่างคล่องแคล่ว ด้านการ
พูดถูกตามหลักไวยากรณ์ ด้านการออกเสียง และด้านการพูด
โดยใช้ภาษากายในการสื่อสารน้อยกว่าก่อนการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
          กิติมา  อินทรัมพรรย์ (online July 13, 2016) [1] 
ศึกษาการพพัฒนาโปรแกรมมัลติมี เ ดียเ พ่ือการเรียน
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยใช้สื่อเพลง โดยใช้โปรแกรม 
Dreamweaver เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังของนิสิตที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเน้นให้
นิสิตเข้าใจไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเพลงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผลิตข้ึนสามารถใช้งานได้ 2 รูปแบบ
คือ การใช้งานผ่านระบบเครือข่าย และผ่านซีดีรอม และแบ่ง
ออกเป็น Explore หรือบทฝึกทักษะการฟัง, Exercise หรือ
แบบฝึกหัด และ Language หรือบทฝึกทักษะภาษา ผลการ
ทดสอบโปรแกรมของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมมี
ปฏิสัมพันธ์ในระดับดี 50.88% 
         ชิทชล  พานารมย์ (2557) [2] ศึกษาการพัฒนาทักษะ
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/1 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย จ.สงขลา โดยใช้
ภาพยนตร์ ต่างประเทศ โดยระบุ ว่าการใช้ภาพยนตร์
ต่างประเทศเป็นวิธีหน่ึงที่สามารถช่วยให้ผู้ เรียนประสบ
ความส าเร็จในการฝึกทักษะการฟังและการพูด เน่ืองจาก
กิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษา เกิดแรงจูงใจในการเรียน
ภาษา และช่วยให้การเรียนภาษาเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนความแตกต่าง
ระหว่างก่อน และหลังเรียนโดยใช้ภาพยนตร์ต่างประเทศ 
นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษดี
ข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
 การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถน ามาสอนการอ่านเพ่ือ
ท าความเข้าใจการอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านแบบจับ
ใจความส าคัญ โดยคอมพิวเตอร์จะเสนอข้อความ หรือหัว
เรื่องให้ผู้เรียนอ่านได้หลายครั้งโดยมีการทดสอบหลังการอ่าน 
ซึ่งผู้เรียนสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาใน
ประเทศไทยมุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต่ า ดังน้ันจึงมีลักษณะของบทเรียน ซ่อมเสริมและเกม 
เพ่ือการศึกษาซึงจูงใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดี [8] 

4. ประชากร 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ราชมงคลล้านนา ล าปาง จ านวน 300 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด ในภาคการศึกษาที่  1 ปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2559 ซ่ึ ง มี ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์มัลติมิ เดีย Rosetta Stone และเข้ารับการ
ทดสอบก่อน-หลังการเรียน ต้ังแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2559  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังน้ี 
1. แบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ โดยเลือกเน้ือหาจาก
โ ป ร แก รม คอ ม พิ ว เ ต อร์ มั ล ติ มี เ ดี ย  ( Rosetta Stone 
Program) จ านวน 1 ฉบับ มี 50 ข้อ 50 คะแนน 
2. แบบประเมินทักษะการพูด โดยเลือกใช้บทสนทนาจ านวน 
3. บทสนทนาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
4. แบบวัดเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ในการช่วยสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. คณะผู้ วิ จั ย ไ ด้ นั ดหมายกลุ่ มประชากรและ
ก าหนดให้ท าแบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ (pre-test) 
โดยใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที และด าเนินการ
วิจัย โดยคณะผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มประชากรทั้งหมด
ด้วยตนเอง จ านวน 30 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ หลังจาก
น้ันมอบหมายให้นักศึกษาเข้าไปศึกษา  ด้วยตนเองจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนอกเหนือจากเวลาเรียน
ภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยก าหนดให้นักศึกษาเลือก
แบบทดสอบการฟังจ านวน 2 จาก 3 บทสนทนา หลังจาก
ครบก าหนด 3 เดือน คณะผู้วิจัยจะเข้า (log in)โปรแกรมเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องในการฟัง และความถ่ีในการเข้าใช้
งานตัวโปรแกรมและให้คะแนนลงในแบบประเมิน  

2. ทักษะการพูดให้นักศึกษาเลือกฝึกพูดบทสนทนา 
จ านวน 2 จาก 3 บทสนทนาโดยก าหนดระยะเวลา 3 เดือน
ในการฝึกพูดบทสนทนา หลังจากครบก าหนด 3 เดือน 
คณะผู้วิจัยจะเข้า (log in) โปรแกรมเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องในการพูดและความถ่ีในการเข้าใช้งานตัวโปรแกรม
และให้คะแนนลงในแบบประเมิน 

3. นัดหมายเพ่ือท าข้อสอบหลังเรียน (post-test) ทั้ง
สองกิจกรรม นอกจากน้ียังให้นักศึกษาท าแบบวัดเจตคติของ
นักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta 
Stone ในการช่วยสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษด้วย 

5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
      การวิจัยน้ีจะประมวลผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยแยก
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
1. แบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ สถิติท่ีใช้ในการิ

เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี และร้อยละ 

2. แบบประเมินทักษะการพูด สถิติที่ใช้ในการิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี และร้อยละ 

3. แบบ วัด เ จตค ติขอ ง นักศึ กษ าที่ มี ต่ อ โ ป ร แก ร ม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone ในการช่วย
สอนทักษะการฟัง -พูดภาษาอังกฤษ ซึ่ ง เป็นแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยก าหนดระดับเจตคติโดย
การให้คะแนนดังน้ี 

ข้อค าถามท่ีเป็นเชิงบวก 
      ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  ให้คะแนน 1 คะแนน 
      ไม่เห็นด้วย   ให้คะแนน 2 คะแนน 
      ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน 3 คะแนน 
      เห็นด้วย   ให้คะแนน 4 คะแนน 
      เห็นด้วยอย่างย่ิง  ให้คะแนน 5 คะแนน 
ข้อค าถามท่ีเป็นเชิงลบ 
      ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  ให้คะแนน 5 คะแนน 
      ไม่เห็นด้วย   ให้คะแนน 4 คะแนน 
      ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน 3 คะแนน 
      เห็นด้วย   ให้คะแนน 2 คะแนน 
      เห็นด้วยอย่างย่ิง  ให้คะแนน 1 คะแนน 

เกณฑ์การแปลผล 
        ค่าเฉลี่ยคะแนนการวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone ในการ
ช่วยสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ มีดังน้ี 
       ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49   หมายถึง  นักศึกษามีเจตคติใน
ระดับไม่ดีอย่างย่ิง 
       ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49   หมายถึง  นักศึกษามีเจตคติใน
ระดับไม่ดี 
       ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49   หมายถึง  นักศึกษามีเจตคติใน
ระดับเป็นกลาง 
       ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49   หมายถึง  นักศึกษามีเจตคติใน
ระดับดี 
       ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00   หมายถึง  นักศึกษามีเจตคติใน
ระดับดีอย่างย่ิง 

6. ผลการวิจัย 
        ผลการเปรียบเทียบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
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ด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 
         การเปรียบเทียบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ นักศึกษา
ได้ท าแบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษก่อน (pre-test) และ
หลัง (post-test) มีจ านวน 50 ข้อ 50 คะแนน 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการทดสอบก่อน (pre-test) และการทดสอบ
หลัง (post-test) ด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 

การทดสอบด้านทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ 

n Mean SD 

ก่อนการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

300 15.68 2.88 

หลังการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

300 23.33 5.20 

ผลต่าง (ก่อน-หลัง) 7.65 

     จากตารางที่ 1 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบด้านทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ ก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
Rosetta Stone และหลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย Rosetta Stone จะเห็นว่า หลังการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ
มากกว่าก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยมี
ผลต่างเท่ากับ 7.65 
ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
     การเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ นักศึกษาพูด
ค าศัพท์ ประโยคโดยเลือกจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียก่อน (pre-test) และหลัง (post-test) การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยทดสอบด้านการพูด
อย่างคล่องแคล่ว และทดสอบด้านการพูดถูกตามหลัก
ไวยากรณ์  

 

 

 

 

 
รูปที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ

ทดสอบก่อน (pre-test) และการทดสอบหลัง (post-test) 
ด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของการทดสอบก่อน (pre-test) และการทดสอบ
หลัง (post-test) ด้านการทดสอบการพูดอย่าง
คล่องแคล่ว 

การทดสอบการพูดอย่าง
คล่องแคล่ว 

n Mean SD 

ก่อนการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

300 18.81 2.65 

หลังการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

300 31.46 2.22 

ผลต่าง (ก่อน-หลัง) 12.65 

     จากตารางที่ 2 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบด้านทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว ก่อนการใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone และหลังการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone จะเห็นว่า 
หลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีทักษะด้านการ
พูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว มากกว่าก่อนการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยมีผลต่างเท่ากับ 12.65 
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รูปที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ

ทดสอบก่อน (pre-test) และการทดสอบหลัง (post-test) 
ด้านการทดสอบการพูดอย่างคล่องแคล่ว 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการทดสอบก่อน (pre-test) และการทดสอบ
หลัง (post-test) ด้านการทดสอบการพูดถูกตาม
หลักไวยากรณ์ 

การทดสอบการพูดถูกตามหลัก
ไวยากรณ์ 

n Mean SD 

ก่อนการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

300 19.25 2.51 

หลังการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

300 31.61 2.26 

ผลต่าง (ก่อน-หลัง) 12.36 

     จากตารางที่ 3 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบด้านทักษะการพูดถูกตาม
หลักไวยากรณ์ก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
Rosetta Stone และหลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย Rosetta Stone จะเห็นว่า หลังการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีทักษะด้านการพูดถูกตามหลัก
ไวยากรณ์มากกว่าก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย โดยมีผลต่างเท่ากับ 12.36 

 
รูปที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ

ทดสอบก่อน (pre-test) และการทดสอบหลัง (post-test) 
ด้านการทดสอบการพูดถูกตามหลักไวยากรณ์ 

ผลการศึกษาเจคติของนักศึกษาท่ีมีผลต่อการเรียนการสอน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone ใน
การช่วยสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจต

คติของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัล ติมี เ ดีย  Rosetta Stone ในการช่วยสอน
ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 

เจตคติต่อ Mean SD ระดับเจตคติ 
การฟัง 4.33 0.37 ดี 
การพูด 4.60 0.62 ดีอย่างย่ิง 

การฟัง-การพูด 4.47 0.49 ดี 

 
     จากตารางที่  4 ระดับเจตคติของนักศึกษาที่ มี ต่อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone ในการ
ช่วยสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษในภาพรวม พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของเจตคติของนักศึกษาอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ระดับเจคติ
ของนักศึกษาท่ีมี ต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย 
Rosetta Stone ในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 
อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และระดับระดับเจ
คติของนักศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
Rosetta Stone ในการช่วยสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
อยู่ในระดับดีอย่างย่ิง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
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รูปที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ 
เจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone ในการช่วยสอน
ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 

7. สรุปผล 
1. จากการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟัง-พูด

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ก่อนและหลังการเรียน
การสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta 
Stone สามารถสรุปผลการศึกษาเป็นรายประเด็นดังน้ี 

1.1 ศึกษาเปรียบเทียบค่า เฉลี่ ยและค่า เ บ่ียงเบน
มาตรฐานของการทดสอบด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 
ก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone 
และหลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta 
Stone จะเห็นว่า หลังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย 
Rosetta Stone มีทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษมากกว่า
ก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta Stone 

1.2 ศึกษาเปรียบเทียบค่า เฉลี่ ยและค่า เ บ่ียงเบน
มาตรฐานของการทดสอบด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
อย่างคล่องแคล่ว ก่อนการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มั ล ติมี เ ดีย  Rosetta Stone และหลั งการใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta Stone จะเห็นว่า หลังการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta Stone มีทักษะ
ด้านการพูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว มากกว่าก่อนการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta Stone 

1.3 ศึกษาเปรียบเทียบค่า เฉลี่ ยและค่า เ บ่ียงเบน
มาตรฐานของการทดสอบด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษถูก
ตามหลักไวยากรณ์ ก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มั ล ติมี เ ดีย  Rosetta Stone และหลั งการใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta Stone จะเห็นว่า หลังการ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta Stone มีทักษะ
ด้านการพูดภาษาอังกฤษถูกตามหลักไวยากรณ์มากกว่าก่อน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta Stone ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานในข้อที่ 1 คือ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone มาช่วยเสริมในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษมีผลต่อการพัฒนาทักษะการฟัง-
พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง 

2. จากการศึกษาเรื่องเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมี เ ดีย 
Rosetta Stoneใ น ก า ร ช่ ว ย ส อ น ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง - พู ด
ภาษาอังกฤษ ในภาพรวมระดับเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone ในการ
ช่วยสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ พบว่าค่าเฉลี่ยของ
เจตคติของนักศึกษาอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ระดับเจตคติของ
นักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta 
Stone ในการช่วยสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และระดับเจตคติของนักศึกษา
ที่มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone ใน
การช่วยสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีอย่างย่ิง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อที่ 
2 คือเจตคติของนักศึกษามีผลต่อการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

8. อภิปรายผล 
      เมื่อน าผลการศึกษาการเปรียบเทียบทักษะการฟัง -พูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
ก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย Rosetta Stone และเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ
การเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
Rosetta Stone มาพิจารณาประกอบกับทฤษฎีและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้อง สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
      จากผลการศึกษาเ พ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียน
การสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta 
Stone พบว่า คะแนนการทดสอบหลังการเรียนมากกว่าก่อน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone มี
ผลต่างก่อน-หลัง เท่ากับ 7.65 ด้านการพูดภาษาอังกฤษ
อย่างคล่องแคล่ว มีผลต่างก่อน-หลังเท่ากับ 12.65 และด้าน
การพูดภาษาอังกฤษถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มีผลต่าง
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ก่อน-หลังเท่ากับ 12.36 เน่ืองจากนักศึกษาให้ความสนใจ
และให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone นอกจากน้ีโปรแกรม
น้ียังสามารถดาวน์โหลดเป็นแอพพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือ
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Byrne [11] ได้กล่าวไว้ว่า การสอน
ภาษาอังกฤษในปัจจุบันได้เน้นความสามารถในการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารได้ การฟัง-พูดจึงมีบทบาทส าคัญในการเรียน
การสอน การฝึกความเข้าใจในการฟังมีความส าคัญพอๆกับ
การฝึกความสามารถในการพูด ดังน้ันจึงควรพัฒนาทักษะทั้ง
สองไปพร้อมๆกัน 

9. ข้อเสนอแนะ 
1. ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนควรจัด

กิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง -พูด 
นอกเหนือจากจากการเข้าใช้งานโปรแกรมมัลติมีเดีย โดย
อาจจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือให้ผู้ เ รียนได้ใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริง เช่น การใช้บทบาทสมมติ การเล่นเกม  
เป็นต้น 

2. ควรจัดปัจจัยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีช่วยการ
เรียนรู้ คือการสร้างความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
ให้มีสมรรถนะและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน 
รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียนสา มารถใช้
เทคโนโลยีได้ตลอดเวลา จะท าให้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

10. กิตติกรรมประกาศ 
      การวิจัยเรื่องน้ีได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ม ง ค ล ล้ า นน า  ล า ป า ง  ผู้ วิ จั ย ใ ค ร่ ข อ ขอ บ พ ร ะ คุ ณ 
ผู้ช่วยศาตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ที่พิจารณา
ให้ทุนการวิจัยเรื่องน้ี ขอขอบคุณนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่เสียสละเวลาในการ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาวิจัย ซึ่งผู้วิจัย
ได้น าข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ สรุปผล ตลอดจนน ามา
ประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะต่างๆในการศึกษาวิจัยน้ี ให้
ส าเร็จด้วย 
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