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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผ่นดินไทย 
ที่ย่ังยืน ครั้งท่ี 5 

ณ ห้องประชุมวิทยาภริมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ และคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจยัเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งท่ี 5 | (1) 
 

สารจากอธิการบดี 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ประกอบด้วยพันธกิจ
หลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้ตระหนัก
ถึงบทบาทดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการวิจัยที่มีการปฏิบัติการในสภาพจริงของพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ สถานศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ และองค์กรชุมชน อันจะก่อให้เกิดผลงานวิจัยในเชิง
ประจักษ์และใช้ประโยชน์ในเชิงการพัฒนาอย่างแท้จริง 

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้ง
ที่ 5 “สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” วันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคาร
วิทยาภิรมย์ และอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมและหัวใจที่
ส าคัญของการศึกษาวิจัยและวิชาการส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป เพราะคุณค่าของ
งานวิจัยเกิดขึ้นจากการใช้ก าลังความคิด พลังแห่งความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบวิจัย อีกทั้งเป็น
แหล่งข้อมูลและแหล่งสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเชิงวิชาการ และยังเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่
แสดงถึงคุณภาพมาตรฐานของการศึกษา การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
ให้ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของผลงาน ซึ่งส่งผลในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และเพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการ งานวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ โดยความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี University of Surrey สหราชอาณาจักร University Malasia Sabah 
ประเทศมาเลเซีย University of the Philippines Mindanao ประเทศฟิลิปปินส์ Transworld University 
ประเทศไต้หวัน Southwest Forestry University สาธารณรัฐประชาชนจีน และส านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัดเพชรบุร ี

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
ประกอบด้วยการน าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย และโปสเตอร ์ในกลุ่มวิจัยสาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 166 บทความ จาก 38 มหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศ และ 29 หน่วยงานของรัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมทั้งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ได้จัดให้
มีการประชุมวิชาการน าเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าของบทความวิจัย
ทุกท่านที่ได้จัดส่งบทความวิจัยมาเข้าร่วมน าเสนอในการประชุมวิชาการ ตลอดจนขอบคุณทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ให้เกียรติเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีกิจกรรมทางวิชาการที่
หลากหลาย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคคลที่สนใจในทางวิชาการที่ครบถ้วน
สมบูรณ์โดยทั่วกัน 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  กลิ่มงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจยัเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งท่ี 5 | (2) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจยัเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งท่ี 5 | (3) 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 
สารจากอธิการบดี (1) 
สารบัญ (3) 
การน าเสนอระดับชาติ  ภาคโปสเตอร์  
 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 กาญจนา  บุญส่ง, เสนาะ  กลิ่นงาม, อัญชนา  พานิช และชนานุช  เงินทอง  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีปี 2557  1 
 กาญจนา  บุญส่ง, พจนารถ  บัวเขียว, นวรัตน์  ประทุมตา และชนานุช  เงินทอง  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557  6 
 กุลสกาวว์ เลาหสถิต 

การเมืองกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการภายใต้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองเพชรบุรี  11 
 จันทรา  ธนีเพียร 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีต้นทุนของผู้ประกอบการตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี  17 

 ณัฐธัญ  พงษ์พานิช 
แรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  24 

 ณัฐประภา นุ่มเมือง, กัลยา สมมาตย,์ จรรยาพร บุญเหลือ และสุธาสินี อัมพิลาศรัย 
ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   31 

 ณัฐประภา นุ่มเมือง  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา โครงการช่ังหัวมัน ตาม
พระราชด าริ  38 

 ทรงยศ  รุ่งมณี 
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
จังหวัดสมุทรสงคราม  44 

 ธิติ  เอ่ียมอาษา 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี  52 

 นิวดี คลังสีดา 
ปัจจัยของการพัฒนาพลังงานชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดก าแพงเพชร  62 

 บรรชา  เรืองจันทร์ 
การบริหารการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการ              
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  69 

 ประสพสุข  ศรีสรนัย 
ประสิทธิผลการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอ
ท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  77 

 พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น 
การจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ  85 
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  หน้า 
 ฟาริดา  แสงเอ่ียม 

พฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  91 
 ภัทรา เรืองสินภิญญา 

การพัฒนารูปแบบปัจจัยความส าเร็จในการบริหารต้นทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  97 
 ภาคย ์ พราหมณ์แก้ว และภมร พราหมณ์แก้ว 

ผลการขับเคลื่อนและการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี  104 
 ภาวดี  สิทธิ์ประเสริฐ 

การจัดการปลูกยางพาราในพื้นที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  112 
 รวงทอง กิจมงคลอุดม 

การประยุกต์ใช้และประโยชน์ของการใช้หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ ของกลุ่มบริษัทต่างชาติที่ผลิต
สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย  120 

 รัตนาภรณ์   ปรีดาศักดิ์ 
การพัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจ:กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนเจริญ อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี  128 

 วิวิศณ์   สุขแสงอร่าม 
การวิเคราะห์เชิงคุณธรรมส าหรับการส่งอีเมล์สแปม: กรณีศึกษาอีเมล์สแปมภัยร้ายใกล้ตัวคุณ  134 

 สนธยา ส าเภาทอง 
ความสามารถในการส่งออกยางพาราของไทยไปยังประเทศที่ส าคัญเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ CLMV  142 

 สุกัญญา  ชัยพงษ์ 
ลักษณะการขนส่งและปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ กรณีศึกษาตลาดไม้ดอกไม้
ประดับคลอง15 จังหวัดนครนายก ตลาดบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรีและตลาดบ้านชะอม จังหวัดสระบุรี  150 

 สุริยงค์  รักจรรยา  
แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
สมุทรสงคราม  158 

 อรุณรัตน์  ชิณวรณ์ 
กลยุทธ์การตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว 
จังหวัดเพชรบุรี  165 

 อรุณศรี สุดทวี 
การบริหารการเลือกตั้งโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  172 

 จ าเนียร หงส์ย้ิม 
การวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ: กรณีศึกษาอู่ซ่อมรถยนต์ ก้อง เซอร์วิส  180 

 จุฑามาศ  ทะแกล้วพันธุ์ 
ผลของการใช้กากถั่วเหลืองผสมในอาหารที่มีต่อความสมบูรณ์เพศของแม่พันธุ์กุ้งก้ามแดง  186 

 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
 เฉลิมพล พิศาลก่อสกุล 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานโดยใช้หลักการของการวางผังโรงงานอย่างมีระบบกรณีศึกษาส่วนงาน
แหวนเกลือ   192 

 นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ์ 
การส ารวจและรวบรวมพืชวงศ์ขิงข่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอดเพื่อการอนุรักษ์และการขยายพันธุ ์  199 

   



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจยัเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งท่ี 5 | (5) 
 

  หน้า 
 บัวพรรณ ค าเฉลา และเจิมธง   ปรารถนารักษ ์

การตรวจวัดแรงบิดที่เปลี่ยนแปลงของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้เซนเซอร์  206 
 ปนัดดา ระย้า 

การพัฒนาตัวตรวจับแก๊สโดยใช้ระบบประมวลผล Arduino  213 
 ประเสริฐ สียะกาศ 

การออกเเบบและปรับปรุงผังโรงงานอย่างมีระบบ  กรณีศึกษาโรงงานประกอบเครื่องมือวิเคราะห์แก๊ส  217 
 ปาลิดา  ตั้งอนุรัตน์ 

การคัดเลือกและจ าแนกแบคทีเรียกรดแลคติคจากข้าวกล้องหอมนิลงอกเพื่อพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต  224 
 พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย ์

การวัดค่าก าลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  231 
 พชรธร  สิมกิ่ง 

การตรวจหาความชุกโดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์ของโรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัข (Dirofilaria immitis)               
ในสุนัขจรจัดที่อาศัยในวัดบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต  236 

 พัสตราภรณ์  พรายงาม 
การประยุกต์การออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ กรณีศึกษา บริษัท จีเอ็ม คอนซารา จ ากัด  241 

 ภาสุระ อังกุลานนท ์
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีไฟร์ฟลายและวิธีกลุ่มอนุภาค ส าหรับปัญหาการทดสอบสปริง  248 

 รัตติกร ถนอมสัตย์ 
การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในบริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง จ ากัด  253 

 รัตพล  หล ารอด 
การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยใช้หลักการการวางผังโรงงานอย่างมีระบบกรณีศึกษา การให้บริการ
น้ ามันอากาศยานแก่อากาศยาน   260 

 ศักรินทร์ ทองทิพย์ 
การวิเคราะห์ปรับปรุงผังโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องล้างช้ินงานกรณีศึกษาอุตสาหกรรม
อิเล็คทรอนิคส์  267 

 ศิวาพร  เหมียดไธสง 
การพัฒนาโปรแกรมภาษาช้าง   274 

 ศุภมาศ  ศรีวงค์พุก 
ปรสิตปลิงใสในปลาช่อนจากอ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  284 

 สฑีรุจ  ศรีสันติสุข 
การศึกษาขั้นตอนและเปรียบเทียบการใช้น้ ามันเครื่องที่ไม่ได้ใช้ หัวเช้ือน้ ามันเครื่องยนต์กับที่ใช้หัวเช้ือ
น้ ามันเครื่องยนต์  288 

 สิริลักษณ์ ศรีเศวต 
ศึกษาสถานการณ์การติดเช้ือของทารกคลอดก่อนก าหนดใน NICU โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี  294 

 เสริมศักดิ์ สกุลสุขอารมณ์ 
การออกแบบและปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษา ห้างค้าปลีก  302 

 อดุลย์ บุญรัตน์ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานโดยใช้หลักการของการวางผังโรงงาน อย่างมีระบบ: กรณีศึกษาส่วนงาน
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์แก๊ส  310 
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  หน้า 
 อัญชล ี สวาสดิ์ธรรม และสมศักดิ์ บุญไทย 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชันโรง 2 ชนิดในการเป็นแมลงผสมเกสรเงาะพันธุ์สีทอง  316 
 เอกบุตร อยู่สุข 

การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ 
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ   320 

ภาคผนวก  328 
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การน าเสนอระดับชาติ 
 

ภาคโปสเตอร ์
ล าดับ 

ที ่
นักวิจัย ชื่อบทความ รหัส 

สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
43 กาญจนา  บุญส่ง,  

เสนาะ  กลิ่นงาม, 
อัญชนา  พานิช, 
ชนานุช  เงินทอง  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุร ี         
ปี 2557 

P143 

44 กาญจนา  บุญส่ง,  
พจนารถ  บัวเขียว, 
นวรัตน์  ประทุมตา, 
ชนานุช  เงินทอง  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ ปี 2557 

P144 

45 กุลสกาวว์ เลาหสถิตย ์ การเมืองกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการภายใต้แผนพัฒนาสาม     
ปีของเทศบาลเมืองเพชรบุร ี

P145 

46 จันทรา  ธนีเพียร ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบญัชีต้นทุน ของผู้ประกอบการตลาด     
ท่าย์น้ าข้ามภพ  อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุร ี

P146 

47 ณัฐธัญ  พงษ์พานิช แรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

P147 

48 ณัฐประภา นุ่มเมือง, 
กัลยา สมมาตย์, 
จรรยาพร บุญเหลือ, 
และ สุธาสินี อัมพิลาศรัย 

ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี 

P148 

49 ณัฐประภา นุ่มเมือง  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
กรณีศึกษา โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด าร ิ

P149 

50 ทรงยศ  รุ่งมณ ี แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น : 
กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสมุทรสงคราม 

P150 

51 ธิติ  เอี่ยมอาษา ความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะจังหวัดเพชรบุร ี P151 
52 นิวดี คลังสีดา ปัจจัยของการพัฒนาพลังงานชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในจังหวัดก าแพงเพชร 
P152 

53 บรรชา  เรืองจันทร ์ การบริหารการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและ
กระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ประจวบครีีขันธ ์

P153 

54 ประสพสุข  ศรีสรนัย ประสิทธิผลการบริหารงานตามยทุธศาสตร์การส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

P154 

55 พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ช่ืน การจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ P155 
56 ฟาริดา  แสงเอี่ยม พฤติกรรมจติอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี P156 
57 ภัทรา เรืองสินภิญญา การพัฒนารูปแบบปัจจยัความส าเร็จในการบรหิารต้นทุนส าหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
P157 

58 ภาคย ์ พราหมณ์แก้ว  
และ ภมร พราหมณ์แก้ว 

ผลการขับเคลื่อนและการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเพชรบุร ี

P158 

59 ภาวด ี สิทธ์ิประเสริฐ การจัดการปลูกยางพาราในพื้นที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี P159 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจยัเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งท่ี 5 | (8) 
 

ล าดับ 
ที ่

นักวิจัย ชื่อบทความ รหัส 

60 รวงทอง กิจมงคลอุดม การประยุกต์ใช้และประโยชน์ของการใช้หลักการจดัหาอย่างรับผิดชอบ 
ของกลุ่มบริษัทต่างชาติที่ผลิตสินคา้ประเภทอาหารและเครื่องดื่มใน
ประเทศไทย 

P160 

61 รัตนาภรณ ์  ปรีดาศักดิ ์ การพัฒนาระบบบญัชีของวิสาหกจิ:กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรดอน
เจริญ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร ี

P161 

62 วิวิศณ ์  สุขแสงอร่าม การวิเคราะห์เชิงคุณธรรมส าหรับการส่งอีเมล์สแปม: กรณีศึกษาอีเมล์ส
แปมภัยร้ายใกลต้ัวคุณ 

P162 

63 สนธยา ส าเภาทอง ความสามารถในการส่งออกยางพาราของไทยไปยังประเทศท่ีส าคญั
เปรียบเทยีบกับกลุ่มประเทศ CLMV 

P163 

64 สุกัญญา  ชัยพงษ์ ลักษณะการขนส่งและปัจจยัที่มีผลต่อการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิ
ทัศน์ กรณีศึกษาตลาดไมด้อกไม้ประดับคลอง15 จังหวัดนครนายก 
ตลาดบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบรุ ี และตลาดบ้านชะอม จังหวัด
สระบรุ ี

P164 

65 สุริยงค ์ รักจรรยา  แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสมุทรสงคราม 

P165 

66 อรุณรตัน ์ ชิณวรณ ์ กลยุทธ์การตลาดขา้วเกษตรอินทรยี์ (ไรซ์เบอร์รี่) กรณีศึกษาศูนย์
ส่งเสริมการผลติข้าวต าบลบางแกว้ จังหวัดเพชรบุร ี 

P166 

67 อรุณศรี สุดทว ี การบริหารการเลือกตั้งโดยการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตเทศบาลจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

P167 

68 จ าเนียร หงษ์ยิ้ม การวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ: กรณีศึกษาอู่ซ่อมรถยนต์ ก้อง 
เซอร์วิส 

P168 

69 จุฑามาศ  ทะแกล้วพันธุ ์ ผลของการใช้กากถ่ัวเหลืองผสมในอาหารที่มีต่อความสมบูรณ์เพศของ
แม่พันธ์ุกุ้งก้ามแดง 

P169 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
70 เฉลิมพล พิศาลก่อสกลุ การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานโดยใช้หลักการของการวางผัง

โรงงานอย่างมีระบบ  กรณีศึกษาส่วนงานแหวนเกลือ  
P170 

71 นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ ์ การส ารวจและรวบรวมพืชวงศ์ขิงข่าในพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด
เพื่อการอนุรักษ์และการขยายพันธ์ุ 

P171 

72 บัวพรรณ ค าเฉลา 
และเจมิธง   ปรารถนารักษ ์

การตรวจวดัแรงบิดที่เปลี่ยนแปลงของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้
เซนเซอร ์

P172 

73 ปนัดดา ระย้า การพัฒนาตัวตรวจับแก๊สโดยใช้ระบบประมวลผล Arduino P173 
74 ประเสริฐ สยีะกาศ การออกเเบบและปรับปรุงผังโรงงานอย่างมีระบบ  กรณีศึกษาโรงงาน

ประกอบเครื่องมือวิเคราะห์แก๊ส 
P174 

75 ปาลิดา  ตั้งอนุรัตน ์ การคัดเลือกและจ าแนกแบคทีเรียกรดแลคติคจากข้าวกล้องหอมนิล
งอกเพื่อพัฒนาเป็น ผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ต 

P175 

76 พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย ์ การวัดค่าก าลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ในมหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ P176 
77 พชรธร  สิมกิ่ง การตรวจหาความชุกโดยใช้เทคนคิโมเลกุลาร์ของโรคพยาธิหนอนหวัใจ

ในสุนัข (Dirofilaria immitis) ในสุนัขจรจดัที่อาศัยในวัดบรเิวณรอบ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ีศูนย์รังสิต 

P177 

78 พัสตราภรณ ์ พรายงาม การประยุกต์การออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ กรณีศึกษา บริษัท จี
เอ็ม คอนซารา จ ากดั 

P178 
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ล าดับ 
ที ่

นักวิจัย ชื่อบทความ รหัส 

79 ภาสรุะ อังกุลานนท ์ การศึกษาเปรยีบเทียบวิธีไฟร์ฟลายและวิธีกลุม่อนุภาค ส าหรบัปัญหา
การทดสอบสปริง 

P179 

80 รัตติกร ถนอมสัตย ์ การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในบริษัทเบญจ
จินดา โฮลดิ้ง จ ากดั 

P180 

81 รัตพล  หล ารอด การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบตัิงานโดยใช้หลักการการวางผังโรงงาน
อย่างมีระบบ  กรณีศึกษา การให้บริการน้ ามันอากาศยานแก่อากาศ
ยาน  

P181 

82 ศักรินทร์ ทองทิพย์ การวิเคราะห์ปรบัปรุงผังโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องล้างช้ินงาน 
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอเิล็คทรอนิคส ์

P182 

83 ศิวาพร  เหมียดไธสง การพัฒนาโปรแกรมภาษาช้าง  P183 
84 ศุภมาศ  ศรีวงค์พุก ปรสิตปลิงใสในปลาช่อนจากอ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก อ าเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรมัย ์
P184 

85 สฑีรุจ  ศรีสันตสิุข การศึกษาข้ันตอนและเปรียบเทียบการใช้น้ ามันเครื่องที่ไม่ได้ใช้ หัวเช้ือ
น้ ามันเครื่องยนต์กับที่ใช้หัวเช้ือน้ ามันเครื่องยนต ์

P185 

86 สิรลิักษณ์ ศรเีศวต ศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อของทารกคลอดก่อนก าหนดใน NICU 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

P186 

87 เสรมิศักดิ ์สกุลสุขอารมณ ์ การออกแบบและปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษา ห้างค้าปลีก P187 
88 อดุลย์ บุญรัตน ์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานโดยใช้หลักการของการวางผัง

โรงงาน อย่างมีระบบ: กรณีศึกษาส่วนงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์แก๊ส 
P188 

89 อัญชล ี สวาสดิ์ธรรม,  
และ สมศักดิ์ บุญไทย 

การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของชันโรง 2 ชนิดในการเป็นแมลงผสม
เกสรเงาะพันธ์ุสีทอง 

P189 

90 เอกบุตร อยู่สุข การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  

P190 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ปี 2557 
A Trend for Quality of Life Development of Children and Youth Development  

in Phetchaburi Province on 2014 
รศ.ดร.กาญจนา  บญุส่ง1 ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม2 ผศ.ดร.อัญชนา  พานิช3 นางสาวชนานุช  เงินทอง4 

1อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี
2อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
3อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

4นักวิจัยสังกัดสถาบันวิจยัและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ปี 2557และ 2) ศึกษา
แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ปี 2557 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การ
ด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชน และ 2) การศึกษาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ตัวอย่างในขั้นตอนท่ี 1 คือ เด็กและเยาวชน ในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 1,000 คน แบ่งเป็น
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จ านวน 200 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 200 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 200 คน ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 200 คน และระดับอุดมศึกษา จ านวน 200 คน กลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนที่ 2 
จ านวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 8 คน ครู จ านวน 23 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 1 คน 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน 2 คน เจ้าหน้าที่จากส านักงานพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์จังหวัด เพชรบุรี จ านวน 2 คน 
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 4 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชน จ านวน 1 ฉบับ 
และประเด็นการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ปี 2557 ประเด็นที่เป็นปัญหาโดย
ภาพรวมของแต่ละมิติ ดังนี ้(1) มิติชีวิตกับการเรียนรู้ คือ เด็กคัดลอกหรือให้ผู้อื่นท าการบ้าน/รายงาน อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 62.88 (2) มิติชีวิตกับความแข็งแรง การบริโภคและความปลอดภัย คือ เด็กที่เจ็บป่วยหรือไม่สบาย ถึงขั้นที่ต้อง
ขาดเรียน อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 58.45 (3) มิติชีวิตกับคุณธรรมและจริยธรรม คือ เด็กท่ีสวดมนต์ไหว้พระหรือ
ประกอบศาสนกิจประจ าวัน อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 54.94 (4) มิติชีวิตกับความเครียด และสุขภาพจิต คือ เด็ก
ที่มีความเครียดจนมีอาการทางร่างกาย เช่น ปวดหัว อาเจียน เป็นลม อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 54.57 และ (5) 
มิติชีวิตกับอบายมุข คือ เด็กที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่และ/หรือดื่มเหล้า คิดเป็นร้อยละ 63.92 รองลงมา คือ เด็กที่มีคนใน
ครอบครัวเล่นการพนัน เช่น หวย ลอตเตอรี่ พนันฟุตบอล ไพ่ คิดเป็นร้อยละ 55.37 2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ปี 2557 จ าแนกเป็น 7 ด้านเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ (1) ด้านหนึ่งวันกับชีวิตเด็กไทย 
ประเด็นเรื่องเด็กติดเกม (2) ด้านชีวิตกับอบายมุข ประเด็นการแก้ไขปัญหาเด็กติดยาเสพติด สูบบุหรี่ (3) ด้านชีวิตกับความ
แข็งแรง การบริโภค และความปลอดภัย (4) ด้านชีวิตกับความรุนแรง (5) ด้านชีวิตกับการเรียนรู้ (6) ด้านชีวิตทางเพศ และ 
(7) ด้านชีวิตกับคุณธรรม และจริยธรรม  
ค าส าคัญ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาวการณ์เด็กและเยาวชน  

Abstract 
 This research aims to 1) explore the circumstances of children and youth in Phetchaburi Province 
on 2014 and 2) to guidelines to improve quality of life of children and youth in Phetchaburi Province on 
2014. This research is a participatory action research and divided into two stages: 1) Survey of Children 
and Youth the circumstances and 2) to guidelines to improve the quality of life of children and youth. 
The sample in step 1 is children and youth In Phetchaburi Province of 1,000 people. There are prathom 
suksa 5 and 6 200 people, junior high school 200 people, high school 200 people, vocational education 
200 people and higher education 200 people. The key informant in step 2 of 40 people. Consisting of 8 
school administrators, 23 teachers, 1 health officers, 2 policemen, 2 officials from the Office of Social 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

2 

Development and Human Security of Phetchaburi Province and 4 Phetchaburi Rajabhat University’s 
teachers. The questionnaires used in the study were a survey the circumstances of children and youth 
and the focus group discussion. The statistics used for data analysis were percent and the average. The 
qualitative  data were analyzed using content analysis. The results showed that, 1) The overall 
problematic issues as follows, (1) life and learning, children copied or to others, do homework/reports in 
rare occasions, representing 62.88 percent. (2) life and health, consumption and safety, children who are 
sick or unwell, so absent in rare occasions, representing 58.45 percent. (3) life with moral and ethical, 
children prayer or religious activity daily in rare occasions, representing 54.94 percent. (4) life stress and 
mental health, children with physical stress symptoms such as headaches, vomiting and fainting. in rare 
occasions, representing 54.97 percent and (5) life with vices, children with a family smoking and/or 
drinking. 63.92 percent. Followed by the child with the family of gambling, such as lotteries, betting 
lottery cards accounted for 55.37 percent. 2) The guidelines to improve quality of life of children and 
youth in Phetchaburi Province on 2014.  Found that 7 areas: (1) children's life in a day, they spend most 
to play the game. (2) life with vices, smoking and drug addiction (3) life and health, consumption and 
safety  (4) life with violence (5) life and learning (6) sex life and (7) life with moral and ethical. 
Keyword : quality of Life development, situation of child and youth 
 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน (Child Watch) โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันรามจิตติ 
ได้ด าเนินการส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนดังเช่นท่ีได้เคยปฏิบัติมา แต่ทว่าในปี 2554-2557 นี้ โครงการ Child Watch 
ได้ท าการพัฒนาเครื่องมือใหม่ส าหรับการส ารวจสภาวการณ์การใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนจาการศึกษางานวิชาการด้านเด็ก 
เยาวชน และการศึกษาในต่างประเทศโดยยกระดับให้แบบส ารวจสภาวการณ์เดิมให้มีความสามารถในการเก็บข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุหรือตัวก าหนดทางสังคม (Social Determinants) ที่เป็นตัวอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นด้วย ท าให้ในปัจจุบันข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนของโครงการมี
ความสามารถเพียงพอในการอธิบายปรากฏการณ์ และปัจจัยเกื้อหนุนท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน อาทิ 
ความส าเร็จทางการศึกษา บทบาทของครอบครัว กลุ่มเพื่อนและชุมชน เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส าคัญซึ่งมีผลต่อพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชนในระดับช่วงวัยต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา อีกทั้งยังสามารถท านายให้เห็นถึงภาพอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยได้อีกด้วย(สถาบันรามจิตติ, 2555 : 1) 
 อย่างไรก็ดี ส าหรับการส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในรอบปี 2557 นี้ การส ารวจยังคงเน้นไปที่การส ารวจใน 
3 มิติหลักเช่นเดิม คือ ด้านการเรียนรู้ ด้านสุขภาพอนามัย และด้านสังคม โดยประกอบไปด้วยมิติย่อย 8 มิติ ได้แก่ มิติชีวิตกับ
การเรียนรู้ มิติชีวิตกับความแข็งแรงและการบริโภค มิติชีวิตกับความเครียดและสุขภาพจิต มิติชีวิตกับครอบครัว มิติชีวิตด้าน
เพศ มิติชีวิตกับอบายมุข มิติชีวิตกับคุณธรรมและจริยธรรม และมิติชีวิตกับความรุนแรง โดยครอบคลุมการส ารวจการใช้ชีวิต
ของเด็กและเยาวชนในช่วงวัยต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีการด าเนินการส ารวจมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้น
มา และในปีนี้คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีปี 2557 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสภาวการณ์เด็กและเยาวชน
จังหวัดเพชรบุรีให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.2.1 เพื่อส ารวจสภาวการณ์และเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ปี 2557 
 1.2.2  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ปี 2557 
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2. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ปี 2557 มีดังนี ้
 2.1 ผลการส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ปี 2557 พบว่า มิติที่เป็นปัญหามี 5 มิติ จากท้ังหมด 8 มิติ 
ดังนี ้
     2.1.1  มิติชีวิตกับการเรียนรู้ พบว่า เด็กที่คัดลอกหรือให้ผู้อื่นท าการบ้าน/รายงานให้ในรอบปีการศึกษา 2557 ใน
ภาพรวม และทุกระดับการศึกษา อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.88 โดยล าดับแรก คือ ระดับประถมศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 70.50 รองลงมา คือ ระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 69.64 และระดับอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.71 
ตามล าดับ 
     2.1.2  มิติชีวิตกับความแข็งแรง การบริโภค และความปลอดภัย พบว่า เด็กที่เจ็บป่วยหรือไม่สบายถึงขั้นที่ต้องขาด
เรียนในรอบปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวม และทุกระดับการศึกษา อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 58.45 โดยล าดับ
แรก คือ ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70.70 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 59.60 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 58.00 ตามล าดับ 
     2.1.3  มิติชีวิตกับคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า เด็กที่สวดมนต์ไหว้พระหรือประกอบศาสนกิจประจ าวัน โดย
ภาพรวม และทุกระดับการศึกษา อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 54.94 โดยล าดับแรก คือ ระดับอาชีวศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 56.78 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 56.00 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 
55.56 ตามล าดับ 
     2.1.4  มิติชีวิตกับความเครียด และสุขภาพจิต พบว่า เด็กท่ีรู้สึกเครียดจนมีอาการทางร่างกาย เช่น ปวดหัว อาเจียน
เป็นลม ฯลฯ ในรอบปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวม และทุกระดับการศึกษา อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 54.57 
โดยล าดับแรก คือ ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.10 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 56.78 
และระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 53.29 ตามล าดับ 
     2.1.5  มิติชีวิตกับอบายมุข พบว่า มีประเด็นที่เป็นปัญหา 2 ประเด็น คือ 1) เด็กที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่และ/
หรือดื่มเหล้า และ 2) เด็กที่มีคนในครอบครัวเล่นการพนัน เช่น หวย ลอตเตอรี่ พนันฟุตบอล ไพ่ ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียดโดย
สรุป ดังนี ้
          1)  เด็กท่ีมีคนในครอบครัวสูบบุหรี่และ/หรือดื่มเหล้า โดยภาพรวม และทุกระดับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
63.92 โดยล าดับแรก คือ ระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 74.25 รองลงมา คือ ระดับอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70.35 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 63.08 ตามล าดับ 
          2)  เด็กท่ีมีคนในครอบครัวเล่นการพนัน เช่น หวย ลอตเตอรี่ พนันฟุตบอล ฯลฯ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อย
ละ 55.37 โดยล าดับแรก คือ ระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 65.27 รองลงมา คือ ระดับอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 57.29 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 56.41 ตามล าดับ 
 2.2  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ปี 2557 พบว่าแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี แบ่งเป็น 7 ด้าน เรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ 1) ด้านหนึ่งวันกับชีวิตเด็กไทย 
ประเด็นเรื่องเด็กติดเกม 2) ด้านชีวิตกับอบายมุข ประเด็นเด็กติดยาเสพติด สูบบุหรี่ 3) ด้านชีวิตกับความแข็งแรง การบริโภค 
และความปลอดภัย 4) ด้านชีวิตกับความรุนแรง 5) ด้านชีวิตกับการเรียนรู้ 6) ด้านชีวิตทางเพศ และ 7) ด้านชีวิตกับคุณธรรม 
และจริยธรรม ซึ่งแต่ละด้านมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ดังนี้ 
     2.2.1  ด้านหนึ่งวันกับชีวิตเด็กไทย ประเด็นเรื่องเด็กติดเกม มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 1) การให้ความรู้เกี่ยวกับข้อดี – ข้อเสียของการเล่นเกม 2) การจัดกิจกรรมท าความดีหรือกิจกรรม
นันทนาการที่ท าให้เด็กสนุกในเชิงการเล่นเกมแข่งขัน 3) ภาคีเครือข่ายร่วมมือกันในการแก้ปัญหาร้านเกม ได้แก่ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าสาธารณสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัฒนธรรมจังหวัด ต ารวจ 4) ผู้ปกครองควรเอาใจ
ใส่ดูแลบุตรหลาน 5) ผู้ปกครองควรประสานงานกับสถานศึกษาในการตรวจสอบว่าเด็กเข้าเรียนหรือไม่ 6) ผู้ปกครองชวนเด็ก
ไปออกก าลังกาย หรือให้เวลากับเด็กมากข้ึน 7) ผู้ปกครองให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี และ 8) 
เจ้าหน้าท่ีควรปิดร้านเกมตามเวลา 
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     2.2.2  ด้านชีวิตกับอบายมุข ประเด็นเด็กติดยาเสพติด สูบบุหรี่  มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 1) ครอบครัวควรดูแลเอาใจใส่เด็ก 2) ผู้ปกครองต้องดูแลไม่ไปส่งเสริมเด็กไปในทางที่ผิด 3) 
สถานศึกษาปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเด็ก ให้ความรัก ความเมตตากับนักเรียน 4) สถานศึกษาใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนนิสัย
และพฤติกรรมนักเรียน 5) ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 5) ไม่ควรให้นักเรียน นักศึกษาเช่าบ้านอยู่ตามล าพัง จะ
ท าให้เกิดแหล่งมั่วสุม 6) ครอบครัวมีกิจกรรมสร้างความรักความอบอุ่น มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ และลูก 7) จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และเห็นผลกระทบต่อการกระท าท่ีไม่ดี เช่น กิจกรรมค่ายป้องกันยา
เสพติดมีการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในด้านโทษของยาเสพติด และ 8) ภาคีเครือข่ายช่วยกันเปิดพื้นที่สร้างสรรค์
ให้กับเด็กและเยาวชน 
     2.2.3  ด้านชีวิตกับความแข็งแรง การบริโภค และความปลอดภัย ประเด็นการสวมหมวกกันน็อก มีแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 1) การสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและนักศึกษา และมี
นโยบายให้สวมหมวกกันน็อก 100% ดังท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ด าเนินการเป็นต้นแบบ 2) การบังคับใช้กฎหมายควร
ด าเนินการอย่างจริงจัง และ 3) รณรงค์โดยเริ่มจากโรงเรียน ครูฝ่ายปกครอง ครูแนะแนว และครูประจ าชั้น  
     2.2.4  ด้านชีวิตกับความรุนแรง ประเด็นการทะเลาะวิวาท มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 1) ผู้ปกครองดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด 2) สร้างพื้นที่ให้เด็กท ากิจกรรมที่เหมาะสม ฝึกความคิด
สร้างสรรค์ หรือการแสดงออกท่ีเหมาะสม 3) พื้นฐานความรักของครอบครัวมีส่วนส าคัญที่จะเป็นเกราะสร้างความอ่อนโยนให้
เด็ก 4) ครอบครัวต้องเป็นตัวอย่างให้เด็กไม่ใช้ความรุนแรงให้เด็กเห็น 5) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและ
สังคมให้มากขึ้น 6) ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก สร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 7) ปลูกฝังให้เยาวชนได้ท า
กิจกรรมต่างสถาบันกับหน่วยงานทางราชการโดยการปลูกฝังจิตส านึกโดยการเข้าค่ายที่เน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และ 8) ควบคุมสื่อท่ีส่อไปในการใช้ความรุนแรง 
     2.2.5  ด้านชีวิตกับการเรียนรู้ มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 
1) ให้เด็กอ่านเรื่องง่าย ๆ โดยครูช่วยกระตุ้นความสนใจ 2) จัดแข่งขันการอ่านทุกระดับในโรงเรียน 3) ให้ครูช่วยสอนเสริม เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 4) นักเรียนที่ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน ควรส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ
ตนเอง และ 5) ครูผู้สอนควรให้เวลาในการตรวจสอบการเขียนและการอ่านของนักเรียน 
     2.2.6  ด้านชีวิตทางเพศ มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 1)  ส่งเสริม
พัฒนาทางด้านการศึกษาให้ความรู้เรื่องเพศ การให้ความรู้เรื่องการคุมก าเนิด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2) ครอบครัวให้
ความเอาใจใส่กับการศึกษา วิธีการเลี้ยงลูกอย่างใกล้ชิดมากกว่าการแยกลูกห่างจากตนเองไปใช้ชีวิตตามล าพัง 3) ครอบครัว
ต้องดูแลเอาใจใส่เด็กตั้งแต่เล็ก ๆ ผู้ปกครองต้องเป็นตัวอย่าง สื่อต่าง ๆ ต้องแนะให้ถูกต้องมีทั้งดีและเสีย 4) จัดล าดับหรือคัด
กรองหอพักที่ได้มาตรฐานแจ้งผู้ปกครองหรือโรงเรียน 5) จัดหอพักแยกชาย/หญิง และ 6) มหาวิทยาลัยจัดสร้างหอพักที่
ถูกต้องให้เพียงพอกับเด็กนักศึกษา 
     2.2.7  ด้านชีวิตกับคุณธรรม และจริยธรรม มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี 
ดังนี้ 1) ให้ทุกสถานศึกษาใช้ค่านิยม 12 ประการ ของคสช. 2) ควรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่สถาบันครอบครัวและ
สถานศึกษาต้องด าเนินการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง 3) สร้างจิตส านึกสาธารณะ “จิตอาสา” 3) สถาบันครอบครัวต้องเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 4) น าแนวคิด บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียนกลับมาใช้ความเข้มแข็งแก้ปัญหาด้านชีวิตกับ
คุณธรรม และจริยธรรม 
3. การอภิปรายผล 
 3.1 จากผลการวิจัย พบว่า การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ล าดับแรก 
คือ ด้านหนึ่งวันกับชีวิตเด็กไทย ประเด็นเรื่องเด็กติดเกม สืบเนื่องจาก ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้เด็กอย่างเพียงพอท าให้เด็กใช้เวลา
กับการเล่นเกม ประกอบกับหน่วยงานของรัฐได้อนุญาตให้เปิดร้านเกมที่อยู่ใกล้สถานศึกษาท าให้เด็กไม่เข้าโรงเรียนแต่ไปอยู่ที่
ร้านเกม ซึ่งผลจากการที่เด็กติดเกมส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก คือ ผลการเรียนรู้ตกต่ าไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 
 3.2  จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ด้านหนึ่งวันกับชีวิตเด็กไทย 
ประเด็นเรื่องเด็กติดเกม โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสีย และการจัดกิจกรรมท าความดีหรือให้เวลาว่างให้เกิด
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ประโยชน์ สืบเนื่องจากการแก้ปัญหาเด็กติดเกมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนคือสถานศึกษา ซึ่งเป็น
สถาบันที่ดูแลเด็กร่วมกับสถาบันครอบครัว จึงถือว่าหากสถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจกับเด็กที่รับผิดชอบได้ และสร้าง
กิจกรรมที่ดีในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จะช่วยแก้ปัญหาเด็กติดเกมได้ระดับหนึ่ง 
 3.3  จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ด้านชีวิตกับอบายมุข 
ประเด็นเด็กติดยาเสพติด สูบบุหรี่ โดยเน้นที่ผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่เด็ก รวมทั้งสถานศึกษาต้องปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับ
เด็ก ให้ความรัก ความเมตตานักเรียน ตลอดจนให้กระบวนการปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมนักเรียน สืบเนื่องจากผู้ปกครอง
เป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก ควรให้ความเอาใจใส่เด็กในความรับผิดชอบไม่ให้หลงผิดไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนสถานศึกษา
เป็นสถาบันที่สามารถหล่อหลอมพฤติกรรมของเด็กให้เป็นคนดีได้ จึงเน้นให้สองส่วนน้ีเป็นผู้ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาเด็กติดยาเสพ
ติด สูบบุหรี่ 
 3.4  จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ด้านความแข็งแรง การ
บริโภค และความปลอดภัย ประเด็นการสวมหมวกกันน็อก มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการสร้างความตระหนัก
ให้กับเด็กและเยาวชนสวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเด็กและยาวชน อันเนื่องมาจากสถานศึกษามีบทบาท
หน้าท่ีในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาท่ีรับผิดชอบ สถานศึกษาจึงต้องมีนโยบายเข้มงวดบังคับให้นักเรียน
ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยที่สถานศึกษาได้ก าหนดอย่างจริงจัง ให้นักเรียนและนักศึกษาสวมหมวกกันน็อก 100% ซึ่งหากมีการ
ก าหนดเป็นนโยบายและด าเนินการตามนโยบายอย่างเข้มงวด จะท าให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ในท่ีสุด 
4. ข้อเสนอแนะ 
 4.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
  4.1.1 จากผลการวิจัย พบว่า เด็กติดเกมส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการเข้มงวด ดูแล
เด็กในความรับผิดชอบให้ห่างไกลการติดตาม โดยร่วมมือกับผู้ปกครองในการร่วมกันสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนให้ห่างไกล
การปัญหาการติดเกม 
  4.1.2  จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ด้านชีวิตกับ
อบายมุขในประเด็นเด็กติดยาเสพติด สูบบุหรี่ โดยให้ครอบครัวดูแลเอาใจใส่เด็ก และสถานศึกษาปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเด็ก 
ดังนั้น ครอบครัวและสถานศึกษาต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี เพื่อให้เด็กและเยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด 
  4.1.3  จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ด้านชีวิตกับ
ความแข็งแรง การบริโภค และความปลอดภัย ประเด็นการสวมหมวกกันน็อก โดยมีแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและ
เยาวชน โดยเน้นการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและนักศึกษา และให้สถานศึกษาก าหนดเป็นนโยบายให้นักเรียนและ
เยาวชนสวมหมวกกันน็อก 100% ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเด็กและเยาวชน ดังนั้น
สถานศึกษาจึงควรให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  4.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี 
  4.2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับอบายมุขของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ปี 2557 เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันรามจิตติ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันรามจิตติที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติที่ได้พิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง 
6. เอกสารอ้างอิง 
เกษม  วัฒนชัย. (2545).  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
อมรวิชช์  นาครทรรพ. (2558). สรุปแนวทางการปฏิรูปเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประชุม
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557 
A Trend for Quality of Life Development of Children and Youth Development  

in Prachaub Khiri Khan Province on 2014 
รศ.ดร.กาญจนา  บญุส่ง1 ผศ.พจนารถ  บัวเขียว2 ดร.นวรัตน์  ประทุมตา3 นางสาวชนานุช  เงินทอง4 

1อาจารย์สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
2อาจารย์สาขาวชิาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3อาจารย์สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
4นักวิจัยสังกัดสถาบันวิจยัและสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557และ        
2) ศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชน และ 2) การศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ตัวอย่างในขั้นตอนที่ 1 คือ เด็กและเยาวชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 
800 คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จ านวน 200 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 200 คน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 200 คน และระดับอาชีวศึกษา จ านวน 200 คน กลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนที่ 2 จ านวน 45 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 20 คน ครู จ านวน 12 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 2 คน เจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 2 คน นักการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
จ านวน 9 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชน จ านวน 1 ฉบับ และประเด็นการสนทนากลุ่ม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า       
1) สภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557 ประเด็นท่ีเป็นปัญหาโดยภาพรวมของแต่ละด้าน ดังนี้ (1) ด้าน
ชีวิตกับการเรียนรู้ คือ เด็กคัดลอกหรือให้ผู้อื่นท าการบ้าน/รายงาน อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64.52 (2) ด้านชีวิต
กับความแข็งแรง การบริโภคและความปลอดภัย คือ เด็กที่เจ็บป่วยหรือไม่สบาย ถึงขั้นที่ต้องขาดเรียน อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 55.90 (3) ด้านชีวิตกับคุณธรรมและจริยธรรม คือ เด็กท่ีสวดมนต์ไหว้พระหรือประกอบศาสนกิจประจ าวัน อยู่
ในระดับนาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.26 (4) ด้านชีวิตกับความเครียด และสุขภาพจิต คือ เด็กที่มีความเครียดจนมีอาการ
ทางร่างกาย เช่น ปวดหัว อาเจียน เป็นลม อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 55.21 และ (5) ด้านชีวิตกับอบายมุข คือ 
เด็กที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่และ/หรือดื่มเหล้า คิดเป็นร้อยละ 63.32 รองลงมา คือ เด็กที่มีคนในครอบครัวเล่นการพนัน 
เช่น หวย ลอตเตอรี่ พนันฟุตบอล ไพ่ คิดเป็นร้อยละ 53.55  2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557 พบว่า มี 4 ด้าน คือ (1) ด้านชีวิตกับครอบครัว (2) ด้านชีวิตกับเพศสัมพันธ์ (3) ด้านชีวิตกับอบายมุข 
และ (4) ด้านชีวิตกับความรุนแรง 
ค าส าคัญ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาวการณ์เด็กและเยาวชน  

Abstract 
This research aims to 1) explore the circumstances of children and youth in Prachuap Khiri Khan 

Province on 2014 and 2) to guidelines to improve quality of life of children and youth in Prachuap Khiri 
Khan Province in 2014. This research is a participatory action research and  divided into two stages:          
1) Survey of Children and Youth the circumstances and 2) to guidelines to improve the quality of life of 
children and youth. The sample in step 1 is children and youth In Prachuap Khiri Khan Province of 800 
people. There are Prathom Suksa 5 and 6 200 people. Junior High School 200 people. High School 200 
people and vocational education 200 people. The key informant in step 2 of 45 people. Consisting of 20 
school administrators. 12 teachers, 2 health officers, 2 Officials from the Office of Social Development and 
Human Security of Prachuap Khiri Khan Province, 9 educators from the office of education. The 
questionnaires used in the study were a survey the circumstances of children and youth and the focus 
group discussion. The statistics used for data analysis were percent and the average. The qualitative  data 
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were analyzed using content analysis. The results showed that, 1) The overall problematic issues as 
follows, (1) life and learning, children copied or to others, do homework/reports in rare occasions, 
representing 64.52 percent. (2) life and health, consumption and safety, children who are sick or unwell, 
so absent in rare occasions, representing 55.90 percent. (3) life with moral and ethical, children prayer or 
religious activity daily in rare occasions, representing 50.26 percent. (4) life stress and mental health, 
children with physical stress symptoms such as headaches, vomiting and fainting. in rare occasions, 
representing 55.21 percent and (5) life with vices, children with a family smoking and / or drinking. 63.32 
percent. Followed by the child with the family of gambling, such as lotteries, betting lottery cards 
accounted for 53.55 percent. 2) The guidelines to improve quality of life of children and youth in 
Prachuap Khiri Khan Province on 2014.  Found that 4 areas: (1) life with family, (2) sex life, (3) life with 
vices and (4) life with violence. 
Key word : quality of life development, situation of children and youth 
  
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ความงดงามและคุณค่าของสังคมไทยและตัวเด็กไทยจ านวนมากเริ่มหายไป หมดความหมายและก าลังถูกสังคมแบบ
ใหม่ (Post-Modernization) และยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและจิตวิญญาณใหม่กับ
เด็กไทยมายาวนาน ไม่น้อยกว่า 20 ปีที่ผ่านมา และยิ่งรุนแรงหนักขึ้นในระยะหลังจากที่ประเทศไทยเผชิญปัญหาวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ นับแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ปัญหาเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นมา เช่น ปัญหายาเสพติด เพศเสรี วัตถุนิยม ความ
รุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ์ ฯลฯ เป็นเรื่องที่ต้องร่วมกับแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับ
ประชาชน จ าเป็นต้องสร้างพลังชุมชนให้กลับมาเข้มแข็ง มีศักยภาพ เพื่อดูแลปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากปัญหา
ดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพกายและจิตดี มีสติปัญญาเข้มแข็ง และเติบโตเป็นประโยชน์ต่อสังคม (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มปป. : 1) 

การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน (Child Watch) โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ด าเนินการส ารวจ
สภาวการณ์เด็กและเยาวชนดังเช่นที่ได้เคยปฏิบัติมา แต่ทว่าในปี 2554-2557 นี้ โครงการ Child Watch ได้ท าการพัฒนา
เครื่องมือใหม่ส าหรับการส ารวจสภาวการณ์การใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนจาการศึกษางานวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และ
การศึกษาในต่างประเทศโดยยกระดับให้แบบส ารวจสภาวการณ์เดิมให้มีความสามารถในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุหรือตัวก าหนดทางสังคม (Social Determinants) ที่เป็นตัวอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นของเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นด้วย ท าให้ในปัจจุบันข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนของโครงการมีความสามารถ
เพียงพอในการอธิบายปรากฏการณ์ และปัจจัยเกื้อหนุนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน อาทิ ความส าเร็จ
ทางการศึกษา บทบาทของครอบครัว กลุ่มเพื่อนและชุมชน เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส าคัญซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนในระดับช่วงวัยต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา อีกท้ังยังสามารถท านายให้เห็นถึงภาพอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยได้อีกด้วย (สถาบันรามจิตติ, 2555 : 1) 

อย่างไรก็ดี ส าหรับการส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในรอบปี 2557 นี้ การส ารวจยังคงเน้นไปที่การส ารวจใน 
3 มิติหลักเช่นเดิม คือ ด้านการเรียนรู้ ด้านสุขภาพอนามัย และด้านสังคม โดยประกอบไปด้วยมิติย่อย 8 มิติ ได้แก่ มิติชีวิตกับ
การเรียนรู้ มิติชีวิตกับความแข็งแรงและการบริโภค มิติชีวิตกับความเครียดและสุขภาพจิต มิติชีวิตกับครอบครัว มิติชีวิตด้าน
เพศ มิติชีวิตกับอบายมุข มิติชีวิตกับคุณธรรมและจริยธรรม และมิติชีวิตกับความรุนแรง โดยครอบคลุมการส ารวจการใช้ชีวิต
ของเด็กและเยาวชนในช่วงวัยต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีการด าเนินการส ารวจมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 
เป็นต้นมา และในปีนี้คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังห วัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557 ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
สภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต 
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 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.2.1  เพื่อส ารวจสภาวการณ์และเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557 
 1.2.2  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557 
2. ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557 มีดังนี้ 
 1. ผลการส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557 พบว่า มิติที่เป็นปัญหามี 5 มิติ จาก
ทั้งหมด 8 มิติ ดังนี้ 
     1.1  มิติชีวิตกับการเรียนรู้ พบว่า เด็กที่คัดลอกหรือให้ผู้อื่นท าการบ้าน/รายงานให้ในรอบปีการศึกษา 2557 ใน
ภาพรวม และทุกระดับการศึกษา อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64.52 โดยล าดับแรก คือ ระดับประถมศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 74.87 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 70.16 และระดับอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
59.30 ตามล าดับ 
     1.2  มิติชีวิตกับความแข็งแรง การบริโภค และความปลอดภัย พบว่า เด็กที่เจ็บป่วยหรือไม่สบายถึงขั้นที่ต้องขาด
เรียนในรอบปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวม และทุกระดับการศึกษา อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 55.90 โดยล าดับ
แรก คือ ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 53.16 และ
ระดับอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59.50 ตามล าดับ 
     1.3  มิติชีวิตกับคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า เด็กท่ีสวดมนต์ไหว้พระหรือประกอบศาสนกิจประจ าวัน โดยภาพรวม 
และทุกระดับการศึกษา อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.26 โดยล าดับแรก คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็น
ร้อยละ 59.16 รองลงมา คือ ระดับอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อย ละ 53.00 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 51.34 
ตามล าดับ 
     1.4  มิติชีวิตกับความเครียด และสุขภาพจิต พบว่า เด็กที่รู้สึกเครียดจนมีอาการทางร่างกาย เช่น ปวดหัว อาเจียน
เป็นลม ฯลฯ ในรอบปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวม และทุกระดับการศึกษา อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 55.21 
โดยล าดับแรก คือ ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 60.43 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 51.05 ตามล าดับ 
     1.5  มิติชีวิตกับอบายมุข พบว่า มีประเด็นที่เป็นปัญหา 2 ประเด็น คือ 1) เด็กที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่และ/หรือ
ดื่มเหล้า และ 2) เด็กที่มีคนในครอบครัวเล่นการพนัน เช่น หวย ลอตเตอรี่ พนันฟุตบอล ไพ่ ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป 
ดังนี ้
          1.5.1  เด็กท่ีมีคนในครอบครัวสูบบุหรี่และ/หรือดื่มเหล้า โดยภาพรวม และทุกระดับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
63.32 โดยล าดับแรก คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 70.21 รองลงมา คือ ระดับอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
67.84 และระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.00 ตามล าดับ 
          1.5.2  เด็กท่ีมีคนในครอบครัวเล่นการพนัน เช่น หวย ลอตเตอรี่ พนันฟุตบอล ฯลฯ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อย
ละ 53.55 โดยล าดับแรก คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 61.17 รองลงมา คือ ระดับอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 59.09 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 47.37 ตามล าดับ 
 2.  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557 พบว่า แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านชีวิตกับครอบครัว 2) ด้าน
ชีวิตกับเพศสัมพันธ์ ในประเด็นท้องก่อนวัยอันควร 3) ด้านชีวิตกับอบายมุข และ 4) ด้านชีวิตกับความรุนแรง แต่ละประเด็นมี
รายละเอียดดังนี้ 
     2.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านชีวิตกับครอบครัว ในประเด็น
เกี่ยวกับครอบครัวแตกแยก มีแนวทางดังนี้ 1) ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ให้ความรู้กับเด็กหรือเยาวชนและผู้ปกครอง 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ต้องให้ความช่วยเหลือ 4) ปลูกฝังให้นักเรียนมีความเข้มแข็ง รับผิดชอบต่อตนเอง ปฏิบัติตนเป็นเด็กดีเช่ือฟังบุคคลที่เลี้ยงดู 5) 
สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองมีความรับผิดชอบมากขึ้น และ 6) สร้างครอบครัวอบอุ่น 
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     2.2  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านชีวิตกับเพศสัมพันธ์ คือ 1) ให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีป้องกันสื่อลามกต่าง ๆ 3) หน่วยงานการศึกษาและศาสนา จัด
กิจกรรมโดยน าหลักของศาสนามาให้นักเรียนได้รับรู้ หรือมีความตระหนักในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยอันไม่สมควร  
4) พ่อแม่ควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิด เป็นเพื่อน เป็นที่ปรึกษาที่ดีกับลูก 5) ครูคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ถ้ามีท่าที หรือมี
พฤติกรรมค่อนไปทางชู้สาว ให้รีบให้ค าปรึกษา ดูแล พูดคุยถึงผลกระทบจากท้องก่อนวัยอันควร 6) จัดกิจกรรมให้นักเรียนเห็น
คุณค่าของการรักนวลสงวนตัว และ 7) ฝึกทักษะการปฏิเสธให้กับนักเรียน 
     2.3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านชีวิตกับอบายมุข มีแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน คือ 1) รัฐบาลควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในส่วนที่เกี่ยวกับบุหรี่ สุรา 
เหล้า เบียร์ 2) ให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนถึงโทษของสิ่งเสพติด 3) ผู้น าชุมชนและต ารวจควรร่วมมือกันในการก าจัดอบายมุข
ในชุมชน 4) มีมาตรการเด็ดขาดในการควบคุมสถานบันเทิง แหล่งมั่วสุม 5) สร้างครอบครัวที่อบอุ่น พ่อแม่มีเวลาดูแลลูกอย่าง
ใกล้ชิดไม่ให้เที่ยวเวลากลางคืน 6) เปลี่ยนค่านิยมของเด็กที่ผิด ๆ ในการแสดงความเก่งในทางที่ไม่ถูกไม่ควร และ 7) จัดพื้นที่
สร้างสรรค์ให้เด็กได้แสดงออกและส าหรับการออกก าลังกาย 
     2.4  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านชีวิตกับความรุนแรง  มี
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน คือ 1) จัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และ
ให้ข้อคิดหลังท ากิจกรรมทุกครั้ง 2) จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ สร้างความรักและความสามัคคี 3) เปิดโอกาสให้เด็กแสดง
ความสามารถแบบให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจในกิจกรรมที่ท าด้วย 4) ฝึกให้นักเรียนยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน 5) น าหลัก
คุณธรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และฝึกสมาธิ 6) จัดกิจกรรมลดพลังกาย เพิ่มพลังใจ เช่น กีฬา ปลูกต้นไม้ ชกมวยไทย 7) จัด
ค่ายคุณธรรม 8) สอนให้เด็กใช้สมองมากกว่าใช้ก าลัง 9) ใช้วิชาลูกเสือในการสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียน และ 10) ยกย่อง 
ชมเชยนักเรียนที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 
3. การอภิปรายผล 
 3.1 จากผลการวิจัย พบว่า มิติชีวิตกับการเรียนรู้ มีประเด็นส าคัญ คือ เด็กมีการคัดลอกหรือให้ผู้อื่นท าการบ้าน/รายงาน 
อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง สืบเนื่องจากการท าการบ้านและการรายงานในปัจจุบันนักเรียนมักใช้วิธีพิมพ์และคัดลอกเนื้อหาจาก
เอกสารในอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้เกิดการคัดลอกโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการเรียบเรียงของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันรามจิต
ติ (2555 : 3) ที่วิจัยเรื่องสภาวการณ์เด่นด้านเด็กและเยาวชน ในรอบปี 2554-2555 ที่พบว่าเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมให้
ลอกหรือลอกข้อสอบเป็นครั้งคราวถึงประจ า 
 3.2  จากผลการวิจัย พบว่า มิติชีวิตกับความแข็งแรง การบริโภคและความปลอดภัย มีประเด็นที่ส าคัญ คือ เด็กท่ีเจ็บป่วย
หรือไม่สบายถึงขั้นที่ต้องขาดเรียน อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง และระดับประถมศึกษาจะเจ็บป่วยมากกว่าระดับอื่น ๆ เนื่องจาก
เด็กระดับประถมศึกษายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากนัก ยังต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองเป็น
อย่างดี หากพ่อแม่ผู้ปกครองมีฐานะทางบ้านไม่มี คุณภาพชีวิตเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจะไม่ดีตามไปด้วย ส่งผลให้บุตรหลานมี
อาการเจ็บป่วยได้บ่อย ๆ 
 3.3  จากผลการวิจัย พบว่า มิติชีวิตกับคุณธรรมและจริยธรรม มีประเด็นส าคัญ คือ เด็กที่สวดมนต์ไหว้พระหรือประกอบ
ศาสนกิจประจ าวันโดยภาพรวม ทุกระดับการศึกษาอยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง สืบเนื่องมาจากเด็กและเยาวชนจะสวดมนต์ที่
โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ ตามก าหนดเวลาที่โรงเรียนก าหนด ส่วนการสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านของเด็กและเยาวชนแต่ละคนจะไม่
เหมือนกัน ซึ่งหากพ่อแม่หรือครอบครัวของเด็กไม่ได้หล่อหลอมเด็กให้สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน เด็กก็จะไม่ได้ปฏิบัติเป็น
ประจ า 
 3.4  จากผลการวิจัย พบว่า มิติชีวิตกับความเครียด และสุขภาพจิต มีประเด็นส าคัญ คือ เด็กที่รู้สึกเครียดจนมีอาการทาง
ร่างกาย เช่น ปวดหัวอาเจียนเป็นลม ฯลฯ โดยภาพรวม และทุกระดับการศึกษา อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง สืบเนื่องจาก
สถานการณ์การศึกษาในปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันที่สูงมาก ท าให้เด็กนักเรียนมีความเครียดมากขึ้น ประกอบกับเด็กบางคน
อาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพแข็งแรงอยู่ด้วย จึงท าให้เด็กมีอาการปวดหัวอาเจียนเป็นลมได้ง่าย และเด็กไทยต้องใช้เวลาเรียนถึง 
1.200 ช่ัวโมงต่อปี ซึ่งถือเป็นอันดับสองของโลก และสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ที่มี
ช่ัวโมงเรียนต่ ากว่า 1,000 ช่ัวโมงต่อปี โดยเฉพาะฮ่องกงซึ่งประสบความส าเร็จในการพัฒนาการศึกษาอย่างมาก โดยเด็กมี
ช่ัวโมงเรียนต่อปีเพียง 790 ช่ัวโมง ขณะที่องค์การยูเนสโกได้ก าหนดช่ัวโมงเรียนของนักเรียนที่เหมาะสมไว้ที่ 800 ช่ัวโมงต่อปี 
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(สถาบันรามจิตติ, 2555 : 7) ซึ่งด้วยเวลาเรียนที่มากเช่นนี้ย่อมน ามาซึ่งความเครียดแก่เด็กและเยาวชนจากทั้งการบ้านและ
เนื้อหารายวิชาจ านวนมาก และเด็กบางส่วนอาจมีปัญหาทางบ้าน โดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จะเกิดความรู้สึกเครียดจน
มีอาการทางกาย 
 3.5  จากผลการวิจัย พบว่า มิติชีวิตกับอบายมุข มีประเด็นที่ส าคัญ คือ เด็กอยู่ในครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่และ/หรือดื่ม
เหล้า เล่นการพนัน โดยภาพรวมและทุกระดับการศึกษา สืบเนื่องจากปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือดื่ม
เหล้า และเล่นการพนันของเด็กนั้นเกิดจากปัจจัยด้านครอบครัวและกลุ่มเพื่อนของเด็ก การที่คนในครอบครัวของเด็กสูบบุหรี่ 
ดื่มเหล้า และเล่นการพนันอาจส่งผลให้เด็กสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และเล่นการพนันในอนาคตได้ 
 3.6  จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ ภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนต้องมีบทบาทในการอบรมดูแล และส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กและเยาวชน ได้แก่ 
ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชนเป็นสถาบันหลักในการช่วยแก้ปัญหาของเด็ก อาจสืบเนื่องมาจาก เด็กและเยาวชนจะอยู่
ใกล้ชิดสถาบันครอบครัวในช่วงระยะเด็กเล็ก และสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันท่ีสองที่ต้องช่วยหล่อหลอมดูแลเด็กให้เป็นคนดี 
และมีการศึกษาที่ดี ตลอดจนชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยดูแลและจัดพื้นที่ที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป 
4. ข้อเสนอแนะ 
 4.1  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
  4.1.1  จากผลการวิจัย พบว่า ชีวิตกับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน มีประเด็นส าคัญ คือ เด็กมีการคัดลอกหรือให้
ผู้อื่นท าการบ้าน/รายงานให้ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนควรมีการออกแบบการให้การบ้าน/รายงานของนักเรียน
โดยมีการให้เขียนเป็นลายมือของตัวนักเรียนเพื่อป้องกันการคัดลอกหรือให้ผู้อื่นท าการบ้าน/รายงานให ้
  4.1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ชีวิตกับอบายมุขของเด็กและเยาวชน มีประเด็นส าคัญ คือ เด็กมีคนในครอบครัวสูบ
บุหรี่ ดื่มเหล้า และเล่นการพนัน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการประชุมผู้ปกครองและมีการสร้างความตระห นักให้
ผู้ปกครองเห็นว่าการที่เด็กมีคนในครอบครัวสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และเล่นการพนันจะเป็นปัจจัยส าคัญให้เด็กและเยาวชนสูบบุหรี่ 
ดื่มเหล้า และการพนันในอนาคตได้ 
  4.1.3  จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ 
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและชุมชนต้องมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนโดยการเปิด
พื้นที่ท่ีดีให้กับเด็กและเยาวชน ดังนั้น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและชุมชนต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชน 
 4.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  4.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน 
  4.2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาชีวิตกับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  
5. กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557 เป็นโครงการวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันรามจิตติ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันรามจิตติที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติที่ได้พิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง 
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การเมืองกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการภายใต้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
กุลสกาวว์  เลาหสถิตย์ 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ต้องการจะอภิปรายถึงอิทธิพลทางการเมืองที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการภายใต้

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ท าการศึกษาประเด็นต่างๆ จาก การสัมภาษณ์ บุคคลที่เกี่ยวช้อง เช่น นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชน และสมาชิกชุมชน รวมทั้งศึกษาเอกสารแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี และงานวิจัย
ทีเ่กี่ยวข้อง  

อิทธิพลทางการเมืองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมโครงการภายใต้แผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้แก่ 1) ความเห็นต่างทางการเมือง ที่แสดงออกมาในลักษณะการรวมกลุ่มทางการเมือง เช่น กลุ่ม 
“เสื้อเหลือง” “เสื้อแดง” กลุ่มสังกัดพรรคการเมือง และ 2) ความฝักใฝ่นักการเมืองท้องถิ่น ที่แสดงออกมาในลักษณะให้การสนับสนุน 
นิยมชมชอบ และจงรักภักดี ในตัวนักการเมืองท้องถิ่น เป็นรายบุคคล  

ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการภายใต้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองเพชรบุรีสามารถแบ่งออกเป็น 
5 ลักษณะ ได้แก่ 1) ไม่เข้าร่วม เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่นิยมพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย 2) ไม่เข้าร่วม เนื่องจากเป็นกลุ่ม
คนที่นิยมพรรคประชาธิปัตย์ 3) เข้าร่วม เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่นิยมนายยุทธ อังกินันทน์ 4) เข้าร่วม เนื่องจากเป็น กลุ่มคนที่นิยม
พรรคเพื่อไทย และ 5) เข้าร่วม เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับอิทธิพลทางการเมืองใดๆ แต่ต้องการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมจริงๆ  

Abstract 
This article aimed to discuss the political influences toward community participation in projects under 

three-year development plan, Phetchaburi Municipality.  Methods of studying were interviewing following 
persons; Mayor, Deputy Mayor, Leader of Community, and Community members, and also studying the 
Community Plan, the three-year Municipality Development Plan, and related research. 

Political Influences toward community participation in projects under three-year development plan, 
Phetchaburi Municipality were 1) Difference political opinion that expressed in political grouping such as 
“Yellow Shirt”, “Red Shirt”, “Political Party groups” and 2) Loyalty in a local politician expressed in supporting 
and admiring in the local politician in personal.  

Characteristics in community participant in projects under three-year development plan, Phetchaburi 
Municipality were 1) disjoining because of the supporting People's Alliance for Democracy (PAD) 2) disjoining 
because of the supporting Democrat Party 3) joining because of the supporting Mr. Yutt Ankinan 4) joining 
because of the supporting Pheu Thai Party and 5) joining because of the supporting no one but realizing in 
usefulness from projects. 

 
1. บทน า 

การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในสังคม
ประชาธิปไตยเป็นหัวใจของการปกครองท้องถิ่นโดยเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เพราะการปกครองท้องถิ่นหมายถึงการกระจาย
อ านาจทั้งการเมืองและการบริหารให้คนในชุมชนก าหนดทิศทางและดูแลแก้ปัญหาของชุมชนโดยคนในชุมชนเองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงแยกจากการปกครองท้องถิ่นไม่ได้  

ปัจจุบันมีการเกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่น เป็นภาพที่คู่กันมากับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นปัญหา
และอุปสรรคต่อการด าเนินงานรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นที่ได้รับผลส าเร็จ
เป็นที่น่าพอใจนั้นยังมีจ านวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีอยู่ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกระบวนการจัดท างบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ถึงแม้ว่า
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จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิ์มีเสียงในกระบวนการตัดสินใจทางสาธารณะเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา แต่ยังคงพบว่าจ านวน
ประชาชนที่มีส่วนร่วมนั้นยังไม่เป็นตามความมุ่งหวัง   

เทศบาลเมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางของอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีอันเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนล่างของ
ประเทศที่เป็นประตูสู่ภาคใต้ เป็นเขตชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางการค้าขายและการบริการ การธนาคาร การศึกษา การคมนาคมขนส่ง 
การศึกษาพยาบาล การสื่อสารโทรคมนาคม นักการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม “ผาด” ซึ่งก่อตั้งใน พ.ศ. 2510 ก่อนนายผาด
เสียชีวิตเพียงปีเดียว หลังจากนั้นการเมืองและการบริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีอยู่ภายใต้การน าของนายยุทธ อังกินันทน์ โดยสมาชิก
ของตระกูลสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อขึ้นมาบริหารเทศบาล นอกจากนั้นสมาชิกสภาเทศบาลยังประกอบไปด้วยผู้มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและข้าราชการช้ันสูงในจังหวัด เทศบาลเมืองเพชรบุรี จึงถูกมองว่าเป็นแหล่งรวมของผู้มีอิทธิพลทางการเมืองและ
ทางเศรษฐกิจยากที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าถึง 

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสนใจว่า ประชาชนชาวเพชรบุรีมีความคิดเห็นทางการเมืองที่หลากหลาย ไล่เรียงตั้งแต่กลุ่ม 
“เสื้อเหลือง” “เสื้อแดง” กลุ่มสมาชิก “พรรคประชาธิปัตย์” กลุ่มรักและนิยมตระกูล อังกินันทน์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มที่เป็นอิสระ
ไม่ยึดติดกับ “ส”ี หรือ “พรรคการเมือง” ใดๆ  

ด้วยเหตุนี้จึงนับเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าศึกษาอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ทีไ่ด้รับอิทธิพลจากความหลากหลายทางการเมืองนี้ จะมีลักษณะเป็นอย่างไร 
2. แผนพัฒนาสามป ี

แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี สามารถช้ีให้เห็นลักษณะของแผนพัฒนาสามปีในการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้
แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลา
สามปีนั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการคือ 

1) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่ด าเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ /กิจกรรม รวมทั้ง
ผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ 

2) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิค
พอสมควร เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
3. โครงการภายใต้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ตัวอย่างโครงการภายใต้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองเพชรบุรีประจ าปี 2557 – 2559 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1. โครงการชุมชนลดเสี่ยง ลดอ้วน ลดโรค เทศบาลเมืองเพชรบุรี 100,000 บาท 
2. โครงการอบรมและขับเคลื่อนศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกในชุมชน 900,000 บาท 
3. โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 230,000 บาท 
4. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน 800,000 บาท 

 
4. กลุ่มนักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรีสามารถจ าแนกตามภูมิหลังก่อนได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภาได้ 6 กลุ่ม 
ได้แก่  

4.1 กลุ่มนักกฎหมาย เป็นนักการเมืองที่มีภูมิหลังมาจากการเป็นนักกฎหมาย ซึ่งอาจจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ นักกฎหมาย
ทีร่ับราชการ ได้แก่ นายแขยูนิพันธ์ และนายชาติ วัฒนางกูร กับนักกฎหมายที่ประกอบอาชีพเป็นทนายความ ซึ่งมีจ านวนมากที่สุด  
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4.2 กลุ่มนักการศึกษา เป็นนักการเมืองที่มีภูมิหลังจากอาชีพครูและนักการศึกษา ซึ่งเป็นที่รู้จักของครูในจังหวัดมีโอกาส
เดินทางไปในพ้ืนท่ีท าให้ได้พบปะประชาชน ได้แก่ นายเยื่อ พลจันทร และขุนวิเทศดรุณการ (ชด มหาขันธ์) ส่วนอีก 2 คน คือ 
นายกัมพล สุภาแพ่ง และนางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์  

4.3 กลุ่มข้าราชการทหาร เป็นนักการเมืองที่มีภูมิหลังเป็นข้าราชการทหารและฝ่ายปกครอง ได้แก่ ร.อ. หลวงบ าราบประทุษฐ 
(นิล จุฑานนท)์ พ.อ. พระยาสุรพันธ์เสนี (อิ้น บุนนาค) และ พ.ท. พโยม จุลานนท์  

4.4 กลุ่มนักธุรกิจ ผู้กว้างขวาง เป็นนักการเมืองที่มีภูมิหลังเป็นผู้มีกิจการของตนเองในขณะที่เป็นนักการเมืองไปด้วย และ
บางคนอาจเรียกได้ว่าเป็น “ผู้มีอิทธิพล” หมายถึงผู้ที่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง ช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนทั้งถูกกฎหมาย
และผิดกฎหมาย ได้แก่ นายผาด อังกินันทน์ นายเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ นายอุดม ผาสุก นายปิยะ อังกินันทน์ นายภิมุข อังกินันทน์ 
นายยุทธ อังกินันทน์ นายธานี ยี่สาร นายอภิชาติ สุภาแพ่ง นายพิเชษฐ สถิรชวาล และนายธานินท์ แสงวณิช 

4.5 กลุ่มนักสื่อสารมวลชน เป็นนักการเมืองที่เคยอยู่ในแวดวงและมีอาชีพสื่อสารมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์มาก่อน 
และใช้ประสบการณ์จากการเป็นสื่อสารมวลชน ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองในการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดแก่ตนเอง ได้แก่ 
นายอลงกรณ์ พลบุตร และนายอรรถพร พลบุตร 

4.6 กลุ่มนักเคลื่อนไหว เป็นนักการเมืองที่มีกิจกรรมร่วมกับประชาชนในการต่อต้านคัดค้าน และเรียกร้องต่อการกระท าของ
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและส่วนรวมและมีความคิดไม่เห็นด้วย ได้แก่ นายอรรถพร 
พลบุตร และนางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์  
5. ความเป็นมาและสภาพทางการเมืองในเทศบาลเมืองเพชรบุรี (พ.ศ.2512-พ.ศ.2555) 

“กลุ่มผาด” เป็นช่ือกลุ่มนักการเมืองที่มาจากนักกฎหมาย และตั้งช่ือกลุ่มเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายผาด อังกินันทน์ อดีตนักกฎหมาย
และทนายความ ที่มีช่ือเสียงในจังหวัดเพชรบุรี ลงสมัครการเมืองท้องถิ่นและได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี และ
ได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีติดต่อกันตั้งแต่ พ.ศ. 2491-2501 หลังจากนั้นได้ผันตัวเองลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. และได้รับ
เลือกตั้งเพียงสมัยเดียวคือในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2500 ในนามพรรคสหภูมิ ก่อนหน้านั้นนายผาดได้วางรากฐาน
ทางการเมืองไว้ให้บุตรชายทั้ง 2 คนคือ นายปิยะ อังกินันทน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดในปี 2500 และเคยด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีในปี 2508-2509 ก่อนจะลงสมัคร สส. และได้รับการเลือกตั้งเป็นสส.จังหวัดเพชรบุรีถึง 6 สมัย 
ส่วนบุตรชายคนที่ 2 คือ นายยุทธ อังกินันทน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2510 
และเมื่อถึงเดือนเมษายน 2511 ก็ได้รับต าแหน่งเทศมนตรี และหลังจากบิดาเสียชีวิตอีกเพียง 3 เดือนถัดมา ในวันที่ 6 กันยายน 
2511 นายยุทธก็ได้รับต าแหน่งนายกเทศมนตรีแทนบิดา  

สมาชิกในกลุ่มผาดที่ส าคัญคนหนึ่งคือ นายเพิ่มพล พลบุตร  (บิดานายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตสส .จังหวัดเพชรบุรี 
พรรคประชาธิปัตย์) นายเพิ่มพล เป็นบุตรของขุนศักดิ์ดรุณจิตร (บุญเพ็ง พลบุตร) กับ นางเพื่อม พลบุตร (สกุลเดิม อังกินันทน์) 
นางเพื่อมเป็นพี่สาวของนายผาด อังกินันทน์ จากการล าดับญาตินายเพิ่มพล พลบุตรจึงมีศักด์เป็นพี่ชายของนายยุทธ อังกินันทน์  

ในป ี2526 นายยุทธได้ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสส.เพราะจังหวัดเพชรบุรีได้รับสัดส่วนของสส.เพิ่มอีก 1 คน และ
ให้นางบุปผา อังกินันทน์ภรรยาซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีแทนตั้งแต่ปี 2526 จนถึง 
ปี 2542  ซึ่งในช่วงนี้เอง นางบุปผาได้ชักน าบุตรชายคนแรกคือ นายยุทธพล อังกินันทน์ เข้าสู่การเมืองท้องถิ่นและได้รับการเลือกตั้ง
จากสมาชิกสภาเทศบาลให้ท าหน้าที่เทศมนตรีตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปี 2542  ส่วนนายยุทธ อังกินันทน์  ได้รับการเลือกตั้งให้กลับมา
ท าหน้าที่บริหารงานในต าแหน่งนายกเทศมนตรีอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2543 ส าหรับการเลือกตั้งในปี 2551  กลุ่มที่ส่งผู้สมัครที่น่าจับตา
มองที่สุด คือ กลุ่มผาด น าโดย นายยุทธ อังกินันทน์ และกลุ่มคนท างานของนายอติพล พลบุตร บุตรชายของนายเพิ่มพล พลบุตร
และเป็นพี่ชายของนายอลงกรณ์ พลบุตร อดีต สส.จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ผลการเลือกตั้ง นายยุทธ์ อังกินันทน์
เป็นผู้ชนะได้ 4,794 คะแนน นายอติพล พลบุตรได้ 4,562 คะแนน  
6. สภาพการเมืองในเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2555-2558) 

ในการเลือกตั้งครั้งต่อมา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 มีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงสองกลุ่มเท่านั้น คือ 
กลุ่มผาด น าโดยอดีตนายกเทศมนตรีนายยุทธ อังกินันทน์  และกลุ่มคนท างานของนายอติพล พลบุตร ผลคะแนน  นายยุทธ เป็นผู้ชนะ
อีกครั้ง ได้ทั้งสิ้น 6,244 คะแนน ส่วนนายอติพลได้ 4,135 คะแนน ห่างกันถึง 2,109 คะแนน ท าให้นายยุทธได้บริหารงานในต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต่อไปเป็นสมัยที ่8  และสมาชิกสภาเทศบาลส่วนใหญ่ที่ได้รับเลือกตั้งล้วนเป็นสมาชิกของกลุ่มผาดเกือบทั้งสิ้น  
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จากการวิเคราะห์ต าแหน่งผู้บริหารเทศบาลที่มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี พบว่านายยุทธ ได้แต่งตั้งบุตรชายคนที่สอง
คือ นายพลยุทธ อังกินันทน์ ให้ด ารงต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีคนที่ 1 และเป็นที่คาดการณ์กันว่า นายพลยุทธจะเป็นผู้ที่มารับ
ต าแหน่งแทนบิดาหากนายยุทธเกษียณตนองจากต าแหน่ง นายพลยุทธได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านสวัสดิการสังคม ส่วนทางด้าน
พลต ารวจตรีชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีอีกคนที ่2  น้องชายของพลต ารวจเอกธวัชชัย ภัยลี้ อดีตรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
และเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมสมัยรัฐบาลของนายกฯทักษิณ ชินวัตร และรองนายกเทศมนตรีคนที่ 3 คือ 
นายกิตติพงษ์ เทพพานิช บุตรชายของอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี นายสุพัตร เทพพานิช ปัจจุบันมีต าแหน่งเป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้รับผิดชอบด้านการศึกษา ดูแลโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลทั้งหมด นอกจากนั้น นายส าราญ รัตนไพบูลย์กิจ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 แต่ไม่ได้รับเลือกแต่ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างและเป็นประธานชุมชนต้นมะม่วง ซึ่งอยู่ในเขต
เทศบาล และหากพิจารณาสมาชิกสภาเทศบาล อาทิ นายจงจรัส ลัภยานุกูล ซึ่งเคยท าหน้าประธานสภามาถึง 3 สมัย ประกอบธุรกิจ
จ าหน่ายอุปกรณ์การเรียนการสอนใหญ่ที่สุดในเพชรบุรีในช่ือร้านศึกษาภัณฑ์ นายเทียน อินช่ืนใจ เจ้าของธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง
ร้าน ส.ศักดิ์เจริญ อดีตประธานชุมชนหลายชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดจันทร์ ชุมชนต้นมะม่วง และชุมชนวัดเกาะ  

เห็นได้ว่า สภาพการเมืองของเทศบาลเมืองเพชรบุรีในปัจจุบันไม่มีความแตกต่างจากสภาพการเมืองในอดีต ยังคงเป็นการเมือง
ท้องถิ่นที่ข้ึนอยู่กับระบบอุปถัมภ์ของคนในตระกูลอังกินันทน์ อีกทั้งประชาคมในชุมชนส่วนใหญ่ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
ในรูปแบบของเครือข่ายทางการเมืองและทางเศรฐกิจการค้า  
7. อิทธิพลทางการเมืองที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

จากการสัมภาษณ์ นางอุไร เหลือเอก อายุ 70 ปี สมาชิกชุมชนรามราชนิเวศน์และประธานสาขาพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย 
เดิมคือ พรรคการเมืองใหม่ ซึ่งจัดตั้งโดยพันธมิตรฯ กล่าวถึง การมีส่วนร่วมกับเทศบาล ว่า “ในจังหวัดเพชรบุรีถือว่า มีพันธมิตร
มากที่สุดจังหวัดหนึ่ง ถึงตั้งเป็นสาขาพรรคได้ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นห้างร้านในตลาด ค้าขาย เป็นผู้มีปัจจัยไม่เดือดร้อน คนเหล่านี้
ส่วนใหญ่ถ้าเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ หรือไม่ก็ vote no ไม่เลือกใคร เกลียดนักการเมืองไปเลย และจะไม่
เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลด้วยเพราะถือว่ามีญาติลงสมัครพรรคเพื่อไทย มีลูกชายลงสมัคร สส.ในนามพรรคร่วมรัฐบาล” นางสมจิตต์ 
ปลื้มใจ อายุ 73 ปี สมาชิกชุมชนวิหารใหญ่ และสมาชิกพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย กล่าวถึง การมีส่วนร่วมกับเทศบาลว่า “ไม่เคย
เข้าร่วมกับเทศบาลเลย เคยมีคนมาชวนเป็น อสม.แต่ไม่เอา ชอบไปเคลื่อนไหวทางการเมืองมากว่า และทัศนคติทางการเมืองก็ไม่ตรงกันด้วย
กับเทศบาล ไม่เข้าไปยุ่งดีกว่า เวลาลงเลือกตั้งก็จะ vote no เพราะยังไม่ได้นักการเมืองที่ถูกใจที่จะท าให้เทศบาลพัฒนาให้ดีกว่านี้” 
ส่วนนางรัศมีลาวัลย์ สร้อยระย้า อายุ 54 ปี อาชีพ ธุรกิจโฆษณา  สมาชิกพรรคสังคมประชาธิปไตยและสมาชิกชุมชนต้นมะม่วง 
กล่าวถึง การมีส่วนร่วมกับชุมชนว่า “ ถ้ามาแจกเอกสารก็จะรับไว้ แต่ส่วนใหญ่ในชุมชนเค้าจะรู้ว่าความคิดทางการเมืองของเราเป็น
อย่างไร ก็จะไม่มาชวนเข้าร่วมกิจกรรมอยู่แล้ว จะชอบท ากิจกรรมเพื่อประเทศชาติมากกว่า”  

นางอวยพร พลบุตร ประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า “ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่สนับสนุน 
นายอติพล พลบุตร ผู้สมัครนายกเทศมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง และจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาล
เพราะถือว่าอยู่คนละฝั่งกัน” นายชวน คงเหลือ อายุ 75 ปี อาชีพ ข้าราชการบ านาญ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และชุมชนทรัพย์สิน 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี กล่าวถึง การมีส่วนร่วมกับเทศบาลว่า “เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มาเกือบ 30 ปีแล้ว เคยเป็นกรรมการ
ชุมชนนานแล้ว แต่ตอนนี้ลาออกแล้วเพราะไปลงสมัครกับพรรคประชาธิปัตย์ เทศบาลเค้าเลยไม่เอา  ตั้งแต่ประธานชุมชนคนเก่า
ลาออกก็ไม่ได้ไปเลย กิจกรรมอะไรก็ไม่ได้เข้าร่วม” นายอรรถวุฒิ เหลือเอก สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกชุมชน
รามราชนิเวศน์ กล่าวถึง การมีส่วนร่วมกับชุมชนว่า “ เคยเข้าร่วมประชุมกับชุมชนและกิจกรรมกับเทศบาลเมื่อครั้งยังเป็นประธาน
ชุมชนคนเก่าเพราะเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยกัน แต่พอเปลี่ยนประธานคนใหม่เป็นคนของเทศบาลก็ไม่ได้เข้าร่วมเลย 
พวกใครพวกมัน คนนอกกลุ่มก็ไม่กล้าเข้าไปหรอก” 

จากการสัมภาษณ์ นางสุจิตรา หลิวเมืองมา อายุ 65 ปี กรรมการชุมชนวัดลาด กล่าวถึง เหตุผลที่ต้องเข้าร่วมกับเทศบาลทั้งที่มี
ความเห็นต่างทางการเมืองว่า “มีหลายชุมชนที่เป็น เสื้อเหลือง ประธานและกรรมการชุมชนเคยเข้าร่วมชุมชนุมกับพันธมิตรและ 
กปปส. แต่ต้องท างานให้กับเทศบาล เป็น อสม.บ้างเป็นกรรมการชุมชนบ้างรวมทั้งตนเองด้วย ตนเองนั้นอยู่ในชุมชนแออัด 
ยังต้องการเงินเดือนในต าแหน่ง อสม. ถึงจะแค่ 600 คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังยากจน อยากไปเที่ยวดูงานที่เทศบาลเค้าจัดให้ ถ้าไปเอง
ก็ไม่มีเงินพอในส่วนนี้ พอเจ็บป่วยก็การเข้ารักษาที่สาธารณสุข ไม่มีเงินไปคลินิกหมอ เท่าที่เจอก็มีหลายชุมชนที่เป็นแบบนี้ ในชุมชน
ก็มีทั้งเหลืองและแดงปนกัน ชุมชนไหนเหลืองก็เหลืองหมด สีแดงก็จะไม่กล้าเข้าไป ชุมชนที่เป็นสีแดงก็เหมือนกัน แต่เวลาท างาน
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ให้เทศบาล เข้าประชุม ไปดูงาน ก็จะไม่พูดถึงสี เก็บเอาไว้” ส่วนนางสาวนพภา ทรัพย์พะวง อายุ 50 ปี อาชีพ รับจ้างทั่วไป 
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน สมาชิกชุมชนพระนครคีรี กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “มีอาชีพรับจ้างไปทั่ว ใครจ้างก็ท า ทาสีบ้าง รับจ้าง
เก็บดอกเบี้ยเงินกู้ เรียกว่าอะไรที่มีรายได้ก็ท า ตนเองเป็นพันธมิตรฯ แต่ปัจจุบันเป็น อสม.ให้กับชุมชนพระนครคีรีเพราะได้ดูแล
คนในชุมชนและมีเงินเดือนให้ด้วย” 

จากการสัมภาษณ์ นางกัลยา ผู้มีศีล ประธานชุมชนจันทราวาศ ซึ่งเป็นผู้มีความสนิทสนมกับนายพลยุทธ อังกินันทน์บุตรชาย
นายยุทธ อังกินันทน์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี และถือเป็น “หัวคะแนน” คนส าคัญของ
ตระกูลอังกินันทน์ นอกจากนีย้ังเป็นสมาชิกชาติไทยพัฒนา พรรคร่วมรัฐบาล ที่นายยุทธพล อังกินันทน์ สังกัดอยู่ กล่าวถึงการมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมของเทศบาลว่า “ฉันเข้าร่วมกิจกรรมทุกโครงการของเทศบาล เพราะได้รับการแต่งตั้งจากนายกฯให้เป็นประธาน
ชุมชน และฉันเองก็สนิทดีกับรองเปี๊ยบ (นายพลยุทธ อังกินันทน์) เคยช่วยงานเมื่อสมัยรองเปี๊ยบเป็นประธานชุมชนจันทราวาศ และ
เวลามีโครงการต่างๆ ของเทศบาล ฉันก็จะชักชวนเพื่อนๆ ญาติๆ คนรู้จัก ที่เคยลงคะแนนให้นายกฯ ให้มาร่วมกิจกรรมเป็นประจ า
ทุกครั้ง” นางสาวสมใจ ผิวผ่อง ประธานชุมชนพระปรางค์ มีความสนิทสนมกับนายยุทธ อังกินันทน์ มาร่วม 20 ปี เป็น “หัวคะแนน” 
ที่ส าคัญอีกคนหนึ่งของตระกูลอังกินันทน์ นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย สาขาจังหวัดเพชรบุรี กล่าวถึงการมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของเทศบาลว่า “ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมใดๆ ของเทศบาล จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี เนื่องจาก
คนใหญ่รักใคร่ นิยมชมชอบในตัวนายกฯยุทธมาก และเห็นว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นมีประโยชน์ต่อชุมชนมาก” นางสุรัตนา บุญนุรัติศัย 
สมาชิกชุมชนรามราชนิเวศ หนึ่งในแกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ประจ าจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวถึง
การมีส่วนร่วมของชุมชนราชนิเวศที่มีต่อกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองเพชรบุรี ว่า “เข้าร่วมงานกับทุกโครงการที่เทศบาล
จัดขึ้น เพราะรักและเคารพท่านนายกมาก รู้สึกว่ามีแนวคิดทางการเมืองคล้ายๆ กัน รัก ชอบ และเกลียดอะไร เหมือนๆ กัน ติดตาม
ช่วยงานแกมานานหลายปีแล้ว นายกแกดูแลลูกบ้านดี คนที่มาร่วมงานส่วนใหญ่ ก็พวก  ๆกันทั้งนั้น คุยกันสนุกถูกคอ เจอกันแทบทุกงาน”  
8. ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการภายใต้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
 ผลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการภายใต้
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ตามกลุ่มคน ดังนี้ 

8.1 กลุ่มคนที่นิยมพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ได้แก่พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนท่ัวไปที่เข้าร่วมกับพันธมิตร
ประชาชน เพื่อประชาธิปไตย หรือกลุ่ม “เสื้อเหลือง” คนกลุ่มนี้จะต่อต้านกลุ่ม “เสื้อแดง” หรือกลุ่มพรรคเพื่อไทยและกลุ่ม นปช. 
อย่างมาก และถือว่านายยุทธ อังกินันทน์เป็น “เสื้อแดง” เนื่องด้วยคนสนิทและหัวคะแนนที่รายล้อมนั้นต่างเป็น “เสื้อแดง” ทั้งสิ้น 
ด้วยเหตุนี้ คนกลุ่มนี้จึงไม่ต้องการจะเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีจัดขึ้นทั้งสิ้น 

8.2 กลุ่มคนท่ีนิยมพรรคประชาธิปัตย์ ได้แก่กลุ่มที่เป็นญาติพี่น้องกับนายอลงกรณ์ พลบุตร  อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ 
รวมทั้งกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โดยคนสองกลุ่มนี้จะถือว่า นายยุทธ อังกินันทน์เป็นฝ่ายตรงข้ามกับ
พรรคประชาธิปัตย์ จึงมีความคิดที่จะไม่เข้าร่วม หรือร่วมงานกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่มีนายยุทธ อังกินันทน์เป็นนายกเทศมนตรี
อยู่อย่างเด็ดขาด  

8.3 กลุ่มคนที่นิยมนายยุทธ อังกินันทน์ ได้แก่กลุ่มคนที่เป็นหัวคะแนน เป็นญาติสนิท หรือคนที่เคยได้รับการช่วยเหลือจาก
นายยุทธ อังกินันทน์ คนกลุ่มนี้จะเข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในแทบจะทุกขั้นตอนของการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี  

8.4 กลุ่มคนที่นิยมพรรคเพื่อไทย ได้แก่กลุ่มคนที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย และเป็นสมาชิก นปช. จังหวัดเพชรบุรี คนกลุ่มนี้ 
จะเข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในแทบจะทุกขั้นตอนของการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เนื่องจากมีความเช่ือว่า 
นายยุทธ อังกินันนทน์ ไม่ได้เป็น “เสื้อเหลือง” เพราะคนใกล้ชิดสนิทสนมกับนายยุทธ อังกินันทน์ไม่มีใครเป็น “เสื้อเหลือง” เลย 
ต่างเป็น “เสื้อแดง” ทั้งสิ้น 

8.5 กลุ่มคนท่ีไม่ได้รับอิทธิพลทางการเมืองใดๆ ได้แก่ กลุ่มคนที่ถึงแม้จะมีอุดมคติ ความคิดทางการเมืองตรงกันข้ามกับ
ฝั่งเทศบาลเมืองเพชรบุรี แต่ด้วยความจ าเป็นและต้องการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้นจริงๆ กลุ่มคน
เหล่านี้จะเข้าร่วมกิจกรรมก็ต่อเมื่อเล็งเห็นแล้วว่าตนเองได้รับประโยชน์โดยไม่ได้น าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเข้าร่วม 
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ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท้าบัญชีต้นทุนของผู้ประกอบการตลาดท่าย์น้้าข้ามภพ   
อ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

Problems and Obstacles in the Cost Accounting of Micro Entrepreneurs at Thanam Kampob Market, 
Amphoe Tayang, Phetchaburi Province. 

จันทรา ธนีเพียร 
สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีต้นทุนของผู้ประกอบการตลาด

ท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประชากรในการศึกษาคือ ผู้ประกอบการตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี จ านวน 61 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่Independent Sample t-
test, One-Way ANOVA or F-test และ Scheffé  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง30–40 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/
ปวช. ผลิตและจ าหน่ายอาหารคาว และมีประสบการณ์ในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าน้อยกว่า 3 ปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดท าบัญชีต้นทุน แยกเป็นรายด้านดังนี้    

1. ปัญหาด้านผู้จัดท าบัญชี พบว่า มีภารกิจต้องรับผิดชอบมาก ท าให้ไม่มีเวลาในการท าบัญชี และขาดความรู้ความเข้าใจ
ระบบบัญชี  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  

 2.  ปัญหาด้านเอกสารและกระบวนการจัดท าบัญชี พบว่า ไม่มีการเก็บรวบรวมเอกสารทางการบัญชี และไม่สามารถ
จ าแนกรายการสินทรัพย์ส่วนต่าง ๆ กับสินทรัพย์ของธุรกิจ  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  

3.  ปัญหาด้านการน าข้อมูลทางด้านการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ พบว่าไม่ทราบต้นทุนการผลิต และ
ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  

 4.  ปัญหาด้านการสนับสนุนการจัดท าบัญชี พบว่าการขาดแบบฟอร์ม เอกสาร ในการจัดท าบัญชี และการขาดผู้ให้
ความรู้ ช่วยเหลือ แนะน าการจัดท าบัญชี มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการในตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค้าส้าคัญ :  บัญชีต้นทุน, ตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ  

Abstract 
The purpose of this research was to survey problems and obstacles in the cost accounting of micro 

entrepreneurs at Thanam Kampob Market, Amphoe Tayang, Phetchaburi Province. The population were 61 
micro entrepreneurs at Thanam Kampob Market. The questionnaires were used to collect data. The data were 
analyzed by using percentage, means, standard deviation. Inferential  statistics  by using t-test, One-Way 
ANOVA, and Scheffe. 

Most of the population were female, age between 30-40  years old, with vocational degree or junior 
high school diploma. They also operated food vending for less than 3 years. problems and obstacles in the 
cost accounting were at the moderate level as follows: 

1. Problem of book recording. The owners were busy with all their works in the business, therefore, 
they did not have enough time to records their transactions. They also lack of knowledge and  understanding 
of  the accounting system.  

2. Problem of documents and accounting process. They did not collect the document necessary for 
the accounting. In addition, they did not separate their own assets from business assets. 

3. Problem of lacking the accounting information for decision making. The lacking of cost 
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information and real costs caused them to make decision without accounting information. 
4. Problem of accounting support.  The lack of accounting forms, and documents necessary to 

conduct cost accounting and support staff to help in bookkeeping was at the moderate level. 
It was also found that gender, age, level of education, and experience in doing business were not 

associated with the problems in conducting cost accounting of micro entrepreneurs at Thanam Kampob 
Market, Amphoe Tayang, Phetchaburi Province.  
Keywords : cost  accounting, Thanam Kampob Market 
 
 

1.  บทน้า 
 1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของงานวิจัย 

ในการจัดท าบัญชีนับว่ามีความส าคัญอย่างมาก  ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ด ารัสไว้ตอนหนึ่งว่า 
“เพียงแต่ราษฎรรู้จักการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน เมื่อถึงสิ้นเดือนก็น ารายรับรายจ่ายนั้นมาหักลบกันครั้งหนึ่ง หากท า
เช่นนี้ซ้ ากันทุกเดือนผู้จดบันทึกก็จะสามารถรู้ความเป็นไปได้ในครอบครัวได้อย่างแท้จริง นอกจากน้ันยังสามารถรู้ที่มาที่ไปของ
เงินทองของตนอย่างแท้จริง สามารถรู้ด้วยว่าอาชีพที่ตนท าอยู่สร้างก าไรให้ตนได้จริงหรือไม่ หรือค่าใช้จ่ายใดที่มากเกินไปควรต้อง
ปรับปรุงให้น้อยลงเพื่อให้มีก าไรมากขึ้น แต่ที่ส าคัญที่สุดก็คือ สามารถรู้ด้วยว่าควรจะขยายหรือลดขนาดงานของตนในอนาคต
ซึ่งก็หมายความว่า คนที่รู้วิชาบัญชีแม้เพียงง่าย ๆ ก็สามารถน าพาชีวิตครอบครัวให้ก้าวไปในอนาคตได้อย่างมั่นคงปราศจาก
การสุ่มเสี่ยงหรือมีโอกาสล้มเหลว เสมือนหนึ่งการมีความสามารถพิเศษสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้นั่นเอง เมื่ออาณาประชาราษฎร์
มีความเป็นปึกแผ่น ประเทศชาติก็จะก้าวรุดไปข้างหน้าด้วยความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ดังที่กล่าวว่ารู้บัญชี รู้ต้นทุน ชุมชน
เข้มแข็ง” (พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน, 2545 : 1) จากพระราชด ารัสข้างต้นจะเห็นว่าการจัดท าบัญชี
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งกับครัวเรือนและธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทผลิตสินค้าเพื่อขาย ธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป
หรือธุรกิจประเภทบริการย่อมมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าผู้ประกอบการทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง ก็จะท าให้ทราบ
ผลก าไรขาดทุนจากการด าเนินธุรกิจ แต่ธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการท าบัญชีแต่จะเน้นที่นวัตกรรม
ในการผลิต ทั้งที่การจัดท าบัญชีมีประโยชน์ต่อผู้จัดท าทั้งสิ้น การจัดท าบัญชีที่ถูกต้องผู้ประกอบการจะเริ่มลงรายการต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจตั้งแต่การลงทุน การรับ การจ่าย ของธุรกิจ นอกจากจะท าให้ผู้ประกอบการทราบจ านวนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และสามารถค านวณต้นทุนของสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังจะช่วยในการตัดสินใจก าหนดราคา
สินค้าหรือบริการ ช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ นอกจากนี้การจัดท า
บัญชีถือเป็นเครื่องมือหรือหลักฐานในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสถาบันการเงินหนึ่งในการเข้าหาแหล่งเงินทุน การบัญชีจึงถือเป็น
ภาษาของธุรกิจ (language of business) เนื่องจากการจัดท าบัญชีจะท าสะท้อนถึงผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของธุรกิจ
และความมั่นคงของธุรกิจ 

สถานการณ์ด้านการจัดบัญชีของ SMEs ไทยพบว่า ส่วนใหญ่กิจการไม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าบัญชี ขาดระบบบัญชีที่ดี
และขาดที่ปรึกษาด้านบัญชีที่ดี (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554) ตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ เกิดขึ้นจาก
ความตั้งใจและการรวมตัวของประชาชนชาวท่ายางและยางหย่อง อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี ที่ต้องการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ธรรมชาติริมแม่น้ าเพชรบุรี รวมทั้งเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม สร้างงานและสร้างอาชีพแก่ประชาชน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบุรี เทศบาลอ าเภอท่ายาง สื่อมวลชน การท่องเที่ยงแห่งประเทศไทยส านักงานเพชรบุรี และคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้ด าเนินงานตามนโยบายหนึ่งคณะ หนึ่งอ าเภอของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จนกลายเป็น 
“ตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ” ในปัจจุบัน และการส ารวจเบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ ยังไม่มีระบบบัญชีที่ดี ไม่มี
การจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี ไม่มีการค านวณต้นทุนการผลิต ไม่มีการคิดค่าแรงงานของตนเอง น าเงินที่ขายได้ในแต่ละวัน
ไปใช้ส่วนตัว การที่ผู้ประกอบการไม่มีการจัดท าบัญชีที่เป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถทราบต้นทุนการผลิต หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และ
ที่ส าคัญกิจการจะไม่ทราบผลการด าเนินงานที่แท้จริงว่าตนเองมีผลก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเท่าไร   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีต้นทุนเพื่อน ามาแนวทางในการพัฒนา 
การจัดท าบัญชีต้นทุนอย่างง่ายของผู้ประกอบการในตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจะช่วยเป็นข้อมูล
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ให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน มีระบบบัญชีที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการเพื่อจะสะท้อนถึงผลการด าเนินงานที่แท้จริงว่ากิจการมีผลก าไรหรือขาดทุนตลอดจนสามารถน ามูลทางด้านการบัญชี
มาเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจด้านต่าง  ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objective) 
  1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดท าบัญชีต้นทุนของผู้ประกอบการตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
  1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีต้นทุนของผู้ประกอบการผู้ประกอบการตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ 
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีต้นทุนของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีที่แตกต่างกันหรือไม่ 
 1.2.4 เพื่อเป็นแนวทางในวางแผนการพัฒนาผู้ประกอบการตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตามนโยบาย
หนึ่งคณะ หนึ่งอ าเภอ ของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีต้นทุน

ของผู้ประกอบการตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้จัดท าบัญชี ด้านเอกสารและ
กระบวนการจัดท าบัญชี ด้านการน าข้อมูลทางด้านการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ  และด้านการสนับสนนุการจดัท า
บัญชี 

 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการที่ผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่ตลาดท่าย์น้ า
ข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  จ านวน 61 ราย  

 1.3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการที่ตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
2.  วิธีด้าเนินการวิจัย  

2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 61 ราย 
2.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีในปัจจุบันของผู้ประกอบตลาดท่าย์น้ า
ข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีต้นทุนของผู้ประกอบการตลาด ท่าย์น้ าข้ามภพ 
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านผู้จัดท าบัญชี ด้านเอกสารและกระบวนการจัดท าบัญชี ด้านการน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและด้านการสนับสนุนการจัดท าบัญชี โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยมีการก าหนดคะแนนออกเป็น 5 ระดับ 

 ระดับ 5 หมายถึง มีระดับปัญหามากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง มีระดับปัญหามาก 
 ระดับ 3 หมายถึง มีระดับปัญหาปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีระดับปัญหาน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง มีระดับปัญหาน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 4 แนวทางในการจัดท าบัญชีต้นทุนอย่างง่ายของผู้ประกอบการตลาด ท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัด

เพชรบุรี ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามแบบเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ
ในการจัดท าบัญชีต้นทุนอย่างง่าย ทีผู่้ประกอบการต้องการและสามารถใช้งานได้จริง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ  

2.3 การตรวจสอบหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่า IOC คือ ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือ
ค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) แล้วให้ผู้เช่ียวชาญ 
3 คน ท าการตรวจสอบโดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อค าถาม แล้วน าผลคะแนนท่ีได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC 
ตามสูตรและมีเกณฑ์ดังนี ้

ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้ 
ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 - 1.00 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
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2.4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมุติฐาน ประกอบด้วย Independent Sample t-test, One-Way ANOVA or F-test 
และ Scheffé  
3.  ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มีการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.  ส่วนใหญ่ผลิตและจ าหน่ายอาหารคาว และมีประสบการณ์ในการผลิตหรือจ าหน่ายสินค้า น้อยกว่า 3 ปี  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีต้นทุนของผู้ประกอบการในตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการจัดท าบัญชีเพื่อทราบผลก าไรหรือขาดทุน แต่ไมมีการจัดเก็บข้อมูลทางการบัญชี เช่นเก็บเอกสาร
ใบเสร็จรับหรือใบส่งของต่างๆ ไม่มีการจดบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายรับหรือรายได้จากการขายสินค้า ไม่มีการจดบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
การจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่มีการจ าแนกประเภทของค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน เป็นต้น ไม่มีการการก าหนด
ค่าแรงของตนเองและคนในครอบครัวอย่างชัดเจน ไม่มีการจัดท าบัญชีด้วยตัวท่านเอง ไม่มีการจัดท าบัญชีโดยผู้อื่นจัดท าให้ เช่น 
สามี ภรรยา บุตร หลาน  หรือลูกจ้าง ไม่ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดท าบัญชี และมีหน่วยงานท่ีเข้ามาให้ความรู้ด้านการจัดท า
บัญชี 

ส่วนที่ 3 ระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีต้นทุนของผู้ประกอบการตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี   แยกเป็นรายด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  ปัญหาด้านผู้จัดท าบัญชี พบว่า มีภารกิจต้องรับผิดชอบมาก ท าให้ไม่มีเวลาในการท าบัญชี และขาดความรู้ความเข้าใจ
ระบบบัญชี มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  

2.  ปัญหาด้านเอกสารและกระบวนการจัดท าบัญชี พบว่า ไม่มีการเก็บรวบรวมเอกสารทางการบัญชี และไม่สามารถจ าแนก
รายการสินทรัพย์ส่วนต่างๆ กับสินทรัพย์ของธุรกิจ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 

3.  ปัญหาด้านการน าข้อมูลทางด้านการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ พบว่าไม่ทราบต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย
ทีแ่ท้จริง มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 

4.  ปัญหาด้านการสนับสนุนการจัดท าบัญชี พบว่าขาดแบบฟอร์ม เอกสาร ในการจัดท าบัญชี และการขาดผู้ให้ความรู้ 
ช่วยเหลือ แนะน าการจัดท าบัญชี มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดท าบัญชีต้นทุนของผู้ประกอบการในตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  แยกเป็นรายด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  เพศที่ต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการในตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05         

2.  อายุที่ต่างกัน มีปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการในตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

3.  ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการในตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

4.  ประสบการณ์หรือระยะเวลาในการผลิตและจ าหน่ายสินค้า มีปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการ
ในตลาดท่ายน์้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ส่วนที่ 5 แนวทางในการจัดท าบัญชีต้นทุนของผู้ประกอบการในตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีต้นทุน มีรูปแบบการจัดท าบัญชีอย่างง่าย มีการให้
ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการท าบัญชี และการน าข้อมูลทางด้านการบัญชีเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น 
การก าหนดราคาสินค้า การตัดสินใจผลิตหรือยกเลิกการผลิตสินค้า เป็นต้น และมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการค านวณต้นทุน
การผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจ  

ส่วนที่ 6 รูปแบบการจัดท าบัญชีต้นทุนอย่างง่ายที่ผู้ประกอบการในตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ต้องการให้ออกแบบขึ้นเพื่อน ามาใช้งานได้จริง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอรูปแบบการจัดท าบัญชีมีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
1) น ารายได้ หักออกด้วย ค่าใช้จ่าย 2) สามารถแยกค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและท าให้ทราบก าไรขาดทุนได้ 3) น ารายได้หักออกด้วย
รายจ่าย 4) น ารายรับหักรายจ่าย 5) ท าแบบรับ-จ่ายเช็คของเข้ากับของเหลือได้ 6) ท าแบบรายรับหักรายจ่ายอย่างละเอียด รวมทั้ง
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มีการจดบันทึกก าไรหรือขาดทุนอย่างชัดเจน 7) มีการค านวณต้นทุน ค่าแรง ค่าสึกหรอของอุปกรณ์ เพื่อทราบต้นทุนการผลิต 8) ท าเป็น
ระบบบัญชีส าเร็จรูป ที่มีระบบสารสนเทศรองรับ 9) ค านวณราคาต้นทุน น ามาหักกับราคาขาย และหักต้นทุนของยอดคงเหลือ ๆ 
และง่าย ๆ 10) ท าเป็นแบบฟอร์ม แบบตีตารางมีช่องวันที่ ช่องรายการ ช่องรายได้ ช่องค่าใช้จ่าย ช่องรวม โดยสามารถน ามา
เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อท าให้ทราบก าไรหรือขาดทุน 11) ท าเป็นรูปเล่มและมีตัวอย่างประกอบ 12) บัญชีรายวัน 
รายรับ รายจ่าย ต้นทุน เพื่อทราบผลก าไร และ 13) รูปแบบการจัดท าบัญชีอย่างง่าย โดยการท าบัญชีรับ-จ่าย โดยรูปแบบที่จะน ามาใช้งาน
ควรออกแบบง่าย ๆ และเข้าใจง่าย สามารถน าไว้จดบันทึกแบบเข้าใจง่าย  ควรออกแบบให้สั้น สามารถรับรู้ก าไรขาดทุน 
และมีการอบรมให้ความรู้ในการจัดท าพร้อมมีตัวอย่างประกอบเพื่อจะได้น าไปศึกษาและจัดท าบัญชีด้วยตนเองได้ 
4.  อภิปรายผล 

4.1  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีต้นทุนของผู้ประกอบการในตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
แยกเป็นรายด้านต่าง ๆ ดังนี ้

      4.1.1  ปัญหาด้านผู้จัดท าบัญชี พบว่า มีภารกิจต้องรับผิดชอบมาก ท าให้ไม่มีเวลาในการท าบัญชีซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุกัญญา ชัยวิชู (2554) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชากรในอ าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือน คือ มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมากท าให้
ไม่มีเวลาในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน และขาดความรู้ความเข้าใจระบบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุกัญญา ชัยวิชู (2554) พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือน คือ ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 

      4.1.2  ปัญหาด้านเอกสารและกระบวนการจัดท าบัญชี พบว่า ไม่มีการเก็บรวบรวมเอกสารทางการบัญชีซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุกัญญา ชัยวิชู (2554)  ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชากรในอ าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือน คือ ไม่สามารถจดจ ารายการ 
รายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ท าให้เกิดการหลงลืม และไม่สามารถจ าแนกรายการสินทรัพย์ส่วนต่างๆ กับสินทรัพย์ของธุรกิจ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ สุ่มเล็ก (2547) ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีปัญหาการจ าแนก
รายการระหว่างสินทรัพย์ส่วนตัวกับสินทรัพย์ของกิจการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรี ฮั่นวิวัฒน์ (2554) ได้ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า  มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี
ด้านการจ าแนกรายการว่าเป็นสินทรัพย์ของกิจการ ท าให้ไม่ทราบผลประกอบการที่แท้จริงของธุรกิจและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประนอม ค าผา (2549) ได้ศึกษาสภาพปัญหาทางด้านการจัดท าบัญชีของสถานประกอบการประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากัดและบริษัท
จ ากัดในเขตภาคอีสานตอนล่าง พบว่า มีจัดท าบัญชีไม่ครบถ้วน เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่สมบูรณ์ มีเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีแต่ลืมน ามาลงบัญชี  

    4.1.3  ปัญหาด้านการน าข้อมูลทางด้านการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ พบว่าไม่ทราบต้นทุนการผลิต และ
ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรี ฮั่นวิวัฒน์ (2554) ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจ
ชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีด้านการจ าแนกค่าใช้จ่ายในการผลิต (ต้นทุน
การผลิต) ออกจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งการที่ผู้ประกอบการไม่ทราบต้นทุนและค่าใช้จ่าย ท าให้ไม่สามารถค านวณ
ต้นทุนการผลิต และต้นทุนที่ไม่ใช่ต้นทุนการผลิตได้และจะไม่สะท้อนผลการด าเนินงานว่ากิจการมีก าไรหรือขาดทุนที่แท้จริง
เป็นจ านวนเท่าไร 

     4.1.4  ปัญหาด้านการสนับสนุนการจัดท าบัญชี พบว่า ขาดแบบฟอร์ม เอกสาร ในการจัดท าบัญชี และขาดผู้ให้ความรู้ 
ช่วยเหลือ แนะน าการจัดท าบัญชี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา ชัยวิชู (2554) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชากรในอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนด้านปัจจัยการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดท าบัญชีครัวเรือน พบว่า การที่ได้รับค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอท าให้มีการอยากท า
บัญชีมากข้ึน การได้รับความช่วยเหลือในการท าบัญชีท าให้การท าบัญชีเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และการได้รับการอบรมท าให้เข้าใจ
การจัดท าบัญชีและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง 

4.2  การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดท าบัญชีต้นทุนของผู้ประกอบการในตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  แยกเป็นรายด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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       4.2.1  เพศที่ต่างกัน กับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการในตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอลีณา เรืองบุญญา (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การจัดท าบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างของผู้ท าบัญชี สถานบริการภาครัฐในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี พบว่า เพศทีแ่ตกตา่งกนั
ของเจ้าหน้าที่ท่ีจัดท าบัญชี ท าให้มีปัญหาในการจัดท าบัญชีไม่แตกต่างกัน   

      4.2.2  อายุที่ต่างกัน กับปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการในตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอลีณา เรืองบุญญา (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การจัดท าบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างของผู้ท าบัญชี สถานบริการภาครัฐ ในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี พบว่า  เพศ 
อายุท่ีแตกต่างกันของเจ้าหน้าที่ท่ีจัดท าบัญชีท าให้มีปัญหาในการจัดท าบัญชีไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาภรณ์ 
เพ่งพิศ (2546) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาในการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร”พบว่า อายุของผู้ท าบัญชี
ไม่มีผลต่อปัญหาในการจัดท าบัญชี  

 4.2.3  ระดับการศึกษาที่ต่างกันกับปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการในตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ 
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของอลีณา เรืองบุญญา (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการจัดท าบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างของผู้ท าบัญชี สถานบริการภาครัฐ ในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี 
พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่ท่ีจัดท าบัญชี ท าให้มีปัญหาในการจัดท าบัญชีไม่แตกต่างกัน   

 4.2.4  ประสบการณ์หรือระยะเวลาในการผลิตและจ าหน่ายสินค้ากับปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดท าบัญชีของ
ผู้ประกอบการในตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาภรณ์ เพ่งพิศ 
(2546) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาในการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ประสบการณ์
ในการท างาน ระยะเวลาการเปิดด าเนินงาน ไม่มีผลต่อปัญหาในการจัดท าบัญชี 
5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
      ผู้ศึกษาขอเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถวางแผนและเตรียมการ

ในการจัดท าบัญชีต้นทุนอย่างง่าย ได้ดังนี้ 
 5.1.1 ด้านผู้จัดท าบัญชี ผู้ประกอบการควรมีการจัดหาผู้ท าบัญชีหรืออาจท าบัญชีด้วยตนเอง และศึกษาความรู้ ความเข้าใจ

ระบบบัญชี เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในด้านการประกอบวิชาชีพ แต่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี 
 5.1.2 ด้านเอกสารและกระบวนการจัดท าบัญชี ควรมีการเก็บรวบรวมเอกสารทางการบัญชีอย่างง่าย ๆ เช่น ด้านรับ 

มีการจดบันทึกรายได้หรือยอดขายในแต่ละวัน ส่วนด้านรายจ่ายมีการเก็บรวบรวม บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไป  
เพื่อป้องกันการหลงลืมแล้วน ามาจดบันทึกเรียงตามล าดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง เพื่อประโยชน์ในการค านวณต้นทุนการผลิต หรือ
การท าบัญชีรับ-จ่าย และควรจ าแนกรายการสินทรัพย์ที่เป็นของกิจการกับของส่วนตัวออกจากกัน เพื่อที่จะท าได้ทราบถึงผล
การด าเนินงานที่แท้จริงของธุรกิจนั้น ๆ   

 5.1.3 การน าข้อมูลทางด้านการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดท า
บัญชี การมีข้อมูลเกี่ยวการรับ การจ่ายเงินของธุรกิจ นอกจากจะท าให้ผู้ประกอบการทราบจ านวนต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และ
สามารถค านวณต้นทุนของสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังจะช่วยในการตัดสินใจก าหนดราคาสินค้าหรือบริการได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ขาดทุน อีกทั้งยังช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้  
นอกจากนี้การจัดท าบัญชีถือเป็นเครื่องมือหรือหลักฐานในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสถาบันการเงินหนึ่งในการเข้าหาแหล่งเงินทุน 

 5.1.4 ปัญหาด้านการสนับสนุนการจัดท าบัญชี ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชี โดยสร้างแบบฟอร์ม
หรือเอกสารในการจัดท าบัญชีอย่างง่าย พร้อมตัวอย่าง มีการเข้าไปช่วยเหลือ แนะน าการจัดท าบัญชีอย่างง่าย ซึ่งจะช่วยท าให้
ผู้ประกอบอยากท าบัญชีมากขึ้น 

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ และจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ 

อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มาออกแบบเป็นคู่มือการจัดท าบัญชีต้นทุนอย่างง่ายส าหรับผู้ประกอบการตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ 
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และเพื่อใช้ประโยชน์กับผู้ประกอบการอื่น ๆ หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจการจัดท าบัญชีต้นทุน 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

23 

ตลอดจนมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อสะท้อนผลการด าเนินงานของกิจการที่แท้จริงว่ามี
ผลก าไรหรือขาดทุน 
5.  กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยในครั้งนีส้ าเร็จลงได้ด้วยความเมตตาจากผู้เช่ียวชาญหลายท่านที่ให้ความรู้ ค าแนะน าจนงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
ขอบคุณผู้ประกอบการตลาดท่าย์น้ าข้ามภพ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ
ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จ และขอขอบคุณนักวิชาการ เจ้าของต ารา ผู้ช่วยสืบค้นข้อมูลทุกท่านที่ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
6.  เอกสารอ้างอิง 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ.  (2555).  การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS และ AMOS. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนสามัญ            

บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี. 
ประนอม ค าผา.  (2549). สภาพปัญหาทางด้านการบัญชีของสถานประกอบการประเภทห้างหุ้นส่วนจ้ากัดและบริษัทจ้ากัด            

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  งานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เนื่องในงานมอบ

รางวัลครูบัญชีอาสาและเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มประจ าปี 2557 ณ พระต าหนักจิตลดารโหฐาน  : วันที่ 12 มีนาคม 
2557 ในพระราชด ารัสพระราชทานเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (2545). 

วัชรีย์ ฮั่นวิวัฒน์.  (2554). ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท้าบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช.  งานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี. 

ศิริวรรณ สุ่มเล็ก. (2547). ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท้าบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กรณีศึกษาธุรกิจ
ขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์  สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย. 

สุกัญญา ชัยวิชู. (2554). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดท้าบัญชีครัวเรือนของประชากรในอ้าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี. 

สุภาพร เพ่งพิศ. (2546).  ปัญหาในการจัดท้าบัญชีของส้านักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร.  งานวิจัย. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น. 
อลีณา เรืองบุญญา.  (2554).  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดท้าบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างของผู้ท้าบัญชีสถานบริการภาครัฐ                

ในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี. งานวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.       
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แรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
Student’s Motives in choosing the Accounting Program in faculty 

of management science at  Phetchaburi Rajabhat University 
ณัฐธัญ พงษ์พานิช 

สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 032-493269 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาการบัญชีของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามสถานภาพทั่วไปด้าน เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา อาชีพของผู้ปกครองและความคาดหวัง
ด้านอาชีพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจ านวน 167 คน  เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ งานวิจัยนี้ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

1. ผลการวิจัย พบว่านักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. เกรดเฉลี่ย 2.00 - 3.00 อาชีพของผู้ปกครองของ
นักศึกษา มีอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระและนักศึกษาส่วนใหญ่มีความคาดหวังด้านอาชีพในการรับราชการ   

2. โดยภาพรวม นักศึกษามีแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านการยอมรับทางสังคมต่อวิชาชีพบัญชีมีแรงจูงใจสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพบัญชี 
ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านความถนัดและความสนใจต่อวิชาชีพบัญชี ด้านบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเลือกเรียนวิชาชีพ
บัญชี ตามล าดับ 

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ
ของผู้ปกครอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านความถนัดและความสนใจต่อวิชาชีพบัญชี  
เมื่อจ าแนกตามความคาดหวังด้านอาชีพ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
ค าส าคัญ :  แรงจูงใจ, สาขาวิชาการบัญชี 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) study the student’s motives in choosing the accounting 

program in faculty of management science at Phetchaburi Rajabhat University and 2) to compare the 
motivation of student as classified by sex  grade point  average  parent’s occupation and career expectancy. 
The target population of this study is the entry students of bachelor degree in accountancy. Data was 
collected by questionnaires. The statistical tools used in this study are percentage, t-test, Anova, Scheffe 
analysis. SPSS is used for data analysis at a statistical level of .05  

1) The research results indicate that the majority students of accounting program are female. The 
student grade point average is between 2.00-3.00 and their parent’s occupation was merchant and freelance. 
The majority of student career expectancy to work in the government service. 

2) The student had motivation of selecting accounting program in general at the high level. When 
considered by aspect, was found  that  social acceptance were the most motivation, occupational promotion 
and security, university image, aptitude and interested in accountant and personal expectation respectively.  

3) The analysis of difference between the average student’s motives in choosing the accounting 
program that there is a difference between the parent’s occupation in term of aptitude and interested in 
accountant. The analysis of difference between the average student’s motives in choosing the accounting 
program that there is a difference between career expectancy in term of university image. 
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1.  บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อ

การด ารงชีวิตของคนในแต่ละประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงในหลายๆ ประเทศที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ประเทศไทยจึงต้องมีบุคลากรที่มี
คุณภาพในด้านต่างๆ สามารถน าองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและเป็นหัวใจที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แนวทางที่ส าคัญคือการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยสถาบันการศึกษามีบทบาทที่ส าคัญ
ในการพัฒนาคน การพัฒนาการศึกษาจะต้องมีการพัฒนาทุกแขนงวิชาชีพและทุกระดับ อุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับหนึ่งที่ท า
หน้าที่ในการผลิตบุคลากร สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ค้นคว้าวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

 คณะวิทยาการจัดการเป็นหนึ่งในคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้จัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน
คือสาขานิเทศศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ (วิชาเอก การจัดการทั่วไป  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
การบัญชี) ในปีการศึกษา 2555 ได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการบัญชี) เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อให้เป็นช่ือ
หลักสูตรเฉพาะด้านการบัญชีโดยตรง และตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2543 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการก ากับดูแลและส่งเสริมการจัดท าบัญชีของภาคธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากล กฎหมายฉบับนี้ก าหนด
ว่า ผู้ที่จบปริญญาทางการบัญชีเป็นผู้ท าบัญชีได้ทุกขนาดธุรกิจส่วนผู้ที่จบระดับ ปวส.หรืออนุปริญญาท าบัญชีได้เฉพาะธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ในการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้เข้าร่วมเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการเพื่อลดหรือยกเลิกข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงตลาด จึงได้มี
การจัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการ วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีการท าข้อตกลงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
การเปิดเสรีทางการบริการในวิชาชีพบัญชีในปี พ.ศ. 2558  การศึกษาด้านการบัญชีเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะภาคธุรกิจและผู้ที่จบการศึกษาทางด้านการบัญชีนอกจากจะสามารถท างานภาคธุรกิจ ภาคราชการแล้วยังสามารถ
ประกอบอาชีพส่วนตัวได้อีกเช่นกัน จากความส าคัญของวิชาชีพบัญชีดังกล่าวข้างต้น การที่มีผู้เขา้มาศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
บัญชีบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี น่าจะมีแรงจูงใจหรือเหตุผลในการตัดสินใจ เช่น ความมีช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัย เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบาย การวางแผน การประชาสัมพันธ์ท่ีตรงกับเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะสมให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา แรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่ามีแรงจูงใจใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ส าหรับการวางแผนการเรียนการสอนทางด้านการบัญชี 
ผลิตบัณฑิตทางด้านการบัญชีที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรด้าน
การบัญชีของผู้ประกอบการ 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาการบัญชีของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีจ าแนกตามสถานภาพทั่วไปด้าน เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง และความคาดหวังด้านอาชีพ 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1  ขอบเขตของประชากรในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบัญชีของคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2556 และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/ 
2557 ซึ่งเป็นประชากรที่ใช้ในการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 167 คน         

  1.3.2  เวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจะใช้ช่วงเวลาเดือนมีนาคม 2557  
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  1.3.3  สถานที่เก็บข้อมูล คือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     1.3.4  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ (1) สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) แรงจูงใจในการเลือกเรียน

สาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษาในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ ด้านความถนัดและความสนใจต่อวิชาชีพบัญชี ด้านความมั่นคงและก้าวหน้า
ในวิชาชีพบัญชี ด้านการยอมรับทางสังคมต่อวิชาชีพบัญชี ด้านบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเลือกเรียนวิชาชีพบัญชี ด้านภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามปลายปิด (closed-ended questionnaire) โดยแบ่งเป็น 

ส่วนที่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา อาชีพของ
ผู้ปกครอง และความคาดหวังด้านอาชีพ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบมีจ านวน 4 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกเรียน สาขาวิชาวิชาการบัญชี ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัย ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
โดยจ าแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความถนัดและความสนใจต่อวิชาชีพบัญชี  ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ
บัญชี ด้านการยอมรับทางสังคมต่อวิชาชีพ  ด้านบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเลือกเรียนวิชาชีพบัญชีและด้านภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ  
ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการสร้างเครื่องมือ เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้ 
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชี ตามแนวคิด ทฤษฎีหลักการ และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชี แล้วน ามาประมวลเพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้าง
แบบสอบถาม 

2.  ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามรวมทั้งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการสร้าง
แบบสอบถามเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษาโดยก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัย 

3. สร้างเครื่องมือแบบสอบถามฉบับร่างเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษา ให้มีขอบเขต
ค าถามและประเด็นครอบคลุมใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความถนัดและความสนใจต่อวิชาชีพบัญชี  ด้านความมั่นคงและก้าวหน้า
ในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านการยอมรับทางสังคมต่อวิชาชีพ  ด้านบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเลือกเรียนวิชาชีพบัญชีและ
ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

4. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญศึกษาพิจารณาแบบสอบถามจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหาและส านวนภาษาพร้อมทั้งปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  

5. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการแก้ไขและปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับประชากรที่ต้องการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จ านวน 30 คน 
จากนั้นน าไปหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.891  

6. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม 2557 โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามแจกให้กลุ่มประชากรที่เป็นนักศึกษาสาขาวิชา

การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรบัญชีบัณทิต จ านวน 167 ชุด  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายข้อมูลของกลุ่มประชากร ดังนี้  
1.   การหาค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เพื่อแสดงถึงลักษณะของข้อมูล ทั่วไปเกี่ยวกับ

กลุ่มประชากร 
2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างตัวแปรอิสระ ลักษณะสถานภาพทั่วไป ได้แก่  เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา อาชีพของ

ผู้ปกครอง และความคาดหวังด้านอาชีพ และตัวแปรตาม เกี่ยวกับ แรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษา  5 ด้าน 
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ได้แก่ ด้านความถนัดและความสนใจต่อวิชาชีพบัญชี  ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านการยอมรับทาง
สังคมต่อวิชาชีพ  ด้านบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเลือกเรียนวิชาชีพบัญชีและด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูล เพื่อดูความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 

จากนั้นจึงน าแบบสอบถาม มาท าการลงรหัส และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
โดยสามารถน าเสนอได้ ดังนี้  

สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน การแจกแจง หรืออธิบายลักษณะทั่วไปของ
ข้อมูล หรือตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ตัวแปรตามสถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
สถิติเชิงอนุมานเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้วิธีการวัดโดยมาตราอันตรภาค (interval scale) ได้แก่ t-test 
ส าหรับตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova Analysis) ส าหรับตัวแปรอิสระที่มี
ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป กรณีพบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่อีกครั้งโดยใช้ 
Scheffe Analysis 
3.  ผลการวิจัย 

3.1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีส่วนใหญ่เป็นหญิง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. 
มีเกรดเฉลี่ย 2.00 – 3.00 อาชีพของผู้ปกครองของนักศึกษา มีอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ นักศึกษามีความคาดหวังด้านอาชีพ
ในการรับราชการ   

3.2 แรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบว่า 
นักศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้  แรงจูงใจ
ด้านความถนัดและความสนใจต่อวิชาชีพบัญชี พบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีแรงจูงใจโดยรวม
ในการเลือกเรียนอยู่ในระดับมาก (    = 3.76)  แรงจูงใจด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพบัญชี พบว่า นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีแรงจูงใจโดยรวมในการเลือกเรียนอยู่ในระดับมาก (    = 4.13) แรงจูงใจ
ด้านการยอมรับทางสังคมต่อวิชาชีพบัญชี พบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีแรงจูงใจ
โดยรวมในการเลือกเรียนอยู่ในระดับมาก (    = 4.23)  แรงจูงใจด้านบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเลือกเรียนวิชาชีพบัญชี พบว่า 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีแรงจูงใจโดยรวมในการเลือกเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (    = 3.24)  
และแรงจูงใจด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีแรงจูงใจ
โดยรวมในการเลือกเรียนอยู่ในระดับมาก (    = 3.90)   

3.3 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ปรากฏผลดังนี ้

 3.3.1  การเปรียบเทียบความแตกต่างแรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีจ าแนกตามสถานภาพ
ทั่วไปด้านเพศ พบว่า แรงจูงใจของนักศึกษาโดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน  

 3.3.2  การเปรียบเทียบความแตกต่างแรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีจ าแนกตามสถานภาพ
ทั่วไปด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับปวช. พบว่า แรงจูงใจของนักศึกษาโดยรวมไม่มี
ความแตกต่างกัน  

 3.3.3  การเปรียบเทียบความแตกต่างแรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีจ าแนกตามสถานภาพ
ทั่วไปด้านอาชีพของผู้ปกครอง พบว่า แรงจูงใจของนักศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความถนัดและความสนใจต่อวิชาชีพบัญชี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า นักศึกษาที่ผู้ปกครองที่มีอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ มีแรงจูงใจด้านความถนัดและความสนใจต่อ
วิชาชีพบัญชีมากกว่านักศึกษาที่ผู้ปกครองมีอาชีพอื่นๆ ( รับจ้าง ประมง)  

 3.3.4  การเปรียบเทียบความแตกต่างแรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีจ าแนกตามสถานภาพ
ทั่วไปตามความคาดหวังด้านอาชีพ พบว่า แรงจูงใจของนักศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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4.  อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชัย สอนศิริ 
(2551) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า แรงจูงใจในการเลือกเรียน
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนา
ตนเองมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการน าความรู้ไปช่วยเหลือสังคม ด้านหลักสูตร 
ด้านช่ือเสียงสถาบันและด้านสวัสดิการ มีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอิทธิพลของบุคคล
และสื่อ  และด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา  มีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับ
งานวิจัย เอนก ณะชัยวงศ์ (2553)  ได้ศึกษา การศึกษาความคิดเห็นต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาภาคปกติ ในระดับปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อยู่
ในระดับมากคือ หลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือก  รองลงมาคือ อาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงใหม่มีความรู้ความสามารถในถ่ายถอดความรู้  ส่วนปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการแข่งขันที่ส่งผลต่อการเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อยู่ในระดับมากคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่มีหลักสูตรที่เป็นวิชาชีพถ้าเรียนจบ
สามารถรับราชการได้ รองลงมาเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐจึงมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า
มหาวิทยาลัยอื่นๆบุปผา พุกจ าปา (2553) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนแผนการเรียนสาขาพาณิชยกรรม ของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม) พบว่า นักเรียนมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนแผนการเรียนสาขา
พาณิชยกรรม ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม) โดยรวมและรายด้านว่ามีแรงจูงใจอยู่ใน
ระดับมาก  นพมาศ ปลัดกอง (2553) ได้ศึกษา  การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจระหว่างนักศึกษากลุ่มสมัครเรียนและนักศึกษากลุ่ม
พนักงานในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันปัญญาภิวัฒน์ พบว่า นักศึกษากลุ่มสมัครเรียนและกลุ่มพนักงาน   
มีแรงจูงใจภายในและภายนอกไม่มีความแตกต่างกัน และแรงจูงใจภายในโดยรวมอยู่ในระดับมากและแรงจูงใจภายนอกโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  สอดคล้องกับงานวิจัย ประศาสน์ ใสวงศ์ (2552) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่า นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
มหาบัณฑิตโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัย ธัชพงษ์ เอี้ยวสกุล (2551) ได้ศึกษาแรงจูงใจ
ในการเลือกเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 และช้ันปีที่ 3 โรงเรียนพาณิชยการ
เพชรบุรี พบว่า นักเรียนมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จากผลการวิจัยที่ปรากฏนักศึกษามีแรงจูงใจด้านการยอมรับทางสังคมต่อวิชาชีพบัญชี มากกว่าด้านอื่นๆ ทั้งนี้
เป็นเพราะวิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทักษะและจรรยาบรรณขั้นสูงในการปฏิบัติงาน สามารถประกอบวิชาชีพได้ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน สามารถสร้างช่ือเสียงได้รับการยกย่องและยอมรับจากสังคม ซึ่งเป็นไปตาม
ความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากระดับต่ าสุดไปยังระดับสูงสุดดังนี้ คือ ความต้องการของร่างกาย ความต้องการ
ความมั่นคงหรือความปลอดภัย  ความต้องการยอมรับหรือความต้องการทางสังคม ความต้องการการยกย่องและความต้องการ
ความส าเร็จในชีวิต กล่าวโดยสรุป เมื่อความต้องการในระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะมีความต้องการอื่นในระดับ 
ที่สูงขึ้นต่อไปซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของ Maslow เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการพื้นฐานตามความต้องการ
ของมนุษย์ซึ่งมีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากระดับต่ าสุดไปยังระดับสูงสุด (อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545 : 42) นักศึกษา
ที่ผู้ปกครองมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีด้านความถนัดและความสนใจต่อ
วิชาชีพมากกว่านักศึกษาที่ผู้ปกครองมีอาชีพด้านอื่นๆ (รับจ้าง ประมง) อาจมาจากสาเหตุ นักศึกษาที่เลือกเรียนทางด้านการบัญชี
โดยพื้นฐานต้องมีความสนใจในวิชาทางด้านธุรกิจ ซึ่งผู้ปกครองของนักศึกษาที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนอาจจะมี
อิทธิพลทางความคิดเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจมากกว่าผู้ปกครองของนักศึกษาที่มีอาชีพด้านอื่น (รับจ้าง ประมง) ท าให้นักศึกษา 
ที่ผู้ปกครองมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมีแรงจูงใจด้านความถนัดและความสนใจต่อวิชาชีพมากกว่านักศึกษาที่ผู้ปกครอง 
มีอาชีพด้านอื่นๆ (รับจ้าง ประมง) นักศึกษาที่มีความคาดหวังด้านอาชีพมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในระดับมาก เนื่องจาก นักศึกษาจะค านึงถึงภาพลักษณ์  
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษาแล้ว  



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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5.  ข้อเสนอแนะการวิจัย  
ปัจจุบันการบัญชีเป็นวิชาชีพที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาด้านนี้โดยตรงเท่านั้นจึงจะประกอบอาชีพได้ซึ่งเป็นหลัก

สากลที่ใช้ทั่วไปท้ังในและต่างประเทศ จากผลการวิจัย เรื่อง “แรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. เนื่องจากวิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชนและมีผลต่อความส าเร็จ

ขององค์ วิชาชีพบัญชีจึงมีองค์กรทางวิชาชีพควบคุมหลักสูตรอีกระดับหนึ่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในประเทศไทยองค์กร
วิชาชีพทางการบัญชีคือสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานในวิชาการทางบัญชี ดังนั้นในการคัดเลือก
นักศึกษาจะต้องก าหนดเกณฑ์ที่สูงพอสมควรเพื่อให้ได้นักศึกษาที่ความสนใจต่อการเรียนและการตั้งใจในประกอบวิชาชีพทางการ
บัญชีอย่างแท้จริง ซึ่งจะท าให้นักศึกษาสามารถเรียนได้อย่างราบรื่นและจบไปอย่างมีคุณภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ทางบัญชี 

2. สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่นักศึกษาให้ความส าคัญที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคือ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องสร้างจุดเด่นท่ีส าคัญที่จะท าให้
มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับตลอดไป ทั้งความพร้อมด้านอาคารสถานที่  บุคลากร อุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
ประการส าคัญคือ การบริหารหลักสูตรที่จะต้องค านึงถึงผลต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในองค์กรต่างได้เป็นอย่างดี 
และมีคุณธรรม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการศึกษา แรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี เพื่อให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการวิจัยดังนี้ 
1. ควรศึกษาหลักสูตรและประเมินผลหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ 

เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ควรติดตามผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อน าข้อมูลในด้านต่างๆ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา

มาพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
3. ควรศึกษา แรงจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี กาญจนบุรี หมู่บ้านจอมบึงและนครปฐม เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร 
6.  กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจในครั้งนี้ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ นับตั้งแต่การเสนอหัวข้อในการท าวิจัย การค้นคว้าข้อมูลต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงรายงานการวิจัยและน าเสนอเป็นบทความวิจัย ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย ผู้วิจัย
จึงขอแสดงความขอบคุณทุกๆ ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการวิจัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ าสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์ 
ที่กรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า พร้อมทั้งข้อคิดที่เป็นประโยชน์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
นักศึกษาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Try out) เครื่องมือในการวิจัยและนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

หากงานวิจัยนี้มีคุณค่าและความดีอยู่บ้าง ผู้วิจัยขอยกเอาคุณค่าที่เกิดขึ้นและความดีนั้นให้แก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนสนับสนุนและ
ช่วยเหลือตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  แต่ถ้ามีข้อขาดตกหรือบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะขอน้อมรับไว้แต่เพียง
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ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Motivational Factors in Choosing to Study Bachelor of Business Administration 
Program in Marketing of Phetchaburi Rajabhat University Students 

ณัฐประภา  นุ่มเมือง1  กัลยา สมมาตย์2 จรรยาพร บุญเหลือ3 และสุธาสินี อัมพิลาศรัย4 
1, 2, 3, 4คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

และ 2) เปรียบเทียบปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จ าแนกตามเพศ เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน และภูมิล าเนา ประชากร
ทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1-3 ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ภาคการศึกษา 1/2556 
รวมทั้งหมด 94 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test และ F-test (one-
way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe 

ผลการวิจัยพบวา่ ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ที่นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่ามีความส าคัญเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเป็นอย่างดี  
อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี  หลักสูตรสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง อาจารย์มีความใส่ใจและเป็นกันเอง และหลักสูตรเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า เพศ เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และ
ภูมิล าเนา มีระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นรายได้รวมของ
ครอบครัวต่อเดือนของนักศึกษา มีระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยกลุ่มรายได้มากกว่า 60,000 บาทขึ้นไป มีความคิดเห็นในภาพรวมของปัจจัยจูงในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านเนื้อหาหลักสูตร
มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน มากกว่า กลุ่มรายได้ 20,001-40,000 บาท และกลุ่มรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท 
ค าส าคัญ : ปัจจัยจูงใจศึกษาต่อ, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) examine the motivational factors in choosing to study 

Bachelor of Business Administration Program in Marketing and 2) compare the motivational factors in choosing 
to study Bachelor of Business Administration Program in Marketing of Phetchaburi Rajabhat University students 
based on gender, high school’s GPA ,  total family monthly incomes, and domicile. The population was 94 first 
to third year students who studied in Bachelor of Business Administration Program in Marketing at Phetchaburi 
Rajabhat University in 1/2556 academic year. The research instruments were questionnaire. Data were analyzed 
by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean standard deviation and using t-test, F-test (one-
way ANOVA) and analysis of the difference by Scheffe. 

The research results were as follows ; The motivational factors in choosing to study Bachelor of 
business administration  program in marketing of Phetchaburi Rajabhat University students that affected the 
students’s decision making, sorted by descending were ; the instructors were knowledgeable and  
understanding the content as well, teachers were good models,  the curriculum leading to practical, teachers 
were attentive and friendly and the last one,  the curriculum was a requirement of the labour market. The 
students who were different in gender, high school’s GPA, and domicile were insignificantly different in their 
motivational factors in choosing to study. However, students who were different in their total family monthly 
incomes were significantly different in their overall product factors in the curriculum content was in accordance 
with the current situation, with statistic significant of 0.05 which decision making of 60,000 baht over income 
groups more than 20,001-40,000 baht income groups and  20,000 baht lower income groups.  
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1.  บทน า 

1.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถน้ัน ต้องพัฒนาในด้านการศึกษาและเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

จึงจะท าให้ประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ แต่การจะได้รับโอกาสทางการศึกษาของประเทศไทย ยังมีปัญหาและอุปสรรค
หลายอย่าง ซึ่งเกิดจากปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และระบบการศึกษา จึงท าให้ปัจจุบันนี้การศึกษาของไทยในระดับ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับพื้นฐานหรือระดับอุดมศึกษา ยังมีปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข แต่โอกาสของเยาวชนไทยที่จะได้รับการศึกษา
นั้นยังมีอุปสรรคอีกหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ และปัญหาครอบครัว ที่ส่งผล
กระทบต่อการสูญเสียโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทย ซึ่งในอดีตเยาวชนไทยมีโอกาสได้เรียนเพียงแค่ระดับช้ันประถมศึกษา
เท่านั้น แต่ปัจจุบันประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาที่สูงถึงระดับมัธยมศึกษา และมีโอกาสในการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาด้วย 
ด้วยความช่วยเหลือของภาครัฐในเรื่องเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (เอนก ณะชัยวงค์, 2553) การศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญ
ในการผลิตก าลังคนระดับสูง และในปัจจุบันการศึกษาระดับนี้มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง เนื่องจาก การขยายตัวและการยก
ฐานะของมหาวิทยาลัยใหม่ ส่งผลให้มีการเปิดหลักสูตรที่หลากหลาย ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของไทยมีจ านวนทั้งสิ้น 169 แห่ง  
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงประชากรในวัยเด็กที่มีแนวโน้มลดลง ท าให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาที่เป็นตัวป้อนเข้าระดับอุดมศึกษามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างคงที่และมีแนวโน้มลดลง จากการคาดการณ์ของ
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) คาดว่ากลุ่มประชากรวัยเด็ก
จะลดลงจากร้อยละ 24.65 เป็น 17.95 ของประชากรทั้งหมด ในปี พ.ศ.2563 ในจ านวนนี้เด็กวัย 18-21 ปี ลดลงจาก 4.30 ล้านคน 
เป็น 3.77 ล้านคน ตามล าดับ นับเป็นสัญญาณที่ส่งผลต่อจ านวนที่น่ังของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและชุมชน ปัจจุบัน
มีการเรียนการสอนครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหมด 8 คณะ 
48 สาขาวิชา โดยมีสาขาวิชาการตลาด เป็นสาขา 1 ใน 6 สาขา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด ภาคปกติ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ 
พร้อมทั้งพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนงาน โดยน าทฤษฎีมาบูรณาการ และ   
มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงภาวะผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม ดังปรัชญาที่ว่า “วางแผนดี 
ปฏิบัติได้ มีใจอาสา” (สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556) สาขามีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากการส่งนักศึกษา
เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ และได้รับรางวัลทั้งในระดับสถาบัน ท้องถิ่น และระดับชาติ แต่ปัญหาที่สาขาวิชาประสบคือ จ านวน
นักศึกษาที่มีแนวโน้มลดลงในแต่ละปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานของนักศึกษาที่ได้รับ ปัจจุบันมีนักศึกษาเรียนอยู่ จ านวน 109 คน 
ซึ่งถือเป็นจ านวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสาขาวิชาอื่นในคณะวิทยาการจัดการ นอกจากปัญหานี้แล้วยังมีปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
หลังจากนักศึกษาเข้ามาศึกษาแล้วในทุกภาคการศึกษาจะมีนักศึกษาออกในระหว่างการเรียนในทุกระดับช้ันปี โดยเฉพาะในระดับ 
ช้ันปีท่ี 1 และ 2 จะมีอัตราการออกที่สูง จนท าให้จ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาในแต่ละปีมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนรับเข้าเรียน
ในภาคการศึกษาแรก 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเห็นความจ าเป็น
ทีจ่ะต้องศึกษาถึงปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และศึกษาถึงปัจจัยจูงใจเหล่านั้น
ว่าแตกต่างกันตามเพศ เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน และภูมิล าเนา ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1, 2 และ 3 และ
ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 1/2556 เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงแนวทาง
การประชาสัมพันธ์การแนะแนว เพื่อจูงใจให้เกิดความสนใจ และความต้องการเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาการตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 
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 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตาม เพศ เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน และภูมิล าเนา 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ช้ันปีที่ 1, 2 และ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 1/2556 โดยท าการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีเท่านั้น ระยะเวลาในการวิจัยเริ่มตั้งแต่ เมษายน 2557 – มีนาคม 2558 
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ได้เลือกพื้นที่ท่ีศึกษา คือ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชากร
ทีศ่ึกษาแบ่งเป็น คือ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1, 
2 และ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1/2556 ทุกคน รวมทั้งสิ้น 94 คน ได้ด าเนินการเก็บโดยวิธีการใช้แบบสอบถาม จ านวน 
94 ชุด สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจการเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาการตลาด ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี รูปแบบค าถามมีทั้งค าถามแบบปลายเปิดและปลายปิด ซึ่งรายละเอียดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวจิัยโดยทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่าง 30 ราย ได้ค่าแอลฟ่าเท่ากับ 0.781 และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
ความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว ด้วย t-test และความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (one-way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe  
3.  ผลการวิจัย  

3.1  ผลการวิจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า นักศึกษาเป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.70 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1 เกรดเฉลี่ย
สะสมปัจจุบัน 2.01-2.50 ร้อยละ 44.80 เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า เกรด 2.51-3.00  ร้อยละ 29.20 บิดาประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ ร้อยละ 34.00 มารดาประกอบธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ ร้อยละ 42.60 บิดาจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 51.60 มารดาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 52.10 ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท 
ร้อยละ 53.20 มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ 40.40 และจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจากโรงเรียน
เขตจังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ 43.62  

3.2  ผลการวิจัยด้านปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี พบว่า นักศึกษาให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจ โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน ในระดับมาก (   = 3.97, SD = 0.491) 
เรียงตามล าดับได้ดังนี้ อันดับ 1 ด้านบุคลากร (   = 4.24 , SD = 0.602) รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์ (   = 4.11, SD = 0.462) 
ด้านสถานที่ (   = 4.05, SD = 0.603) ด้านลักษณะทางกายภาพ (   = 3.91, SD = 0.684) ด้านกระบวนการให้บริการ (   = 3.89, 
SD = 0.599) ด้านราคา (   = 3.84, SD = 0.612) และด้านการส่งเสริมการตลาด (   = 3.78, SD = 0.780) ตามล าดับ ดังรายละเอียดที่
แสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ทั้ง 7 ด้านโดยภาพรวม 

ปัจจัยจูงใจโดยภาพรวม 7 ด้าน    S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับที่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.11 .462 มาก 2 
ด้านราคา 3.84 .612 มาก 6 
ด้านสถานที ่ 4.05 .603 มาก 3 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.78 .780 มาก 7 
ด้านกระบวนการให้บริการ 3.89 .599 มาก 5 
ด้านบุคลากร 4.24 .602 มาก 1 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.91 .684 มาก 4 

รวม 3.97 .491 มาก  
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 และเมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นรายด้านพบว่ามีรายละเอียดดังนี้ 
 อันดับที่ 1 ปัจจัยจูงใจด้านบุคลากร นักศึกษาให้ความคิดเห็นกับอาจารย์ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเป็นอย่างดี 

มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเป็นอันดับ 1 (  =4.33, S.D.=.724) รองลงมา อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี (  =4.29, 
S.D.=.713) และอาจารย์มีความใส่ใจและเป็นกันเอง (  =4.19, S.D.=.737) ตามล าดับ  

 อันดับที่ 2 ปัจจัยจูงใจด้านผลิตภัณฑ์ นักศึกษา ให้ความคิดเห็นกับหลักสูตรที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง มีค่า
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เป็นอันดับ 1 (  =4.22, S.D.=.607) รองลงมา หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
(  =4.16, S.D.=.661) หลักสูตรเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และวิเคราะห์เป็น (  =4.16, S.D.=.677) และเนื้อหา
หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน (  =4.03, S.D.=.557) ตามล าดับ 

 อันดับที่ 3 ปัจจัยจูงใจด้านสถานที่ นักศึกษาให้ความคิดเห็นกับอาคารและห้องเรียนที่กว้างขวาง มีค่าความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากเป็นอันดับ 1 (  =4.16, S.D. =.708) รองลงมาอยู่ใกล้แหล่งชุมชน/ศูนย์การค้า (  =4.02, S.D.=.789) และ
การเดินทางได้สะดวก (  =3.98, S.D.=.829) ตามล าดับ 

 อันดับที่ 4 ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะทางกายภาพ นักศึกษาให้ความคิดเห็นกับสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ร่มรื่น และ
ปลอดภัย มีค่าความความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเป็นอันดับที่ 1 (  =4.15, S.D.=.671) รองลงมา มีอุปกรณ์การเรียนการสอน
ที่ทันสมัย (  =4.14, S.D.=.742) และมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ (  =3.74, S.D.=.927) ตามล าดับ 

 อันดับที่ 5 ปัจจัยจูงใจด้านกระบวนการให้บริการ นักศึกษาให้ความคิดเห็นกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเป็นอันดับ 1 (  =4.30, S.D.=.647) รองลงมา มีการให้ค าแนะน าและดูแลเอาใจใส่ระหว่าง
การศึกษา (  =3.95, S.D.=.724) และระบบการลงทะเบียนและการช าระเงิน (  =3.64, S.D.=.993) ตามล าดับ 

 อันดับที ่6 ปัจจัยจูงใจด้านราคา นักศึกษา ให้ความคิดเห็นกับค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสม มีค่าความเห็นด้วยอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากเป็นอันดับ 1 (  =3.91, S.D.=.757) รองลงมา มีทุนสนับสนุนการศึกษา (  =3.91, S.D.=.876) ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรม
เสริมมีความเหมาะสม(  =3.79, S.D.=.746) และค่าใช้จ่ายด้านเอกสารมีความเหมาะสม (  =3.73, S.D.=.736) ตามล าดับ  

 อันดับที ่7 ปัจจัยจูงใจด้านการส่งเสริมการตลาด นักศึกษา ให้ความคิดเห็นกับสาขาวิชาการตลาดมีผลรางวัลการประกวด
แผนระดับชาติ มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเป็นอันดับ 1 (  =3.90, S.D.=1.006) รองลงมา การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์หรือสื่ออื่นๆ ทั่วถึง (  =3.85, S.D.=.903) และการแนะแนวจากมหาวิทยาลัย (  =3.78, S.D.=1.007) ตามล าดับ 

3.3  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ เกรด
เฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน และภูมิล าเนา กับปัจจัยจูงใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบว่า 

 3.1.1  เพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ  ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.1.2  นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจทั้ง 7 ด้าน 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.1.3  รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือนของนักศึกษา ที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจด้านผลิตภัณฑ์ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มรายได้มากกว่า 60,000 บาทขึ้นไป มีความคิดเห็นในภาพรวมของปัจจัย
จูงในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านเนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน มากกว่า กลุ่มรายได้ 20,001-40,000 
บาท และกลุ่มรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท 

 3.1.4  นักศึกษาที่มีภูมิส าเนา แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา
ด้านสถานที่ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านกระบวนการด้านบุคลากรและด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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4.  สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า นักศึกษาเป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1 เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน 2.01-2.50 

เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า เกรด 2.51-3.00 บิดาและมารดาประกอบธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ บิดาและ
มารดาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี และ
จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่าจากโรงเรียนเขตจังหวัดเพชรบุรี  

ผลการวิจัยด้านปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
พบว่า นักศึกษาให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจ โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน ในระดับมาก เรียงตามล าดับได้จากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
1) ด้านบุคลากร 2)ด้านผลิตภัณฑ์ 3)ด้านสถานท่ี 4)ด้านลักษณะทางกายภาพ  5)ด้านกระบวนการให้บริการ 6)ด้านราคา และ 
7)ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นรายด้าน สามารถเรียงล าดับความคิดเห็นจากเห็นด้วย
มากไปหาเห็นด้วยน้อยได้ดังนี ้

 อันดับที่ 1 อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเป็นอย่างดี (  =4.33, S.D.=.724) 
 อันดับที ่2 อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี (  =4.29, S.D.=.713) 
 อันดับที ่3 หลักสูตรสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง (  =4.22, S.D.=.607) 
 อันดับที ่4 อาจารย์มีความใส่ใจและเป็นกันเอง (  =4.19, S.D.=.737) 
 อันดับที ่5 หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน (  =4.16, S.D.=.661) 
 อันดับที ่6 หลักสูตรเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และวิเคราะห์เป็น (  =4.16, S.D.=.677) 
 อันดับที ่7 มีอาคารและห้องเรียนที่กว้างขวาง (  =4.16, S.D.=.708) 
 อันดับที ่8 อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย (  =4.16, S.D.=.738) 
 อันดับที ่9 มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย (  =4.15, S.D.=.671) 
 อันดับที ่10 มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย (  =4.14, S.D.=.742) 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ย

สะสมระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน และภูมิล าเนา กับปัจจัยจูงใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบว่า  เพศ เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า และ 
ภูมิล าเนา มีระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจทั้ง 7 ด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรายได้รวมของ
ครอบครัวต่อเดือนของนักศึกษา ที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน โดยกลุ่มรายได้
มากกว่า 60,000 บาทขึ้นไป มีความคิดเห็นในภาพรวมของปัจจัยจูงในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านเนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้อง
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน มากกว่า กลุ่มรายได้ 20,001-40,000 บาท และกลุ่มรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
5.  อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าปัจจัยจูงใจด้านบุคลากร เป็นปัจจัยที่จูงใจให้มี
นักศึกษาสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาการตลาดอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ 1 ที่เป็นเช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่า ในปัจจุบันการศึกษาคือ 
สิ่งที่จะน าพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และสิ่งที่ส าคัญที่สุดของการศึกษาคือ การที่มีแม่แบบ แม่พิมพ์ ที่ดี 
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรที่สอน เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีไปยังลูกศิษย์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ จึงท าให้
นักศึกษาส่วนใหญ่มองว่าสิ่งที่จะจูงใจให้คนเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาการตลาด คือ บุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วรอัปสร 
บุปผา (2555) เรื่องช่ือเสียงและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พบว่า ปัจจัยทางด้านบุคคล ได้แก่ 
อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี อาจารย์มีคุณภาพและมีการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความเต็มใจ และรวดเร็ว จึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มากที่สุด 

 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าปัจจัยจูงใจด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่จูงใจให้มี
นักศึกษาสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาการตลาดอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ 2 ที่เป็นเช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่า นักศึกษาวิชาการตลาด
ส่วนใหญ่ เล็งเห็นว่านอกจากสาขาวิชาการตลาดจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแล้ว สาขาวิชาการตลาดยังจะต้องมี
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หลักสูตรที่สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เน้นให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความทันสมัย เนื้อหาสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และตรงความต้องการของผู้เรียน จึงจะจูงใจให้นักศึกษาอยากที่จะศึกษาต่อสาขาวิชาการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ (2548)  ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตรส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 2 รองจากปัจจัยด้านบุคลากร ท าให้เห็นว่าแม้ระยะเวลา
ที่ห่างกัน 10 ปี นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญกับหลักสูตรเหมือนเดิม เพราะ หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบันเป็น
ที่ได้รับความนิยม เนื้อหาวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรสามารถประยุกต์ เนื้อหาวิชาให้เข้ากับสภาวะสังคม การประกอบอาชีพ และ
เทคโนโลยี แต่ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทรงธรรม ธีระกุล และคณะ (2553) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีความคิดเห็นและให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัย
ในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ จากปัจจัยทั้ง 7 ด้านให้ความส าคัญด้านหลักสูตรมาก
เป็นอันดับ 1 เพราะ หลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จะเห็นได้จากการที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และออกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) เพื่อให้ทุกมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าปัจจัยจูงใจด้านสถานที่และด้านลักษณะทาง
กายภาพ เป็นปัจจัยที่จูงใจให้มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาการตลาดอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ 3และ 4 ที่เป็นเช่นนี้สามารถ
อธิบายได้ว่า การที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้เขตชุมชน มีการเดินทางสะดวก มีอาคารเรียน ห้องเรียนที่ทันสมัยสวยงาม มีสภาพแวดล้อม
สะอาด ร่มรื่น  จะช่วยจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาอยากเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสุรางค์ โค้วตระกูล (2544 : 160-161) 
ซึ่งกล่าวว่า มนุษย์ต้องการความปลอดภัยและมั่นคง ต้องการการปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตราย การเลือกสถานศึกษาของนักเรียน
นักศึกษาจึงให้ความส าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถาบันอย่างดี มีความปลอดภัยต่อนักศึกษา มีอาคารสถานที่พร้อม 
เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา มีอาคารที่กว้างขวาง สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับการศึกษา มีการปรับปรุง
พัฒนาอาคารสถานท่ีให้อยู่ในสภาพท่ีดีมีความเหมาะสมอยู่เสมอ มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ร้านค้า ไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ต 
สถานท่ีออกก าลังกาย มีหอพักภายในสถาบันหรือบริเวณใกล้เคียง และความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง แต่ไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ จิตติมา พัดโบก (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ที่พบว่า สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
มีน้ าหนักในการตัดสินใจในระดับส าคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยในเรื่องของการมีอุปกรณ์การเรียน และ
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย เช่น ร้านค้า ไปรษณีย์ 
อินเตอร์เน็ต สถานที่ออกกาลังกาย และอื่นๆ ไว้คอยอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษามีความจูงใจมากเป็นอันดับแรก 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกรณีศึกษา โครงการชั่งหัวมัน  
ตามพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี 

The marketing mix factors that affect the behavior of tourists Case study of Chang-Hua-Mun Royal 
Initiative Project in Phetchaburi Province 

ณัฐประภา  นุ่มเมือง1 และกัลยา สมมาตย์2 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวโครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชด าริ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด าริ โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 
400 ชุด เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย โดยใช้สถิติ t-test และ F-test (one-
way ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยเชฟเฟ (Scheffe analysis) ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยเพียร์สันไคสแควร์ 
(Pearson chi-square) และสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36 - 45 ปี อาชีพเกษตรกร ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
พบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ รับทราบข้อมูลจากเพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิด ส่วนใหญ่มาเที่ยวเป็นครั้งแรก ในวัน
เสาร์-อาทิตย์ กับครอบครัวหรือญาติพี่น้อง และเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวสนใจ
อันดับแรก คือ ความมีชื่อเสียงของโครงการ รองลงมา สถานที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์
หรือวิทยุ และการพูดปากต่อปาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน 
ให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว, โครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชด าริ 

Abstract 
The purposes of this study was to investigate the demographic factors, behavior of tourists and the 

marketing mix factors that affect the behavior of tourists who live a case study of the Chang-Hua-Mun Royal 
Initiative Project in Phetchaburi by quantitative research method.  The sample used in this study was that tourists 
who came to see in the Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project in Phetchaburi by questionnaire from 400 as a 
tool for data collection and analysis by SPSS for research were analyzed using t-test, F-test (one-way ANOVA) and 
analysis of the difference by Scheffe, test the relationship of Pearson Chi-square and descriptive statistics. 

The research revealed that most tourists were females, age 36-45 years old, farmers occupation, 
education High School or equivalent, The average monthly income was 15,001-25,000 baht and most tourists 
lived in Phetchaburi. The study of tourists’ behavior revealed that : Most came for recreational purpose. They 
got some information from friends or acquaintances, most of them travelled in the first time on Saturday and 
Sunday with family or relatives by car. Marketing mix factors that tourists interested : First, the famous of 
project followed by the beautiful and natural environment, advertising through television or radio and word of 
mouth. Hypothesis analysis showed the influence of individual factors such as age, occupation, education and 
the average monthly income, to the factors critical to the marketing mix with statistical significant of 0.05, and 
marketing mix factors such as product, price, place and promotion had influence on tourists’ behavior with 
statistical significant of 0.05. 
Keywords : Marketing mix factors, tourists’ behavior, Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project in Phetchaburi 
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1.  บทน า 
1.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 การท่องเที่ยว เป็นภาคธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยังเป็นอุตสาหกรรมเดียวของประเทศไทย ที่ยังคงมีการขยายตัวอย่าง

ก้าวกระโดด สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติอย่างมหาศาล จนกลายเป็นฟันเฟืองส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และน ารายได้เข้าประเทศมากถึง 1.167 ล้านล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2556) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดท า
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิด
ความยั่งยืน เพื่อเร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยว ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการที่เป็นองค์รวม  โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554) อีกทั้งยุทธศาสตร์ของการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ที่เน้นการสร้างศักยภาพและ
ความสามารถ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการวิจัยที่คลอบคลุมถึงการท่องเที่ยว เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556) ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงได้มีการพัฒนามาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มุ่งเน้น
การเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการด าเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้
ด้านการเกษตรและวิถีการด ารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาท าให้เกิดการเรียนรู้  ให้เกิด
ประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนรวมทั้งตัวเกษตรกร ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ
นอกจากจะก่อให้เกิดรายได้แล้ว ผลการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา พบว่ารายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยรวมดีขึ้น แม้แต่
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา การเกษตรได้รับผลกระทบน้อยกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศ เป็นผลมาจากการด าเนินนโยบายหลายด้าน  
รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท าการเกษตรในแนวทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) 

 จังหวัดเพชรบุรี มีสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีส าคัญจ านวนมาก และหนึ่งในนั้นคือ โครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชด าริ ที่เริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎร เพื่อจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาติ ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานและเข้าชมได้  โดยโครงการได้จัดรถน าชมขนาด 35 ที่นั่ง เพื่อรองรับผู้เข้าชมไปยังเส้นทาง
ก าหนด ซึ่งจะสามารถดูกิจกรรมต่าง ๆ  ของโครงการได้อย่างทั่วถึง โดยรถน าชมเริ่มบริการตั้งแต่ 08.30 น. - 18.00 น. ยกเว้น
วันหยุดการท าการของโครงการประจ าสัปดาห์ละ 1 วัน นอกจากนี้ยังมีบริการรถจักรยานรองรับผู้เข้าชม และห้องชมวีดีทัศน์ของ
โครงการ กิจกรรมต่างๆ  ภายในโครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชด าริ จัดเตรียมไว้ส าหรับให้ความรู้ด้านการเกษตร ซึ่งโครงการฯได้ขอ
ความร่วมมือเก็บค่าบริการเข้าชม ส าหรับผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ท่านละ 20 บาท นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบคนละ 
10 บาท พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี นักบวช ผู้พิการ และเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 3 ขวบ ได้รับการยกเว้นค่าบริการ (โครงการช่ังหัวมัน 
ตามพระราชด าริ, 2551) และจากการที่ผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษาข้อมูลในโครงการ พบว่า มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากจากทั่วทุกภาคของ
ประเทศให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชมโครงการ จากการสอบถามนักท่องเที่ยวในเบื้องต้น พบว่ามีความพอใจในบรรยากาศ ธรรมชาติ 
ทีส่วยงาม แต่มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มต้องการให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่าเดิม การสร้างสภาพแวดล้อมให้สามารถเดินเยี่ยมชม
ได้ตลอดโครงการ นอกจากนี้ชุมชนในละแวกใกล้เคียงยังพอใจกับโครงการเป็นอย่างมาก 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นในการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่มา
เที่ยวโครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อน าข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดมาพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว 
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และการปลูกจิตส านึกให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเทีย่วชมโครงการเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวโครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชด าริ 
 1.2.2  เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวโครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชด าริ 
 1.2.3  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวโครงการช่ังหัวมัน 

ตามพระราชด าริ 
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1.3  ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557 จ านวน 483,190 คน 

(สถิตินักท่องเที่ยวโครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชด าริ, 2557) โดยท าการวิจัยเฉพาะพื้นที่ในโครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชด าริ
เท่านั้น ระยะเวลาในการวิจัยเริ่มตั้งแต่ เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ได้เลือกพื้นที่ท่ีศึกษา คือ  โครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชด าริ หมู่ที่ 5 ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี ประชากรที่ศึกษาแบ่งเป็น คือ นักท่องเที่ยว จ านวน 483,190  คน มีกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ตามสูตรของทาโร ยามาเน่ 
ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ได้ด าเนินการเก็บโดยวิธีการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว โครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชด าริ จากน้ันน าข้อมูลที่ได้มา
ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว ด้วย t-test และความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว 
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe และ
หาความสัมพันธ์ด้วยค่าไคว์สแควร์ของเพียร์สัน (Pearson chi-square)  
3.  ผลการวิจัย  

3.1  ผลการวิจัยปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (52.50) อายุ 36 - 45 ปี (40.80) 
ประกอบอาชีพเกษตรกร (51.30) ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (48.50) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–25,000 บาท 
(51.30) และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี (32.80)  

3.2  ผลการวิจัยด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์หลักในการมาเที่ยว เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 
(52.30) รองลงมา รับทราบข้อมูลท่องเที่ยวจากเพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิด (44.80) มาเที่ยวเป็นครั้งแรก (69.50) ต้องการมาเที่ยวในวัน
เสาร์-อาทิตย์ (64.50) โดยผู้มีส่วนร่วมในการมาเที่ยว คือ ครอบครัวหรือญาติพี่น้อง (53.30) และลักษณะการเดินทางมาเที่ยว
โดยรถยนต์ส่วนตัว (74.00)   

3.3  ผลการวิจัยระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.01, SD = 0.509) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่านักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับทุกด้าน
ในระดับมาก ดังนี้  

   อันดับ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวให้ด้านความมีช่ือเสียงของโครงการ มีระดับความส าคัญมากท่ีสุด เป็นอันดับ 1 
( X  = 4.50, SD = 0.588) วิทยากรน าชมมีความรู้และตอบค าถามชัดเจน มีระดับความส าคัญมาก รองลงมา ( X = 4.13, SD = 0.753) 
และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโครงการ มีระดับความส าคัญมาก เป็นอันดับ 3 (X  = 4.11, SD=0.721)  

 อันดับ 2 ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวให้ด้านการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุ มีระดับความส าคัญ
มากที่สุด เป็นอันดับ 1 ( X  = 4.26, SD = 0.739) การพูดปากต่อปาก มีระดับความส าคัญมาก รองลงมา ( X  = 4.18, SD=0.799) 
และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่ มีระดับความส าคัญมาก เป็นอันดับ 3 ( X = 4.15, SD = 0.804)  

 อันดับ 3 ด้านสถานที่ นักท่องเที่ยวให้ด้านสถานที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ มีระดับความส าคัญมากที่สุด 
เป็นอันดับ 1 ( X  = 4.30, SD = 0.705) มีรถพาชมสถานที่โครงการ มีระดับความส าคัญมาก รองลงมา ( X  = 4.17, SD = 0.776) 
และมีป้ายแสดงเส้นทางท่องเที่ยวในโครงการ มีระดับความส าคัญมาก เป็นอันดับ 3 (X  = 4.16, SD = 0.617)  

 อันดับ 4 ด้านราคา นักท่องเที่ยวให้ด้านความเหมาะสมของค่าบริการเข้าชม มีระดับความส าคัญมาก เป็นอันดับ 1 (X = 4.01, 
SD = 0.820) ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายในการมาเที่ยว มีระดับความส าคัญมาก รองลงมา ( X  = 3.89, SD = 0.848) และ
สินค้ามีให้เลือกหลายระดับราคา มีระดับความส าคัญมาก เป็นอันดับ 3 ( X  = 3.77, SD = 0.906) 

 เมื่อน ากิจกรรมทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันในทุกด้าน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวสนใจ อันดับแรก คือ 
ความมีชื่อเสียงของโครงการ ( X = 4.50, SD = 0.588) รองลงมา สถานท่ีสวยงามและมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ( X  = 4.50, 
SD = 0.705) การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุ ( X  = 4.26, SD = 0.739) การพูดปากต่อปาก ( X  = 4.18, SD=0.799) 
และมีรถพาชมสถานที่โครงการ ( X = 4.17, SD = 0.776) ตามล าดับ 

3.4  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับระดับความส าคัญ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า 
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 3.4.1  เพศหญิง ให้ระดับความส าคัญรายด้านของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความหลากหลายของนิทรรศการและสิ่งที่จัดแสดง 
และให้ระดับความส าคัญด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ในโซเชียลมีเดีย มากกว่า เพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

 3.4.2  นักท่องเที่ยวอายุ 46 ปีขึ้นไป ให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มากกว่า 
กลุ่มอายุ 36-45 ปี และด้านการส่งเสริมการตลาด มากกว่า กลุ่มอายุ 18-35 ปี  ให้ระดับความส าคัญรายด้านของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
ความมีชื่อเสียงของโครงการ และมีป้ายบรรยายข้อมูลครบถ้วน รวมทั้งให้ระดับความส าคัญด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ 
การประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ และการพูดปากต่อปาก มากกว่า กลุ่มอายุ 18-35 ปี และกลุ่มอายุ 36-45 ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 3.4.3  อาชีพต่างกันให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  ราคา สถานที่ และ
การส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษาให้ระดับความส าคัญ
ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความมีช่ือเสียงของโครงการ กิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย สิ่งอ านวยความสะดวกภายในโครงการ 
ป้ายบรรยายข้อมูล วิทยากรน าชมมีความรู้และตอบค าถามได้ชัดเจน ความหลากหลายของนิทรรศการและสิ่งที่จัดแสดง 
และมีร้านค้าจ าหน่ายสินค้าของโครงการ ให้ระดับความส าคัญด้านราคา ได้แก่ การแสดงราคาสินค้าชัดเจน สินค้ามีให้เลือกหลาย
ระดับราคา ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายในการมาเที่ยว และความเหมาะสมของค่าบริการเข้าชม รวมทั้งให้ระดับความส าคัญ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ การจัดกิจกรรมสาธิตการท าการเกษตร การประชาสัมพันธ์
ในโซเชียลมีเดีย การพูดปากต่อปาก การแนะน าจากเจ้าหน้าที่ และการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุ  และกลุ่มพนักงาน
บริษัทเอกชน ให้ระดับความส าคัญด้านสถานที่ ได้แก่ ท าเลที่ตั้ง ความสะดวกในการเดินทาง ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งอื่น ๆ มีป้าย
แสดงเส้นทางท่องเที่ยวในโครงการ มีรถพาชมสถานท่ีโครงการ และสถานท่ีสวยงามและมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ มากกว่า 
กลุ่มเกษตรกร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.4.4  กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ให้ระดับความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความมีชื่อเสียงของโครงการ มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สิ่งอ านวยความสะดวกภายในโครงการ มีป้ายบรรยายข้อมูลครบถ้วน วิทยากรน าชมมีความรู้
และตอบค าถามได้ชัดเจน รวมทั้งความหลากหลายของนิทรรศการและสิ่งที่จัดแสดง ให้ระดับความส าคัญด้านสถานที่ ได้แก่ ท าเล
ที่ตั้ง มีป้ายแสดงเส้นทางท่องเที่ยวในโครงการ มีรถพาชมสถานที่โครงการ รวมทั้งสถานที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ 
และให้ระดับความส าคัญด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ การจัดกิจกรรมสาธิตการท าการเกษตร 
ประชาสัมพันธ์ในโซเชียลมีเดีย การพูดปากต่อปาก การแนะน าจากเจ้าหน้าที่ และการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุ มากกว่า 
กลุ่มประถมศึกษา และกลุ่มมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.4.5  ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มรายได้ 25,000 บาทขึ้นไป ให้ระดับความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความมีช่ือเสียง
ของโครงการ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สิ่งอ านวยความสะดวกภายในโครงการ มีป้ายบรรยายข้อมูลครบถ้วน รวมทั้ง
ความหลากหลายของนิทรรศการและสิ่งที่จัดแสดง และด้านสถานที่ ได้แก่  ท าเลที่ตั้ง ความสะดวกในการเดินทาง ใกล้สถานท่ี
ท่องเที่ยวแหล่งอื่นๆ สถานที่สวยงามและบรรยากาศเป็นธรรมชาติ มากกว่า กลุ่มรายได้ 15,001-25,000 บาท รวมทั้งให้ระดับ
ความส าคัญด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การพูดปากต่อปาก มากกว่ากลุ่มรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท และกลุ่มรายได้ 15,001-
25,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท ให้ระดับความส าคัญด้านสถานที่ ได้แก่ ท าเล
ที่ตั้ง มีรถพาชมสถานที่ของโครงการ มากกว่า กลุ่มรายได้ 15,001-25,000 บาท  

3.5  ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.5.1  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์ในการมา

เที่ยว (P=0.000) การรับทราบข้อมูล (P=0.000) จ านวนครั้งในการมาเที่ยว (P=0.003) ลักษณะการเดินทางมาเที่ยว (P=0.020)   
ช่วงเวลาที่ต้องการมาเที่ยว (P=0.00) และผู้มีส่วนร่วมในการมาเที่ยว (P=0.00) 

 3.5.2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ด้านการรับทราบข้อมูล (P=0.000) 
จ านวนครั้งในการมาเที่ยว (P=0.009) ลักษณะการเดินทางมาเที่ยว (P=0.012) และผู้มีส่วนร่วมในการมาเที่ยว (P=0.000) 

 3.5.3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์ในการมาเที่ยว 
(P=0.000) การรับทราบข้อมูล (P=0.000) จ านวนครั้งในการมาเที่ยว (P=0.003) ลักษณะการเดินทางมาเที่ยว (P=0.000) ช่วงเวลา
ทีต่้องการมาเที่ยว (P=0.000) และผู้มีส่วนร่วมในการมาเที่ยว (P=0.000) 
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 3.5.4  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์
ในการมาเที่ยว (P=0.020) การรับทราบข้อมูล (P=0.001) จ านวนครั้งในการมาเที่ยว (P=0.005) ลักษณะการเดินทางมาเที่ยว 
(P=0.001) ช่วงเวลาที่ต้องการมาเที่ยว (P=0.009) และผู้มีส่วนร่วมในการมาเที่ยว (P=0.000) 
4.  สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36 - 45 ปี ประกอบ
อาชีพเกษตรกร ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาทวัตถุประสงค์หลักในการมาเที่ยว 
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ รับทราบข้อมูลท่องเที่ยวจากเพื่อนหรือบุคคลหรือบุคคลใกล้ชิด ส่วนใหญ่มาเที่ยวเป็นครั้งแรก ต้องการมาเที่ยว
ในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยมากับครอบครัวหรือญาติพี่น้อง และเดินทางมาเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว  

ผลการวิจัยระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับทุกด้านในระดับมาก อันดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสถานที่ 
และด้านราคา ตามล าดับ และเมื่อน ากิจกรรมทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันในทุกด้าน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่สนใจ สามารถเรียงตามล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  อันดับ 1 ความมีช่ือเสียงของโครงการ รองลงมา 
สถานที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุ การพูดปากต่อปาก และมีรถพาชมสถานที่
โครงการ  

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศชายและ
เพศหญิงให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน ด้านอายุ พบว่า  มีความแตกต่างกันด้านผลรวม
ผลิตภัณฑ์ และด้านผลรวมการส่งเสริมการตลาด ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพต่างกันให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านผลรวมและรายด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน ด้านระดับการศึกษา พบว่า 
ระดับการศึกษาต่างกันให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลรวมผลิตภัณฑ์ สถานที่ และการส่งเสริม
การตลาด แตกต่างกัน ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ผลรวมด้านผลิตภัณฑ์ และผลรวมด้านสถานที่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
พบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์ในการมาเที่ยว 
การรับทราบข้อมูล จ านวนครั้งในการมาเที่ยว ลักษณะการเดินทางมาเที่ยว ช่วงเวลาที่ต้องการมาเที่ยว และผู้มีส่วนร่วมในการมาเที่ยว 
2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ด้านการรับทราบข้อมูล จ านวนครั้งในการมาเที่ยว 
ลักษณะการเดินทางมาเที่ยว และผู้มีส่วนร่วมในการมาเที่ยว  3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ มีผลต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์ในการมาเที่ยว การรับทราบข้อมูล จ านวนครั้งในการมาเที่ยว ลักษณะการเดินทางมาเที่ยว 
ช่วงเวลาที่ต้องการมาเที่ยว และผู้มีส่วนร่วมในการมาเที่ยว 4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์ในการมาเที่ยว การรับทราบข้อมูล จ านวนครั้งในการมาเที่ยว ลักษณะการเดินทางมาเที่ยว 
ช่วงเวลาที่ต้องการมาเที่ยว และผู้มีส่วนร่วมในการมาเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
5.  อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการมาเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และ
มาเที่ยวกับครอบครัว ที่เป็นเช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ไม่ไกลจากโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด าริ 
จึงสามารถขับรถยนต์ส่วนตัวมาเที่ยวได้ และยังต้องการมาเที่ยวเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน และสถานที่ท่องเที่ยวเป็น
ทางผ่านสู่อ าเภอหัวหินที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการมา รวมทั้งต้องการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับ 
วรรษมน จันทดิษฐ (2552) ท าวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ศึกษากรณีตลาดน้ าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม และยังสอดคล้องกับ ขนิษฐา แจ้งประจักษ์ และเขมมารี รักษ์ชูชีพ ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา สามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่า นักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์
เพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจ เดินทางมาโดยรถส่วนตัว และมากันเป็นครอบครัว แต่ไม่สอดคล้องกับ ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา (2555) ท าวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมและการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต าหนักสายสุทธานภดลในวังสวนสุนันทาของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อศึกษาดูงาน ที่เป็นเช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่า สถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 2 แห่ง 
มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน โครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชด าริ เป็นการท่องเที่ยวเชิงเ กษตร มีบรรยากาศที่ดี และ
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เป็นทางผ่านเพื่อไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนพิพิธภัณฑ์มีลักษณะเป็นอาคารที่เก็บ
สะสมโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์ จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์การเที่ยวแตกต่างกัน  

ผลการวิจัยพบว่า นกัท่องเที่ยวให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริม
การตลาด ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน หรือ 4 P’s เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มี
ความส าคัญต่อนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ขนิษฐา แจ้งประจักษ์ และเขมมารี รักษ์ชูชีพ ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา สามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวให้ระดับความส าคัญในระดับมาก 
และสอดคล้องกับจุไรรัตน์ กิรติบูรณ (2550) ท าวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
อ าเภอเมือง อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความเหมาะสมของราคา และสถานที่สวยงาม
มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ  
6.  กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี ได้รับความกรุณาอย่างสูงจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อรุณรัตน์ ชินวรณ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่
อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของท่านอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ ท่ีนี้ 
ขอขอบพระคุณ คุณชนินทร์ ทิพย์โภชนา ผู้จัดการโครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชด าริ เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ และนักท่องเที่ยว 
ซึ่งเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลส าคัญต่างๆ ที่เอื้อต่อการท างานวิจัย ตลอดจนท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

Guidelines for Development of Local Political Participation: A Case Study on Election of Municipality 
Council Members in Samut Songkhram Province 

ทรงยศ  รุ่งมณี1  และเสนาะ กลิ่นงาม2 
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สถานที่ท างานเทศบาลต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 081-8555087 อีเมล ์naning_8_8@hotmail.com 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองระดับท้องถิ่น และ 3) แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ประชาชน จ านวน 
400 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 21 คน และประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จ านวน 1 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า  ประชาชนชอบรับฟังข่าวสารบ้านเมืองอยู่ในระดับมาก ชอบพูดคุยเรื่องทางการเมือง ชอบติดตามการหาเสียงของ
นักการเมือง เคยมีการติดต่อหรือร้องเรียน หรือขอค าช้ีแจงจากหน่วยงานราชการในท้องถิ่น มักเข้าร่วมประชาคมในชุมชนเป็น
ประจ า อยู่ในระดับปานกลาง และส่วนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง ชอบชักชวนให้ผู้อื่นไปออกเสียงเลือกตั้ง และเคยออกไป
ร่วมชุมนุมประท้วง อยู่ในระดับน้อย 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น คือ ด้านพฤติกรรม  
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น และด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมการเมือง 
โดยประสิทธิภาพในการท านาย ร้อยละ 82.30 3) แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
คือ การจัดเวทีเสวนาทางการเมืองให้กับสตรีที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ให้ได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อน าไปขยายผลในชุมชนผ่านกระบวนการท างานของ อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญในการเลือกตั้ง 
ค าส าคัญ : แนวทางการพัฒนา  การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

Abstract 
Its purposes were to study: 1) local political participation, 2) factors affecting development of local 

political participation, and 3) guidelines for development of political participation. The research samples were 
400 people. The tools for collecting data were a questionnaire and a test. Besides, 21 local administrators and 
the chairman of provincial election commission were interviewed by using an in-depth interview form. The 
data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, multiple regression analysis, 
and content analysis. The research results were as follows: 1) The people’s local political participation was 
overall at a moderate level. When each aspect of participation was considered, it was found that the aspect 
with a high level was people’s fondness for listening to political news, that the aspects with a moderate level 
were people fond of talking about political issues and monitoring the politicians’ canvass, contacting or 
appealing for or requesting explanations from local governmental agencies, and regularly attending community 
meeting,  and that those with a low level were people always going to vote in every election, persuading other 
people to go to vote, and attending the protest demonstration.2) The factors affecting development of local 
political participation with predictive efficiency at 82.30% consisted of political participative behavior, 
knowledge and understanding on local polity and administration, and social and political context. 3) The 
guideline for development of local political participation was to organize the political discussion for female 
public health volunteers to give them a chance, at least once a year, for political participation so that they 
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could extend their experience to people in community through their work process in order to enhance 
people’s awareness on importance of election.  
Key words: Development guideline, Political participation, Election of municipality council members 
 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยจะมีประสิทธิภาพได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นส่วนส าคัญที่สุด
ที่จะท าให้กลไกทางการเมืองได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนจะต้องมีความสนใจกระตือรือร้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่องหรืออาจกล่าวได้ว่าการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนจะต้อง
ยึดถือหลักการที่ว่า กิจกรรมทางการเมืองการปกครองเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่จะต้องเอาใจใส่รับผิดชอบร่วมกันอย่าง
หลีกเลี่ยงมิได้ เพราะว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในลักษณะต่าง ๆ เช่น การไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง การเข้าเป็นสมาชิกพรรคหรือกลุ่มการเมือง หรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่าง ๆ ย่อมเป็นพลังเรียกร้องให้
รัฐด าเนินการในกิจการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนนั่นเอง ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่น ย่อมรู้สภาพ
ปัญหาและความต้องการของตนเอง ซึ่งท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องระมัดระวังดูแลรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น อันเป็น
การพัฒนาการเมืองและอ านวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นได้เป็นอย่างมาก เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นเป็นวิถีทางที่จะสร้างความเข้าใจและช่วยกระตุ้น
ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่งผลให้สามารถปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สุขสูงสุดแก่ประชาชน การเมืองการปกครองโดยนัยดังกล่าวนี้จะเอื้อต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงมีนโยบายในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการบริหารการปกครองท้องถิ่นใน
รูปแบบเทศบาลที่สอดคล้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด เพราะเป็นการกระจายอ านาจให้ประชาชนมีบทบาท
ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองอย่างแท้จริง (สนธิ เตชานันท์, 2519 : 3; ประหยัด หงส์ทองค า, 2526 : 44-47) 

ในปัจจุบันการปกครองท้องถิ่นของไทยในรูปแบบเทศบาล ถือได้ว่ายังไม่ตอบสนองตามหลักการหรือปรัชญาการเมือง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ยังประสบกับภาวะล้มลุกคลุกคลานมาตลอด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพปัญหา
ด้านการเมืองการปกครองสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ (ธเนศวร เจริญเมือง, 2539 : 21-24) 

1.  เทศบาลถูกแทรกแซงและควบคุมโดยรัฐบาลส่วนกลางมากเกินไปโดยเฉพาะทางด้านกฎหมายอันเป็นสาเหตุท าให้
เทศบาลมีอ านาจจ ากัดแต่มีหน้าท่ีมาก 

2.  รัฐบาลควบคุมการท างานของสภาเทศบาล และฝ่ายบริหารด้วยการยับยั้งร่างกฎหมายของเทศบาลโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัด และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจตรวจสอบการท างาน สามารถเพิกถอน 
และสั่งระงับการท างานของฝ่ายบริหารเทศบาลได้ตลอดเวลา 

3.  ปัญหาประชาชนขาดความสนใจไม่เอาใจใส่ทางการเมือง (Political apathy) ขาดบทบาทในการมีส่วนร่วมทางการเมอืง 
ไม่สนใจใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่สนใจติดตามการท างานของเทศบาลและไม่มีบทบาทในการตรวจสอบ ควบคุมการท างานของ
นักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งท าให้เกิดมีการแสวงหาผลประโยชน์จากการบริหารได้อย่างเต็มที่ ฉะนั้นการที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว น่าจะอยู่ที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าไปมีบทบาทไม่ว่าจะเป็นการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รับสมัคร
เลือกตั้ง เอาใจใส่รักษาผลประโยชน์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นของตนเอง แต่ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่มักจะขาดความสนใจ
ในการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่น ดังเช่นการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
พบว่าประชาชนไปใช้สิทธิโดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ 67.4 ซึ่งน้อยกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีประชาชนออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเฉลี่ย สูงถึงร้อยละ 84.26 

จากข้อมูลจะพบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามมี
ความแตกต่างกับพฤติกรรมการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาก จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในอัตราที่ต่ าเช่นนี้ อาจมีส่วนท าให้ได้ผู้บริหารท้องถิ่น
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ที่ขาดรับผิดชอบจิตส านึกต่อท้องถิ่นและประชาชน รวมถึงอาจเปิดช่องให้เกิดอ านาจนิยม ในกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น และกลายเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ในที่สุด 

ด้วยเหตุนี้การศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและจะเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขพฤติกรรมทางด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองที่ขัดแย้งกับหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตลอดจน
จะเป็นฐานในการส่งเสริมพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสมุทรสงคราม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ต่อไป 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาการมสี่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น  
1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการมสี่วนร่วมทางการเมืองระดบัท้องถิ่น  
1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการมสี่วนร่วมทางการเมอืงระดับท้องถิ่น  

 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2553 รวม 35,156 คน (ข้อมูลจาก สนง.

กกต. จังหวัดสมุทรสงคราม) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้จากการค านวณหาขนาด

กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane Taro, 1973 อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2550 : 64) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน 

1.3.2   ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรตามรายละเอียดดังนี้   
ตัวแปรอสิระ คือ 1) สภาพแวดล้อมทางสังคมและการเมือง 2) ความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง การปกครอง

ท้องถิ่น และ 3) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง  และแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม ทางการเมืองระดับ

ท้องถิ่น 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 1 ฉบับ 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตอนที่ 4 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

แบบสัมภาษณ์ แนวทางการพัฒนาการมสี่วนร่วมทางการเมืองระดบัท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตัง้สมาชิกสภา
เทศบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ช้อมูลทั่วไป และตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับดังต่อไปนี ้
 2.2.1  ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งถึงเทศบาลในจังหวัด

สมุทรสงคราม เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม   
 2.2.2  ผู้วิจัยด าเนินการส่งและรับแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยจัดส่งแบบสอบถามให้กับเทศบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม 

เพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง เมื่อด าเนินการแล้วเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ส่งผู้วิจัยโดยตรงตามเวลาที่ก าหนด 

 2.2.3  น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ ไปตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หลังจากนั้น น าข้อมูลแบบสอบถาม
แต่ละชุดมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 
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2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.3.1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและสภาพแวดล้อมทางสังคม การเมืองเป็นแบบตรวจสอบรายการ

เพื่อให้เลือกตอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแจกแจงค่าความถี ่(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
2.3.2 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองท้องถิ่นสถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ 

(Percentage)  
2.3.3 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน : 

กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3. ผลการวิจัย 

3.1  ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ไปใช้สิทธิทุกครั้งที่มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ชักชวนผู้อื่น
ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รองลงมาคือ ติดตามผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง และติดตามรับฟังค าปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง อยู่ในอันดับสุดท้าย 

3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น  
3.2.1 ผลการศึกษาบริบททางสังคมและการเมืองที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่า 

บุคคลที่มีความส าคัญที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส าคัญอันดับ 1 คือตัวเอง  สามี/ภรรยา/บุตร ญาติพี่น้อง ผู้น า
ชุมชน เพื่อนบ้าน และอันดับสุดท้าย คือ หัวคะแนน  

3.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านคุณลักษณะของผู้สมัครอยู่ในระดับมาก โดยเลือกผู้สมัคร
ทีช่่วยเหลือท าประโยชน์แก่ส่วนรวม มีอุดมการณ์และซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถ  

3.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ชอบรับฟังข่าวสารบ้านเมือง ชอบพูดคยุเรื่องทางการเมือง ชอบติดตามการหาเสียงของนักการเมือง  

3.2.4 ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่นของประชาชน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น ซึ่งตอบถูก 12 ข้อขึ้นไป มีจ านวน 306 คน   
คิดเป็นร้อยละ 76.50 

3.2.5 ผลการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรมการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับอยู่ในระดับมาก การชักชวนให้
ผู้อื่นไปออกเสียงเลือกตั้ง การรับฟังข่าวสารทางการเมือง การเข้าร่วมประชาคมในชุมชน การพูดคุยเรื่องทางการเมือง และ
การติดตามการหาเสียงของนักการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง และการติดต่อหรือร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือหรือขอค าช้ีแจง
จากหน่วยงานราชการในท้องถิ่น และการออกไปร่วมชุมนุมประท้วง อยู่ในระดับน้อย 

3.2.6 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
คือ ไปทุกครั้ง ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.30 บุคคลในครอบครัวเคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล  คือ ไปทุกครั้ง      
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.50 การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลในครั้งต่อไป คิดว่าจะไปแน่นอน อยู่ในระดับ มากที่สุด       
คิดเป็นร้อยละ 59.30  

3.3  แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ทางด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล 7 เทศบาล ได้แก่ นายกเทศมนตรี 7 คน 
สมาชิกเทศบาล 7 คน และประธาน กกต. จังหวัดสมุทรสงคราม 1 คน และสรุปผลโดยรวมได้ดังนี้ 

3.3.1 ด้านปัจจัยทางสังคม พบว่า สังคมไทยเป็นสังคมเครือญาติหรือเป็นเพื่อนกันเป็นส่วนใหญ่ และผู้สมัครส่วนใหญ่เป็น
คนในพื้นที่ท้ังสิ้น เป็นคนที่มีความสนิทสนมและการที่เป็นบุคคลที่มีความส าคัญและมีช่ือเสียง จึงมีผลมากต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งของประชาชน แนวทางที่ควรส่งเสริมและความต้องการที่ขอรับการสนับสนุน คือ 1) การส่งเสริมความรู้ให้ประชาชน
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการเลือกตั้ง ซึ่งจะส่งผลต่อตนเองและสังคมในอนาคต 2) การส่งเสริมการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ใน
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หลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่กลุ่มเป้าหมายอีกแนวทางหนึ่ง ต้องลดการคอรัปช่ันที่เกิดขึ้นเพื่อเรียกความศรัทธา   
ในระบบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น 

3.3.2 ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน พบว่า คนที่มีส่วนร่วมทางการเมืองมาก มีแนวโน้มออกไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าผู้ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย ปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น และพบว่าผู้หญิง
ให้ความส าคัญต่อการเป็นสมาชิกในองค์กรต่างๆ เพื่อน าความรู้มาพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  มีความสามารถด้านการโน้มน้าว และ
ชักจูงใจด้านกระบวนการ มีวิสัยทัศน์ในด้านการเข้าร่วมทางการเมืองเป็นอย่างดี ภาครัฐควรให้การสนับสนุนผู้หญิงเข้ามามี
บทบาทส าคัญด้านการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน รวมทั้งผู้ที่มีความสนใจในการเมือง มีความรู้ในข้อมูลด้านต่างๆ  
โดยแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ การท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
การเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ส่งเสริมการแสดงออกทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย คัดสรรคุณสมบัติของผู้สมัคร  
ลงเลือกตั้งท่ีประชาชนต้องการ คนดี ท างานเพื่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว เสียสละ เป็นคนมีความรู้ มีความต้องการที่จะอาสาเข้า
มาพัฒนาบ้านเมือง มีคุณธรรมในการท างาน โดยที่หน่วยงานสนับสนุนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อที่หลากหลาย และ
ต่อเนื่อง การรณรงค์ให้คนที่มีความรู้ความสามารถและความพร้อมทางสังคม ให้มาท างานการเมืองเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  

3.3.3 ด้านความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง โดยแนวทางการแก้ไขที่ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ
ช่วยแก้ปัญหาการไปประกอบอาชีพต่างถิ่นของประชาชน การแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  โดยมี
การสนับสนุนกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนเน้นการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เช่นทางเว็บไซด์ จดหมายแจ้งข่าวรายสัปดาห์ หรือหอกระจายข่าว การสร้าง
ภาพลักษณ์ให้เป็นองค์กรที่มีความรู้ มีคุณธรรม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง มีความรวดเร็วในการท างาน 
มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ลดระบบอุปถัมภ์  ส่งเสริมนักการเมืองที่ดี มีหลักการบริหารที่ดี
และท างานให้เป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในระดับหมู่บ้านโดยเฉพาะ
มุมมองในเรื่องของสาธารณสุขมูลฐาน ที่ผู้หญิงท าหน้าที่ในพื้นที่ตลอดเวลา และผู้หญิงมีความใกล้ชิดกับประชาชน 
เพราะฉะนั้นการสนับสนุนให้ผู้หญิงมีบทบาทจึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองเพิ่มมากข้ึน 

3.3.4 ด้านการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลมากขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกิจกรรมทางการเมือง ได้แก่ การจัดเวทีเสวนาทางการเมือง
ทางการเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มย่อยของชุมชน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอประเด็นปัญหา  
และแนวทางการแก้ไขในด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางการเมือง การเพิ่มหน่วยเลือกตั้งให้เข้าถึงชุมชนมากขึ้น การส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทั้งผู้สมัคร และประชาชนมากขึ้น รวมถึงการก าหนดระเบียบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่
ชัดเจนและครอบคลุม สนับสนุนท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐอื่นในการอ านวยความสะดวกประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือ
การจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า 
4. อภิปรายผลการวิจัย 

4.1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ไปใช้สิทธิทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล ข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ชักชวนผู้อื่นให้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
รองลงมาคือ ติดตามผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง และติดตามรับฟังค าปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อยู่ในอันดับสุดท้าย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ (2550) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรณีศึกษาเขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนื่องจาก
ต้องการได้คนที่ดีได้รับเลือกตั้ง และนิยมชมชอบตัวผู้สมัครหรือนโยบายผู้สมัคร  

4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น  
 4.2.1 ผลการศึกษาบริบททางสังคมและการเมืองที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

พบว่า บุคคลที่มีความส าคัญที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส าคัญอันดับ 1 คือตัวเอง และอันดับสุดท้าย คือ 
หัวคะแนน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ คุณลักษณะของผู้สมัคร โดยเลือกผู้สมัครที่ช่วยเหลือท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่ ชอบรับฟังข่าวสารบ้านเมือง สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย (2547) ได้วิจัยเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมือง: กรณีศึกษา เกณฑ์การตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของประชาชนในเขตเลือกตั้ง 3 จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า คุณลักษณะส่วนตัวของผู้สมัคร ส.ส. ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ คือ 
การเป็นคนซื่อสัตย์ ไม่หลอกลวงประชาชน มีคุณธรรมทางการเมือง ท างานเก่ง มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ มักมี
นโยบายที่ดีมาน าเสนอ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

 4.2.2 ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่นของประชาชน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น ซึ่งตอบถูก 12 ข้อขึ้นไป มีจ านวน 306 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.50  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมารักษ์ สุวรรณมณี (2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลโดยตรง : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า 
พฤติกรรมการไปใช้สิทธิ เลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารบริหารส่วนต าบลโดยตรงของกลุ่มตัวอย่างไปใช้สิทธิถึงร้อยละ 92.8 มีผู้ไม่ไปใช้
สิทธิเพียงร้อยละ 7.3  ปัจจัยที่มีผลต่อเกณฑ์การตัดสินใจประกอบด้วย อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ความรู้ทางการเมืองการปกครอง 
ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 4.2.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยไปใช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ไปทุกครั้ง มากท่ีสุด บุคคลในครอบครัวท่านเคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล ไปทุกครั้ง 
มากที่สุด การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลในครั้งต่อไป ท่านคิดว่าจะไปแน่นอน มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุมารักษ์ สวุรรณมณ ี
(2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหาร องค์การบริหาร  ส่วนต าบลโดยตรง : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า พฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยตรงของกลุ่มตัวอย่างไปใช้สิทธิถึงร้อยละ 92.8 มีผู้ไม่ไปใช้สิทธิเพียงร้อยละ 7.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ เรื่อง
การศึกษา และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

4.3. ผลการน าเสนอแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้วิจัยได้ด าเนินการหาแนวทาง 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ระดับท้องถิ่นของประชาชน : กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้สรุปผลสัมภาษณ์ เป็นรายด้านดังนี้ 

 4.3.1 ด้านปัจจัยทางสังคม พบว่า สังคมไทยเป็นสังคมเครือญาติหรือเป็นเพื่อนกัน เป็นส่วนใหญ่ และผู้สมัครส่วนใหญ่
เป็นคนในพื้นที่ท้ังสิ้น เป็นคนที่มีความสนิทสนมและการเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ จึงมีผลมากต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
แนวทางที่ควรส่งเสริมและความต้องการที่ขอรับการสนับสนุน คือ 1) การส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความส าคัญ ใน
การเลือกตั้ง ซึ่งจะส่งผลต่อตนเองและสังคมในอนาคต 2) การส่งเสริมการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับ
พื้นที่กลุ่มเป้าหมายอีกแนวทางหนึ่ง ต้องลดการคอรัปช่ันที่เกิดขึ้นเพื่อเรียกความศรัทธาในระบบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น 

 4.3.2 ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า คนท่ีมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก มีแนวโน้มออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งมากกว่าผู้ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย ยิ่งข้ึน ปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทๆทางการเมืองมากขึ้น ให้ความส าคัญต่อการเป็น
สมาชิกในองค์การต่างๆ เพื่อน าความรู้มาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผู้หญิงมี ความสามารถด้านการโน้มน้าวและชักจูงใจด้าน
กระบวนการในด้านการเข้าร่วมทางการเมือง ภาครัฐควรให้การสนับสนุนผู้หญิงเข้ามามีบทบาทส าคัญด้านการ การเคลื่อนไหว
ทางการเมืองภาคประชาชน สอดคล้องกับ สุกฤตตา จินดาพรม โชติมา แก้วกรอ (2556) การที่สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
มากข้ึนเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม เนื่องจากสตรีมีมุมมองในเรื่องต่างๆ ที่ละเอียดกว่าผู้ชาย 
เป็นการพัฒนาเกิดความเติมเต็ม สมดุล และความยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมและชุมชนได้ ซึ่งถือว่าเป็น
การแสดงออกทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งที่ประชาชนสามารถท าได้ แต่ควรอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย   
เพราะถ้าแม้แต่การประชาคมหมู่บ้านยังเข้ามามีส่วนร่วมน้อย ก็จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมรวมทั้งผู้ที่มีความสนใจในการเมือง 
มีความรู้ในข้อมูลด้านต่างๆ โดยแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ การท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทาง
การเมืองท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น การเคลื่อนไหวทางการเมือง ภาคประชาชน  ส่งเสริมการแสดงออกทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย 
คัดสรรคุณสมบัติของผู้สมัครลงเลือกตั้งที่ประชาชนต้องการ คนดี ท างานเพื่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว  เสียสละเป็นคนมีความรู้
มีความต้องการที่จะอาสาเข้ามาพัฒนาบ้านเมือง มีคุณธรรมในการท างาน โดยที่หน่วยงานสนับสนุนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ 
การใช้สื่อที่หลากหลาย และต่อเนื่อง การรณรงค์ให้คนที่มีความรู้ความสามารถและความพร้อมทางสังคม ให้มาท างานการเมือง
เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  
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 4.3.3 ด้านความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง โดยแนวทางการแก้ไขที่ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และ
ช่วยแก้ปัญหาการประกอบอาชีพต่างถิ่น แก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้สิทธิ โดยสนับสนุนกิจกรรม ที่มุ่งเน้นให้
ผู้หญิงที่มีบทบาทส าคัญในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในระดับหมู่บ้านโดยเฉพาะมุมมองในเรื่องของสาธารณสุขมูลฐานที่มีความเกี่ยวพัน
กับประชาชนในชุมชน ตลอดเวลา 

 4.3.4 ด้านการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลมากขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกิจกรรมทางการเมือง ได้แก่ การจัดเวทีเสวนาทางการเมือง
ทางการเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข หรือเป็นสมาชิกในองค์กรย่อยในพื้นที่เข้าร่วมการเสวนา
เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของสตรี ผ่านไปยังประชาชนในชุมชน รวมถึงการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งให้เข้าถึงชุมชนมากขึ้น 
การส่งเสริม การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทั้งผู้สมัคร และประชาชนมากขึ้น การก าหนดระเบียบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่
ชัดเจนและครอบคลุม  สนับสนุนท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐอ่ืนในการอ านวยความสะดวกประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย โวหารตี (2543) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการรับ
ข่าวสารทางการเมือง ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีเลือกตั้งซ่อมจังหวัดยโสธร พบว่า 1) ประชาชนรับ
ข่าวสารทางการเมืองผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนประเภทวิทยุมากกว่า สื่อมวลชนประเภทอื่น ๆ เพราะสื่อประเภทวิทยุเป็นสื่อท่ี
ประชาชนมีไว้เป็นเจ้าของมากกว่าสื่อประเภทอื่นและมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารมากกว่าสื่ออื่น ๆ 2) สื่อสารระหว่างบุคคลมีส่วน
ท าให้ประชาชนได้รับข่าวสารทางการเมืองเพิ่มขึ้นและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 3) ประชาชนท่ีอยู่ห่าง
เขตเมืองจะเป็นกลุ่มที่ใช้สื่อประเภทวิทยุมากกว่าประชาชนที่อยู่ในเขตที่ใกล้กับเขตเมือง 4) ประชาชนเปิดรับข่าวสารทางการเมือง
เพื่อน าไปใช้ ตอบสนองความต้องการทางความรู้มากกว่าทางอารมณ์ 5) ประชาชนที่มีความรู้ทางการเมืองสูง มีแนวโน้มการเปิดรับ
ข่าวสารทางการเมืองจาก แหล่งข่าวสารหลากหลาย ทั้งสื่อสารมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์รวมทั้งช่องทางการ
สื่อสารระหว่างบุคคลและการรับฟังข่าวสารจากการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง 6) ปัจจัยทางประชากรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับ
ข่าวสารทางการเมือง โดยเฉพาะปัจจัยทางการศึกษา อาชีพและรายได้ โดยกลุ่มที่มีการศึกษาสูงอาชีพรับราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
และครู รวมทั้งกลุ่มรายได้สูงจะเป็นกลุ่มที่เปิดรับข่าวสารทางการเมืองสูงและมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงเช่นกัน ส่วนปัจจัยทาง
อายุนั้นกลุ่มคนในระดับอายุ วัยกลางคนจะเปิดรับข่าวสารทางการเมืองมากและให้ความสนใจมากกว่ากลุ่มอายุน้อยและกลุ่มสูงอายุ
ในกลุ่มอายุน้อยมักเปิดรับข่าวสารเพื่อตอบสนองทางอารมณ์ ขณะที่กลุ่มสูงอายุนั้นมีพฤติกรรมเปิดรับข่าวสารจากแหล่งข่าวสารทาง
การเมือง ทั้งสื่อมวลชนและระหว่างบุคคลน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ นอกจากพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นยังพบว่า พฤติกรรมบางอย่างที่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา เพื่ออธิบายพฤติกรรมการรับข่าวสารทาง
การเมืองของแต่ละหมู่บ้านที่มีความแตกต่างกัน  
5. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1. องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิ

เลือกตั้ง ระดับท้องถิ่นของประชาชน ให้กับประชาชนทุกคนในชุมชน เช่น การจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการออกไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมความเช่ือมั่นในการสร้างจิตส านึกทางการเมือง โดยเริ่มจากสถาบันหลัก คือครอบครัว จากผลการวิจัย
ครั้งนี้พบว่า บุคคลใกล้ชิดมีผลต่อการตัดสินใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

2. องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะสร้างเครือข่ายในความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้ทางการเมือง การพัฒนาการ
ออกไปใช้สิทธิ เพราะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง เพื่อสร้างส านึกทั้งประชาชนและนักการเมืองที่จะเข้ามาสู่ระบบ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ คุณลักษณะของผู้สมัคร  

3. ผู้บริหารของเทศบาล ควรน าแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่ได้จาก
การวิจัยนี้มาจัดท าเป็นแผน/โครงการ ลงในแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล เพื่อสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณ ในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดผล
ต่อไปในระยะยาว 

4. องค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรน าแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทาง การเมืองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ที่ได้จากการวิจัยนี้ มาจัดท าแผนงานรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร ทั้งด้านรับฟังวิทยุ อ่านหนังสือพิมพ์/วารสาร 
อ่านสื่อสิ่งพิมพ/์แผ่นพับ/ใบปลิว อินเตอร์เน็ต และในด้านทุกๆ ด้าน ให้มากขึ้นในทุกๆ ปัจจัย โดยก าหนดให้มีแผนการให้ประชาชน   
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เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองให้ชัดเจน ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดผลในการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อให้ได้มา
ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้ครอบคลุมทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับภาคขึ้นไป 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ 

เพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางการรวมท้องถิ่นที่มีเข้าด้วยกัน มีกฎหมายที่ใช้ก ากับฉบับเดียวกัน เพื่อประชาชนจะได้รับสิทธิประโยชน์
การบริการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน 

3. ควรมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับมุมมองการเลือกตั้งในทัศนะของประชาชนกับมุมมองการเลือกตั้งในทัศนะของ
รัฐหรือนักการเมือง 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนาะ  กลิ่นงาม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา  
อังกินันทน ์ประธานกรรมการสอบ และ ดร.สุรสิทธ์ิ จิตรชอบใจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขอขอบพระคุณประชาชน ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้เช่ียวชาญจากส านักงาน 
กกต. จังหวัดสมุทรสงครามที่กรุณาสละเวลาให้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ จนงานวิจัยประสบความส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี    
Social Responsibility for use Public Areas in Phetchaburi Province 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะของ

จังหวัดเพชรบุรี และ 2) เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะของจังหวัด
เพชรบุรี เก็บข้อมูลเบื้องต้นด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัด
เพชรบุรี จ านวน 400 คน และด าเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ผู้บริหาร
ของส่วนราชการของจังหวัดเพชรบุรีและผู้บริหารท้องถิ่นที่มีบทบาทต่อการบริหารและพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี จ านวน  10 คน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย
พบว่า 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ด้านการมีจิตสาธารณะ  
ด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านจิตส านึกทางจริยธรรม และมีประสิทธิภาพในการท านาย  คิดเป็นร้อยละ 69.10 
และ 2) แนวทางที่เหมาะสมในการสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ 
การส่งเสริมจิตส านึกทางสังคมที่สร้างความตระหนักร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคราชการ เอกชน และภาคประชาสังคม 
โดยการกระจายอ านาจให้แก่ชุมชนและประชาชนร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหา สร้างค่านิยม และการเรียนรู้ร่วมกัน ก าหนด
กฎเกณฑ์และบรรทัดฐานทางสังคมที่เกิดจากการยอมรับร่วมกันที่ผ่านเวทีสาธารณะ การจัดการพื้นที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเวทีแสดงทางความคิดที่เปิดเผยต่อสาธารณะชน และการหาแนวร่วมที่ผ่านการแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อการตัดสินใจ
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
ค าส าคัญ :  ความรับผิดชอบต่อสังคม, การใช้พื้นที่สาธารณะ 

Abstract 
The purposes were to study: 1) study the responsibility influence for socials about public areas 

uses, and 2) analysis the best way of making suitable value for social responsibility. The sample groups were 
400 people  are  living or working in local areas by questionnaire and collected the database by quantitative 
research methods, 10  director of  division and local government in Phetchaburi  by structure questionnaire. 
The statistics used in data analysis were percentage, average, standard deviation and stepwise multiple 
regression analysis. The research result were as follows: 1) influence cause for social responsibility was public 
mind, involved person’s participation, moral mind and foretell efficiency 69.10%, and 2) the best method into 
value making for social responsibility was many agencies participation both of government, organ and society. 
The government or some organ may spread the power into people and community for planning, solving 
problems, value making and co-leaning about the social rule and social norm that throughout opinion freedom 
public stage. The best value making, we should give the important for public benefit.  
Keywords : Social responsibility, Public areas uses 
 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

พื้นที่สาธารณะ “Public Space” คือพื้นท่ีส าหรับพบปะ สวนธารณะ พื้นที่ของการรวมตัวของหลายกิจกรรม พื้นท่ี
สนทนาหรืออาจคือพื้นที่ว่างเปล่าปราศจากวัตถุประสงค์ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การใช้งาน ไม่ได้ถูกใช้ตามหน้าที่  
ที่ควรเกิดขึ้นหรือองค์ประกอบของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามกายภาพแวดล้อม ช่ือของ “Public Space” และมีบทบาทแอบแฝง
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ในพื้นท่ีสาธารณะนี้ โดยไม่ได้ใช้พื้นท่ีตามข้อก าหนดหรือกิจกรรมที่ควรจะเป็นหรือบางอย่างในพื้นท่ีถูกใช้งานแบบผิด ๆ และ
ขอบเขตของ “Public Space” ยังดูเจือจางลงพื้นที่ถูกทับซ้อนกับพื้นที่อื่น ๆ ที่การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน จึงเกิดปัญหา
ต่าง ๆ ตามมา (ศุภยาดา ประดิษฐ์ไวทยากร, 2555: 1) ที่ดินเป็นพื้นที่สาธารณะ และเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อาทิ ที่รกร้าง
ว่างเปล่า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ทางระบายน้ า สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินส่วนกลางที่มีไว้เพื่อประชา
ชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐท่ีต้องควบคุม คุ้มครองป้องกันให้คงอยู่อย่างยั่งยืน แต่ปัจจุบันปรากฏว่าที่ดิน
ประเภทนี้ลดน้อยลงเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีผู้บุกรุก ท าลาย ท าให้ที่ดินเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินเป็นทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ได้ให้ความหมายไว้กล่าวคือ“มาตรา 1304 สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน 
ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือ
กลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน2) ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่งทางน้ าทางหลวง 
ทะเลสาบและ 3) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อม และโรงทหาร ส านักราชการบ้านเมือง เรือรบ 
อาวุธยุทธภัณฑ ์

ส่วนปัญหาที่ตามมาพบได้ว่า การบุกรุกที่สาธารณสมบัติของพื้นที่ในประเทศไทยนั้น ในสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏว่าที่ดิน
สาธารณสมบัติของแผ่นดินมีจ านวนลดน้อยลงมากเนื่องจากการบุกรุก ท าลาย ท าให้เสื่อมสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ปัญหา
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากราษฎรจ านวนเข้ามาบุกรุกท าให้ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินกลายเป็นที่อยู่อาศัยและที่ท ามาหากินของราษฎร
ท าให้มีปัญหายากที่ท าการขับไล่ประชาชนดังกล่าวออกจากที่ดินของรัฐ ซึ่งสาเหตุของปัญหาการบุกรุกนั้น เกิดจากความไม่ชัดเจน
ของที่สาธารณประโยชน์ กล่าวคือ จากการที่สภาพพื้นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอดีต และการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระท า
ได้ยากเพราะสภาพแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป และการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระท าได้ยาก ท าให้ไม่สามารถน าช้ีแนวเขต
เพื่อการรังวัด และออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงได้ นอกจากนี้ยังเกิดจากการส ารวจและการจัดท าทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
และทางราชการได้จัดท าไว้นานแล้ว รวมทั้งสภาพพื้นที่และแนวเขต มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ซึ่งขาดการดูแลรักษา ท าให้
ข้อมูลที่มีอยู่กับสภาพความเป็นจริงคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันท าให้เกิดปัญหาการออกเอกสารสิทธิทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ตัวอย่างของปัญหาเหล่านี้ อาทิทางน้ าที่ประชาชนเคยใช้สัญจรไปมาได้ตื้นเขินขึ้นจึงมีผู้บุกรุกเข้าไปครอบครอง หรือเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินซึ่งประชาชนได้เลิกใช้ประโยชน์จากท่ีเคยใช้กันอยู่เดิมแล้ว อาทิ  เดิมเคยใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นต้นว่า ม้า โค 
กระบือ ต่อมาประชาชน เลิกเลี้ยงสัตว์จึงไม่มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินท าให้ที่ดินกลายเป็นท่ีว่างประชาชนจึงพากันอพยพเข้าไป
จับจองอยู่อาศัยโดยการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนและประกอบอาชีพเพาะปลูก หรือท าประโยชน์ในที่ดินของรัฐนั้น เมื่อมีบุคคลหนึ่ง
เข้าไปได้ก็มีบุคคลอื่นๆ พากันตามเข้าไป อีกจ านวนมาก โดยต่างพากันแสวงหาประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวอย่างมากที่สุด ท าให้ที่ดิน 
หมดสภาพความเป็นสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อีกต่อไป และบางกรณีปัญหาก็เกิดจากทางราชการด้วยเช่นกัน เช่น กรณี
ที่ทางราชการได้เข้าไปใช้ประโยชน์โดยปลูกสร้างอาคารส านักงานที่ท าการในที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยยังไม่มีการถอนสภาพ 
(จรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์, 2552: 3) 

“ที่ดิน” เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นทั้งที่อยู่อาศัย ที่ท ากิน หรือหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถใช้แสดงฐานะ
ทางสังคม และใช้เป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ที่ดินจึงเป็นทรัพย์ที่ทุก ๆ คน ต้องการเป็นเจ้าของ ในขณะที่ประชากร
มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่จ านวนของที่ดินไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม ท าให้ที่ดินเป็นสิ่งจ าเป็นที่หายาก ท่ีดินส่วนใหญ่ที่ประชาชน
สามารถถือครองกรรมสิทธ์ิอย่างถูกต้องตามกฎหมายล้วนมีเจ้าของและถูกจับจองแล้วท้ังสิ้น คงมีแต่ที่ดินท่ีเป็น “ที่สาธารณะ
ประโยชน์” ยังมีจ านวนมากและปล่อยว่างอยู่ ซึ่งภาครัฐไม่อาจดูแลรักษาและควบคุมได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ 
ประชาชนบางกลุ่มจึงเข้าไปแสวงหาประโยชน์หรือยึดครองเป็นเจ้าของที่สาธารณะประโยชน์นั้น ๆ ท าที่สาธารณะดังกล่าวตกอยู่ใน
สภาพเป็นทรัพยากรเปิด เป็นเหตุให้ประชาชนมีการขยายบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ในวงกว้างขึ้น  ซึ่งการที่ประชาชนบุกรุก
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ อาจเกิดจากจ านวนของที่สาธารณะประโยชน์ที่มีเป็นจ านวนมากและอยู่อย่างกระจัดกระจาย ท าภาครัฐ
ไม่สามารถดูแลรักษาได้ไม่ทั่วถึง หรือจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่สัมพันธ์กับจ านวนที่ดินที่มีอยู่อย่างจ ากัดท าให้เกิด
การขาดแคลนที่ดินท ากิน จึงมีการบุกรุกเข้าท าประโยชน์ท่ีดินสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากกฎหมายที่ไม่ได้ก าหนดสิทธิ
ในการถือครองที่ดินไว้ เป็นเหตุให้มีการเก็งก าไรราคาที่ดิน ผู้มีก าลังเงินสามารถถือครองที่ดินในจ านวนมากได้ แต่ผู้ที่ยากจน
ไม่สามารถซื้อที่ดินหรือสู้ราคากับนายทุนได้ เมื่อมีโอกาสก็อาจบุกรุกหรือแสวงหาประโยชน์จากที่ดินของรัฐ (โสมนัส ทรัพย์สินเสริม, 
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2549 : 2) ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมา เห็นได้ว่าภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมยังขาดความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะ
ในหลายประเด็น คือ การใช้พื้นที่สาธารณะที่บุกรุกและรุกล้ าพื้นที่ใช้สอยที่เป็นสาธารณะมาเป็นพื้นที่ใช้สอยของตนเองมากขึ้น 

ส่วนปัญหาที่พบในจังหวัดเพชรบุรี พ้ืนท่ีสาธารณะส่วนใหญ่ได้ถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุนและประชาชนท่ีรุกล้ าพื้นท่ี
สาธารณะมาเป็นที่ใช้สอยของตนเองมากขึ้น อาทิ ถนน ฟุตบาธ แม่น้ า ล าคลอง ที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่บุคคลใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่
ถูกริดรอนสิทธิบนพื้นที่สาธารณะดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะของจังหวัด
เพชรบุรี เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในจังหวัดเพชรบุรี 

ดังนั้นผู้วิจัยได้น าแนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) แนวคิดค่านิยม
ทางการบริหารและแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบ
ความคิดส าคัญในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นองค์ความรู้ใหม่และน่าสนใจศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ตระหนักถึงค่านิยมประชาธิปไตย  โดยองค์กรจะพึงกระท าเพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจาก
การประกอบธุรกิจหรือการด าเนินการขององค์กร เริ่มตั้งแต่การป้องกัน รักษา ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น
การปฏิบัติจากองค์กรออกไปสู่สังคม เริ่มจากการเคารพกติกา การปฏิบัติตามกฎหมาย  รวมไปถึงการปฏิบัติตนให้มีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล และมีจริยธรรมทางสังคม  เป็นต้น 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะของจังหวัดเพชรบุรี 
1.2.2 เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะของจังหวัดเพชรบุรี 

 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีจ านวนประชากรตามความเป็นจริง จ านวน 

71,000 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามหลักการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) (ยุทธ  
ไกยวรรณ์, 2553 : 64) ได้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย รวม 400 คน 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-informants) ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายและวางแผนในการใช้พื้นที่สาธารณะของ

จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 10 คน โดยผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด 
นายอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 คน นายกเทศบาล 
2 คน และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล 7 คน จ านวน 10 คน 

ตัวแปรในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรตามรายละเอียดดังนี้   
ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย จิตส านึกทาง

จริยธรรม ค านึงผลประโยชน์สาธารณะ ความเสมอภาคทางสังคม การอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสังคมสาธารณะ การมีจิตสาธารณะ 
และการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวแปรตาม คือ ผลของความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะของจังหวัดเพชรบุรี 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แบ่งเป็น  3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อการสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะของจังหวัดเพชรบุรี และส่วนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับผลความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี ลักษณะแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) แบบมี

โครงสร้าง (Structure Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์แนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้
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ได้ข้อมูลเชิงลึกครอบคลุมประเด็นปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคม ตามบทบาทและภารกิจที่ก าหนดและได้ข้อเสนอแนะแนวทาง
ทีเ่หมาะสมกับการสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พืน้ที่สาธารณะ ของจังหวัดเพชรบุรี 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
2.2.1  การวิเคราะห์ผลของความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อการสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นท่ี

สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
2.2.2 การหาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นท่ีสาธารณะของจังหวัด

เพชรบุรี ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
3. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ด้านการมีจิตสาธารณะ (X5) 

ด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X6) และด้านจิตส านึกทางจริยธรรม (X1) โดยมีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.126 
ประสิทธิภาพในการท านาย ร้อยละ 69.10 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย ร้อยละ 38.52 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายและวางแผนในการใช้พื้นที่สาธารณะของ

จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 10 ท่าน สรุปได้ดังต่อไปนี ้
1.  แนวทางการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจิตส านึกทางจริยธรรม 
 จากการวิเคราะห์เนื้อหาปรากฏว่า การที่สร้างจิตส านึกทางจริยธรรมให้แก่ประชาชน ผู้บริหาร ให้มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะของจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานภาครัฐต้องมีการร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจ 
และร่วมรับผิดชอบ หวงแหนการใช้พื้นที่สาธารณะที่มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรต่อคนอ่ืน และสังคมโดยรวม
โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ควรก าหนดค่านิยมหรือสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบที่เกิดจากภาคีเครือข่าย อาทิ เครือข่ายภาค
ราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเจ้าของพื้นที่ ตระหนักถึงค่านิยมทางคุณธรรมจริยธรรมที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยอาจเริ่มต้นจากส่วนราชการที่ก าหนดจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบในการวางแผนเกี่ยวกับ
การดูแลพื้นที่สาธารณะ นอกจากนั้นมีการจัดท าประมวลจริยธรรมของฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการ พนักงานของรัฐขึ้น เพื่อเป็น
เครื่องมือก ากับความประพฤติของผู้ปฏิบัติงาน 

 จากผลการวิเคราะห์ค าสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับในความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นท่ีสาธารณะของจังหวัด
เพชรบุรี ผลปรากฏว่า สภาพการณ์โดยรวมหน่วยงานส่วนราชการ ประชาชน ยังไม่ใช้แนวทางจิตส านึกทางจริยธรรมในหลักการและ
ปฏิบัติ หรือเรียกอีกอย่างว่าในแนวทางเชิงประจักษ์ (การออกระเบียบข้อบังคับการจัดท าแผนนโยบาย) และแนวทางเชิง
ปทัสถานที่ปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชนในพื้นที่ที่เกิดการหวงแหนและมีความรับผิดชอบร่วมกันในการใช้พื้นที่สาธารณะของ
จังหวัดเพชรบุรี จากการยืนยันข้อมูลเชิงสนับสนุนจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญของหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเพชรบุรี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน บริบทในการสร้างจิตส านึกทางจริยธรรมในการใช้พื้นที่สาธารณะที่ประชาชนมีภาวะ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ควรสร้างจากแนวทางดังต่อไปนี้ ได้แก่ จิตส านึกทางจริยธรรมบนพื้นฐานผลประโยชน์พลเมือง (Citizen 
Interest) จิตส านึกทางจริยธรรมบนพื้นฐานการบริหารคุณค่าสาธารณะ (Public Values) จิตส านึกทางจริยธรรมบนพื้นฐาน
การหลอมรวมความเป็นพลเมือง (Citizen Ship) และจิตส านึกทางจริยธรรมบนพื้นฐานที่ส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทาง
สังคมที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักร่วม (Awareness) 

2.  แนวทางการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะความรับผิดชอบ 
 จากการวิเคราะห์เนื้อหาผลปรากฏว่า แนวทางการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า 
การสร้างค่านิยมเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐต้องมีโครงการกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนการบริหาร
ส่วนราชการ ท่ีค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมตั้งแต่ การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ ความร่วมมือของสถาบันต่าง ๆ อันได้แก่ 
สถาบันทางการเมือง สถาบันทางราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันของความเป็นพลเมือง
ต้องมีจิตส านึกดังกล่าวร่วมกันบนฐานคิดที่ว่า “ผลประโยชน์การจัดการบริการสาธารณะจะต้องจัดการโดยเจ้าของพื้นที่หรือชุมชน 
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โดยให้ชุมชนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของการบริการสาธารณะนั้น ๆ ชุมชนก็จะรู้สึกว่า การบริการสาธารณะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
ในความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะ รวมถึงการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมด้วย”  

ซึ่งจากการค้นพบข้อมูลดังกล่าวในเชิงสนับสนุนท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติของนักบริหารภาครัฐ ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชาชน มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ ตามแนวทางปทัสถานหรือค่านิยมในเรื่องนี้ในทางปฏิบัติแล้ว อาจน าเสนอ
อยู่ในแผนการด าเนินงาน โครงการ แต่ขณะเดียวกันการที่ผู้รับผิดชอบค านึงผลประโยชน์สาธารณะร่วมกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมบุคคล เหล่านั้นจะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือค่านิยมเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะที่ผ่านการอบรม 
การศึกษาและความสนใจ ท าเพื่อผลประโยชน์ของประเทศรวมถึงพื้นที่โดยหลักการดังกล่าวอาจกระท าได้จะต้องผ่านการปลูกฝัง 
การกระตุ้นให้ประชาชนเจ้าของพื้นที่ได้แสดงความต้องการ ร่วมกัน ผ่านกระบวนการวาทะวิจารณ์ซึ่งเป็นเป้าประสงค์ร่วมกันคือ
ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) 

3.  แนวทางการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับความเสมอภาคทางสังคม 
 จากการวิเคราะห์เนื้อหา ผลปรากฏว่า แนวทางการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับความเสมอภาคทางสังคมในความรับผิดชอบต่อ

สังคม ท้ังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ข้อมูลตรงกันว่า การสร้างค่านิยมเกี่ยวกับความเสมอภาคทางสังคมนั้น ควรมี
การอภิปรายถึงค่านิยมเรื่องความเสมอภาคทางสังคมมาใช้เพื่อช่วยเหลือคนที่เสียเปรียบทางสังคมโดยเฉพาะโอกาสของประชาชน
ส่วนใหญ่ของสังคมที่เป็นประชาชนระดับล่างบางพื้นท่ี ส าหรับการจัดการบริการและการใช้พื้นท่ีสาธารณะร่วมกันของจังหวัด
เพชรบุรีโดยรวมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุขด้วยความเคารพ  ซึ่งกันและกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
เท่าเทียมกันโดยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดถูกดูหมิ่น เหยียดหยามหรือถูกกลั่นแกล้ง ทั้งนี้โดยไม่ค านึงถึงสถานะสภาพทางเศรษฐกิจสังคม และ
ระดับการศึกษา หรือความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 ส าหรับมุมมองแนวคิดเพิ่มเติมจากภาคประชาชนเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะของจังหวัด
เพชรบุรีที่มีความเสมอภาคดังประเด็นที่ว่าประชาชนคือ เจ้าของประเทศตัวจริง เพราะฉะนั้นควรท าให้เกิดค่านิยมร่วมกันในชุมชน
และกลุ่มต่างๆ กลไกที่จะท าให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่เกิดความเสมอภาคโดยเฉพาะการยึดคุณค่าทางสังคมให้มาก
ขึ้นเพื่อเห็นคุณค่าของประชาชน โดยการสร้างหน้าต่างแห่งโอกาสและเปิดประตูสู่การสร้างเครือข่ายร่วมกัน 

4.  แนวทางการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสังคมสาธารณะ 
 จากการสังเคราะห์เนื้อหา ผลปรากฏว่าแนวทางการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสังคมสาธารณะ

ในความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ทั้งส่วนราชการและประชาชนให้ข้อมูล
ตรงกันว่า การสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสังคมสาธารณะนั้นจะต้องด าเนินการภายใต้ความรับผิดชอบ
ในการใช้พื้นที่สาธารณะที่แสดงออกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน อาทิ เป็นพ้ืนท่ีพบปะ แลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ กัน และทุกคน
มีสิทธิในการใช้พื้นท่ีสาธารณะร่วมกันและจะต้องมีความรับผิดชอบต่อค่านิยมในสังคม บรรทัดฐาน ความเป็นประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันหรือการเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน (Governance Process) 
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการใช้พื้นที่สาธารณะจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากับของประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกสถานะ 

 ในส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติมของประชาชน มองว่ารัฐจะต้องมีพื้นฐานความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใสและ
ไม่จ ากัดสิทธิหรือกีดกันสิทธิของกลุ่มต่างๆ ที่ใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน โดยเฉพาะมิควรรับสินบนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือส่งเสริม
ให้อีกกลุ่มหนึ่งได้รับประโยชน์มากกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่ารัฐไม่ควรกระท าตามหลักดังกล่าวซึ่งตรงกับค าสัมภาษณ์ที่ว่า  “ผู้ที่มี
หน้าที่บริหารในส่วนราชการต้องแสดงบทบาทผู้พิทักษ์ ความไว้วางใจทางสาธารณะกับบทบาทส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและ
ควรมีหลักธรรมาภิบาลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบาย และกระบวนการที่ตรวจสอบได้ 
ความโปร่งใส การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและจะต้องมีความเคารพในความเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย” 

5.  แนวทางการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ 
 จากการวิเคราะห์เนื้อหา ผลปรากฏว่าแนวทางการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการมี  จิตสาธารณะในความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการใช้พื้นที่สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ข้อมูลสอดคล้องว่า การสร้าง
ค่านิยมเกี่ยวกับการมี  จิตสาธารณะโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องควบคุมสิ่งที่เป็น
สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
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 ผลของค้นพบว่าการมีจิตสาธารณะในการใช้พื้นที่สาธารณะของจังหวัดเพชรบุรี ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการบังคับใช้ข้อ
กฎหมายหรือเรื่องอ านาจหน้าที่ หน่วยงานที่มีอ านาจดูแลจัดการสาธารณะ โดยเฉพาะการบังคับใช้ข้อกฎหมาย หน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น ในระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอ านาจหน้าที่ในการจัดการบริการของท้องถิ่นในมาตรา 
47  ก าหนดว่าให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดการและสร้างความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน  มีความตระหนักที่มีจิตสาธารณะ
การใช้พื้นที่สาธารณะให้เกิดความเป็นธรรม  

6.  แนวทางการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 จากการวิเคราะห์เนื้อหา ผลปรากฏว่า แนวทางการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะของจังหวัดเพชรบุรี ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน 
น าเสนอข้อมูลภายในทิศทางเดียวกันว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรียังรับข้อมูลประชาสัมพันธ์ การรับรู้ในการจัดท า 
โครงการ กิจกรรม แผนการพัฒนาของจังหวัดและระดับท้องถิ่นที่ส่งเสริมต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะของ
จังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะการสื่อสารของรัฐควรเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนรับรู้ รับทราบให้ทั่วถึง  

 ผู้ให้ข้อมูลจากส่วนท้องถิ่น มีข้อมูลเสนอเพิ่มเติมว่า การส่งเสริมความร่วมมือของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งเสริมต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะ จังหวัดเพชรบุรีจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจความคิดเห็นว่า ยังไม่ค่อย
มีบทบาทในการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาในการใช้พื้นที่สาธารณะมากนัก อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอแนะว่า ประชาชน
ในเขตจังหวัดเพชรบุรีควรร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีความต้องการให้ท าการรณรงค์ ให้ประชาชนตื่นตัวมีความตระหนักต่อ
ปัญหา นอกจากนั้นการใช้พื้นท่ีสาธารณะที่ต้องการให้หน่วยงานราชการ ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้ให้ได้ผลทาง
กฎหมาย  
4. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลของการวิจัย  ผู้วิจัยขอน าเสนอประเด็นส าคัญที่ค้นพบมีรายละเอียดดังนี้  
1. ด้านจิตส านึกทางจริยธรรม พบว่า ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับจิตส านึกทางจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

โดยหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดเพชรบุรีสร้างจิตส านึกการปฏิบัติหน้าที่มีจริยธรรม คุณธรรมให้กับประชาชน ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการปลูกจิตส านึกด้านจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิตของข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐเป็นการพัฒนาส่งเสริม และให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐมีจิตส านึกเกิด
ความตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่พบว่า การสร้างจิตส านึกทางจริยธรรมเพื่อให้ภาครัฐ ประชาชน เจ้าของพื้นที่ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นท่ีสาธารณะ
ของจังหวัดเพชรบุรี ภาครัฐควรใช้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สาธารณะตามประมวลกฎหมาย มาตรา 4 ที่พระราชบัญญัติไว้ว่า 
“สถานสาธารณะเป็นสถานที่ที่จัดไว้เป็นสาธารณะส าหรับประชาชนเพื่อใช้เป็นการจัดกิจกรรม พักผ่อน ร่วมกัน อาทิ ทางเดินรถ 
ขอบทาง ไหล่ทาง ประเภทพื้นที่สาธารณะที่กฎหมายก าหนดนี้ ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดจับจองเป็นเจ้าของ และสร้างอาณาเขต
เป็นของตนเอง ซึ่งจากหลักการดังกล่าวที่ผู้ให้ข้อมูลเสนอมาผู้วิจัยเห็นว่ามีความสอดคล้องกับบทกระทรวง (กระทรวงมหาดไทย) 
ในมาตรา 5 ที่ให้อ านาจรัฐบังคับใช้กฎหมายหรือพระราชบัญญัติในการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ มูนีร มูหะหมัด (2557) กล่าวว่า การที่บุคคลจะมีคุณธรรม มีจิตส านึกที่ดี จ าเป็นต้องมีการอบรมสั่งสอน
หรือซึมซับประสบการณ์จากศาสนา ครอบครัว และสังคมโดยรอบที่ดี ดังนั้นจิตส านึกจึงเกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคคล แสดงให้เห็นถึงความต้องการของสังคมและองค์กรให้สมาชิกและผู้ร่วมงานมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี มีจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ  

2. ด้านค านึงผลประโยชน์สาธารณะความรับผิดชอบ พบว่า ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับค านึงผลประโยชน์
สาธารณะ อยู่ในระดับมาก โดยนโยบาย/แผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดเพชรบุรีค านึงผลประโยชน์สาธารณะของ
ประชาชนเป็นเป้าหมายในการจัดท าแผนในการใช้พื้นที่สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เนื่องจากการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่
โดยมุ่งตอบสนองต่อความต้องการและยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Denhardt and 
Denhardt (2000) มุ่งผลประโยชน์ที่เกิดแก่สาธารณะเป็นหลักมากกว่ามุ่งสร้างผลงาน การยึดถือผลประโยชน์ประโยชน์
สาธารณะช่วยให้ผู้บริหารงานสามารถใช้เป็นเครื่องน าทางในการบริหารงานของตน (คณิน บุญสุวรรณ, 2557) ประโยชน์ต่อ
สาธารณะประโยชน์อันเกิดแก่ประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า 
การสร้างค่านิยมเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐต้องมีโครงการกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนการบริหาร



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ส่วนราชการที่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมตั้งแต่ การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ ความร่วมมือของสถาบันต่าง ๆ อันได้แก่ 
สถาบันทางการเมือง สถาบันทางราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันของความเป็นพลเมือง
ต้องมีจิตส านึกดังกล่าวร่วมกันบนฐานคิดที่ว่า “ผลประโยชน์การจัดการบริการสาธารณะจะต้องจัดการโดยเจ้าของพื้นที่หรือ
ชุมชน โดยให้ชุมชนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของการบริการสาธารณะนั้น ๆ ชุมชนก็จะรู้สึกว่า การบริการสาธารณะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนในความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะ รวมถึงการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมด้วย”  

3. ด้านความเสมอภาคทางสังคม พบว่า ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับความเสมอภาคทางสังคมอยู่ในระดับมาก 
โดยหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดเพชรบุรีสร้างความเท่าเทียมตามหลักประชาธิปไตยและสร้างความสงบยั่งยืนให้กับประชาชน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เนื่องจากการที่ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสงบสุข ทุกคนในสังคมจะต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคล ตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามรัฐธรรมนูญ ยึดมั่นในหลัก
ความเสมอภาค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Millet, 1954 : 20) การให้บริการอย่างเสมอภาค ความยุติธรรมในการบริหารงาน
ภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มี
การแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนขึ้น (ปิยะนารถ  สิงห์ชู, 2556) แนวคิดทฤษฎีความเสมอภาคในสังคม (Social 
Equality) หลักความเสมอภาคนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักเสรีภาพ เนื่องจากเป็นหลักการที่จะท าให้การใช้เสรีภาพเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกัน แต่หากเสรีภาพสามารถใช้ได้เพียงบุคคลบางคนเท่านั้น ในขณะที่คนบางกลุ่มบางคนเข้าถึงไม่ได้ในกรณีดังกล่าวก็
ไม่ถือว่ามีเสรีภาพแต่ประการใด ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของเสรีภาพและเป็นหลักประกันในการท าให้เสรีภาพเกิดขึ้นได้จริง ดังนั้น
หลักความเสมอภาคภายใต้กฎหมายจึงเป็นหลักการที่ท าให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่
เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination)  

4. ด้านการอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสังคมสาธารณะ พบว่า ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการอยู่ภายใต้การ
ตรวจสอบของสังคมสาธารณะอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนสามารถแสดงข้อคิดเห็นต่อนโยบาย/แผนงาน/โครงการ องค์กรภาครัฐ
ของจังหวัดเพชรบุรีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับ
การอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสังคมสาธารณะนั้นจะต้องด าเนินการภายใต้ความรับผิดชอบในการใช้พื้นที่สาธารณะที่แสดงออกถึง
ความเป็นเจ้าของร่วมกันและทุกคนมีสิทธิในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันและจะต้องมีความรับผิดชอบต่อค่านิยมในสังคม บรรทัดฐาน 
ความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Denhardt and Denhardt (2000) ข้าราชการไม่เพียงแต่ต้องรับผิดชอบต่อ
สังคมเท่านั้น แต่ต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ค่านิยมของชุมชน บรรทัดฐานทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย (Romzek and Dubnick, 1987) การตรวจสอบได้ มีบทบาทส าคัญในการบริหารรัฐกิจ  การตรวจสอบ
ได้ เกี่ยวข้องกับแนวทางหรือวิธีที่ข้าราชการและหน่วยงานจัดการกับความคาดหวังให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โครงการ Improving 
Service Delivery, Thailand : Public Finance Management Report โดยธนาคารโลกจากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพ
ของการตรวจสอบในระดับท้องถิ่นขึ้นอยู่กับ “ข้อมูล” ทั้งข้อมูลผลการด าเนินงานของโครงการ ข้อมูลการจัดหาสินค้าและ
อุปกรณ์ทีไ่ด้มาตรฐาน รวมถึงข้อมูลการคลังสาธารณะ  

5. ด้านการมีจิตสาธารณะ พบว่า ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมการมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับมาก โดยหน่วยงานภาครัฐ
ของจังหวัดเพชรบุรี สร้างการเรียนรู้ การด ารงชีวิตในสังคมช่วยเหลือกันให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้
พื้นที่สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เนื่องจากการด ารงชีวิตในสังคมทุกคนในสังคมจะต้องเคารพสิทธิ์การใช้สาธารณะสมบัติของผู้อื่น 
โดยค านึงถึงว่าผู้อื่นก็มีสิทธิ์ในการใช้เช่นเดียวกัน จะต้องไม่ยึดสาธารณะสมบัตินั้นไว้เป็นของส่วนตัวและไม่ปิดกั้นโอกาสการใช้
ประโยชน์สาธารณะสมบัติของผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิรัตน์ ค าศรีจันทร์ (2544 : 6) จิตส านึกสาธารณะ กระบวนการคิด
และลักษณะของบุคคล ท่ีมีการปฏิบัติโดยมีกระบวนการในระดับบุคคลไปสู่สาธารณะมีความรักและรู้สึกเป็นเจ้าของสาธารณะ 
ต้องการที่จะท าประโยชน์มากกว่าที่จะรับจากสาธารณะ ผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ข้อมูล
สอดคล้องกันว่า การสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐ การใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของรฐั
ที่ต้องควบคุมสิ่งที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ผลของค้นพบว่า การมีจิตสาธารณะในการใช้พื้นที่สาธารณะของจังหวัดเพชรบุรี 
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการบังคับใช้ข้อกฎหมายหรือเรื่องอ านาจหน้าที่ หน่วยงานท่ีมีอ านาจดูแลจัดการสาธารณะ โดยเฉพาะ
การบังคับใช้ข้อกฎหมาย หน่วยงานระดับท้องถิ่น ในระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอ านาจหน้าที่
ในการจัดการบริการของท้องถิ่นในมาตรา 47 ก าหนดว่าให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดการและสร้างความร่วมมือให้ทุก
ภาคส่วนมีความตระหนักที่มีจิตสาธารณะการใช้พื้นที่สาธารณะให้เกิดความเป็นธรรม  
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6. ด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดเพชรบุรีให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมจากการปฏิบัติและร่วม
รับผิดชอบจากการผิดพลาดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เนื่องจากการสร้าง
ความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจะน าไปสู่การวางแผนป้องกัน และฟื้นฟูการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bonelli and Simmons (2004) ที่กล่าวว่า ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียขยายความเข้าใจถึงธรรมชาติของ
บริษัทที่ควรพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียใหม่ในมุมมองที่กว้างกว่าเดิมโดยบริษัทได้รับการคาดหวังให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมดูแลผู้มี
ส่วนได้เสียมากขึ้น รวมทั้งสนใจดูแลผู้มีส่วนได้เสียที่น่ิงเงียบ เช่น ชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม จากอิทธิพลของทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ขยายมุมมองด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ควรให้ความสนใจและรับผิดชอบต่อบุคคลที่หลากหลายซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพล
ต่อผลลัพธ์ของบริษัทเช่นกัน ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้าผู้ขายปัจจัยการผลิตองค์กรชุมชนในท้องถิ่น ผ่านกลไกของการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการตัดสินใจและเข้าร่วมในการจัดการธุรกิจเพื่อสร้างความไว้วางใจการเคารพซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนสร้างรูปแบบของความรับผิดชอบร่วมกัน  

7. ผลความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับมาก 
โดยการเคารพต่อผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรจะต้องค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมทุกระดับด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรที่มีอยู่ภายนอกองค์กรในอันที่จะท าให้เกิดการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บาว นาคร (2551) ได้ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็น
องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า การใกล้ชิดกับประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างทันท่วงทีและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงต้องเป้าหมายและความต้องการของประชาชน 
ดังนั้นการที่จะน าหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั้นมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรและการบริหารงานขององค์กรจึงเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในระดับของประชาสังคม ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอื่น ๆ ในการพัฒนาสังคม การตรวจตราดูแลมิให้กิจการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับฟังข้อมูลหรือท าประชาพิจารณ์ต่อการด าเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และการท าหน้าที่
ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา เป็นต้น  
5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ  อย่างดียิ่ง และขอขอบพระคุณ ดร.วัชรวลี พราหมณ์แก้ว ดร.ส าราญ ไกรทอง และนายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ ที่อนุเคราะห์
ตรวจสอบแบบสอบถามที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ค าปรึกษาแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ท าให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผลจากการวิเคราะห์วรรณกรรมและข้อค้นพบจากการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่าแนวทางความรับผิดชอบต่อ

สังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะของจังหวัดเพชรบุรีที่มีผลต่อ เชิงนโยบาย ได้แก่ 
1. บทบาทของส่วนราชการจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการพื้นที่สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ โดยสร้างความเข้าใจ

กับกลุ่มเครือข่าย อาทิ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีค่านิยมร่วมกันและมีเป้าหมายร่วมกัน
ในนโยบายการจัดการพื้นที่สาธารณะ 

2. การน าเสนอนโยบายและการวางแผนเชิงนโยบาย ส่วนราชการระดับจังหวัดโดยเฉพาะ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อก าหนดนโยบายออกมาควรมีความรับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทางการใช้พื้นที่สาธารณะ ตั้งแต่การน าเสนอนโยบายและการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ควรค านึงถึงหลักความรับผิดชอบ
ทีต่รวจสอบได้และค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก 

3. ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะ ภาครัฐควรมีนโยบายที่ส่งเสริม สนับสนุน ภาคส่วนราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอนโยบาย การจัดการพื้นที่สาธารณะโดยผ่านเครือข่าย ที่เกิดจาก
การเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยความเข้าใจร่วมกันที่มีความสอดคล้องกับบริบททางพื้นที่ของสังคมจังหวัดเพชรบุรี 

4. นโยบายการพัฒนาของจังหวัดเพชรบุรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สาธารณะที่สร้างความรับผิดชอบ ภาครัฐตั้งแต่ระดับกระทรวง 
ส่วนราชการระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญกับทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้วย 
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ข้อเสนอแนะเชิงการบริหาร 
ผลจากการวิเคราะห์และข้อค้นพบจากการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่าแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้

พื้นที่สาธารณะของจังหวัดเพชรบุรี ที่มีผลต่อการน ามาประยุกต์ใช้ในเชิงบริหาร ได้แก่ 
1. การวางแผนในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ภาครัฐท่ีเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกัน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ควรก าหนดแผนการบริหารที่ยึดประชาชนเจ้าของพื้นท่ีมาเป็นศูนย์กลางทางการบริหาร 
ทีส่่งเสริมความรับผิดชอบในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันและได้รับการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน มิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
สร้างอาณาจักรความเป็นเจ้าของพื้นที่แบบปัจเจกบุคคล แต่ควรใช้พื้นที่ร่วมกันแบบสาธารณะประโยชน์ 

2. ในการบริหารการใช้พื้นที่สาธารณะ องค์กรภาครัฐต้องมีกลยุทธ์และมีการสร้างให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตส านึกในการใช้
พื้นที่ร่วมกันและปัญหาที่เกิดจากการใช้พื้นที่ร่วมกัน ที่เกิดความหวงแหนในภาพลักษณ์ของชุมชนจังหวัดเพชรบุรีที่ชวนมอง น่าอยู่ 
น่าท่องเที่ยว และมีความภูมิใจในการเป็นเจ้าของพื้นที่ 

3. ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับการใช้พื้นที่สาธารณะ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กร
ทีเ่กี่ยวข้อง ควรมีการก าหนดทิศทางการบริหารและพัฒนาจังหวัด โดยผ่านกระบวนการท าประชาคมของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อน ามาสู่
การจัดท าวิสัยทัศน์ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะจังหวัดเพชรบุรี 

4. ในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ หน่วยงานระดับจังหวัดเพชรบุรีต้องสร้างภาคีและผู้รับผิดชอบในแผนงาน โครงการ
พื้นที่สาธารณะ อย่างมีความชัดเจน มีความรับผิดชอบและก าหนดกฎ กติกา ในการใช้พื้นที่สาธารณะ ผลที่เกิดกระท าให้ฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดโดนลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ ในการใช้พื้นที่สาธารณะ แต่ควรส่งเสริมและปลูกจิตส านึกในการวางแผนร่วมกันให้มากที่สุด  
ทีค่ านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 

ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการใช้พ้ืนที่สาธารณะ 
ผลจากการสังเคราะห์วรรณกรรมและข้อค้นพบจากการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเปลี่ยน

กระบวนทัศน์ที่สร้างความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะให้แก่ส่วนราชการ และประชาชนเจ้าของ
พื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต ได้แก ่

1. เน้นสร้างค่านิยมที่มุ่งเน้นการใช้พื้นที่สาธารณะของส่วนรวม ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วม
รับผิดชอบร่วมกัน 

2. เน้นค่านิยมในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการบริหารตามหลักปฏิบัติแบบให้เกิดความเท่าเทียมกัน
และมีความเสมอภาค 

3. การใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนควรค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและความรับผิดชอบ
เป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน 

4. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมแห่งการมีวินัย และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคมจังหวัดเพชรบุรีมาช่วย
ร่วมรับผิดชอบวางแผนพัฒนาการใช้พื้นที่สาธารณะ 

5. การสร้างค่านิยมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พื้นที่สาธารณะ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ควรตระหนักและเคารพ กฎกติกาความเป็นประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับพลังงานทดแทนในจังหวัดก าแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อมูล

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีฐานการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในจังหวัดก าแพงเพชรและเพื่อหารูปแบบของศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีฐานการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในจังหวัดก าแพงเพชรจากการศึกษาจากข้อมูลด้านทุติยภูมิจากหน่วยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พบว่าในจังหวัดก าแพงเพชรมีศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียง 21 ศูนย์ พลังงาน
ทดแทนที่อยู่ในศูนย์ส่วนใหญ่จะเป็นเตาเผาถ่าน มี 2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่มีฐานการเรียนรู้พลังงานทดแทน อย่างน้อย 3 ฐาน
การเรียนรู้ คือ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุยป้อม ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย  จ.ก าแพงเพชร มี 3 ฐานการเรียนรู้ และศูนย์เรียนรู้
พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงคลองน  าไหล ต.คลองน  าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 6 ฐานการเรียนรู้ จึงท า
การสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าการเริ่มต้นของศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั ง 2 ที่มีความคลายกันคือ เริ่มจากการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
ไม่ว่าจะเป็น ธกส. พลังงานจังหวัดและหนุนเสริมด้วยองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น ปัจจัยของการด าเนินงานได้แก่ ผู้น าชุมชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความร่วมมือของคนในชุมชน และทักษะองค์ความรู้ของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏี สามเหลียมเขยื อน
ภูเขาของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี  ซึ่งได้แก่ การเคลื่อนไหวทางสังคมนั นคือความร่วมมือของคนในชุมชน ความรู้คือองค์ความรู้ที่คน
ในชุมชนมีและเรียนรู้จนเกิดความช านาญ และ เช่ือมฝ่ายนโยบายคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั นการขับเคลื่อนพลังงาน
ทดแทนที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดความยั่งยืนในระดับชุมชนและทุกชุมชนสามารถน าหลักการนี ไปใช้ความยั่งยืน
ด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเกิดขึ นกับประเทศไทย 
ค าส าคัญ :  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, พลังงานทดแทน 

Abstract 
The aims of study of learning center sufficiency economy and renewable energy in Kamphaeng Phet 

province were to find the data of learning center sufficiency economy and renewable energy in Kamphaeng 
Phet province and to find the model of learning center sufficiency economy and renewable energy in 
Kamphaeng Phet province. The study found that Kamphaeng Phet province had 21 learning center sufficiency 
economy. Most of learning center had incinerator Iwate but Ban Kooy Ong and Klong Nam Lai learning center 
had renewable energy more than 3. Both of learning center support by external agencies. The factors of 
operation were community leaders, local government, cooperation of the community and skills and 
knowledge of the community. This was consistent with theoretical triangle Moving Mountains of Prof.Dr.Prawet 
Wasi including social mobility was the cooperation of the community, knowledge was the people in the 
community to learn and achieve proficiency and welding policy was local government. So driven renewable 
energy used sufficiency economic philosophy caused sustained of renewable energy in community level and 
nationally. 
Keywords:  Learning Center Sufficiency Economy, Renewable Energy 
 
1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การแข่งขันและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความต้องการใช้พลังงานของ ประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มที่เติบโตขึ นเรื่อยๆ 

ไปพร้อมๆ กันกับการเพิ่มขึ นของภาระทางเศรษฐกิจในการน าเข้าเชื อเพลิงจากต่างประเทศที่จะต้องเพิ่มตามไปด้วย เช่นเดียวกับ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ พลังงานก็จะต้องเพิ่มสูงขึ นและกลายเป็นตัวเร่งให้การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก 
ที่คุกคามสังคมไทย ยิ่งทวี ความรุนแรงมากยิ่งขึ นในอนาคต ขณะเดียวกัน โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นความพยายามในการหาแหล่ง
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เชื อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ น ก็มักจะน าสู่ความขัดแย้งในสังคมด้วยเช่นกัน ภายใต้  
แรงขับเคลื่อน แรงกดดัน และแรงต้านทานทั งหลายเหล่านี  การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เป็นหนึ่งทางออกที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ
โลกอนาคต เพราะไม่เพียงพลังงานหมุนเวียนจะช่วยลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกและช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
พลังงานหมุนเวียนยังช่วยให้เกิดการน าทรัพยากร ภายในประเทศและในแต่ละท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และลดการพึ่งพา ทรัพยากรและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเนื่องจากเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมักมีขนาดเล็ก 
การพัฒนา พลังงานหมุนเวียนจึงสามารถเสริมหนุนการกระจายศูนย์การจัดการตนเองด้านพลังงานในแต่ละท้องถิ่น และการ แบ่งปัน
ภาระความรับผิดชอบร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั น การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจึงช่วย สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้
เข้มแข็ง  

ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ทั งใน รูปแบบของพลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน  าพลังงานลม และพลังงานจากขยะ ซึ่ง สามารถน ามาแปลงรูปเป็นพลังงาน ทั งในรูปแบบของพลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานความร้อน และน  ามันเชื อเพลิง ชีวภาพ โดยภาพรวมแล้วปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้พลังงานหมุนเวียนประมาณ
ร้อยละ 10 ของพลังงานทั งหมด  ปัจจุบัน กระทรวงพลังงานได้ก าหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) โดยมีเป้าหมาย ในปี พ.ศ. 2564 ว่าประเทศ
ไทยจะมีการใช้พลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานทั งหมด  (แยกเป็นพลังงานไฟฟ้า 9,201 เมกะวัตต์ 
พลังงานความร้อน 9,335 พันตันเทียบเท่าน  ามันดิบ และน  ามัน เชื อเพลิงชีวภาพ 40 ล้านลิตร/วัน) โดยหากสามารถด าเนินการได้
ตามแผนจะช่วยลดการน าเข้าพลังงานได้ มากกว่า 574,000 ล้านบาท/ปี ในปี พ.ศ. 2564 ศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนในประเทศ
ไทยนั นมีสูง เป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี จึงเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนให้
เพิ่ม มากขึ นกว่าที่ก าหนดไว้ในปีสุดท้ายของแผนดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอย่าง ต่อเนื่องและเต็ม
ศักยภาพ ทั งนี ทางกระทรวงพลังงานได้มียุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการพลังงานในระดับที่ชุมชน จึงได้มีการด าเนินการ “โครงการ
วางแผนพลังงานชุมชน (Local Energy Plan: LEP)” ขึ นตั งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยส านักปลัดกระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ มีเป้าหมายส าคัญคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ และพัฒนาพลังงานอย่างมีดุลยภาพควบคู่กับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วน ร่วมของภาคประชาสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกประสานงานหลัก 
(พลังงานชุมชน : COMMUNITY ENERGY : ทศพนธ์ นรทัศน์) ซึ่งการวางแผนพลังงานชุมชน ไม่ได้หมายความถึงการวางแผนแบบ
ทั่วไป แต่เป็นกระบวนการในการผลักดันให้เกิดแผนปฏิบัติการทางด้านพลังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ตั งแต่กระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผล และร่วมประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Neves 
and Leal (Energy sustainability indicators for local energy planning: Review of current practices and derivation of a 
new framework : Neves and Leal) ที่กล่าวว่า “ถ้าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ควรเริ่มจากการเปลี่ยนแปลง
ในระดับท้องถิ่นเสียก่อน”ในปี 2557 โครงการวางแผนพลังงานชุมชน ได้ด าเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารงาน
และการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล และวิสาหกิจชุมชน (SME) จะเห็นได้ว่าพลังงานในระดับชุมชนมีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง แต่ในทางกลับกันการพัฒนาด้านพลังงานในระดับชุมชนยังมีน้อยอยู่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานความมั่นคง
ของเศรษฐกิจในประเทศ พลังงานทดแทนในระดับชุมชนจะยั่งยืนได้นั นก็ต้องใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื นฐาน ในจังหวัด
ก าแพงเพชรมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอยู่หลายชุมชนและแต่ละศูนย์การเรียนรู้มีฐานการเรียนรู้ด้านพลังงานอยู่ อธิเช่น 
ถ่านอัดแท่ง ไบโอดีเซล ไบโอแก๊ส ซึ่งแต่ละศูนย์มีการสนับสนุนจากหลากหลายที่เริ่มต้นไม่เหมือนกัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับพลังงานทดแทนในจังหวัดก าแพงเพชรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มาปัจจัยของการเกิดพลังงานทดแทน 
และการน าพลังงานทดแทนไปใช้ ในแต่ละศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งสามารถน าไปขยายผลสู่ชุมชนชนอื่นๆ ท าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองใน
เรื่องของพลังงานทดแทนได้อย่างยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.2.1  เพื่อหาข้อมูลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีฐานการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในจังหวัดก าแพงเพชร 

1.2.2 เพื่อหารูปแบบของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีฐานการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในจังหวัดก าแพงเพชร 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ด้านเนื อหา ศึกษาหาข้อมูลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีฐานการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน 
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 1.3.2  ด้านประชากร 
       1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและการเกษตรกรรมยั่งยืน สนง.ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และจากพลังงานจังหวัดก าแพงเพชร 
2) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดก าแพงเพชร 

2. วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงในจังหวัดก าแพงเพชร น าข้อมูลของศูนย์มาวิเคราะห์จัดล าดับศูนย์การเรียนรู้เพื่อคัดเลือกศูนย์เรียนรู้เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก
กับหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน ามาวิเคราะห์หารูปแบบของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ฐานการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในจังหวัดก าแพงเพชร 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ ท าการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการพลังงานทดแทน
ในชุมชน จากกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและการเกษตรกรรมยั่งยืน สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพลังงาน
จังหวัดก าแพงเพชร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สอบถามจากเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดก าแพงเพชร และองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น และคัดเลือก ที่มีฐานการเรียนรู้ด้านพลังงาน อย่างน้อย 5 ฐานการเรียนรู้ 

2) ข้อมูลปฐมภูมิท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ ศูนย์การเรียนรู้ที่เศรษฐกิจพอเพียงที่มีฐาน
การเรียนรู้พลังงานทดแทน  

การศึกษานี ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเชิงคุณภาพ ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ค าถามการสัมภาษณ์
เชิงลึกส าหรับศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประสบความส าเร็จในเรื่องของการจัดการพลังงานทดแทน 
3. ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อมูลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีฐานการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในจังหวัด
ก าแพงเพชร ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
ก าแพงเพชรได้แก่กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและการเกษตรกรรมยั่งยืน สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและพลังงานจังหวัดก าแพงเพชร พบว่าศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในจังหวัด
ก าแพงเพชรมีทั งหมด 21 ศูนย์การเรียนรู้ฯ  

1.  ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบชุมชนบ้านหนองกองเหนือ ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร  

2.  ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอบึงสามัคคี จัดหวัดก าแพงเพชร 
3.  แอนฟิลด์ฟาร์ม ศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์อบรมเกษตรกรตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตรทฤษฏีใหม่ 
4.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต าบลมหาชัย อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
5.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต าบลนครชุม  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
6.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
7.  ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงบ้านดาดทองเจริญ 
8.  ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านนาป่าแดง ต าบลบ้านคุยโอง อ าเภอพานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
9.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกระทุ่ม ต าบลหัวถนน อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
10.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านใหม่เริงกะพงษ์ ต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 
11.  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต าบลบึงทับแรต ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
12.  จุดเรียนรู้ทางการเกษตรสาขาทฤษฎีใหม่และไร่นาสวนผสม ชุมชนวังยาง ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
13.  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ อบต.วังหามแห ต าบลวังหามแห อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด

ก าแพงเพชร 
14.  พลังชุมชนบนความพอเพียงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าเหียง ต าบลวังบัว อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
15.  ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านบ้านนาป่าแดง, พรานกระต่าย, ก าแพงเพชร. 
16.  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบุญนิยมเพชรผาภูมิ ต.วังทอง อ.เมือง ก าแพงเพชร. 
17.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทุ่งมหาศาล ต าบลมหาชัย อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
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18.  ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงคลองน  าไหล ต.คลองน  าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  
19.  ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุยป้อม ต.คุยบา้นโอง อ.พรานกระต่าย  จ.ก าแพงเพชร 
20.  ศูนย์การเรียนรู้บ้านอัมฤทธิ์ ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร  
21.  ศูนย์การเรียนรู้ ต าบลวิธีพอเพียง บ้านหนองกระทุ่ม ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีฐานการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนมีดังนี  
1. ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุยป้อม ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย  จ.ก าแพงเพชร มีฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3 ฐาน

การเรียนรู้ 
2. ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงคลองน  าไหล ต.คลองน  าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร มีฐาน

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มากกว่า 6 ฐานการเรียนรู้ 
หารูปแบบของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีฐานการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในจังหวัดก าแพงเพชร ด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกทั ง 2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ คือ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุยป้อม ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย  จ.ก าแพงเพชร ศูนย์เรียนรู้
พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงคลองน  าไหล ต.คลองน  าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุยป้อม ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย  จ.ก าแพงเพชร 
สืบเนื่องมาจากเมื่อปี พ.ศ. 2544 บ้านคุยป้อมได้จัดท าท าแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน าของ

ผู้ใหญ่ธนู หาญอยู่ คณะกรรมการหมู่บ้านและคนในชุมชนร่วมกันคิดค้นปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยยกเอาอดีตและปัจจุบัน
ในการด ารงชีวิตมาเป็นข้อเปรียบเทียบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จึงก่อให้เกิดกระบวนการพึ่งพาตนเอง จนกลายเป็นองค์ความรู้ที่เรา
ได้ค้นพบด้วยวิธีการร่วมกันคิด ร่วมกันท า มีการประชาคมติดตามประเมินผลทุกเดือน จึงได้มาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่พวกเรา
ภูมิใจ ที่จะได้ไว้เป็นการศึกษาหาความรู้ประสบการณ์ ภายในศูนย์และมีวิทยากรโดยได้รับการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. สาขาพราน
กระต่าย ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร และในส่วนของอ าเภอพรานกระต่าย สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์แห่งนี สามารถรองรับผู้ที่จะ
เข้ามาศึกษาอบรมดูงานภายในศูนย์ได้ และจากการที่ต้องการให้ชุมชนมีความสามัคคี เอื อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยต้นเอง  ชุมชนรู้จักการเปลี่ยนแปลงอีกทั งได้รับแรงผลักดันและสนับสนุนจาก
ทางรัฐบาลและ ธกส. ครอบครัว คนในชุมชน มีอยู่มีกินมีใช้อย่างพอเพียง ไม่ต้องกู้หนี ยืมสินใคร มีรายได้เสริมเพิ่มเติมจาก
รายได้หลัก เด็กและคนในชุมชนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ครอบครัวอบอุ่น อยู่ด้วยกัน  ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุยป้อมมีศักยภาพ
โดยมีวิทยากรที่ได้รับการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส.สาขาพรานกระต่าย ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร และในส่วนของอ าเภอพราน
กระต่าย ที่สนับสนุนในการจัดตั งศูนย์แห่งนี สามารถรองรับผู้ที่จะเข้ามาศึกษาอบรมดูงานภายในศูนย์ได้โดยคนในชุมชนสามารถที่จะ
วิทยากรบรรยายด้วยตนเองได้ มีสื่อน าเสนอ ภาพถ่าย วีดีโอ และอุปกรณ์ในแต่ละฐานที่สามารถลงมือท าได้จริง รูปแบบของ
การจัดการนั น คนในชุมชนช่วยกัน โดยมีการน าเสนอในรูปแบบของการบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จากนั นลงพื นที่เข้าดูแต่ละฐาน 
รอบๆศูนย์การเรียนรู้โดยมีวิทยากรเป็นคนในชุมชน  โดยในแต่ละฐานก็มีการลงมือปฏิบัติจริงด้วย  ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ฯก็ได้รับ
ความสนใจจากในหลายๆ หน่วยงานทั งในส่วนราชการ สถานศึกษา ให้ท าการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
อีกทั งในหมู่บ้านก็มีบริการที่พักแบบโฮมเสตย์และบริการอาหารแบบชาวบ้านช่วยกันลงมือท าให้แก่ผู้ที่มาอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ
ด้วย โดยมีแหล่งเรียนรู้ทั งฐานเตาอิวาเตะ ฐานเลี ยงสุกร (หมูหลุม) ฐานน  าหมักชีวภาพ  ฐานการเลี ยงไก่ ฐานบ่อแก๊สชีวภาพซึ่งที่
หมู่บ้านได้น าไปใช้ในการหุงต้มในครัวเรือนเกือบทุกหลังคาเรือน  ฐานปลูกผักสวนครัว ฐานบ่อเลี ยงปลา ซึ่งในแต่ละครัวเรือนจะมี
บางฐานการเรียนรู้ที่สามารถเข้าไปดูได้เนื่องจากคนในหมู่บ้านน าสิ่งที่ได้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อเป็นการสร้าง
รายได้และลดรายจ่าย อาทิเช่น การใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสุกร (ที่เลี ยงไว้) มาใช้ในการประกอบอาหารหุงต้ม การปลูกพืชผักสวนครัว 
เป็นต้น 

    
รูปที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุยป้อม ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย  จ.ก าแพงเพชร 
ที่มา : ผศ.ดร. รัชนีวรรณ บุญอนนท์ และ นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง    
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 การเช่ือมโยงสามารถเช่ือมโยงได้กับหลายๆ เครือข่ายแม้กระทั่งในเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ฯเองก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกัน
ได้เองเพื่อพัฒนาให้ศูนย์การเรียนรู้ฯให้ดีขึ น ชุมชนภายนอกทั งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หน่วยงานราชการต่างๆ ที่สนใจ  
ธกส.ที่เชิญเป็นวิทยากรและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาดูงาน  
 การต่อยอดงานเดิมนั นอยากให้คนในหมู่บ้านจริงจังกับเรื่องนี ให้มากขึ น  มีคนมาศึกษาดูงานอย่างจริงจังเพื่อท าสิ่งที่มีอยู่แล้ว
ให้ดีขึ น มีการศึกษาดูงานจากที่อ่ืนเพิ่มเติมเพื่อน ามาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ 
 ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงคลองน้ าไหล ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
 จุดเริ่มต้นจากการร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหลโดยการสนับสนุนจากท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นายประพจน์ เพียรพิทักษ์ โดยเริ่มจากกลุ่ม อาสาสมัครพลังงานชุมชนหรือเรียกว่า อสพน. ซึ่งคัดเลือกจากตัวแทนของ
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน ดูงานด้านพลังงานทดแทนจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายความสนใจเรื่องเกี่ยวกับพลังงานที่ใช้ในชุมชน 
จากแนวความคิดที่ต้องการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  และต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้คุ้มค่าตามบริบทของชุมชน หลังจาก
ด าเนินงานตามโครงการซึ่งเริ่มตั งแต่ปี 2552 อบต.คลองน  าไหลได้ปรับรูปแบบการบริหารด้านพลังงานให้เป็นระบบมากขึ น  โดยให้มี
คณะกรรมการพลังงานชุมชนต าบลคลองน  าไหลจ านวน 13  คน เป็นผู้บริหาร ประสานงานต่าง ๆ  และมีทีม อส.พน. หมู่บ้านละอย่างน้อย 
4 คน รวมจ านวน 33 คน ท าหน้าที่ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านพลังงานในหมู่บ้านที่ตนเองรับผิดชอบ  
 การจัดระบบพลังงานให้มีระบบมากขึ นให้มีความชัดเจนด้านกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจนของการด าเนินงาน การประสานงานและการบูรณาการการท างานร่วมกับภายในและภายนอก แสดงได้ตามแผนภาพ
ความคิดระบบพลังงานทดแทน ดังรูปที่  
 

 
 
รูปที่ 2 แผนภาพความคิดระบบพลังงานทดแทน 
ที่มา : คณะท างานพลังงานชุมชนต าบลคลองน  าไหล 
 
 จากแผนภาพความคิดระบบพลังงานทดแทน ของต าบลคลองน  าไหล แบ่งเป็น 5 ส่วนหลักๆ คือส่วนที่เข้ามา กระบวนการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน และการบูรณาการเช่ือมประสานกับองค์กรภายนอก โดยมีท้องถิ่นหนุนเสริมกระบวนการ
จัดการ  4 รูปแบบคือ การจัดการคนแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละคน การจัดการงานเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การจัดการ
ข้อมูลเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และ การจัดการเงินวางแผนด้านการเงินจัดการเงินทุนภายในและภายนอกฐานการเรียนรู้แบ่งออกเป็น  
6 กลุ่ม ซึ่งแต่ละฐาน มีองค์ความรู้ด้านพลังงานที่แตกต่างกันและแต่ละฐานจะมีวิทยากรให้ค าบรรยายประจ า มีแผนที่เส้นทางแหล่ง
เรียนรู้ตามจุด ต่างๆ (ดาวสี่เขียว) แสดงได้รูป ที่ ฐานการเรียนรู้ทั ง 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม กลุ่มเตาเผาถ่าน 
200 ลิตรบ้านบึงหล่ม  กลุ่มเตาซุปเปอร์อั งโล่บ้านคลองด้วน กลุ่มเตาย่างไร้ควันบ้านมอมะปรางทอง กลุ่มเตาแก๊สชีวมวล ใช้แกลบบ้าน
คลองพล ูและบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว ์
 สิ่งที่เกิดขึ นจากการวางแผนพลังงานทดแทนผลลัพธ์และสิ่งที่เกิดขึ นจากการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ของคณะกรรมการ
พลังงานอาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านมีความสนใจเรื่องพลังงานท่ีแตกต่างกันซึ่งเป็นไปตาม
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ทรัพยากรและบริบทของชุมชนของตนเองจึงมีหลากหลายองค์ความรู้ จนเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มไบโอดีเซล กลุ่มพลังงานทดแทน
บึงกลุ่ม กลุ่มเตาชุบเปอร์อั งโล่บ้านคลองด้วน กลุ่มเตาเผาถ่าน 200 ลิตรบ้านบึงหลุม กลุ่มบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ กลุ่มเตาย่าง  
ไร้ควันบ้านมะปรางทอง และกลุ่มเตาแก๊สชีวมวลใช้แกลบบ้านคลองพลู และจัดการเป็นระบบรวมกลุ่มจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
ต้นแบบที่มีกิจกรรมตลาดนัดพลังงานจัดนิทรรศการพลังงาน รณรงค์สร้างจิตส านึก และสื่อวิทยุชุมชน เว็ปไซต์ แผ่นปลิวเป็นศูนย์ 
และหน้าที่หลักๆ คือ เป็นศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน โดยให้ความรู้กับชุมชนในต าบลได้แก่เด็กนักเรียนครู เยาวชน 
พระสงฆ์ ประชาชนทั่วไป และให้ความรู้กับชุมชนอื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นเครือข่าย  เกิดการเรียนรู้
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ใช้ทรัพยากรในพื นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน 
ชุมชนพึ่งตนเองสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 เส้นทางแหล่งเรียนรู้ระบบพลังงานต าบลคลองน  าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่มา : คณะท างานพลังงานชุมชนต าบลคลองน  าไหล 
 

การขยายผลและต่อยอดกิจกรรมด้านพลังงานทดแทนในชุมชน 
โดยขอทุนสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ได้แก ่
1. กองทุนสิ่งแวดล้มโลก เป็นแผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุน เตาอั งโล่ประสิทธิภาพสูง  

60 ครัวเรือน เตาชีวมวลแบบใช้แกลบ 20 ครัวเรือน เตาชีวมวลแบบใช้ขี เลื่อย 20 ครัวเรือน เตาเผาถ่าน 200 ลิตร 20 ครัวเรือน และ
บ่อหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 50 ครัวเรือน จาก170 ครัวเรือน แบ่งในต าบลคลองน  าไหล 153 ครัวเรือน อ าเภอไทรงาม 15 ครัวเรือน 
และอ าเภอโกสัมพี 2 ครัวเรือน  

2. โครงการสร้างสรรค์โอกาสในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน/สสส. ได้รับการสนับสนุน
เตาเศรษฐกิจ/เตาขี เลื่อย  ครัวเรือนต าบลคลองน  าไหล 30 ครัวเรือน 

3. รางวัลระดับดีเด่น จาก โครงการ“ประกวดผลงานโครงงานพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน พ.ศ. 2556” โดย คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสามารถด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ว่าเพื่อหาข้อมูลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีฐานการเรียนรู้
ด้านพลังงานทดแทนในจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นการหาข้อมูลด้านทุติยภูมิจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง และในจังหวัดก าแพงเพชรมีศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียง 21 ศูนย์ พลังงานทดแทนที่อยู่ในศูนย์ส่วนใหญ่จะเป็นเตาเผาถ่าน 
และมี 2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่มีฐานการเรียนรู้พลังงานทดแทน อย่างน้อย 3 ฐานการเรียนรู้ คือ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุยป้อม ต.คุยบ้านโอง 
อ.พรานกระต่าย  จ.ก าแพงเพชร มี 3 ฐานการเรียนรู้ และศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงคลองน  าไหล 
ต.คลองน  าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 6 ฐานการเรียนรู้ และอีกวัตถุประสงค์คือ เพื่อหารูปแบบของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีฐานการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในจังหวัดก าแพงเพชรด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจุดเริ่มต้น
ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั ง 2 ที่มีความคลายกันคือ เริ่มจากการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ธกส. พลังงานจังหวัด
และหนุนเสริมด้วยองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น ปัจจัยของการด าเนินงานได้แก่ ผู้น าชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความร่วมมือของคนในชุมชน และทักษะองค์ความรู้ของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏี สามเหลียมเขยื อนภูเขาของ ศ.นพ.
ประเวศ วะสี  ซึ่งได้แก่ การเคลื่อนไหวทางสังคมนั นคือความร่วมมือของคนในชุมชน ความรู้คือองค์ความรู้ที่คนในชุมชนมีและเรียนรู้
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จนเกิดความช านาญ และ เช่ือมฝ่ายนโยบายคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั นการขับเคลื่อนพลังงานทดแทนท่ีใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดความยั่งยืนความยั่งยืนที่เกิดขึ นในระดับชุมชนและทุกชุมชนสามารถน าหลักการนี ไปใช้ประเทศไทยก็จะมี
ความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  
 สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นๆ ได้ตามบริบทของชุมชนนั นๆ ซึ่งเป็นการขยายผลและสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน
ทดแทนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การเลือกตั้งเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต

โปร่งใส และเที่ยงธรรมทุกภาคส่วนของสังคมมีความเช่ือมั่นและมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง แต่ในปัจจุบันพบว่าการจัดการ
เลือกตั้งแต่ละครั้งมีการร้องคัดค้านการเลือกตั้งเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดการเลือกตั้ง การทุจริตการเลือกตั้ง 
การคัดค้านขอให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ หรือการร้องคัดค้านผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบและ
กฎหมายก าหนด  ผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่องการบริหารการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งกับการบริหารการเลือกตั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 
3) หาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้วิจัยเชิงปริมาณ 
โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ านวน 400 คน โดยมีค่าความเช่ือมั่น 
0.934 และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมและ
บริหารจัดการเลือกตั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน  11 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   

ผลการวิจัยพบว่า  
1.  การบริหารการเลือกตั้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ด้านการวางแผน รองลงมา คือ ด้านการควบคุมองค์กร ด้านการช้ีน า และด้านการจัดองค์กร ตามล าดับ ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบและกระบวนการเลือกตั้งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้ปฏิบัติงาน
เลือกตั้ง รองลงมา คือ ด้านกระบวนการเลือกตั้ง ด้านประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และด้านเครือข่ายและการยอมรับ ตามล าดับ   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งในด้านเครือข่ายและการยอมรับ ด้านกระบวนการเลือกตั้ง  
ด้านผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง และด้านประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูงกับการบริหารการเลือกตั้ง 
โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.778  

3.  แนวทางที่เหมาะสม พบว่า มีการจัดท าปฏิทินการเลือกตั้ง เป็นเครื่องมือในการควบคุมติดตามการท างานให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งควรมีความเป็นกลาง มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ผ่านการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานเลือกตั้งโดยให้มีการสาธิตการปฏิบัติงานและก าหนดหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน   

ข้อค้นพบจากการวิจัย คือ ควรน านวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบและกระบวนการจัดการเลือกตั้ง  เช่น 
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิคส์ (Voting Machine) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
ลดขั้นตอนในการเตรียมการเลือกตั้งการนับคะแนน และการวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสีย ที่น าไปสู่การร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 
ค าส าคัญ : การบริหารการเลือกตั้ง, ยุทธศาสตร์ 

Abstract 
An essential mechanism of democratic administration is an election which should be honestly, 

transparently, and fairly administrated and people in various social parties feel confident of and participate in 
the election process. Nowadays, in each election, there are however complaints to about the electoral process 
and procedures, electoral frauds, including any petition for recounting of votes, or challenge to illegal 
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performance of polling staff. Thus, the researcher was interested in doing the study on election administration 
according to strategy for election system and process development of Prachuap Khiri Khan Election 
Commission aiming to: 1) study election administration according to strategy for election system and process 
development of Prachuap Khiri Khan Election Commission, 2) examine the relationship between strategy for 
election system and process development and election administration in Prachuap Khiri Khan Province, and 3) 
find out the proper guidelines on election administration of Prachuap Khiri Khan Election Commission. In 
quantitative study, a questionnaire with reliability at the 0.934 level was used for collecting data from 400 
people with voting rights in Prachuap Khiri Khan Province. In qualitative study, a structured interview form was 
used for collecting data from 11 key informants: personnel concerning election control and administration in 
Prachuap Khiri Khan Province. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and 
analysis of correlation coefficient.            

The research results were as follows: 
1.  The election administration was overall at a high level. The strategy for election system and 

process development was overall at a high level. When each aspect being considered, the aspect of election 
administration with the highest mean was planning, and the others with lower means could be ranked in 
descending order of their means as follows: organization controlling, directing, and organizing. The aspect of 
strategy with the highest mean was election performers, and the others with lower means could be ranked in 
descending order of their means as follows: election process, public relation, and network and acceptance.    

2.  There was positive relationship at a high level, the correlation coefficient (r) = 0.778, with 
statistical significance at the 0.01 level between election administration in Prachuap Khiri Khan Province and 
strategy for election system and process development in the aspects of network and acceptance, election 
process, election performers, and public relation. 

3.  The proper guidelines consisted of election calendar set-up for controlling and monitoring the 
operation strictly according to time frame being determined in laws, and election performers with neutrality, 
knowledge, skills, experiences, being trained to have knowledge on election performance by demonstration 
and determining the clear job description for work performers.   

The research finding was that technological innovation should be applied in election system and 
process, such as voting machine, to increase capacity in election facilitation and reduce steps of election 
preparation, score counting, and diagnosis of valid and invalid ballot papers, leading to appeal for election 
objection.      
Keywords : Election administration, Strategy 

 
1.  บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่ส าคัญยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นองค์ประกอบหนึ่ง

ของระบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตย  เนื่องจากเป็นกระบวนการแสดงให้เห็นว่าเป็นการปกครองโดยประชาชน  ประชาชน
จะเลือกผู้บริหารอย่างชอบธรรม  ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาสาเข้ามาบริหารประเทศน าเสนอนโยบายทางการเมือง  
เศรษฐกิจ และสังคม  เพ่ือให้ประชาชนได้พิจารณาตัดสินใจเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปบริหารประเทศตามนโยบายตามที่หาเสียงไว้  
หากกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย
จิตส านึกของตนเองแล้วการเลือกตั้งก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง (ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2557) 
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 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อปี พ.ศ. 2475 และมีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน 2476 โดยมี
กระทรวงมหาดไทยเป็นองค์กรจัดการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งครั้งแรกๆมีการโกงการเลือกตั้งหรือทุจริตการเลือกตั้ง อาทิเช่น ปัญหา
การทุจริตในการลงคะแนน การซื้อเสียง การวางตัวไม่เป็นกลางของข้าราชการ ก่อให้เกิดการคอรัปช่ัน จึงมีแนวคิดในการปฏิรูป
การเมืองโดยการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ การด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ 
(กมลพันธ์  ขันทะสินธ์, 2555 : 1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ “กกต.” เป็นองค์กรอิสระที่บัญญัติ ไว้ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงบัญญัติให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีหน้าที่หลักในการควบคุมและจัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พุทธศักราช 2550 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีอ านาจในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขึ้นเพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งภายในจังหวัดนั้นๆ อาทิเช่น 
มีอ านาจรับผิดชอบในการอ านวยการการเลือกตั้งที่กระท าภายในจังหวัด การเสนอแนะต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2555) 

 จากการจัดการเลือกตั้งแต่ละครั้งมีการร้องคัดค้านการเลือกตั้งเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดการเลือกตั้ง 
การทุจริตการเลือกตั้ง การคัดค้านขอให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ หรือการร้องคัดค้านผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งเนื่องจากไม่ปฏิบัติ
ตามที่ระเบียบและกฎหมายก าหนด การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเลือกตั้งและร่วมตรวจสอบกระบวนการจัดการเลือกตั้ง 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้งที่ไม่เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องวินิจฉัยสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
หรือสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ท าให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ มีผลต่อความเช่ือมั่นและการยอมรับในการท าหน้าที่
ควบคมุจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
การบริหารการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการเลือกตั้งและพัฒนากระบวนการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับและเช่ือมั่นและพัฒนา
ยกระดับกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคมต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาการบริหารการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 1.2.2  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งกับการบริหารการเลือกตั้ง

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 1.2.3  เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษา  การบริหารการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการ

เลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วย  
 1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดยได้สังเคราะห์จากแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติให้เป็นที่ยอมรับและเช่ือมั่น (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556) 
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการเลือกตั้ง ด้านผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ด้านเครือข่ายและการยอมรับ และด้านประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง 

 1.3.2 การบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้สังเคราะห์จากแนวคิด
การบริหารของนักวิชาการที่สอดคล้องกับการบริหารการเลือกตั้ง ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการช้ีน า  
และด้านการควบคุมองค์กร    
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 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่อยู่ในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย  เทศบาลเมือง  เทศบาลต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) จ านวน  60  แห่ง โดยมีประชากร จ านวน 387,996 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ 
ได้กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 400 คน 

 กลุ่มที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
และหัวหน้างาน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  จ านวน  11 คน 

 ขอบเขตตัวแปรในการศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประกอบด้วย 1) ด้านกระบวนการเลือกตั้ง 2) ด้านผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง 3) ด้านเครือข่ายและการยอมรับ 4) ด้านประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
 ตัวแปรตาม คือ การบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 

1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดองค์กร 3) ด้านการช้ีน า 4)  ด้านการควบคุมองค์กร 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  มี 2 ขั้นตอนดังนี ้
2.1 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างคือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 400 คน และค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.934 แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ  
และรายได้  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านกระบวนการเลือกตั้ง 2) ด้านผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง 3) ด้านเครือข่าย
และการยอมรับ และ 4) ด้านประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบการวัดค่าของลิเคิร์ต (Likert) เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด   

 ตอนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ใน 4 ด้าน  ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดองค์กร 3) ด้านการช้ีน า และ 4) ด้านการควบคุมองค์กร ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบการวัดค่าของลิเคิร์ต (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุดไป
หาน้อยที่สุด 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และมีเกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลี่ย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 
หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
2.50-3.49 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย  ค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 1.00-1.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2.2 ขั้นตอนที่ 2  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึก 
(In-depth Interview) แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างข้อค าถามขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพเกี่ยวกับการบริหาร
การเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้างาน จ านวน 11 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การลดทอนข้อมูล (data reduction) 2) การจัดระเบียบข้อมูล (data display) 3) 
การหาข้อสรุปและการตีความ (conclusion interpretation)  ในรูปแบบการบรรยายความเรียง 
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3.   ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 207 คน (ร้อยละ 

51.75) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 124 คน (ร้อยละ 31.00) มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 105 คน (ร้อยละ 26.25)  มีระดับ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จ านวน 109 คน (ร้อยละ 27.25) มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จ านวน 119 คน (ร้อยละ 
29.75) ตามล าดับ 

2) ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ใน 4 ด้าน พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.98, S.D.= 0.44) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง รองลงมา 
คือ ด้านกระบวนการเลือกตั้ง และด้านประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  ด้านเครือข่ายและการยอมรับ   

3) ผลการวิเคราะห์การบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใน 4 ด้าน 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.92, S.D. = 0.45) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านการวางแผน  รองลงมา  คือ ด้านการควบคุมองค์กร และด้านการช้ีน า ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการจัดองค์กร 

4) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งกับการบริหารการเลือกตั้ง
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งด้านเครือข่ายและการยอมรับ (r = 0.674) 
ด้านกระบวนการเลือกตั้ง (r = 0.648) ด้านผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง (r = 0.644) และด้านประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง (r =0.622)  
มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับการบริหารการเลือกตั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  

ส่วนที่ 2  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารการเลือกตั้งของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีข้อสรุปดังนี ้
ตอนที่ 1 การบริหารการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง  
1) ด้านกระบวนการเลือกตั้ง  พบว่า  กระบวนการจัดการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนของ

สังคมว่าเป็นการเลือกตั้งที่สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม การด าเนินการจัดการเลือกตั้งทุกขั้นตอนต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้ง  
จัดท าปฏิทินหรือตารางควบคุมระยะเวลาการจัดการเลือกตั้ง คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย รวมถึงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้
ชัดเจนสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันง่ายต่อการปฏิบัติงาน อบรมให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งทุกระดับ  เช่น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการประจ า หน่วยเลือกตั้งเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ตามที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง น านวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในระบบและกระบวนการจัดการเลือกตั้ง เช่น เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน ลดขัน้ตอนในการเตรียมการเลือกตั้ง การลงคะแนนที่เสี่ยงต่อการทุจริตการเลือกตั้ง ลดขั้นตอน การนับคะแนนการวินิจฉัย
บัตรดี-บัตรเสีย 

2) ด้านผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง พบว่า การสรรหาและคัดเลือกตั้งผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ควรเป็นผู้มีความรู้ความสามรถและ
พร้อมปฏิบัติงานโดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ก่อนการปฏิบัติงานต้องมี
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในเรื่องการจัดการเลือกตั้งอบรมให้ความรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดการเลือกตั้ง
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด  อย่างเคร่งครัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การฝึกอบรม
ควรใช้สื่ออุปกรณ์ในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งที่ทันสมัยและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และเข้าใจง่าย 
และควรจัดให้มีการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติและมอบหมายหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติในวันฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้หน้าที่ของ
ตนเองและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
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3) ด้านเครือข่ายและการยอมรับ พบว่า การปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทุกระดับต้องปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต หลักกฎหมายและวางตัวเป็นกลาง การด าเนินการทุกขั้นตอนของการเลือกตั้งมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง องค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งต่างๆ  เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิที่จะร้องเรียน แจ้งเหตุ หรือเบาะแสกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งได้
หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ ตู้ ปณ. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และสนับสนุนส่งเสริมภาคเอกชนร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง 
เพื่อให้การเลือกตั้งโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

4) ด้านประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง พบว่า การประชาสัมพันธ์ควรด าเนินการหลายรูปแบบ เช่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็บไซต์  สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์  และทีวีท้องถิ่น การจัดตั้งเครือข่ายอาสาเลือกตั้ง ให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน โรงเรียน และ
องค์กรต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยกลุ่มอาสาสมัคร 
นักศึกษา แจกเอกสารถึงในหมู่บ้านและชุมชน ให้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน การให้ข้อมูลความรู้ผ่านเสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง เพื่อสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ของพลเมืองและเห็นความส าคัญในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ตอนที่ 2  การบริหารการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านการบริหารการเลือกตั้ง 

1) ด้านการวางแผน พบว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรจัดเตรียมแผนการเลือกตั้ง  ก าหนดปฏิทินหรือตารางควบคุมระยะเวลาการจัดการเลือกตั้งตามที่กฎหมายไว้
ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน เช่น แผนด าเนินการเลือกตั้ง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
แผนการสื่อสาร แผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง แผนเผชิญเหตุ แผนรักษาความสงบเรียบร้อย แผนการสรรหาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง  แผนอบรมช้ีแจงการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ก าหนดขั้นตอนการประสานและติดตามประเมินผล
การจัดการเลือกตั้งระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งในด้านต่าง ๆ ไว้เป็นระยะอย่างชัดเจน รวมทั้งเป้าหมายของจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

2) ด้านการจัดองค์กร  พบว่า  การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นมีโครงสร้างการท างานเฉพาะกิจมีกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย
ประมาณ 60 วัน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงสร้างให้เล็กกะทัดรัดและคล่องตัว สอดคล้องกับภารกิจในแต่ละด้าน คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ต้องควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด จัดอบรมให้ความรู้และจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการเลือกตั้ง การประสานงาน การมอบอ านาจ การมอบหมายงาน 
การสั่งการ ก าหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ  

3) ด้านการช้ีน า พบว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดให้ผู้ที่ท างานร่วมกันมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการจัดการเลือกตั้งในแนวทาง
เดียวกัน โดยการให้ความรู้และช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ก าหนดวิธีการสื่อสารในองค์กรที่เหมาะสม
กับสถานการณ์  กระบวนการสั่งการ ติดต่อประสานงาน การมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีความชัดเจน
ไม่คลุมเครือ หรือตีความได้หลายอย่าง มีระบบการรายงานและการแก้ไขปัญหาจากผู้สั่งการไปสู่ผู้ปฏิบัติ ต้องมีความรวดเร็ว ถูกต้อง 
ชัดเจน สร้างบรรยากาศการร่วมงานที่ดี ก าหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ อย่างเหมาะสมพอเพียงกับงาน
ที่รับผิดชอบหรือการเสนอความดีความชอบจากการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานท างานอย่างเต็มที่
บรรลุเป้าหมายของการจัดการเลือกตั้งส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งประสบผลส าเร็จ 

4) ด้านการควบคุมองค์กร พบว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดควรก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่จัดการเลือกตั้งทุกแห่งต้องจัดท าแผนการจัดการเลือกตั้ง ก าหนดแผนการตรวจติดตามการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นการล่วงหน้า ก าหนดหัวข้อในการตรวจติดตามความคืบหน้าแต่ละขั้นตอนทุกระยะ เริ่มตั้งแต่ก่อนเริ่มจัดการเลือกตั้ง
จนประกาศผลการเลือกตั้งให้ครอบคลุมและความสอดคล้องกับแผนงานและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการตามกรอบระยะเวลาของ
กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามแผนที่ได้วางไว้เป็นการป้องกันไม่ให้มีข้อผิดพลาดในกระบวนการ
จัดการเลือกตั้งหรือหากมีข้อผิดพลาดก็ยังสามารถแก้ไขปัญหาปรับปรุงได้ทันเวลา และหลังจากจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วต้องมี
การประเมินผลการจัดการเลือกตั้งทุกครั้งเพื่อเปรียบเทียบกับ การจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาและเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพื่อผลส าเร็จในการจัดการเลือกตั้งต่อไป   
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4.   อภิปรายผลการวิจัย 
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน 4 ด้าน 

พบว่า  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ
เลือกตั้ง ด้านประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเครือข่ายและการยอมรับ ทั้งนี้เป็นเพราะ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีการวางแผนเตรียมการเลือกตั้งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และการร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ
และเช่ือมั่นจากทุกภาคส่วนของสังคม ข้อค้นพบจากการวิจัยพบว่า  มีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งจากผู้ที่มีความเป็นกลาง 
มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  จัดอบรมช้ีแจงการปฏิบัติหน้าที่พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน  
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งและเห็นความส าคัญของการเลือกตั้งโดยร่วมเป็นเครือข่ายตรวจสอบ
การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 -2560 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธาดา  เหมะธุรินทร์ (2554) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งของ
คณะกรรมการ   การเลือกตั้งจังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า ประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด
อ านาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านบุคลากรในการจัดการ
เลือกตั้ง  รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการเลือกตั้ง ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง ด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการเลือกตั้งของประชน   

4.2 การบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน 4 ด้าน พบว่า การบริหาร
การเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ด้านการวางแผน รองลงมาคือ ด้านการควบคุมองค์กร ด้านการช้ีน า ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจัด
องค์กร ทั้งนี้เป็นเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งไว้เป็น
การล่วงหน้า โดยการร่วมวางแผนการจัดการเลือกตั้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานการเลือกตั้งได้
อย่างเหมาะสมสอดสอดกับภารกิจหน้าที่ในแต่ละด้าน มีการอบรมชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งถึงขั้นตอน
การปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน  ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง และ
มีการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งทุกระยะตามกรอบระยะเวลาและแนวทางที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งสามารถ
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  สอดคล้องกับแนวคิดของเนตร์พัณณา ยาวิราช (2556) กล่าวว่า 
การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารปฏิบัติ  เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การโดยอาศัยบุคลากร
และทรัพยากรทางการบริหาร ประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหารจัดการ 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การช้ีน า และ
การควบคุม  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของกมลพันธ์ ขันทะสินธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องการบริหาร
การเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าพูน : กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 3 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2554  พบว่า มีการวางแผนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าพูน มีการวางแผน
ทั้งก่อนการจัดการเลือกตั้ง ระหว่างจัดการเลือกตั้งและหลังการจัดการเลือกตั้ง  มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเอาไว้
เป็นช่วงเวลา เพื่อให้งานแต่ละด้านด าเนินการเป็นไปตามกรอบที่ได้ก าหนดไว้ และเสร็จทันตามระยะเวลา ด าเนินการจัดท าแผนงาน 
โครงการ แผนปฏิบัติการ จัดท างบประมาณ  ประสานงานกับส่วนราชการ  มีการจัดโครงสร้างองค์กรในรูปแบบคณะกรรมการ 
มีการมอบหมายงานตามหน้าที่รับผิดชอบตามสายงานมีความเป็นทางการอย่างมากในการปฏิบัติงาน การจัดโครงสร้างองค์กร 
มีสายการบังคับบัญชา การประสานงาน การรายงาน  การแบ่งงานและแบ่งคนรับผิดชอบงานกันอย่างชัดเจนตามขั้นตอนของแผน
จัดการเลือกตั้ง ตามล าดับช้ันโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทช้ีแจงการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
กับทุกฝ่าย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไป อย่างบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม มีการบังคับบัญชาสั่งการตามสายการบังคับบัญชา  ใช้การติดต่อ
ประสานงานในรูปแบบที่มีความเป็นทางการค่อนข้างสูง มีการจัดท าข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่และมีการออก
ปฏิบัติงานร่วมกัน และมีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการท างานและขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงาน โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
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4.3 การบริหารการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง ด้านเครือข่ายและการยอมรับ ด้านกระบวนการ
เลือกตั้ง ด้านผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง และด้านประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการบริหาร
การเลือกตั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์  
เหลืองสุวาลัย (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพ
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
กับมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง   

4.4 แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า มีการจัดท าปฏิทินการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือในการควบคุมติดตามการท างาน
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งควรมีความเป็นกลางมีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ ผ่านการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานเลือกตั้งโดยให้มีการสาธิตการปฏิบัติงานและก าหนดหน้าที่  
ให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน   
5.   ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นกลาง
และมีความพร้อมเพื่อท าหน้าที่เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง จัดหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างวิทยากรการเลือกตั้ง และ
ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งมืออาชีพ โดยเน้นการสาธิตและการปฏิบัติเพื่อให้แต่ละคนรู้จักบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ถูกต้องและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และก าหนดแผนการตรวจติดตามการเลือกตั้งโดยระบเุรื่องที่ต้องด าเนินการตรวจเป็นข้อๆ  
ตามล าดับการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของกฎหมาย   
6.   กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจาก ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน 
ประธานกรรมการสอบ และ รศ.ดร.สุรเชษฐ์  ชิระมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสอบปากเปล่าและช่วยแนะน าแก้ไขวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ตลอดจน ดร.สมชาย สุเทศ  ดร.นวรัตน์ ประทุมตา และนายสมปอง ตั้งเริก ที่เป็นผู้ตรวจสอบ
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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ประสิทธิผลการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

An Efficiency Administration of Strategy Promote Suality of Life Administrative Organizations,  
Tha Sae District, Chumphon Province 

ประสพสุข  ศรีสรนัย1  และวิภวานี  เผือกบัวขาว2 
1สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี   

สถานที่ท างานองค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์อนันต์ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทรศัพท์ 089 – 2351804 อีเมล์ rjack1592@hotmail.com 
2สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และ3) แสวงหาแนวทางที่เหมาะสม
ของการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการศึกษาด้วยวิธีวิจัยแบบผสาน
วิธีเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชน จ านวน 400 คน จากการสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน และ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จ านวน 
20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ด้วยวิธี
ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาองค์การ รองลงมาคือ ด้านการบรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจ ด้านการเงิน ด้านกระบวน การให้บริการ และด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามล าดับ 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการพัฒนาการจัดสวัสดิการทางสังคมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ การพัฒนาการสาธารณสุขมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับปานกลางกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r = 0.334) 3) แนวทางที่เหมาะสมของการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอท่าแซะ พบว่า การพัฒนาการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ มีการจัดให้ด าเนินการส่งเสริม
กิจกรรมด้านการศึกษา การสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
โภชนาการและพัฒนาการที่ดีสมวัย การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีสุขพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และส่งเสริม
การจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่างๆ ในพื้นที่อ าเภอท่าแซะ       
ค าส าคัญ : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประสิทธิผล การบริหารงาน 

Abstract 
Its purposes were to study: 1) investigate administrative effectiveness of SAOs, 2) examine the 

relationship between strategy for promoting quality of life and administrative effectiveness of SAOs, and 3) find 
out the proper guidelines for administration according to strategy for promoting quality of life of SAOs. Mixed 
method was applied in this research. The quantitative data were collected by using the questionnaire from 400 
people, selected by using proportional stratified random sampling method, and the qualitative data were 
collected by using the structured interview form from 20 key informants consisting of the Chief Executives and 
Chief Administrators of SAOs in Tha Sae District. The data were analyzed by using percentage, mean, standard 
deviation, and Pearson’s relationship analysis. The research results were as follows: 1) The mean score of 
administrative effectiveness of SAOs in Tha Sae District was overall at a high level. When each aspect was 
considered, it was found that the aspect with the highest mean was organizational development, and the 
others with the lower means were, ranked in descending order of their means, attainment of mission goal, 
service procedure, and satisfaction of service’s receivers. 2) There was positive relationship at a moderate level, 
with correlation coefficient (r) at 0.334 and statistical significance at the 0.01 level, between administrative 
effectiveness of SAOs in Tha Sae District, Chumphon Province, and strategy for promoting quality of life in the 
aspects of social welfare development and community empowerment and development of education, sports, 
recreation, and public health. 3)  The proper guidelines for administration according to strategy for promoting 
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quality of life of SAOs in Tha Sae District were found that, in development of education, sports, recreation, 
there had been the promotion on educational activities and support on lunch and supplementary food (milk) 
to schools and child development centers in order to promote children’s good nutritional condition and 
development proper to their ages and rehabilitate the people’s and the elders’ health, and that the activities 
in special days in religion and tradition in Tha Sae District had also been promoted to be organized.  
Key words: Strategy for promoting quality of life, Effectiveness, Administration 
 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

องค์การบริหารส่วนต าบล ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีพัฒนาการเกิดขึ้นมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2499 และได้พัฒนารูปแบบการจัดการปกครองเรื่อยมาจนในปี พ.ศ. 2537 องค์การบริหารส่วนต าบลได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
หลังจากที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 1 
ตอนที่ 3 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 ซึ่งท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นรูปแบบการปกครองที่มีการจัดตั้งแพร่หลายในพื้นที่
ต าบลโดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อการกระจายอ านาจการปกครองให้กับประชาชนในท้องถิ่นระดับต าบลที่เป็นเขตชนบทอันเป็น
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบต่อความต้องการของตนเองโดยการเข้าไปมีบทบาท
หรือมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองหรือที่เรียกว่า การปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย  และยังเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ชนบทมากที่สุด ทั้งในแง่ที่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่ วมในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นโดยตรง กล่าวคือ มีบทบาท หน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง (สถาบันพระปกเกล้า, 2549 : 217 - 244) 

องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีจ านวน 10 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแซะ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนากระตาม องค์การบริหารส่วนต าบลคุริง องค์การบริหารส่วนต าบลหินแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนต าบลสองพี่น้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหงส์เจริญ องค์การบริหารส่วนต าบล 
สลุย และองค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์อนันต์ ซึ่งเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์การกระจายอ านาจการปกครองของ
รัฐบาล มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ส าคัญเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในอ าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ การพัฒนาเพื่อเป็นกรอบการพัฒนาในอนาคตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและ
เป็นระบบ ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย  ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่
สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงเป็นแผนที่มี
การก าหนดวิธีการหรือข้ันตอนท่ีองค์การเลือกที่จะปฏิบัติในการเป็นกรอบช้ีน าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจหลักที่ก าหนด
ไว้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแนวทางการด าเนินการให้บรรลุยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ โดยต้องน า
แนวทางที่ได้ทั้งหมดมาท าการบูรณาการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนต่อทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอทา่แซะ 
จังหวัดชุมพร ภายใต้สภาพการณ์และแนวทางที่ต้องการจะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์กรให้น าไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนาในอนาคตตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด
ชุมพรตามที่จังหวัดได้ก าหนดไว ้(ส านักงานจังหวัดชุมพร, 2557) 

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ได้น ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัด
ชุมพร ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นหน่วยด าเนินงานก าหนดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร
ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  1)  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3)  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริม
การลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ แนวทางการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, 2557)   
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จากรายงานการด าเนินการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2556 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านการพัฒนา ประชาชน ที่ตอบแบบสอบถาม
มีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีระดับความพึงพอใจ  คิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  8.35 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีระดับความพึงพอใจ  คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.68 ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีระดับความพึงพอใจ  คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.03 ยุทธศาสตร์ด้าน
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีระดับความพึ งพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.27 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ  6.89 
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ  7.23 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ  6.78 โดยพบว่า ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยังอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินการคิดเป็นค่าเฉลี่ยระดับต่ าสุด (ส านักงานจังหวัดชุมพร, 2557) จากผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลยังให้ความความส าคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตน้อยกว่ายุทธศาสตร์อื่น ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ 
ท่าแซะ จังหวัดชุมพร ยังขาดความรู้ และความเข้าใจการด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์ ในการปฏิบัติอาจมีข้อบกพร่องในการพัฒนา
ที่ล่าช้าและไม่ทั่วถึงบ้าง ซึ่งไม่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยได้
เห็นถึงความส าคัญของปัญหาประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริหารตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต กับประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
1.2.3 เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมของการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

ทั้งหมด 10 แห่ง จ านวน 73,176 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนท่ีได้รับการบริการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จากองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยได้ด าเนินการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ทาโร     
ยามาเน่ (Taro Yamane อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2553) ซึ่งได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 

1.3.2   ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรตามรายละเอียดดังนี้   
ตัวแปรอิสระ คือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัด

ชุมพร 3 ด้าน ดังนี้ 1) การพัฒนาการจัดสวัสดิการทางสังคมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2) การพัฒนา
การศึกษา การกีฬา และนันทนาการ และ 3) การพัฒนาการสาธารณสุข  

      ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนาองค์การ 2) ด้านการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ 3) ด้านการเงิน 4) ด้านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และ 5) ด้านกระบวนการให้บริการ 
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2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สภาพ

การสมรส และระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง โดยใช้ค าถามเลือกตอบ (Checklist) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประกอบด้วย 3 ประการ 

คือ 1) การพัฒนาการจัดสวัสดิการทางสังคมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2) การพัฒนาการศึกษา การกีฬา และ
นันทนาการ และ 3) การพัฒนาการสาธารณสุข เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาองค์การ 2) ด้านการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ 3) ด้านการเงิน 4) ด้านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 5) ด้านกระบวนการให้บริการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมของการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 2.2.1   ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งถึงองค์การ

บริหารส่วนต าบล อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม   
 2.2.2   ผู้วิจัยด าเนินการส่งและรับแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยจัดส่งแบบสอบถามให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 

อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง  เมื่อด าเนินการแล้ว
เก็บรวบรวมแบบสอบถามส่งผู้วิจัยโดยตรงตามเวลาที่ก าหนด 

 2.2.3  น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ ไปตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หลังจากนั้น น าข้อมูลแบบสอบถาม
แต่ละชุดมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.3.1   วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการนับความความถี่ และ หาค่าร้อยละ 

สถิติที่ใช้คือร้อยละ (Percentage) 
 2.3.2   การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดับ 
(Semantic Differential) เป็นรายข้อและรายด้าน   

 2.3.3   การวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดับ 
(Semantic Differential) เป็นรายข้อและรายด้าน    

 2.3.4 ทดสอบความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต กับประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. ผลการวิจัย 

3.1   สรุปผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ การพัฒนา
การศึกษา การกีฬา และนันทนาการ รองลงมาได้แก่ การพัฒนาการจัดสวัสดิการทางสังคมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และการพัฒนาการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ ตามล าดับ 

3.2  สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาองค์การ รองลงมาคือ 
ด้านการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการให้บริการ  และด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามล าดับ 
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3.3   สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในทางบวกอยู่ในระดับปาน
กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้ง 3 ด้าน                  
มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันทางบวก และด้านที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 คือ การฟื้นฟูสุขภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มชน และด้านทีม่ีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ า ได้แก่ การป้องกันและการรักษาพยาบาล 
รองลงมา คือ การจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพเป็นอันดับสุดท้าย 
4. อภิปรายผลการวิจัย 

4.1  ผลการศึกษายุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านรียงจากมากไปน้อย พบว่า การพัฒนาการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ รองลงมา การพัฒนาการ
จัดสวัสดิการทางสังคมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ ตามล าดับ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชนในพื้นที่ 
รวมทั้งการจัดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรุดา สมพอง  (2552) ศึกษาเรื่อง 
การประเมินผลการด าเนินงานและคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานในด้านการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนที่ได้รับความคิดเห็น
ต่อผลการด าเนินงานในด้านการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนท่ีได้รับ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.75 (ร้อยละ 75) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
อาชีพสตรีเป็นอันดับที่หนึ่งและการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่นเป็นอันดับที่ 2 ซึ่งในการด าเนินงานตาม
ภารกิจถ่ายโอนท่ีได้รับนี้จะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง 

4.2  ผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาองค์การ รองลงมาคือ 
ด้านการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามล าดับ      
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรมีการให้ความส าคัญในการบริหารงาน
เป็นอย่างยิ่ง ที่ส าคัญจะเน้นการพัฒนาองค์กรโดยการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นส าคัญ เพื่อให้สามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้บรรลุตามเป้าหมายของภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้วางไว้ ภายใต้กระบวนการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การให้บริการเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการนั่นเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ ปราณี อินทวงศ์ 
(2550)  ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบลบางกะดี ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ ประสิทธิผลการให้บริการอยู่ในระดับมากทุกข้อ  

4.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต กับประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขในด้านการฟื้นฟูสุขภาพให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มชน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับปานกลาง ส่วนการป้องกันและการรักษา พยาบาล รวมทั้งการจัดบริการด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญจิต คงพุฒิคุณ (2552)  ได้ศึกษา 
ประสิทธิผลการด าเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  พบว่า  ประสิทธิผลการด าเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี
กลุ่มเป้าหมาย ของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขระดับต าบล เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
ควรปรับปรุง ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขระดับต าบล อยู่ในระดับต่ า ทัศนคติต่อการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับดี ส าหรับปัจจัยด้านก าลังคน และปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการด าเนินงานการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย ส่วนปัจจัยด้านการเงินพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการด าเนินงานการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการบริหารก็พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการด าเนินงาน
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเช่นเดียวกัน 
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4.4 แนวทางที่เหมาะสมของการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
ท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส าหรับให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อจะน ามาปรับปรุงการด าเนินงานได้ดังนี้ 

 4.4.1  ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล 
โดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และส่งเสริม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้มีประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของ ด ารง วัฒนา (2547) ได้สรุปแนวความคิดขององค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่รับ
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงไม่ว่าจะเป็น ทางสังคม เศรษฐกิจ วิทยาการ และการเมือง 
รวมทั้งการที่คู่แข่งขัน และกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดสภาพความเสี่ยง
ที่เกิดจากความไม่แน่นอนของอนาคต 

 4.4.2 ด้านการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งก าหนดให้
มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และรายงานผลต่อสมาชิกขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งการติดตามคุณภาพการด าเนินงานเพื่อเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
ความพร้อม ตื่นตัว และเตรียมรองรับการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ควิน  และจอห์น (Robert   E  Quinn, 1981 & John  Rohrbaigh, 1983  อ้างถึงใน พิทยา  บวรวัฒนา, 2551) 
มองว่าองค์การนั้นมีการด าเนินงาน และเป้าหมายอย่างไร การด าเนินงานในท่ีนี้เป็นเรื่องของกระบวนการภายในต่างๆ ของ
องค์การเป็นการมององค์การในระยะเวลายาวนานในขณะที่เป้าหมาย เป็นเรื่องของผลลัพธ์ของการด าเนินงาน เป็นการมององค์การ
ในระยะสั้น ซึ่งการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมุมมองที่วัดประสิทธิผลองค์การได้
เช่นกัน 

 4.4.3 ด้านการเงิน การเงินหรือการจัดสรรงบประมาณส าหรับบริหารงานแต่ละโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ถือเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การด าเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดและสามารถแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ แคปแลน และนอร์ตัน (Kaplan & Norton, 1996 
อ้างถึงใน พสุ เดชะรินทร์, 2548) ได้คิด และพัฒนาวิธีดุลยภาพ มาตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1990 เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาตัวบ่งช้ี ของ
องค์การธุรกิจ ซึ่งตัวบ่งช้ีในมุมมองด้านการเงินเป็นมุมมองเพื่อบอกผลงานและสถานภาพทางการเงินของบริษัท และที่ส าคัญคือ 
เป็นมุมมองที่สะท้อนความคาดหวังของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของในแง่ของก าไรหรือเงินปันผล 

 4.4.4 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นสิ่งที่ส าคัญ
ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลประสบความส าเร็จ
ในการให้บริการหรือไม่ สอดคล้องกับแนวคิดของ รอบบิน และมารี (Robbins & Mary, 2003 อ้างถึงใน วิรัช สงวนวงศ์วาน, 
2546) มีแนวคิดว่า การบริหารองค์การจะประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้น ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญประการหนึ่งคือความพึงพอใจของลูกค้า 
(Customer) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ถ้าสินค้าและบริการสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ ก็จะท าให้องค์การประสบ
ผลส าเร็จและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4.4.5 ด้านกระบวนการให้บริการ กระบวนการให้บริการแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้
เกิดความพึงพอใจในการรับบริการแก่ประชาชน ซึ่งแสดง  ให้เห็นว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิผล 
สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้เป็นอย่างดี ทั้งกระบวนการเตรียมให้บริการในด้านบุคลากร สถานที่ และ
สิ่งอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2554) ได้กล่าวถึง 
เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ ว่าประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับกระบวนการให้บริการ คือ ความทั่วถึง
และเพียงพอ เป็นการพิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถ้วนของการให้บริการ 

 4.5 ผลการศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน การจัดอบรมศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของหน่วยงานแต่ละส่วนที่ต้องน ามาปรับใช้กับการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต 2) ด้านการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจด้าน  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตซึ่งได้
ก าหนดเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การด าเนินกิจกรรมการบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ
ของประชาชนให้มีสุขพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 3) ด้านการเงิน 
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การจัดสรรงบประมาณเป็นกลไกส าคัญที่จะสามารถผลักดันการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถแ ก้ไข
ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน 4) ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ การส่งเสริม หรือปฏิบัติงานบริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล ที่ส าคัญต้องมุ่งเน้นบริการที่รวดเร็ว ทันเวลา ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 5) ด้าน
กระบวนการให้บริการ กระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพที่ส าคัญควรมีแผนผังขั้นตอนการให้บริการและการติดต่ออย่างชัดเจน 
ควรน าระบบการให้บริการที่สามารถให้บริการได้ในจุดเดียวเบ็ดเสร็จครบถ้วน 
5.  ข้อเสนอแนะ  

5.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 5.1.1  องค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัดบริการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน โดยในการพัฒนาสุขภาพให้แก่

ประชาชนในชุมชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง  
 5.1.2  องค์การบริหารส่วนต าบล ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เกิดจากความคิด

ริเริ่มของประชาชนและองค์กรในชุมชนในการฟื้นฟูสุขภาพอย่างยั่งยืน 
      5.1.3   องค์การบริหารส่วนต าบล ควรด าเนินการพัฒนาการบริการขององค์กรให้มีมาตรฐาน โดยมีก าหนดเวลาแล้วเสร็จ

ในกิจกรรมการบริการ จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับกิจกรรมแต่ละโครงการและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับ
ใช้สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
 5.2.1  ควรพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความรู้ ความเข้าใจในการให้ค าแนะน า

ในการให้บริการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนอยู่เสมอ 
 5.2.2  ควรก าหนดให้มีการตรวจติดตาม ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อน ามาพัฒนาการบริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ 
 5.2.3  ควรพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้เป็นเครือข่ายในการบริการประชาชนได้

อย่างต่อเนื่อง 
 5.2.4  ควรมีการปรับปรุงประสิทธิผลการให้บริการโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

มาใช้ประกอบการให้บริการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ตลอดจนสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้มารับบริการ 

5.3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 5.3.1 ควรมีการศึกษาถึงประสิทธิผลการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ในด้าน อื่นๆ ให้ครบทุกด้าน เพื่อให้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 5.3.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมระดับจังหวัด  เพื่อให้มีข้อเสนอแนะ

ส าหรับแนวทางการบริหารงานที่ครอบคลุมมากขึ้น 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน ประธานกรรมการสอบ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  จินดาพล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  

ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาวิจัยและได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี  
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การจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ 
Management of Khru Chucheep Khun-aad ‘s Art of Mask Dance 

พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ช่ืน 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เบอร์โทรศัพท์ 088-6121518 e-mail: bualoy_pui@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึกกับบุคคลข้อมูล และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม รวมทั้งการศึกษาเอกสาร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล
ข้อมูลที่ได้มา ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิเป็นความรู้เบื้องต้น เพื่อศึกษาให้เห็นถึงการจัดการ
ศิลปะการแสดงโขน กระบวนการถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ ศิลปินชาวบ้านที่มีจิตวิญญาณที่ดีต่อ
ศิลปะการแสดงโขนไทย 

ผลการวิจัยพบว่า ครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงโขนในหลายด้าน เนื่องจากในอดีต 
ได้รับการถ่ายทอดจากโจ หลุยส์ (นายสาคร ยังเขียวสด) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปัจจุบัน ครูชูชีพยังหาความรู้เพิ่มเติม
จากแผ่นวีซีดี รวมทั้งจากประสบการณ์การท างาน การจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ เริ่มตั้งแต่เปิดสอนโขน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพราะต้องการถ่ายทอดความรู้ และช่วยเหลือสังคม โดยเริ่มฝึกจากท่าลิง เด็กๆ ทุกคนจะได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู-
ครอบครูโขนละคร ซึ่งครูชูชีพจัดเป็นประจ าทุกปี ชุดเครื่องโขนของครูชูชีพ เป็นฝีมือการปักของแม่กุ้ง (ภรรยาของครูชูชีพ) 
โดยอาศัยลอกลายจากชุดยืนเครื่องโขน-ละคร ของกรมศิลปากร หัวโขน ครูชูชีพเป็นผู้ลงมือท าเอง การแสดงโขนของเด็กๆ ที่ได้รับ
การฝึกจากครูชูชีพ ได้แก่ โขนชุดยกรบ พระรามตามกวาง และจับนาง เป็นต้น รายได้ที่เข้ามาจุนเจือครอบครัวของครูชูชีพ ส่วนใหญ่
มาจากการท าหัวโขน ปัจจุบันนี้ โขนของครูชูชีพ ขุนอาจ ได้รับแรงสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ค าส าคัญ : การจัดการ, ศิลปะ, การแสดงโขน 

Abstract 
The Management of Khru Chucheep Khun-aad’s Art of Mask dance used qualitative methodology 

relying on anthropological methods, collecting data by in-depth interview and non-participative observation 
and by studying documents in order to analyze data and present data obtained to be consistent with the 
objective, by using secondary data, in order to see The Management of Khru Chucheep Khun-aad’s Art of Mask 
dance, the method of disseminating the knowledge of art mask dance, who is a local artist with good spirit 
towards art of mask dance. 

It was found from the research that Khru Chucheep Khun-aad is talented at the art of mask dance in 
many aspects since in the past, Khru Chucheep had learned many branches of art. The knowledge was 
disseminated from Joe Louise (Mr. Sakorn Yangkiewsod), the national artist in the field of performing art. Until 
now, Khru Chucheep still is learning for more knowledge from VCDs of the Fine Art Department, from 
observing and from direct experience from participating with the Dramatic Art College.  

The Management of Khru Chucheep Khun-aad’s Art of Mask dance started with all children who are 
interested in studying art of mask dance, Khru Chucheep admits all of them. It starts with the monkey posture. 
The class opens every day. All children would join in the ceremony of paying respect to teachers for art of 
mask dance held by Khru Chucheep every year on the last sunday of march. All dressing is made by Mae 
Koong (Khru Chucheep’s wife). The mask is prepared by Khru Chucheep himself. The art of mask dance of the 
children taught by Khru Chucheep include art of mask dance in Phra-Ram-Tam-Kwang, in Yok-Rob, in Jab-Nang. 
Much of the income of Khru Chucheep is from selling mask. At present, Khru Chucheep Khun-aad’s art of mask 
dance is supported by Bangkok Thonburi University, in order to conserve and pass on the arts so that all Thai 
could access to it.  
Keywords : Management, Art, Mask danace 
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1. บทน า 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 “โขน” (กรมศิลปากร, 2552 : 3) เป็นศิลปะการแสดงช้ันสูงของไทยถูกพัฒนามาจากการเล่นกระบี่กระบอง หนังใหญ่ และ

ชักนาคดึกด าบรรพ์ เป็นศูนย์รวมผลงานทางด้านศิลปะไว้หลากหลาย เช่น ในสาขานาฏศิลป์  แสดงถึงท่าร าที่มีลีลางดงาม อ่อนช้อย 
หรือองอาจ สง่าผ่าเผย แต่ทั้งหมดล้วนแฝงความแข็งแรงเอาไว้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวละครนั้นๆ เป็นเสน่ห์ที่ชวนให้เกิดความ
หลงใหลแก่ผู้ที่ได้รับชม ในการแสดงโขน นักแสดงเฉพาะยักษ์และลิงจะสวมหัวโขน เป็นงานทางด้านประติมากรรมและจิตรกรรม 
ถูกสร้างสรรค์ขึ้นให้มีลวดลายวิจิตร ใช้ความสามารถและความพากเพียรในการก่อร่างบรรจงสร้างขึ้นมา และน้อยคนนักที่จะท าได้ 
หากไม่ได้รับการฝึกฝนจากครูบาอาจารย์ที่มีศิลปะวิชาอย่างแท้จริง เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ เป็นสื่อที่บอกถึงลักษณะของ
ตัวละคร เช้ือพงศ์เผ่าพันธุ์ โดยเลียนแบบมาจากเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ ในการแสดงโขนแต่ละครั้งต้องมีดนตรีปี่พาทย์
บรรเลง บทร้องประกอบ ถือได้ว่า “โขน” เป็นสื่อที่แสดงออกถึงความวิเศษ พิสดาร ทางด้านศิลปะทุกแขนงของไทยที่มี และยังบ่ง
บอกถึงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติอีกด้วย 

 การสืบทอดโขน (ค ารณ สุนทรานนท์, 2551 : 20) เป็นการให้ทั้งความรู้และทักษะ จากผู้ใหญ่สู่ผู้น้อย จนเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติ ด้วยการฝึกฝนและเลียนแบบอย่างตัวต่อตัว ในความหมายและคุณค่าของโขน เป็นพลังส าคัญที่ท าให้อยู่ในสังคมได้ เพราะว่า
โขนไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยปราศจาก “คน” ที่เป็นผู้ขับเคลื่อน โขนยังสามารถเล่าเรื่องราว ความเป็นมา และ
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมทางวัฒนธรรมของตนเองได้ ศิลปะการแสดงโขนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีพฤติกรรมเป็นแบบแผน 
โดยเกิดจากการเรียนรู้และการยอมรับของสังคม แม้ว่าครูผู้สอนจะมีความเป็นตัวเองอยู่ แต่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นได้ถูกถ่ายทอดให้อยู่ใน
ขอบเขตแบบแผนที่สังคมก าหนดและยอมรับ 

 ในการสืบทอดโขนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, 2534 : 96) ในอดีตนั้น โขนถือว่าเป็นเครื่องราชูปโภค
ของพระมหากษัตริย์ มีการตั้งกรมโขน โดยฝึกมหาดเล็กหลวงให้เป็นโขนหลวง เพื่อแสดงในงานพระราชพิธีต่างๆ จนเกิดเป็นค่านิยม
ช่วงหนึ่งว่า ผู้ที่ได้รับเลือกให้หัดโขนหลวงเป็นลูกผู้ดี ต่อมาได้ทรงสนับสนุนให้บรรดาเจ้านายเหล่าข้าราชการตามหัวเมืองต่างๆ หัด
บริวารบ่าวไพร่ให้เล่นโขนด้วย ท าให้เกิดเป็นความนิยมในเรื่องการมีโขนไว้ประดับบารมี ในสมัยรัชกาลที่ 6 โขนอยู่ในยุคที่
เจริญรุ่งเรืองที่สุด เพราะทั้งทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้เป็นมหรสพของหลวง อีกทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทโขนให้เป็นบทละครดึก
ด าบรรพ์เอาไว้ใช้ในการแสดง และทรงโปรดข้าราชการที่มีความสามารถในการแสดงโขน พร้อมกับทรงประดิษฐ์ราชทินนามให้แก่ข้า
ราชบริพารเหล่านั้นด้วย ในปัจจุบัน การสืบทอดโขนอยู่ในความดูแลของวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร แต่ถึงอย่างไรก็ตาม 
ประชาชนทั่วไปสามารถมีคณะโขนเป็นของตนเองได้ ถ้ามีก าลังและมีบารมีมากพอ ยกตัวอย่างเช่น โขนธรรมศาสตร์ ซึ่ง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 
ปราโมช เป็นผู้ก่อตั้ง โดยได้น าครูจากกรมศิลปากรมาถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทัศนา 
ทัศนมิตร (2554 : 37) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า โขนจะต้องมาจากนักแสดงของกรมศิลปากร หรือได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ 
นาฏศิลปินจากกรมศิลปากร จึงจะถือว่าเป็นมาตรฐาน ส่วนโขนที่หัดเล่นกันเอง มักไม่เป็นที่ยอมรับ 

  โขนอยู่ในราชส านักมาตั้งแต่เกิด (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2542 : 303) แต่ละครมีพัฒนาการมาจากการละเล่นของชาวบ้าน ต่อมา
ได้รับการยอมรับให้เข้ามาอยู่ในวัง จึงเกิดความสัมพันธ์กันขึ้น โดยโขนได้รับแบบแผนการร้องและร ามาจากละคร อีกทั้งยังปรับปรุง
ท่าร าให้ประณีตเหมือนอย่างละคร ส่วนละครก็รับเรื่องรามเกียรติ์ และการแต่งกายแบบโขนไปใช้ ส่วนคณะละครชาวบ้าน (ธีรยุทธ 
ยวงศรี, 2534 : 47-63) มีมาก่อนละครหลวงในสมัยอยุธยา ซึ่งแต่ก่อนคณะละครอพยพมาจากทางใต้ รูปแบบการแสดงเป็นละคร
โนราชาตรี จากน้ันจึงพัฒนามาเป็นละครนอกเพราะพูดภาษากลาง โดยคณะละครชาวบ้านจะมีพ่อครู แม่ครู เป็นหัวหน้าคณะ 
มีบุคคล 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายแสดง ฝ่ายดนตรี และฝ่ายสนับสนุน คณะละครจะเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมสลายไป ขึ้นอยู่กับตัวหัวหน้าคณะ
หรือโต้โผเป็นส าคัญ ที่จะต้องมีทั้งพระเดชพระคุณ หากหัวหน้าคณะหรือโต้โผเป็นพ่อครู แม่ครู โดยส่วนใหญ่จะมีเมตตาธรรม และ
จริยธรรมสูง กิจการของคณะก็จะด าเนินไปได้อย่างมั่นคงด้วยดี แต่หากไม่ได้เป็นพ่อครู แม่ครู อาจจะเสียเปรียบในด้านการปกครอง 
เพราะมุ่งเน้นไปที่ผลก าไร จนมองไม่เห็นฝีมือการแสดง และความสามารถที่แท้จริงในการแสดง ก็จะก่อให้เกิดความเสื่อมถอยลงได้ 

 การฝึกหัดศิลปะการแสดงของคณะละครชาวบ้าน (ธีรยุทธ ยวงศรี, 2534 : 64-66) ในคณะละครที่อพยพมาจาก
ภาคใต้ จะเน้นไปที่แม่ท่าโนรา จากนั้นก็จะสอนร าตีบท ส่วนคณะที่อยู่ในกรุงมาแต่เดิม เริ่มแรกครูจะให้หัดร าเพลงช้า เพลงเร็ว และ
เพลงหน้าพาทย์ จากนั้นจึงให้หัดร าใช้บท โดยแยกตัวพระ ตัวนาง และยังมีกระบวนการฝึกหัดแบบโขน เช่น การร าหรือการเต้นท่า
ยักษ์และลิง ปัจจุบันการฝึกหัดท่าร าเพลงพื้นฐานต่างๆ ที่ท าให้เกิดทักษะและลีลา ใช้ร าถวายมือในพิธีไหว้ครูโขน – ละครนั้น ไม่มี
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เหลืออยู่แล้ว ทั้งเพลงช้า เพลงเร็ว เพลงหน้าพาทย์ และเพลงแม่บท แต่ในบางคณะละคร ยังมีอยู่แต่ได้ตัดทอนให้สั้นลง และ
ยังเปลี่ยนความหมายของเพลงให้เป็นการร าแก้บน ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องการร าถวายมือ 

 ดังนั้น โขนจึงเป็นวัฒนธรรมไทยที่บอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติ แต่ในปัจจุบันถูกครอบง าด้วยวัฒนธรรมที่ทันสมัยของ
ต่างชาติ จึงท าให้คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อวัฒนธรรมน้อยลงไปทุกที อย่างเช่น “โขน” ที่เป็นนาฏศิลป์ช้ันสูงรวบรวมศิลปะทุก
แขนงไว้ในศิลปะการแสดงประเภทเดียว ได้รับแบบแผนการร้องและร ามาจากละคร มีการถ่ายทอดที่ให้ทั้งความรู้และทักษะจากครูสู่
ลูกศิษย์ โดยเลียนแบบลีลาท่าร ากันอย่างตัวต่อตัว จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และการสืบทอดศิลปะการแสดงช้ันสูงที่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมทั่วไปนั้น ต้องอยู่ในความดูแลของวทิยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร 

 ถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่าโขนให้ความรู้สึกที่สูงส่ง เพราะเล่นกันแต่ในรั้วในวัง แต่ในความเป็นจริง สามารถสัมผัสได้ด้วย
จิตวิญญาณของคนทุกระดับช้ัน “ครูชูชีพ ขุนอาจ” ชาวบ้านธรรมดาที่มีใจรัก อยากสืบสานศิลปะการแสดงโขนไว้ตามก าลังที่มี โดย
ปลูกฝังให้กับเด็กๆ และไม่คิดค่าตอบแทน (โครงการสารคดีชีวิตจริงพอเพียงเพื่อเพียงพอ.  ครูชูชีพ ขุนอาจ[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก 
http://www.astv-tv.com/news1/pp_view.php?news_id=1008540) และด้วยตัวครูชูชีพเองไม่ได้เรียนจบทางสาขานาฏศิลป์ 
ไม่ได้มีใบปริญญามารับรองความรู้ความสามารถ แต่กลับได้รับความเคารพนับถือจากเด็กๆ และผู้ปกครอง (vacharaphol.ครูชูชีพ 
ขุนอาจ[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก http://board.palungjit.com/) จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดค าถามขึ้นมาว่า “ครูชูชีพ ขุนอาจ” มีแนวทาง
การจัดการศิลปะการแสดงโขนอย่างไร มีกระบวนการถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขนอย่างไร ทั้งที่ตัวครูเองไม่ได้เป็นนาฏศิลปินที่มี
ช่ือเสียง และไม่ได้เรียนจบมาทางนาฏศิลป์โดยเฉพาะ ตลอดจนรูปแบบการแสดงโขนของครูชูชีพมีลักษณะอย่างไร มีใครคอยเอื้อเฟื้อ
หรืออุปถัมภ์ ซึ่งการศึกษานี้ ท าเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศิลปะการแสดงโขน ส าหรับบุคคลอื่นๆ ที่มีความสามารถทางด้านนี้ 
และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1  ศึกษาให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญในศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
 1.2.2  ศึกษาแนวทางการจัดการศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ เน้นศึกษาการจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ เท่านั้น 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง คือ ศึกษาแนวทางการจัดการศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ 

ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
2.1 ศึกษาจากเอกสาร รวบรวมและวิเคราะห์การศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการแสดงโขน และแนวคิด ทฤษฎีรวมทั้งงานวิจัย 

ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการวัฒนธรรม เพื่อก าหนดแนวค าถามในการสัมภาษณ์ รวมทั้งตั้งกรอบในการสังเกต 
2.2 เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีสัมภาษณ์ เลือกบุคคลข้อมูลส าคัญ ใช้การสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง ประกอบไปด้วย 

นายชูชีพ ขุนอาจ และนางปฐมาวดี ขอปะกลาง อีกทั้งยังสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองด้วย 
2.3 การศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ใช้เทคนิคการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อเก็บข้อมูลน าไปวิเคราะห์

เชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับขอ้มูลภาคสนาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในมุมมองอีกด้านหนึ่ง ที่ต้องการจากบุคคลข้อมูล 
หลังจากนั้น สร้างข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม โดยใช้วิธีการอุปนัย และจ าแนกชนิดข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์ โดยใช้

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิง ข้อมูลบางส่วนที่ไม่สามารถใช้ทฤษฎีในการอ้างอิงได้ ผู้วิจัยจะใช้สามัญส านึกหรือ
ประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง ซึ่งน าเสนอข้อมูลในลักษณะอภิปรายเชิงพรรณนา พร้อมภาพประกอบบรรยายรูปภาพ เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว ้
3. ผลการวิจัย 

3.1  ประวัติของครูชูชีพ ขุนอาจ 
 ครูชูชีพ ขุนอาจ ได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงทุกอย่างจาก นายสาคร ยังเขียวสด หรือโจ หลุยส์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขา

ศิลปะการแสดง) ได้แก่ ศิลปะการแสดงโขน การท าหัวโขน และใช้ความรู้ที่ได้น ามาประกอบอาชีพ ในปีพ.ศ. 2542 ครูชูชีพเริ่มสอน
โขนฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เริ่มจากคนในชุมชนใกล้บ้านของครู โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่เรียนจากโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ในขณะเดียวกัน ครูชูชีพได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ทั้งสอนศิลปะการแสดงโขนและสาธิตวิธีการท า
หัวโขนให้กลุ่มนักเรียน จนได้รับประกาศเกียรติคุณที่ทางโรงเรียนมอบให้   

http://www.astv-tv.com/news1/pp_view.php?news_id=1008540
http://board.palungjit.com/


การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
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 ในป ีพ.ศ. 2549 ครูชูชีพเริ่มก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขน เพื่ออยากช่วยเหลือสังคม ด้วยการสอนศิลปะการแสดง
โขนให้กับเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ท าให้เด็กๆ เหล่านั้น ได้มีวิชาความรู้ และน าสิ่งเหล่านั้นออกไปแสดง จนก่อให้เกิดรายได้ให้กับ
ตนเอง ด้วยความที่ครูชูชีพ มีความตั้งใจดี ในเรื่องของการถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขนให้กับเด็กๆ โดยไม่คิดที่จะหวงวิชาความรู้ได้
ให้อย่างเต็มที่และเต็มใจ จึงท าให้เด็กๆ และผู้ปกครอง เกิดความรักและศรัทธา ในตัวครูชูชีพ ตลอดมา ไม่ว่าครูชูชีพจะจัดกิจกรรม
ใดๆ ก็ได้รับความร่วมมือท้ังเด็กและผู้ปกครองอยู่ทุกครั้ง และมีรายการโทรทัศน์ติดต่อขอสัมภาษณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่
ครูชชีูพได้ลงมือท า ให้สังคมได้เห็นและเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปด้วยอีกทางหนึ่ง 

 ในปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ครูชูชีพได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในเรื่องสถานที่ที่อยู่อาศัยและ
สถานที่เรียน เพราะทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงบุคคลท่านนี้ เป็นคนที่มีคุณค่าควรที่จะได้รับการดูแลและยกย่องเชิดชู โดยครูชูชีพ
ได้จัดส่วนของสถานที่ออกเป็น พื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน และพื้นที่ที่จัดแสดงหัวโขนต่างๆ เพื่ อ
บุคคลภายนอกได้เข้ามาเยี่ยมชม และครูชูชีพยังได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัด
ขึ้นอีกด้วย 

3.2  การเรียนการสอนในคณะโขนเด็ก ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
 ครูชูชีพรับเด็กทุกคนที่สนใจเรียนโขน มีตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ไปจนถึงเด็กโต เรียนระดับมหาวิทยาลัย เด็กที่มาเรียนส่วนใหญ่

จะเรียนตามเพื่อน บางครั้ง ผู้ปกครองก็เอ่ยปากชักชวนเพื่อนบ้านให้พาลูกมาเรียนก็มี เพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี แรกเริ่มครูชูชีพ
ให้เด็กๆ ฝึกเป็นลิง จากนั้นจึงแยกเด็กให้เป็นตัวละครอื่นๆ ตามรูปร่างลักษณะของเด็ก ปกติครูชูชีพจะสอนตัวละครที่เป็นยักษ์แถว 
ลิงแถว เด็กคนไหนหน่วยก้านดี ความจ าดี ครูชูชีพจะให้ร าต่อบท คือมีบทบาทในการแสดงมากขึ้น มีตีท่าร ากับบทละครนั้นๆ 
ครูชูชีพจัดสอนโขนทุกวัน โดยเป็นผู้ฝึกสอนโขนให้กับเด็กๆ ด้วยตัวเอง และได้ท าแผนการเรียนการสอนขึ้นมา เพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นใจกับผู้ปกครองที่น าเด็กมาเรียนโขนกับตน สิ่งต่างๆ ที่ครูชูชีพได้สอนไปนั้น ถึงแม้ว่าจะลอกเลียนแบบมา แต่ก็ยังระลึกเสมอ
ว่า ต้องท าให้ถูกต้องตามแบบแผนด้วย 

3.3  การแสดงของคณะโขนเด็ก ที่อยู่ในความดูแลของครูชูชีพ ขุนอาจ 
 เริ่มจากจัดการแสดงโขนให้ชมฟรีตามงานต่างๆ ในชุมชนใกล้เคียง ท าให้มีผู้พบเห็นในความสามารถของเด็กๆ เหล่านี้ 

ในการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ เป็นการแสดงทั้ง “โขนชุด และโขนสด” โดยโชนชุด เป็นการแสดงที่มีเรื่องราวตัดทอนให้สั้น 
กระชับ ไม่มีบทพูด เป็นเพียงแค่การร าไปตามจังหวะดนตรี มีตีท่าร าตามบทละครที่ กระชับ และเข้าใจง่าย ใช้นักแสดงจ านวน 
2 – 10 คน ส่วนใหญ่ครูชูชีพจัดแสดงโขนชุดในตอนยกรบ การออกงานแสดงโขนชุดนั้น ไม่ได้มีทุกเดือน จะออกงานช่วงเทศกาล 
ซึ่งเดือนไหนเป็นช่วงเทศกาลจะออกงานติดกันทุกวัน บางครั้งวันหนึ่งออกงาน 2 ที่ก็มี 

 ส าหรับโขนสด เป็นการแสดงที่มีเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบของบทละครตอนนั้น เด็กๆ ที่ได้เรียนโขนกับครู จะได้ร่วมงาน
แสดงโขนสดทุกคน ถึงแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มเรียนก็ตาม เด็กทุกคนจะมีบทพูด ซึ่งบทนั้นจะเป็นประโยคที่จ าได้ง่าย เปลี่ยนแค่ช่ือตัวละครที่
เด็กๆ แสดง เมื่อมีงานแสดงโขนสด เด็กโตจะได้รับบทบาทที่เด่น มีบทพูดเยอะ เช่น เป็นตัวพระราม พระลักษมณ์ นางสีดา ทศกัณฐ์ 
และหนุมาน ส่วนเด็กเล็กจะได้รับบทบาทเป็นทหารลิง เช่น วานร 18 มงกุฎ ส าหรับเด็กเล็กมาก หรือเพิ่งเริ่มฝึก จะได้บทบาทเป็น
เขนลิงในงานแสดงโขนสดของครูชูชีพ นานๆ จะออกแสดงสักครั้งส่วนใหญ่จะเป็นงานประจ าเขต  

3.4  พิธีไหว้ครู - ครอบครู โขนละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
 เนื่องจาก ครูชูชีพ ขุนอาจ เห็นความส าคัญในสายวิชาศิลปะการแสดงโขน เป็นวิชาที่นอกจากจะมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดท่าร าแล้ว 

ยังมีครูเทพซึ่งอยู่ในต านานตามบทละครโขน เรื่องรามเกียรติ์ อีกด้วย การเข้าถึงการสักการะบูชาครูเทพจึงต้องผ่านพิธีกรรม ที่ท ากัน
อย่างสืบเนื่องกันมา นั่นคือ “พิธีไหว้ครู - ครอบครูโขนละคร”  ของครูชูชีพจัดขึ้นทุกปี ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ในพิธี
จะแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคเช้าเป็นพิธีทางสงฆ์ ท าบุญเลี้ยงพระ รวมถึงกล่าวเชิญครูเทพเทวดาต่างๆ เข้าร่วมพิธี ส าหรับในภาคบ่าย
เป็นพิธีครอบครูโขน–ละคร โดยครูชูชีพเป็นผู้ประกอบพิธีด้วยตนเองท้ังหมด ผู้เข้าร่วมพิธีส่วนมากเป็นลูกศิษย์ท่ีเรียนโขนกับครู 
ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมไปถึงผู้ปกครองของเด็กๆ ก็เข้าร่วมพิธีนี้ด้วย ในการร าถวายมือของลูกศิษย์นั้น ไม่ได้ร าเพลงช้า เพลง
เร็ว ซึ่งถือว่าเป็นเพลงร าพื้นฐาน ที่นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปทุกคนจะต้องร าในวันงาน รวมไปถึงเพลงหน้าพาทย์ แต่ครูชูชีพให้เด็กๆ 
ร าเพลงที่ใช้ในการออกงานแสดง และการแสดงหุ่นละครใหญ่ ในโขนชุด “ยกรบ” ซึ่งหุ่นละครใหญ่นี้ ครูชูชีพได้คิดออกแบบ และลง
มือท าเอง ในช่วงเกิดเหตุการณ์น้ าท่วม เมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ในภาคบ่าย จะเป็นพิธีครอบครู โดยครูชูชีพจะขออนุญาตจาก
เหล่าครูเทพเทวดา สมมติตนเองเป็นฤาษีพ่อแก่ เพื่อที่จะท าพิธีครอบครูให้กับลูกศิษย์ของตน ซึ่งในการนี้ ลูกศิษย์จะยกขันไหว้ครู 
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ประกอบด้วย ขันเงิน ผ้าขาวรองก้นขัน พวงมาลัยดอกไม้สด ธูป เทียน และเงินก านล 39 บาท จากนั้น ครูชูชีพรับขันไหว้ครู 
พร้อมทั้งครอบเศียรครูให้กับลูกศิษย์ โดยเริ่มจากเศียรพระพิฆเณศวร์ เศียรพ่อแก่ และเศียรพระพิราพ 

3.5  หัวโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ 
 นอกจากครูชูชีพ ขุนอาจ จะสอนโขนให้กับเด็กๆ ด้วยตัวเองแล้ว ครูชูชีพยังสอนท าหัวโขนให้กับผู้ที่สนใจเรียน โดยไม่คิด

ค่าสอน และยังท าหัวโขนไว้ใช้ในการแสดงของตน อีกทั้งยังท าออกจ าหน่าย เพื่อไว้ใช้บูชาหรือบ้างก็เอาไว้ใช้ในการแสดง ซึ่งการท า
หัวโขนออกจ าหน่ายนั้น ถือว่าเป็นรายได้หลัก ที่เอาไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัวของครูชูชีพเอง  ซึ่งครูชูชีพได้เรียนรู้การท าหัวโขน 
ตั้งแต่สมัยที่ยังอาศัยอยู่กับสาคร ยังเขียวสด หัวโขนของครูชูชีพ แตกต่างจากงานของที่อื่นๆ ตรงรายละเอียด รวมไปถึงความประณีต 
โดยครูให้เหตุผลว่างานของครูเป็นงานร้อน รีบเร่งท าเพราะอยากให้เสร็จไวๆ เพื่อที่จะได้มีเงินน ามาใช้จ่ายภายในบ้าน จึงท าให้ครูชูชีพ
ออกจ าหน่ายหัวโขนในราคาที่ถูกกว่ารายอื่นๆ วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้จึงเลือกที่หาง่าย สะดวกความคงทนจึงน้อยกว่า เมื่อเทียบกับที่อื่น 
ซึ่งเนือ้งานมีความประณีต เส้นคม แวววาว ดูสวยงามกว่า 

3.6  ชุดเคร่ืองโขน - ละคร ของครูชูชีพ ขุนอาจ 
 นางปฐมาวดี ขอปะกลาง หรือ “แม่กุ้ง” ภรรยาของครูชูชีพ เป็นผู้ดูแลทั้งหมด ทั้งเรื่องการตัดเย็บ การปักลายผ้าด้วยเลื่อม

และลูกปัด การดูแลรักษา การจัดชุดเครื่องในแต่ละครั้งที่มีงานการแสดง และการแต่งชุดเครื่องให้กับนักแสดง เป็นต้น เนื่องจากชุด
ยืนเครื่องโขน – ละคร ใน 1 ชุดนั้น มีมากช้ิน จึงท าให้มีราคาค่าเช่าที่แพง และยิ่งครูชูชีพออกงานบ่อยครั้ง ท าให้ต้องเสียค่าเช่าชุด 
ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยมาก เพราะในการแสดงโขนแต่ละครั้งของครูชูชีพ เงินรายได้ที่รับเข้ามาย่อมหมดไปกับค่าเช่าชุด 
ท าให้ได้เงินมาไม่พอเหลือเก็บ แม่กุ้งจึงได้ลอกลายจากชุดยืนเครื่องที่เช่ามา แล้วน ามาลงมือปักเอง โดยเริ่มท ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
นั่นเอง โดยปักลายด้วยเลื่อมและลูกปัด เพราะเป็นวัสดุที่หาง่าย ราคาถูก สามารถใช้แทนกันได้ ถึงแม้ว่าจะไม่สวยงดงามเท่ากับ
การปักดิ้นก็ตาม อีกเหตุผลหนึ่งที่แม่กุ้งเห็นคือ ถ้าปักด้วยดิ้นเหมือนอย่างที่เคยเช่าชุดยืนเครื่องมาให้เด็กสวมใส่ จะท าให้เด็กเดิน
แอ่นเหมือนจะหงายหลัง ดูไม่สวยสง่า เนื่องจากชุดที่ปักด้วยดิ้นนั้น มีน้ าหนักมากเกินไปส าหรับเด็ก และดิ้นอาจจะบาดตัวเด็กที่สวม
ใส่ได้ เพราะมีความคม ยิ่งเป็นเด็ก ยิ่งไม่ระมัดระวังตัว 
4. อภิปรายผลการวิจัย 

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (cultural resource management หรือเรียกว่า CRM) (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554 : 12-54) 
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมา ซึ่ง “วัฒนธรรม” (culture) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์
ท าขึ้น สร้างขึ้น คิดขึ้น เพื่อใช้ในการด ารงอยู่ สืบทอด และพัฒนาสังคมของตนเอง โดยมีลักษณะพื้นฐาน เช่น (1) เป็นความคิดและ
ค่านิยมที่สมาชิกสังคมมีร่วมกัน (2) เป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ (3) มีการใช้สัญลักษณ์ (4) เป็นองค์รวมความรู้และภูมิปัญญา (5) ไม่หยุด
นิ่ง “ครูชูชีพ ขุนอาจ” ถือเป็นบุคลากรข้อมูลทางศิลปะการแสดงโขนได้เป็นอย่างดี เพราะตัวตนของครูเป็นผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ สอนโขน
ให้กับเด็กๆ และยังท าหัวโขนได้ ผู้รู้บางท่านอาจรู้เพียงเรื่องเดียว แต่ครูชูชีพสามารถรู้ศาสตร์เดียวในหลายๆ ศิลป์รวมกัน แสดงถึง
คุณค่าความเป็นมนุษย์ (human value) เพราะจิตวิญญาณและทุกลมหายใจของครูชูชีพ ขุนอาจ มีแต่ค าว่า “โขน” ตลอด 
 การสืบทอดเป็นการจัดการศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ มีลักษณะการถ่ายทอดความรู้และทักษะแบบตัวต่อตัวตาม
แนวคิดของค ารณ สุนทรานนท์ (2551 : 20) คือ ฝึกฝนและเลียนแบบพฤติกรรมให้อยู่ในขอบเขตที่สังคมวัฒนธรรมนั้นก าหนดและ
ยอมรับโดยทั่วกัน สิ่งที่ครูชูชีพถ่ายทอดให้ลูกศิษย์มีคุณค่าด้านการศึกษา (education value) เพราะเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ 
มีความถูกต้องตามแบบแผน ยืนยันได้จากลูกศิษย์ที่เรียนโขนกับครูชูชีพ แล้วน าไปใช้สอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร และได้รับคัดเลือกทั้งโขนยักษ์ โขนลิง นอกจากกลุ่มเด็กๆ ที่มาเรียนโขนกับครูชูชีพได้รับองค์
ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงแล้ว ยังได้มีการสอดแทรก อบรมสั่งสอน บ่มนิสัย มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สติปัญญา แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสังคม (social value) ที่แสดงออกทางพฤติกรรมของผู้เรียน มีความสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของเปรมรัศมี ธรรมรัตน์ (2552) พบว่า ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหนังใหญ่วัดขนอนมีคุณค่าต่อการพัฒนาบุคคล โดยเฉพาะผู้ที่มาสืบ
ทอด ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และร่างกาย และได้รู้จักการปรับตัวทางสังคม 
 จากการศึกษาแนวทางการจัดการศิลปะการแสดงโขน ของครูชูชีพ ขุนอาจ ท าให้เห็นถึงจุดบกพร่อง ที่อาจเติมเต็ม
ความสามารถในการจัดการ ของครูชูชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ คือ ควรมีการจัดท าแบบเรียนพร้อมภาพประกอบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
ในความรู้มากยิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติตามได้ ทั้งการแสดงโขน การท าหัวโขน และการท าชุดเครื่อง และจัดท าวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 
แต่ละเนื้อหาที่เกี่ยวกับโขนของครูชูชีพโดยเฉพาะ เพราะภาพนิ่งอย่างเดียวอาจจะไม่เข้าใจถ่องแท้ จึงควรมีวีดิทัศน์ประกอบให้เห็น
ภาพชัดเจนยิ่งขึ้น และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สู่นักเรียน บุคคลที่สนใจและชุมชน ได้รับชมในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุด
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ประชาชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของแววรวี ลาภเกิน (2556) ที่กล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวสวน
ทุเรียนจังหวัดนนทบุรี โดยจัดท าเป็นหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนในท้องถิ่น มีครูผู้สอนเป็นชาวสวนทุเรียน สอนทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ จัดท าเอกสารน าความรู้มาเผยแพร่ เพื่อให้บุคคลอื่นที่สนใจได้เข้ามาศึกษา 
5. กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ในการให้ข้อมูลความรู้ ค าปรึกษา และค าแนะน า  จนกระทั่งงาน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์พิเศษพิสิฐ เจริญวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ และรองศาสตราจารย์ชนัญ  
วงษ์วิภาค ที่ให้ความกรุณาเป็นประธานและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจ และแก้ไข
วิทยานิพนธ์จนส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ ครูชูชีพ  ขุนอาจ  นางปฐมาวดี ขอปะกลาง  นายทศพล  ขุนอาจ  ผู้ปกครองและนักเรียนในคณะโขนเด็ก  
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม  ด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต และการบันทึกภาพนิ่ง  เพื่อเป็นข้อมูลในการท า
วิทยานิพนธ์จนส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกท่านในรุ่น CRM 3 ส าหรับความคิดถึง ห่วงใย และก าลังใจ 
สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน  ที่เป็นก าลังใจ สนับสนุนค่าใช้จ่าย และคอยให้

ความช่วยเหลืออย่างดี  จนกระทั่งผ่านพ้นอุปสรรคและท างานได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมกับพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

The Study of The Relationship Between The Factors Social Environment with Tthe Public Mind Behavior of  
Phetchaburi Rajabhat University’s Students 

ฟาริดา  แสงเอี่ยม 
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 0802824567 farida.sangiem@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมกับพฤติกรรมจิตอาสาของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ 2. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างจิตอาสาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1-4 ปีการศึกษา2556 ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันอย่างมีสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.   ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
2.   แนวทางการเสริมสร้างจิตอาสาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ (1) มหาวิทยาลัยควรมีการให้รางวัล/

เกียรติบัตร/โล่/ประกาศเกียรติคุณแห่งการอุทิศตน บ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันเป็นการให้ก าลังใจแก่นักศึกษาผู้มีจิตอาสา
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (2) มหาวิทยาลัยควรเน้นกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่สามารถเข้าถึงชุมชน/ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงโดย
กิจกรรมที่จัดขึ้นควรน ามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา และ (3)  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนควรมี
การสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสา เพื่อให้นักศึกษาได้ซึมซับและเข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสามารถน ามาบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้ 
ค าส าคัญ : จิตอาสา 

Abstract 
The objective of this research were 1.) to study the relationship between the factors social 

environment with the public mind behavior of  Phetchaburi Rajabhat University’s students. And 2.) to study 
guidelines in building for students’ public mind. The sample of this study were 400 of one to forth year 
students in Phetchaburi Rajabhat University in the first semester of the Academic year 2013, who were derived 
by the proportional stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire. Statistics used to 
analyze data were average value, percentage, standard deviation, and the correlation coefficient. 

Research has found as the following: 
1.   The factors of social environment had a positive relationships with the public mind behavior of 

Phetchaburi Rajabhat University’s students with a statistical significance at the .01 level 
2.   The guidlines to enhance the public mind behavior of  Phetchaburi Rajabhat University’s students 

was 1.) the university should have a reward, honor certificate, honor of their dedicate for the encouragement 
to the students who have the public mind behavior continuously 2.) the university should be focused on the 
activities that benefits that Local community by the arranging events that can be applied in the daily life of the 
students and 3.)  the course syllabi should insert the public mind content so that the students can absorb and 
understand how to act to integrated it in the classroom. 
Keyword : The public mind behavior 
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1.  บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่ง

พัฒนาตนเองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งกระแสการเร่งพัฒนา  และสภาพเศรษฐกิจ
ทีบ่ีบรัดได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยให้เกิดการแข่งขัน  เกิดค่านิยมทางวัตถุสูง  เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและ
กันมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม ขาดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่องท าให้ขาดภาวะ
สมดุลทั้งทางจิตใจและวัตถุ  ดังนั้นความส านึกต่อส่วนรวมจึงลดน้อยลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 3) 

  สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีการหลั่งไหลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างดี  คนไทย
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากขึ้น แต่การเติบโตดังกล่าวนอกจากจะต้องแลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ร่อยหรอและ
เสื่อมโทรมลงไปมากแล้วยังต้องพึ่งพาทุนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  ในขณะที่มีข้อจ ากัดทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพคน 
การเสริมสร้างฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อ
คุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมในการพัฒนาประเทศ  แม้การพัฒนาเศรษฐกิจจะบรรลุผลตามความมุ่งหมาย  แต่ได้น าไปสู่
ผลการพัฒนาที่ไม่พึงปรารถนาทางด้านสังคม  สะท้อนให้เห็นปัญหาสังคมไทยที่ชัดเจนขึ้น ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ  ระบบ
คุณค่าที่ดีงามในอดีตเริ่มเสื่อมถอยลง  โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งเรื่องจิตอาสา  (Public Mind)  ความเอื้ออาทร 
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549 : 1-5)  ความเสื่อมของจิตใจ
คนที่ก าลังเกิดขึ้นกับสังคมไทยในภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหารอบด้านดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2536 : 44-47) มีความเห็นว่า
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ด าเนินมาโดยต่อเนื่องได้กล่อมเกลาให้คนไทยส่วนใหญ่มีความเป็นปัจเจกชนสูง  ไม่ใส่ใจต่อ
เรื่องของส่วนรวมมากเหมือนกับคนไทยสมัยก่อน ดังจะเห็นพฤติกรรมที่สื่อถึงการยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลางมีลักษณะมนุษย์นิยม 
มองข้ามความสัมพันธ์และความเกี่ยวโยงถึงกันของธรรมชาติและสรรพสิ่งรอบตัว  ท าให้เกิดการรับรู้และมีความคิดว่าสิ่งของที่เป็น
ของสาธารณะนั้น เป็นทรัพย์สินของภาครัฐหรือของราชการที่คนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้  เป็นสิ่งที่ตนเองสามารถจะน ามาใช้
ประโยชน์หรือร่วมใช้ประโยชน์ โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล  หากแต่เป็นหน้าที่ของภาครัฐและข้าราชการพึงจักต้องดูแล
รักษาให้คงสภาพอยู่จึงพากันละเลยหรือไม่สนใจที่จะดูแลรักษา  หรือช่วยกันจัดการเพื่อท าให้ทรัพย์สินส่วนกลางคงสภาพอยู่ได้นาน
มากกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในช่วงปัจจุบัน  จากรายงานการศึกษาข้างต้นให้ข้อค้นพบว่า  กลุ่มคนที่ควรให้การส่งเสริมและพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  จิตอาสามากที่สุดคือ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา  เนื่องจากจิตอาสาเป็นคุณธรรมหนึ่งของพลเมือง เป็นคุณค่าและ
จิตส านึกเป็นจิตวิญญาณของสังคม บุคคล องค์กร หรือสังคม  สังคมที่ไม่มีคุณค่าและจิตส านึก ท าให้ขาดพลังในการสร้างสรรค์  
เมื่อเกิดจิตอาสาจะท าให้เกิดประชาสังคมก่อให้เกิดความเข้มแข็งของสังคม  ซึ่งจะท าให้การเมือง เศรษฐกิจ ศีลธรรมดี (ประเวศ วะสี, 
2541 : 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า คุณธรรมน าความรู้ ค้ าชู
สังคม  ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มุ่งพัฒนาคุณธรรมควบคู่ไปกับความรู้  การมีจิตอาสาเป็นคุณธรรมหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่ง ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวดที่ 1  มาตราที่ 6  ว่าด้วยการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ทุกสถานศึกษา 
พึงรับมาปฏิบัติ  สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นสถาบันที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาความเจริญงอกงาม
ทางด้านสติปัญญาและความคิด  เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและผลิตบุคลากรในระดับวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง เพื่อเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่มุ่งหาประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม ขาดคุณธรรม-จริยธรรม 
ขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและทางวัตถุโดยโน้มเอียงไปทางวัตถุนิยมมากกว่าจิตใจและมีความส านึกต่อส่วนรวมน้อยลง ดังนั้นผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักและเน้นให้นิสิตนักศึกษาเห็นความส าคัญของการมีจิตอาสาอย่างกระจ่างชัด โดยการผลิต
บัณฑิตที่มีความสมบูรณ์พร้อมในการอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวม ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม  เพื่อการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับ
สภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไป  จิตอาสาจึงเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องตระหนักเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความรู้สึก
ร่วมกับชุมชนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่มุมต่างๆ การมีจิตอาสาจึงมีความส าคัญต่อนักศึกษาในด้านความเป็นพลเมืองและ
ด้านการออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต  การน าไปใช้จึงต้องศึกษารายละเอียดและองค์ประกอบของการมีจิต
อาสา  เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  
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  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
และพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษาซึ่งมีผลต่อความเป็นพลเมืองที่ตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบที่จะสร้างสรรค์สังคมส่วนรวม  
อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหาแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อปลูกฝังและพัฒนา
จิตสาธารณะแก่นักศึกษาให้ออกไปประกอบอาชีพและรับใช้สังคมส่วนรวมเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมกับจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  
 1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างจิตอาสาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1-4   

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2556  จ านวน 3,519 คน  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1-4  ภาคเรียนที่  

2  ปีการศึกษา 2556  จ านวน 400  คน จากคณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะทคโนโลยีการเกษตร 

 1.3.2 ตัวแปรที่ใช้การวิจัย 
  ตัวแปรต้น  คือ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม 
  ตัวแปรตาม  คือ  พฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 1.3.3 เนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม หมายถึง การที่นักศึกษามีการติดต่อสัมพันธ์และ

มีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว อาจารย์ เพื่อน การเรียนรู้ด้วย ตนเองและร่วมกับผู้อื่น 
โดยนักศึกษารู้สึกหรือรับรู้ว่ามีแหล่งหรือบุคคลเหล่านี้ในการที่จะคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการหรือเมื่อประสบปัญหาในการแสดง
จิตอาสา รวมไปถึงความพอใจหรือไม่พอใจที่ได้รับจากการสนับสนุนนั้น โดยความช่วยเหลือที่ได้รับแบ่งออกเป็น  

  1) การสนับสนุนจากครอบครัว หมายถึง การที่นักศึกษาได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว  เช่น  ความรัก  
ความเอาใจใส่  ความอบอุ่น  ก าลังใจ  การช่วยเหลือ และการสนับสนุนในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน  

  2) การสนับสนุนจากอาจารย์และเพื่อน หมายถึง  การได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
การให้ค าแนะน า และการช้ีแนะแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนการได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน   ได้แก่  
การยอมรับเข้ากลุ่ม การได้รับความเข้าใจ  การได้รับความช่วยเหลือทางด้านข้อมูลข่าวสารและวัตถุสิ่งของในการแสดงจิตอาสา  

  3) การเรียนรู้ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น หมายถึง  การที่นักศึกษาได้สังเกต พฤติกรรมของผู้คนรอบข้าง  จดจ า
พฤติกรรม  ประเมินคุณค่า  ดัดแปลงเลียนแบบพฤติกรรมมาเป็น พฤติกรรมที่เหมาะสมและพึงพอใจ โดยกระบวนการเรียนรู้
จากการสังเกตตัวแบบ 4 ประเภท  ได้แก่ (1) กระบวนการใส่ใจ (2) กระบวนการเก็บจ า (3) กระบวนการกระท า (4) กระบวนการจูงใจ 
และจะประเมินคุณค่าของตัวแบบโดยการรับเอาสิ่งที่ตนพึงพอใจ และไม่ยอมรับเอาสิ่งที่ตนไม่พึงพอใจ 

 1.3.4 เขตพื้นที่ท่ีใช้ในการวิจัย   
  พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 1.3.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2556 

2.  วิธีด าเนินการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  
 2.1  จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทดลองใช้แบบสอบถาม และเพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างจิตอาสาของนักศึกษา ก่อนลงพื้นที่
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มด้วยตนเอง  
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 2.2 รวบรวมเครื่องมือทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนไว้ ดังนี้  
  2.2.1 วิเคราะห์ระดับจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างกัน 
โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นภาพรวมและรายด้านเพื่อต้องการทราบระดับ
ความเห็นโดยภาพรวมและรายด้าน แล้วน าไปแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria)  
  2.2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของเพียร์สัน (Peason’s Correlation Coefficient)  
3.  ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมกับจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้  
 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมกับจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   3.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมกับจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ปรากฏโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ใน
ระดับมาก คือ นักศึกษามีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว รองลงมา คือ นักศึกษาได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ปกครอง
ด้านวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับมาก คือ นักศึกษาได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง      
   3.1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมกับจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้าน
การสนับสนุนจากอาจารย์และเพื่อน ปรากฏโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ใน
ระดับมาก คือ นักศึกษามีการพบปะกับเพื่อนๆ และอาจารย์ที่ได้ร่วมกันท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม รองลงมา คือ นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ หรืออาจารย์อย่างกัลยาณมิตร  และนักศึกษามีค่านิยมที่คล้ายคลึงกันกับเพื่อนๆ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่
ในระดับมาก คือ นักศึกษาได้แสดงออกอย่างอิสระในช้ันเรียน  
  3.1.3  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมกับจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ปรากฏโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเอง ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติ และ
การประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการมีจิตอาสาของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้เหตุผล 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ถือเป็นปัจจัยในการมีจิตอาสา  รองลงมา คือ นักศึกษาเช่ือว่าถ้าบุคคลได้
เห็นแบบอย่างที่ดีเพื่อชุมชน/สังคม มีจริยธรรมจะท าให้มีจิตอาสาสูง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับมาก คือ นักศึกษาสามารถ
อ่านท าความเข้าใจวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การสังเกต การฟัง การสรุป และการสื่อสารได้ก็จะน าตนเองเข้าไปช่วยท าประโยชน์
เพื่อส่วนรวมได้เช่นกัน  
  3.1.4  ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ด้านการสนับสนุนจากครอบครัวและด้านการสนับสนุนจาก
อาจารย์และเพื่อน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับผู้อื่น มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
 3.2 แนวทางการเสริมสร้างจิตอาสาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  แนวทางการเสริมสร้างจิตอาสาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ 
  3.2.1 มหาวิทยาลัยควรมีการให้รางวัล/เกียรติบัตร/โล่/ประกาศเกียรติคุณแห่งการอุทิศตน บ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม อนัเป็นการให้ก าลังใจแก่นักศึกษาผู้มีจิตอาสาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  3.2.2 มหาวิทยาลัยควรเน้นกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่สามารถเข้าถึงชุมชน/ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงโดยกิจกรรมที่จัดขึ้น
ควรน ามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา  
  3.2.3 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนควรมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสา เพื่อให้นักศึกษาได้ซึมซับและเข้าใจใน
การปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้  
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4.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมกับจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ปรากฏดังนี้  
 ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ด้านการสนับสนุนจากครอบครัวและด้านการสนับสนุนจาก
อาจารย์และเพื่อน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับผู้อื่น มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า   การที่
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เป็นเพราะปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย์ 
สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นภาวะที่ลึกซึ้งที่มีผลต่อจิตส านึกด้านต่างๆ ของมนุษย์ เป็นภาวะที่ได้อบรมกล่อมเกลา และสะสมอยู่ใน
ส่วนของการรับรู้ทีละเล็กทีละน้อย ท าให้เกิดส านึกที่มีรูปแบบหลากหลาย สภาพแวดล้อมทางสังคมนี้เริ่มตั้งแต่พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ 
เพื่อน ครู สื่อมวลชน บุคคลทั่วไป ตลอดจนระดับองค์กร วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ กฎหมาย ศาสนา  

ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้รับการขัดเกลาทางสังคมและบุคลิกภาพของผู้เรียน รวมทั้งรับเอาค่านิยม ความเช่ือ เจตคติของกลุ่มมาเป็น
ของตนเอง สอดคล้องกับ พรพรหม พรรคพวก (2550 : 84) ได้ศึกษา ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนช่วงช้ันที่ 4 
ในสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออกกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรปัจจัยทั้ง 5 ตัวคือ การรับรู้ความสามารถของตน 
การคล้อยตามผู้อื่น สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยกับจิตอาสาโดยรวมมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถอธิบายผลร่วมกันได้ 48.20% และค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสา โดยรวม คือ การรับรู้ความสามารถของตน และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ตัวแปรปัจจัย ทั้ง 5 ตัว
กับจิตอาสารายด้านท้ัง 3 ด้านได้แก่ ด้านการหลีกเลี่ยงการใช้ ด้านการถือเป็นหน้าที่ และด้านการเคารพสิทธิการใช้ที่วิเคราะห์
แบบตัวแปรพหุนามมีความสัมพันธ์กัน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณที่วิเคราะห์แบบตัวแปรเอกนามระหว่างตัวแปรปัจจัย
กับจิตอาสารายด้านและค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสารายด้าน ทั้ง 3 ด้านมากที่สุด คือ การรับรู้
ความสามารถของตน โดยส่งผลทางบวก ส่วนสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูส่งผลทางบวกต่อจิตอาสา ด้านการหลีกเลี่ยงการใช้ 
และส่งผลทางบวกต่อด้าน การถือเป็นหน้าที่และด้านการเคารพสิทธิการใช้ และในด้านการเคารพสิทธิการใช้ยังพบว่า  การคล้อย
ตามผู้อื่นส่งผลทางบวก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546 : 13) กล่าวถึงสาราณียธรรม ธรรมเป็น
ที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคี, หลักการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ 1) เมตตากายกรรม คือช่วยเหลือกิจธุระของผู้
ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ๒) เมตตาวจีกรรม ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน 
แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี 3) เมตตามโนกรรม ตั้งจิตปรารถนาดีคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 
4) สาธารณโภคิตาได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว แบ่งเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน 5) สีล
สามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกัน คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ 
6) ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฎฐิดีงามเสมอกันมีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการส าคัญอันจะน าไปสู่ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์หรือ
ขจัดปัญหา 
5.  ข้อเสนอแนะ 
 5.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  5.1.1 อาจารย์ควรแนะน าหรือกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
อันดับสุดท้าย มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีจิตอาสามากข้ึน มีกิจกรรมในท่ีประชุมกล้าคิดกล้าแสดงออก 
มุ่งเน้นให้นักเรียน ท างานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์และช่วยเพื่อน ท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จและ 
ออกมาดี ท ากิจกรรมร่วมกัน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  5.1.2 ควรปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาและเห็นความส าคัญของจิตอาสาควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเรียน เพื่อให้
เขาได้รับประสบการณ์ที่เพียงพอเป็นพื้นฐานท่ีสามารถน าไปพัฒนาตนเอง ควรให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของจิตอาสา ฝึกฝนให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมเกิดการพัฒนาตามล าดับ โดยเริ่มจากครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครอง 
เนื่องจากพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ส าคัญที่สุด ควรมีครู/อาจารย์ หรือผู้ใหญ่คอยดูแลช้ีแนะแนวทางที่ถูกต้อง ผู้เรียนจะได้ยึด
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม 
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  5.1.3 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมจิตอาสาสม่ าเสมอจะช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาในภาพรวมที่ชัดเจน สร้างให้มีคุณธรรมจิตอาสามากขึ้นและเป็นแบบอย่างแก่
รุ่นน้องๆ ต่อไปและจะน าไปเป็นแบบอย่างในอนาคตเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
 5.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  5.2.1 ควรศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาให้นักศึกษามีจิตอาสา เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงรูปแบบ
กระบวนการพัฒนากิจกรรมด้านต่างๆ ของโครงการจิตอาสา 
  5.2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้กระตุ้น 
หรือพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษาต่อไป 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงด้วยความอุปถัมภ์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  พานิช  และ ดร.วิภวาณี  เผือกบัวขาว  อาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัย  ซึ่งได้ให้ค าปรึกษาแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย  ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง  ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ  โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล  วิศิษฏ์สรศักดิ์  ดร.อภิรัตน์  อุดมทรัพย์  และ ดร.ภัทริยา  สุวรรณบูรณ์  
ผู้เช่ียวชาญที่ให้ค าแนะน าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ให้ความอนุเคราะห์
เสียสละเวลาให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 ประโยชน์และคุณค่าแห่งงานวิจัยนี้  ขอมอบเป็นเครื่องทดแทนคุณบิดา  มารดา  ผู้อุปถัมภ์เลี้ยงดูจนเติบใหญ่พร่ าสอนด้วย
ความรักและเมตตาปรารถนาแต่สิ่งที่ดีงาม  และบูรพาจารย์  ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ประสาทสรรพวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย  ท าให้ผู้วิจัย
ได้รับประสบการณ์สมบูรณ์อันทรงคุณค่ายิ่งทั้งในอดีตและปัจจุบัน  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื อ1) พัฒนารูปแบบปัจจัยความส่าเร็จในการบริหารต้นทุนส่าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 2) พัฒนาต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ 
3) ประเมินต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยนี้
มี 2 กลุ่ม ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ยวชาญจ่านวน 21 ราย ได้จากการเลือกแบบเจาะจงด้วยการก่าหนดคุณสมบัติ และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ่านวน 387 ราย ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื องมือที ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามและแบบทดสอบ สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี ย  ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน  ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย 
ควอไทล ์ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบปัจจัยความส่าเร็จในการบริหารต้นทุนส่าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประกอบด้วย  
2 องค์ประกอบ คือ การบริหารต้นทุนขั้นต้น และการบริหารต้นทุนขั้นสูง  2)  ต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส่าหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ การบริหารต้นทุนเบื้องต้นส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และ 3) ผลสัมฤทธิ์จากการอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหาร
ต้นทุนส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าคะแนนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิต ิและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก    
ค าส าคัญ : การบริหารต้นทุน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

Abstract 
     The purposes of this study were : 1) to develop a model of cost success factor in cost 

management for small and medium sized enterprises (SMEs), 2) to develop a learning media of cost 
management for SME’s enterprisers. 3) to evaluate a learning media of cost management for SME’s 
enterprisers. The samples were two groups including 21 experts and specialists from purposive sampling for 
delphi technique and 387 SME’s enterprisers from multi-stage sampling for factor analysis. Instruments used 
were questionnaire, achievement test and information technology of cost management. The data was 
analyzed using mean, standard deviation, median, interquatile range, factor analysis and t-test. The results 
were 1) Develop a model of cost success factor in cost management  for  small and medium sized enterprises 
were 2 factor, basic cost management and advance  cost management. 2) Development a learning media of 
cost management for SME’s enterprisers was on fundamental cost management for SME’s enterprisers. And 3) 
Evaluate a learning media of cost management for SME’s enterprisers comparing after the experiment was 
higher than before  on statistically significant and their overall satisfaction was at a high level.    
Keyword : cost management, small and medium sized enterprises 
 
1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  ถือเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

โดยการสร้างรายได้และการจ้างงาน  อีกทั้งเป็นเครื องมือในการแก้ปัญหาความยากจน  ในการด่าเนินกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมนั้น  ในช่วงที ผ่านมาต้นทุนในการด่าเนินงานได้เพิ มขึ้น  โดยเป็นผลกระทบมาจากการเพิ มขึ้นของราคาน้่ามันเช้ือเพลิงและ
ค่าแรงงาน  ผลกระทบด้านก่าไรหรือขาดทุนของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่  เกิดจากต้นทุนด้านน้่ามันหรือ
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พลังงานที เพิ มสูงขึ้น ท่าให้ก่าไรของกิจการลดลงกว่าเดิม 10% ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เปิดเผยถึงผลกระทบจากการ
ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท ว่า  ในปี 2556  ผู้ประกอบการลดความส่าคัญในการปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการตามต้นทุนของ
ค่าจ้าง  แต่ให้ความส่าคัญในการลดต้นทุนด้านอื นแทน  นอกจากนี้ผลส่ารวจยังพบว่าผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 39 ยังไม่มี
ความพร้อมที จะรับมือกับการปรับขึ้นค่าแรง  ซึ งกลุ่มนี้มีความเสี ยงในการปิดกิจการแน่นอน  (เดลินิวส์,  2555) จากรายงาน
สถานการณ์และการเตือนภัย  ซึ งมาจากการส่ารวจจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั วประเทศ  พบว่า
ผู้ประกอบการมีความเสี ยงในการประกอบธุรกิจ จากราคาน้่ามันเช้ือเพลิง อัตราเงินเฟ้อ และการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ ง
ในเรื องของต้นทุนการประกอบธุรกิจ  การปรับค่าแรงขั้นต ่าทั วประเทศตั้งแต่วันที  1 เมษายน 2555  ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม  มากกว่า 300,000 ราย  ที อาจต้องปิดกิจการ  การจดทะเบียนเลิกกิจการทั วประเทศ  ในเดือนมีนาคม  2555  
มีจ่านวน 923 ราย  เมื อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2554  เพิ มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 104  และเมื อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรก 
(เดือนมกราคม-มีนาคม)  ของปี 2555 กับไตรมาสแรกของปี 2554  เพิ มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 96  การเลิกกิจการอันเนื องมาจากประสบ
ภาวะขาดทุน คิดเป็นร้อยละ 51 (แนวหน้า, 2555) ในการที จะด่าเนินธุรกิจให้ประสบความส่าเร็จนั้น  สิ งที จะขาดไม่ได้ก็คือใช้วิธีการ
ทางการบัญชี  เพื อการเก็บข้อมูลทางการค้าต่างๆที เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ  และน่าเสนอข้อมูลทางการเงินที มีประโยชน์ต่อ
การบริหารกิจการ เพื อที ผู้บริหารจะสามารถท่าการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆที เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  การสร้างประสิทธิภาพ
ที ส่าคัญของธุรกิจที ส่าคัญก็คือ  การบริหารต้นทุน  (cost  management)  (สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ,์ 2550 : 2)  

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใดที มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆมากกว่ารายได้ ก็จะเกิดการขาดทุน ท่าให้เสี ยงต่อ
การปิดกิจการ ดังนั้นผู้ประกอบการกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจุบันจึงมีความต้องการข้อมูลทางด้านการบริหาร
ต้นทุน  เพื อน่าความรู้ไปบริหารจัดการกับกิจการของตนเอง เพื อให้สามารถด่ารงอยู่ต่อไป เพื อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบ
เศรษฐกิจและเป็นรากฐานสร้างความมั นคงให้กับประเทศได้  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1.2.1 เพื อพัฒนารูปแบบปัจจัยความส่าเร็จในการบริหารต้นทุนส่าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     
1.2.2 เพื อพัฒนาต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
1.2.3 เพื อประเมินต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
  ขอบเขตของการวิจัยแบ่งออกเป็น  3 ด้าน  ดังนี ้
 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ประกอบด้วย 2 กลุ่ม  ดังนี้  
 1)  ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ นักวิชาการและผู้เชี ยวชาญในสาขาต่างๆที เกี ยวข้องกับการบริหารต้นทุนของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม จ่านวนรวมทั้งสิ้น 21 ราย  ซึ งได้จากการเลือกแบบเจาะจงด้วยการก่าหนดคุณสมบัติ 
 2)  ประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั วประเทศ จ่านวน 2,652,854 ราย กลุ่มตัวอย่าง

ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั วประเทศ จ่านวนรวม 387 ราย ซึ งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา  ได้แก่  การบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหารเพื อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม       
ขอบเขตด้านระยะเวลา  ได้แก่  ระยะเวลาในการด่าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื อการวิจัย ตั้งแต่วันที  1 มีนาคม 2557 

ถึงวันที  30 พฤศจิกายน  2557 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ประโยชน์ที ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้  มีดังนี้ 
 1.4.1  ได้รูปแบบปัจจัยความส่าเร็จในการบริหารต้นทุนส่าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     
 1.4.2  ได้ต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
 1.4.3  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานที เกี ยวข้อง  สามารถน่าความรู้ที ได้รับจากสื อ

การเรียนรู้การบริหารต้นทุนส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
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 2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) ประกอบด้วย ขั้นตอนการด่าเนินการวิจัย  5 ขั้นตอน  
ดังนี ้

ขั้นตอนที  1 การส่ารวจและเก็บข้อมูล  จากหนังสือ ต่ารา เอกสารและงานวิจัยที เกี ยวข้อง 
ขั้นตอนที  2 การศึกษาปัจจัยการบริหารต้นทุนที จ่าเป็นส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากนักวิชาการ

และผู้เชี ยวชาญ 
ขั้นตอนที  3 การศึกษาองค์ประกอบปัจจัยในการบริหารต้นทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และระดับความจ่าเป็น

ในการเรียนรู้ในแต่ละปัจจัย  จากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั วประเทศ 
ขั้นตอนที  4  การพัฒนาต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ขั้นตอนที  5  การทดลองน่าต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุน  ส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น  ไปฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  แล้วท่าการประเมินผล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก ่  
1) ผู้ให้ข้อมูลส่าคัญ ได้แก่ นักวิชาการและผู้เชี ยวชาญในสาขาต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการบริหารต้นทุนของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม จ่านวนรวมทั้งสิ้น 21 ราย ซึ งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ด้วยการก่าหนดคุณสมบัติ   
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่
 2.1) ประชากรได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั วประเทศ จ่านวน 2,652,854 ราย (ส่านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555)  
 2.2)  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั วประเทศ จ่านวนรวมทั้งสิ้น 387 ราย 

จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi - stage sampling)   
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื องมือที ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  และแบบทดสอบ 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี  ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์  ค่าเฉลี ย และค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน  

3. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถแบ่งออกตามวัตถุประสงค์การวิจัย  ได้ดังนี้  
 3.1  การพัฒนารูปแบบปัจจัยความส าเร็จในการบริหารต้นทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า ประกอบด้วย 
2 องค์ประกอบ  ตามตารางที  1 ดังนี้ 
 
ตารางที   1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยความส่าเร็จในการบริหารต้นทุนส่าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

องค์ประกอบที่ ชื่อองค์ประกอบ 
ค่าความผันแปร 
(eigen value) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน 
(percent of variance) 

ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1 การบริหารต้นทุนขั้นต้น 4.988 27.710 27.710 
2 การบริหารต้นทุนขั้นสูง 8.898 49.435 77.145 

รวมค่าความแปรปรวนสะสม 77.145  
 
  จากตารางที  1 พบว่า  การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยความส่าเร็จในการบริหารต้นทุนส่าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  พบว่า  ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ  คือ 1) การบริหารต้นทุนขั้นต้น และ 2) การบริหารต้นทุนขั้นสูง องค์ประกอบที  1  
อธิบายได้ด้วยตัวแปรทั้งหมด 7 ตัว  ได้แก่  1) ความรู้เบื้องต้นเกี ยวกับต้นทุน 2) การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก่าไร 3) การจัดท่า
งบประมาณ 14) การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื อการตัดสินใจ  5) การวิเคราะห์การลงทุน 6) งบกระแสเงินสด และ 7) การวิเคราะห์
งบการเงิน ส่วนองค์ประกอบที  2 อธิบายได้ด้วยตัวแปรทั้งหมด 11 ตัว  ได้แก่ 1) ระบบต้นทุนงานสั งท่า 2) ระบบต้นทุนช่วงการผลิต  
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3) ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม 4) การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน 5) วิธีต้นทุนเต็ม 6) วิธีต้นทุนผันแปร 7) ระบบต้นทุนมาตรฐาน 
8) การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุน 9) งบประมาณยืดหยุ่น 10) การบัญชีตามความรับผิดชอบ  และ 11)  การก่าหนดราคาโอน 
 3.2 การพัฒนาต้นแบบสื่อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เนื องจาก
ผลจากการวิจัยทั้งจากผู้เชี ยวชาญและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ระบุสอดคล้องกันว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีความจ่าเป็นในการเรียนรู้สูงสุด  ได้แก่ปัจจัยเรื องความรู้เบื้องต้นเกี ยวกับต้นทุน ดังนั้นการพัฒนา
ต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  จึงเป็นเรื อง “การบริหารต้นทุน
เบื้องต้นส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”  
 3.3 การประเมินต้นแบบสื่อการเรียนรู้การบริหารต้นทุน ส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
หลังจากมีการพัฒนาต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุน ส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้ว  จึงได้
น่าไปทดลองอบรมแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการอบรมด้วยแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ผลการประเมินต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุน ส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของผู้เข้าอบรมเป็นตามตารางที  2 ดังนี ้
 
ตารางที  2   แสดงค่าเฉลี ย ( X ) และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สารสนเทศ

ต้นแบบส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของผู้ประกอบการผู้เข้ารับการอบรมระหว่างก่อน
และหลังการอบรม 

คะแนนทดสอบ X  S.D. t Sig. 
ก่อนการอบรม  11.40 5.351 

-7.836 .000** 
หลังการอบรม  19.09 1.201 

 ** ค่า p < 0.01 
 
  จากตารางที  2  แสดงค่าเฉลี ย ( X )  และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของผู้ประกอบการผู้เข้ารับ
การอบรมระหว่างก่อนและหลังการอบรม พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต้นแบบสื อการเรียนรู้ส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ของผู้ประกอบการผู้เข้ารับการอบรมก่อนการอบรม  มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 11.40 (ค่าความเบี ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 5.35) ส่วนหลังการอบรม มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 19.09 (ค่าความเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.20) และเมื อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี ยก่อนและหลังการอบรมโดยใช้ t-test แบบไม่เป็นอิสระแก่กัน (t-dependent) พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ  
        ส่วนผลการประเมินต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ของผู้ประกอบการผู้เข้ารับการอบรมต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมหลังการอบรม  ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ  พบว่าความพึงพอใจต่อต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส่าหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยรวมทุกด้านผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี ย  4.12, 
ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน .353) 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า     

4.1 รูปแบบปัจจัยความส่าเร็จในการบริหารต้นทุนส่าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย  2 องค์ประกอบ  
คือ  การบริหารต้นทุนขั้นต้น และการบริหารต้นทุนขั้นสูง 

4.2 ต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ การบริหารต้นทุน
เบื้องต้นส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   

4.3 ผลสัมฤทธิ์จากการอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุน
ส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าคะแนนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ 
และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก    
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 5. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลสามารถแบ่งออกตามวัตถุประสงค์เป็น 3 ข้อ ดังนี ้
 5.1 การพัฒนารูปแบบปัจจัยความส าเร็จในการบริหารต้นทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  พบว่ารูปแบบปัจจัย
ความส่าเร็จในการบริหารต้นทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารต้นทุน
ขั้นต้น  และ 2) การบริหารต้นทุนขั้นสูง  องค์ประกอบด้านการบริหารต้นทุนขั้นต้น ประกอบด้วย 7 วิธี  ได้แก่ 1)  ความรู้เบื้องต้น
เกี ยวกับต้นทุน ความหมาย การจ่าแนกต้นทุน และการบันทึกบัญชี 2) การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก่าไร 3) การจัดท่างบประมาณ 
4) การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื อการตัดสินใจ 5) การวิเคราะห์การลงทุน 6) งบกระแสเงินสด และ 7) การวิเคราะห์งบการเงิน 
องค์ประกอบด้านการบริหารต้นทุนข้ันสูง ประกอบด้วย 11 วิธี  ได้แก่ 1) ระบบต้นทุนงานสั งท่า 2) ระบบต้นทุนช่วงการผลิต 
3) ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม  4) การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน 5) วิธีต้นทุนเต็ม 6) วิธีต้นทุนผันแปร 7) ระบบต้นทุนมาตรฐาน  
8) การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุน  9) งบประมาณยืดหยุ่น 10) การบัญชีตามความรับผิดชอบ และ 11) การก่าหนดราคาโอน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ  สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์  (2550), กชกร เฉลิมกาญจนา (2552) และศศิวิมล มีอ่าพล (2555) ที ว่าการบริหารต้นทุน
ประกอบไปด้วยปัจจัย  ดังต่อไปนี้  1) ความรู้เบื้องต้นเกี ยวกับต้นทุน ความหมาย การจ่าแนกต้นทุน และการบันทึกบัญชี  2) ระบบ
ต้นทุนงานสั งท่า  3) ระบบต้นทุนช่วงการผลิต 4) ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม 5) การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน 6) การวิเคราะห์
ต้นทุน-ปริมาณ-ก่าไร 7) วิธีต้นทุนเต็ม 8) วิธีต้นทุนผันแปร 9) การจัดท่างบประมาณ 10) ระบบต้นทุนมาตรฐาน 11) การวิเคราะห์
ผลต่างต้นทุน 12) งบประมาณยืดหยุ่น 13) การบัญชีตามความรับผิดชอบ 14)  การก่าหนดราคาโอน 15) การใช้ข้อมูลทางการบัญชี
เพื อการตัดสินใจ 16) การวิเคราะห์การลงทุน 17) งบกระแสเงินสด  และ 18) การวิเคราะห์งบการเงิน  
 5.2 ผลการพัฒนาต้นแบบสื่อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่
เรื องการบริหารต้นทุนเบื้องต้นส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ซึ งสามารถใช้เป็นบทเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับผลการวิจัย ฉันทพัฒน์  สมนึกเจริญสุข (2554) และชัยยุทธ ชัยปัญญา (2556) ที ได้พัฒนาสื อการเรียน
การสอน และสามารถใช้เป็นสื อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
 5.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพต้นแบบสื่อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุน ส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  หลังการอบรมของผู้ประกอบการที เข้ารับอบรม (มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 19.09) สูงกว่าก่อนการอบรม (มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 
11.40) อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยยุทธ ชัยปัญญา (2556) และชื นชนก พจนศิลป์ (2556) ที พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสื อการเรียนรู้หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้  นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
มนต์ชัย  เทียนทอง (2555 : 7, 18) ที กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นเมื อเรียนด้วยบทเรียนสื ออิเล็กทรอนิกส์  
ซึ งเป็นผลสรุปจากการ เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกติ  หรือเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบอื นๆ นอกจากนี้แล้ว 
กระบวนการสารสนเทศ (information  process)  เป็นการให้ความสนใจในกระบวนการทางความคิดและล่าดับขั้นของการประมวล
ความรู้ จากความจ่าระยะยาวและฟื้นคืนความรู้ที เรียนมาแล้วมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท่าให้เกิดการพัฒนาการของการเรียนรู้  
และสอดคล้องกับแนวคิดของ  สุรางค์  โค้วตระกูล (2552 : 384) ที ได้กล่าวถึงความส่าคัญของสื ออิเล็กทรอนิกส์ว่า  การใช้
เทคโนโลยีในการศึกษา  นับว่ามีบทบาทส่าคัญในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ งขึ้น  ทุกครั้งที มีผู้ประดิษฐ์
เทคโนโลยีใหม่ๆ  นักการศึกษาก็มักจะทดลองใช้ช่วยในการเรียนการสอน จากการวิจัยเกี ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอน พบว่า  
คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที มีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีอื นๆ  และสามารถที จะช่วยครูในการสอนหรืออาจใช้แทนครูได้  
สอดคล้องกับแนวคิดของ  ทิศนา  แขมมณี  (2553 : 8)  ที ได้กล่าวถึงความส่าคัญของ สื ออิเล็กทรอนิกส์ว่า  ในยุคที เทคโนโลยีพัฒนา
ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว  เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)  ได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ของมนุษย์สูงมาก  
สื ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถช่วยให้ผู้เรียนจ่านวนมากที กระจายกันอยู่ในพื้นที ต่างๆ ของประเทศ  ได้รับรู้และเรียนรู้ข่าวสาร
ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและทั วถึง  การสอนในลักษณะใหม่จึงเริ มเกิดขึ้น  การสอนทางไกล (distance  teaching)  ได้เข้ามา 
มีบทบาทส่าคัญในการเรียนรู้ของมวลชน ซึ งเป็นยุคที ประชาชนเริ มตระหนักถึงความส่าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long  
learning)  สื ออิเล็กทรอนิกส์จะยิ งเข้ามามีบทบาทส่าคัญในการศึกษาและการสอนมากยิ งขึ้น  และสอดคล้องกับแนวคิดของถนอมพร  
(ตันพิพัฒน)์ เลาหจรัสแสง (2555 : 18) ที กล่าวว่าสื ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ งขึ้น  เพราะ
การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางมัลติมีเดีย  สามารถท่าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนรู้จากสื อข้อความอย่างเดียว  หรือ
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จากการสอนภายในห้องเรียนของผู้สอนซึ งเน้นการบรรยาย  ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในเวลา
ที รวดเร็วกว่า 
  การประเมินประสิทธิภาพด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ  ผลการประเมินต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนส่าหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ  พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ซึ งผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชูศิลป ศรีสุข  (2554) และเพ็ญนภา พวงทอง (2556) โดยพบว่าความพึงพอใจของ
การเรียนรู้ต่อสื อการเรียนรู้ที ผู้วิจัยแต่ละรายได้พัฒนาขึ้น  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
6. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ดังนี ้
 6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

6.1.1 ควรน่าต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนเบื้องต้นส่าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ไปใช้ในการอบรมให้ความรู้เรื องต้นทุนแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ตามชุมชนต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื อน่า
ความรู้ที ได้รับไปใช้ในการบริหารธุรกิจของตนให้ยั งยืนต่อไป  

6.1.2 จากผลการวิจัยพบว่าบทเรียนสารสนเทศมีผลท่าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการอบรม แสดงว่าบทเรียน
สารสนเทศช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ได้ดี   ดังนั้นสถานศึกษาควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน่าบทเรียน
สารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่อไป 
  6.1.3  สถานศึกษาควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการวิจัยเกี ยวกับการน่าบทเรียนสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน
รายวิชาต่างๆ  ในระดับปีการศึกษาที แตกต่างกันให้มากขึ้น  เพื อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
  6.1.4 ควรขยายผลการน่าต้นแบบสื อการเรียนรู้การบริหารต้นทุนเบื้องต้น  ไปอบรมกับผู้ประกอบการอื นๆ ที มี
การลักษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน  เช่น  ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  หรือผู้ประกอบการหนึ งต่าบลหนึ งผลิตภัณฑ์ 
(โอทอ๊ป - OTOP) เพื อน่าความรู้ที ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการบริหารธุรกิจของตน  
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

6.2.1 ควรท่าการศึกษาวิจัยเพื อสร้างบทเรียนสารสนเทศเพื อใช้ในการอบรมด้านอื นๆ แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  เช่น  การพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) การส่งเสริมการตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การวางแผนทางด้าน
การเงิน  การเขียนแผนธุรกิจ  เพื อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  สามารถน่าไปประยุกต์ใช้กับกิจการของ
ตนเองได้ 

6.2.2 ในการท่าการวิจัยเพื อสร้างบทเรียนสารสนเทศเพื อใช้ในการอบรมด้านอื น ๆ แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมตามข้อ 6.2.1 ควรให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นว่าต้องการ
บทเรียนเรื องใด  เพื อให้ได้บทเรียนที ตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรมมากที สุด 
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ผลการขับเคลื่อนและการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี 
Results of the Encouragement and Practice of Sufficiency Economy Philosophy  

on the People of Petchaburi 
ภาคย์ พราหมณ์แก้ว1 และภมร พราหมณ์แก้ว2 

1อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการขับเคลื่อนและการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน ปัญหา อุปสรรค และการแก้ปัญหาในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี การวิจัย
มี 2 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลหน่วยงานและชุมชน โดยการสัมภาษณ์ จ านวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที  ขั้นที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ านวน 99 คน สนทนากลุ่มและถอดบทเรียนบุคคล ชุมชน หน่วยงานที่ปะสบผลส าเร็จในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีรายได้พอกินพอใช้ แต่ไม่มีเหลือเก็บ ส่วนใหญ่ได้รับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระยะ 1-5 ปี กลุ่มตัวอย่าง 3 ใน 5 มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก  รู้เรื่ององค์ประกอบของเศรษฐกิจ
พอเพียง แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องภูมิคุ้มกัน กลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 3 เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับการท าการเกษตร
ตามทฤษฎีใหม่เท่านั้น  3 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติมีระดับความรู้ ระดับปฏิบัติ 
ผลของการปฏิบัติสูงกว่าผู้ไม่ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก อีกทั้งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ช่วยแก้ปัญหา
ส าคัญได้ดี  
ค าส าคัญ :  ผลการขับเคลื่อน,  การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

Abstract 
The purposes of this research were to study the results of the practice and adaptation of Sufficiency 

Economy Philosophy on people’s lives ranging from individual and family through community, as well as to 
analyze problems, obstacles, and solutions in the Sufficiency Economy Philosophy application in Petchaburi 
province. This research had two steps – 1) Quantitative study: collecting data from 400 interviews with 
Petchaburi people that were chosen through multi-stage sampling. The data was analyzed by mean, 
percentage, standard deviation and T-test. 2) Qualitative study: collecting data by interviewing 99 people, 
group discussion and conduction of knowledge management for people, communities and organizations that 
were achieved according to the Sufficiency Economy Philosophy. 

The research found that most of the samples had sufficient income and lacked enough money to 
save. Most of them were in the first five years of the Sufficiency Economy Philosophy adaptation. Furthermore, 
three in five of the sample groups were acknowledged by the Sufficiency Economy Philosophy in the high 
level and also knew the basic elements of Sufficiency Economy Philosophy, but lacked an understanding of 
self-immunity. One third of the sample groups realized that Sufficiency Economy Philosophy is only applicable 
for modern agriculture. Three fourth of the sample groups had correctly followed the Sufficiency Economy 
Philosophy. In addition, the sample group who followed the Sufficiency Economy Philosophy had a practical 
level of knowledge of the philosophy and had more knowledge than others who had not followed the 
Sufficiency Economy Philosophy. 

In driving Sufficiency Economy Philosophy, interviewees highly agreed with the philosophy. Finally, 
interviewees commented that Sufficiency Economy Philosophy could help some crucial situations. 
Keywords : Results of the Encouragement, Practice of Sufficiency Economy Philosophy 
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1.  บทน า  
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
       สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี เป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นสังคมวัตถุนิยม 
บริโภคนิยม ส่งผลให้คนในประเทศไทยในทุกระดับต้องประสบปัญหากับการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้เกิด
ปัญหานานัปการ เกิดการด าเนินชีวิตที่ไม่รู้จักพอเพียง ไม่รอบคอบในการคิดพิจารณา ขาดคุณธรรมและจิตส านึกที่ดี ลืมรากเหง้า
ของตน และส่วนใหญ่อยู่ในสภาพลืมตัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนสติให้ทุกคนได้ตระหนักอยา่งตอ่เนือ่งและยาวนานวา่ 
การพัฒนาตามแนวทางสายกลางอย่างมีความสมดุล และพัฒนาอย่างมีขั้นตอน ไม่ก้าวกระโดด มีความพอดี พอประมาณ มีเหตุผล 
และมีภูมิคุ้มกันยามวิกฤต และเมื่อประเทศไทยเริ่มมีทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวโน้มกระแสโลกาภิวัตน์ 
โดยมุ่งเป็นเสือตัวท่ีห้าของเอเชีย พระองค์ได้ทรงเตือนสติสังคมว่า “การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เราพอกินและมี
เศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอกินหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้พอเพียงกับตัวเอง” 
           เศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งในแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญา
ในการด ารงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอสม มีเหตุมีผล และความพอประมาณ ซึ่งพระองค์ทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง
อย่างต่อเนื่อง ด ารงชีวิตเป็นแบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์ อีกท้ังได้พระราชทานแนวพระราชด าริให้แก่คนไทยน าไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2517 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ชุมชน จนถึงภาครัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง ซึ่งความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิ่ง และขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 
ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความรอบคอบอีกด้วย  

จังหวัดเพชรบุรี ได้น้อมน ากระแสพระราชด ารัสดังกล่าว มาเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาจังหวัด และได้บูรณาการ
การท างานกับทุกภาคส่วน  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เป้าหมายคือ “ประชาชนอยู่ดีมีสุข” โดยจังหวัด
เพชรบุรีได้ใช้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่มีอยู่เป็นองค์ความรู้ในการขับเคลื่อน ซึ่งเรียกได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด
เพชรบุรีเป็น “การเดินตามรอยพระยุคลบาท”  การด าเนินงาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี  ในการพัฒนา
หมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการก าหนดเป้าหมายว่าจะพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย 5% 
ของหมู่บ้านทั้งหมดจ านวน 400 หมู่บ้าน ซึ่งจากการประเมินผลโดยตัวช้ีวัด 6×2 เป็นเกณฑ์ช้ีวัดในการพัฒนา ปรากฏว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดคือ จังหวัดเพชรบุรีได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 400 หมู่บ้าน แต่การรายงานผล เป็นข้อมูล
กว้างๆ ขาดการศึกษาผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้ชัดเจนลุ่มลึกรอบด้าน การค้นหาและศึกษาตัวอย่างของบุคคลและชุมชน
ที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างประสบความส าเร็จ ยังไม่กว้างขวาง และยังไม่เป็นที่รู้จัก นอกจากนี้
การพัฒนาบุคคล ครอบครัว ชุมชนที่ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นตัวอย่าง และมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ยังอยู่ในวงจ ากัดและยังไม่ปรากฏผลดีในการปฏิบัติ ผู้วิจัยและคณะจึงสนใจศึกษาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาตัวอย่าง
การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาผลการปฏิบัติตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริม
ความส าเร็จในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1.2.1  วัตถุประสงค์ท่ัวไป 
   เพื่อทราบผลการขับเคลื่อนและการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบุรี  
      1.2.2  วัตถุประสงค์เฉพาะ 
             1)  เพื่อทราบผลการขับเคลื่อนและการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติในระดับบุคคล 

ครอบครัวและชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 
             2)  เพื่อทราบผลการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามตัวช้ีวัด  6×2 ของชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 
             3)  เพื่อทราบการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหา อุปสรรค และการแก้ปัญหาจากผลการขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี 
             4)  เพื่อทราบตัวอย่างหน่วยงานและบุคคล ที่ประสบความส าเร็จในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
        1.3.1 ด้านแหล่งข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
             1)  ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ข้อมูลจากส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือทาง

วิชาการพัฒนาชุมชนเขต 7 ส านักงานจังหวัดเพชรบุรี ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

             2)  ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้น าชุมชน หัวหน้าครอบครัว ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
พอเพียง ประชาชนจังหวัดเพชรบุรีที่มีพื้นฐานการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระสงฆ์  

     1.3.2  ด้านเนื้อหา 
  1)  ศึกษาบริบทชุมชน ได้แก่ ภูมิสังคม สภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบุรี และบริบทชุมชนศึกษา 
  2)  ศึกษาข้อมูลตัวอย่างผู้ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือบุคคลทั่วไป

และชุมชน ซึ่งอาจถือได้ว่าปฏิบัติสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3)  ศึกษาผลการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสรรค ปัญหา และการแก้ไข 
     1.3.3  ด้านประชากร 
   1)  ประชากรในการศึกษาเชิงปริมาณ  คือ หัวหน้าครัวเรือนและ/หรือสมาชิกของครัวเรือน ผู้น าชุมชน พัฒนาการ 

ปราชญ์ชาวบ้าน กรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  
   2)  ประชากรในการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ  
         2.1)  กลุ่มตัวอย่างที่ชุมชนคัดเลือกเข้าร่วมสนทนากลุ่ม กลุ่มละ 15 คน จ านวน 3 กลุ่ม รวม 45 คน  
        2.2)  กรรมการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการในการด าเนิน

ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้วิจัยเจาะจงเลือกสัมภาษณ์เชิงลึก 
        2.3)  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด และหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่ผู้วิจัยเจาะจงเลือกสัมภาษณ์ 
     1.3.4  ด้านพื้นที่ท่ีศึกษา 
   1)  การศึกษาเชิงปริมาณ ศึกษากับประชากรที่ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสัดส่วนประชากรอ าเภอต่างๆ 8 อ าเภอ   
      2)  การศึกษาเชิงคุณภาพ  ศึกษาจากพื้นที่ดังนี ้
       2.1)  ศึกษาโดยการสนทนากลุ่ม จากกลุ่มตัวอย่างบ้านศาลาเขื่อน อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี บ้านสามพระยา 

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และบ้านวังนางนวล อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
       2.2)  ศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากหมู่บ้าน หน่วยงาน บุคคลที่มี

ผลงานและปฏิบัติสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 

2.1  ลักษณะของการวิจัย 
     1)  การวิจัยเชิงปริมาณ (ขั้นที่ 1) 
             การวิจัยเชิงปริมาณ ในขั้นที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์ (Interview) 1.1) กลุ่มตัวอย่างบุคคล

ในชุมชนและ 1.2) หัวหน้าครัวเรือน หัวหน้าชุมชน หรือตัวแทนชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ตามแบบสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ ได้แก่ 
คณะผู้วิจัย และนักศึกษาวิชาเอกสาขาการพัฒนาชุมชน ช้ันปีที่ 4 ที่ผ่านการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ และ
ได้รับการอบรมวิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์เพื่อให้ข้าใจตรงกัน  

         2)  การวิจัยเชิงคุณภาพ (ขั้นที่ 2) 
             การวิจัยเชิงคุณภาพ ในขั้นที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดย 2.1) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ตัวแทน

คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าครัวเรือน หัวหน้าชุมชน หรือตัวแทน ตามแบบสัมภาษณ์ และ 2.2) การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion : FGD) ตัวแทนจากชุมชนที่มีการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 พื้นที่ รวม 3 กลุ่ม  
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2.2  เคร่ืองมือที่ใช้และการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ (ขั้นที่ 1) 
 2.2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
                 1)  การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในขั้นที่ 1.1 เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ การขับเคลื่อนและการด าเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบุรี  ส าหรับสัมภาษณ์บุคคลในชุมชน เพื่อศึกษาการขับเคลื่อน และการประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติระดับบุคล ครอบครัว และชุมชน เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 2 ตอนดังนี ้

                     ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด จ านวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้จากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพรอง ความเพียงพอ
ของรายได้ หนี้สิน ค่าใช้จ่ายอาหารเพื่อบริโภค สุขภาพ  การรักษาพยาบาล รวมจ านวน 20 ข้อ  

                     ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย  
   การรับรู้ แหล่งความรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง รวมจ านวน 5 ข้อ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ  
         ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 9 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่  
         การปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 20 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scales) 

4 ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง  ปฏิบัติน้อย และไม่ได้ปฏิบัติ  
   ผลของการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 17 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบประมาณค่า  4 ระดับ ได้แก่  

มาก  ปานกลาง  น้อย และน้อยที่สุด  
         สาเหตุที่ท าให้ไม่มีการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 17 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบประมาณค่า 4 ระดับ 

ได้แก่ มาก  ปานกลาง  น้อย และน้อยที่สุด  
   สาเหตุที่ท าให้ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น จ านวน 5 ข้อ เป็นค าถามให้เรียงล าดับตาม

ความส าคัญ โดยให้ใส่หมายเลขเรียงล าดับการประเมินตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ในการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 4 ข้อ เป็นค าถามให้ค่าระดับคะแนน จาก 1 คะแนน ถึง 10 คะแนน 

  2)  การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในขั้นที่ 1.2  เครื่องมือที่ใช้แบบสัมภาษณ์ การขับเคลื่อนผลการด าเนินตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบุรี ตามตัวช้ีวัด 6x2 ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี ้

                   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  ได้แก่ ลักษณะของผู้ให้สัมภาษณ์  เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ 
อาชีพหลัก อาชีพรอง รวมจ านวน 7 ข้อ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ  

                   ตอนที่ 2 ลักษณะของหมู่บ้าน ประกอบด้วย ด้านปัญหาของหมู่บ้าน ด้านศักยภาพพื้นที่ และด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ลักษณะค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ  

                   ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของการขับเคลื่อนนโยบายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ รวมจ านวน 30 ข้อ 
ประกอบด้วย ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการประหยัด ด้านการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และด้านการเอื้ออารีต่อกัน ลักษณะค าถามทั้ง 6 ด้านเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบ 

          ตอนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายตามปรัชญาเศรษฐกิจในทางปฏิบัติ จ านวน 8 ข้อ ลักษณะ
ค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ  

  3)  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนเพื่อศึกษาการขับเคลื่อน และการประยุกต์
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน และแบบสัมภาษณ์หัวหน้าชุมชน หัวหน้าครัวเรือน หรือ
ตัวแทนชุมชนเพื่อศึกษาผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามตัวช้ีวัด 6X2 ของชุมชน กล่าวคือ เมื่อผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์
เสร็จแล้ว ได้น าไปทดลองสัมภาษณ์กับบุคคลใน หมู่ที่ 1 ต าบลเวียงคอย อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 50 คน และ
ชุมชนจ านวน 20 ชุมชน ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ภายหลังการทดลองใช้แบบสัมภาษณ์ได้ให้นักศึกษาผู้ร่วม
วิจัยเข้าร่วมเสนอผลการสัมภาษณ์ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ การใช้ถ้อยค า ความชัดเจนของข้อค าถามต่างๆ จากนั้นได้ปรับแบบ
สัมภาษณ์ให้สมบูรณ์  

   3.1)  เกณฑ์การพิจารณาคะแนนตัวแปรที่ศึกษาในการศึกษาเชิงปริมาณ 
        1.  ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 9 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
                           ตอบถูก1 คะแนน  ตอบผิด 0 คะแนน                          
      ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนต่ าสุด 0 คะแนน คะแนนสูงสุด 9 คะแนน 
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                        2.  การปฏิบัติเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 20 ข้อ เป็นค าถามแบบประมาณค่าให้
เลือกตอบ 4 ระดับ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้  

                  ปฏิบัติดีมาก 4 คะแนนปฏิบัติปานกลาง 3 คะแนน ปฏิบัติน้อย 2 คะแนน  ไม่ได้ปฏิบัติ 1 คะแนน 
            3.  ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 17 ข้อ เป็นค าถามแบบประมาณค่า ให้เลือกตอบ 

4 ระดับ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้  
       มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน น้อย 2 คะแนน น้อยที่สุด 1 คะแนน 
     3.2)  การก าหนดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย การปฏิบัติ และผลการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง 

                           ให้สูตร   = 
จ านวนกลุ่ม

ดคะแนนต่ าสุ-ดคะแนนสูงสุ  แบ่งได้ดังนี้  

          ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน 
                       1.00  - 1.75   หมายถึง  ไม่ได้ปฏิบัติ/น้อยที่สุด   
    1.76 – 2.50  หมายถึง   ปฏิบัติน้อย/น้อย 
                       2.51 – 3.25   หมายถึง   ปฏิบัติปานกลาง/ปานกลาง        
    3.26 – 4.00  หมายถึง   ปฏิบัติมาก/มาก 
2.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (ขั้นที่ 2) 
    การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือ ประเด็นค าถามแบบมีโครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์เชิงลึก และประเด็นค าถาม

ส าหรับการสนทนากลุ่ม เป็นแนวค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยสังเคราะห์จากเอกสารงานวิจัย บทความ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย และสอดคล้องกับประสิทธิผลในการน านโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในหมู่บ้าน  

2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ขั้นที่ 1) 
              ภายหลังการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณ์บุคคลในชุมชน (ขั้นที่ 1.1) และสัมภาษณ์หัวหน้าชุมชน หัวหน้า

ครัวเรือน หรือตัวแทนชุมชนตามแบบสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ จากนั้นได้น าไปวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Description Statistics)  ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติอนุมาน (Inferential 
Statistics) คือค่าที (T- independent) ในการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติ      

  2)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (ขั้นที่ 2) 
      การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม โดยการถอดเทป 

ประมวลข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ท าดัชนีข้อมูล ท าข้อสรุป และน าเสนอข้อมูล ในการน าเสนอข้อมูลมุ่งแสดงความคิดเห็นที่เด่นชัด 
และความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยอ้างค าพูด (Quotation) เพื่อเป็นหลักฐานประกอบประเด็นที่น่าสนใจ การอ้างค าพูดนั้น
แม้อาจตัดตอนบางส่วนจากการสนทนา แต่ไม่ท าให้ความหมายของถ้อยค าเปลี่ยนแปลงไป 
3.  ผลการวิจัย 
    3.1  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ จากการศึกษา 

1)  ลักษณะทางเศรษฐกิจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกร ส่วนใหญ่มีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพหลักต่อปี 50,000 บาทขึ้นไป มีรายได้พออยู่ พอกิน ถ้าใช้จ่ายแบบประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย หรือไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นที่ต้อง
ใช้เงินเป็นจ านวนมาก เช่น การเจ็บป่วย การส่งบุตรหลานศึกษาต่อในระดับสูง เป็นต้น  

2)  ความพอเพียงของรายได้กับรายจ่าย พบว่ามีพอกิน พอใช้ ไม่เหลือเก็บ ส่วนผู้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และ
มีหนี้สินเป็นเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่อยู่นอกอ านาจควบคุม เช่น น้ ามันแพง สินค้าขึ้นราคา ภาวะเงินเฟ้อ อีกทั้งบางคนมีรายได้
พอสมควร หรือบางคนมีรายได้ไม่เพียงพอ แต่หลงติดในโลกวัตถุนิยม อยู่ในกระแสบริโภคนิยม ใช้จ่ายเกินตัว มีนิสัยสุรุ่ยสุร่ายฟุ้งเฟ้อ 

3)  ลักษณะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีสุขภาพดี เมื่อเจ็บป่วยส่วนใหญ่มีการซื้อยามารับประทานเอง  
4)  การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้ปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนใหญ่ และพบว่ามีผู้เคยได้รับ

การฝึกอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงปานกลาง จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี และพบว่าส่วนใหญ่ความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงระดับมาก แต่ปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลาง โดยมีข้อท่ีปฏิบัติในระดับมาก ได้แก่ 
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มีคุณธรรมจริยธรรม ขยัน ประหยัด อดทน ส่วนข้อท่ีปฏิบัติระดับน้อย คือ การปลูกพืชผักสวนครัว การท าบัญชีครัวเรือน และ
การท าปุ๋ยชีวภาพ 

5)  การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ามีความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆโดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่น ท าให้รู้จัก
คิดรอบคอบ มีเหตุผล มีการวางแผนการใช้ชีวิต และท าให้รู้สถานการณ์ของตนเองและครอบครัว ท าให้ไม่มีหนี้สินหรือหนี้สินลดลง 
และท าให้ให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข  

6)  สาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือบุคคลส่วนใหญ่มีความโลภ
อยากได้ อยากรวยเร็ว ต้องการมีชีวิตสุข ในปัจจุบันตามสังคม บุคคลเป็นเหยื่อโฆษณาในสังคมโลกาภิวัตน์ วัตถุนิยมและบริโภคนิยม 

7)  ความคิดเห็นที่มีต่อสาเหตุที่มีผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นในปัจจุบัน พบว่า รักในหลวงปฏิบัติ
ตามพระราชด ารัส เป็นที่ยอมรับกันว่าปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ ปฏิบัติแล้วได้ผลดี 
เกิดการเรียนรู้ทางภูมิปัญญาชาวบ้าน และปฏิบัติตามๆ กันมาตามกระแสสังคม และมีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง 
 3.2 ผลการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้าน/ชุมชนพอเพียงตามตัวชี้วัด 6×2 

1)  ด้านปัญหาของหมู่บ้าน พบว่ามีปัญหาในการเสี่ยงโชค ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย มีปัญหายาเพสติดหรือคดีผิด
กฎหมายและปัญหาการทะเลาะระหว่างเพื่อนบ้านหรือกลุ่มต่างๆ เพียงเล็กน้อย 

2)  ด้านศักยภาพพื้นที่ พบว่าในหมู่บ้านชุมชนสามารถท าการเกษตร ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิดอย่างเหมาะสม มีพื้นที่
ท าการเกษตรเพียงพอในการด ารงชีพ มีพื้นที่ส าหรับเช่าเพื่อท าเกษตรได้ และในชุมชนมีตลาดรองรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

3)  ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่าส่วนใหญ่มีการจัดงานประเพณีท้องถิ่น มีการให้ความร่วมมือของประชาชนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ มีการให้ความเคารพในผู้อาวุโสในหมู่บ้านของเยาวชน มีค่านิยมในการท าบุญตักบาตร และการมีจิตส านึกรักบ้านเกิด 

4)  ประสิทธิผลของการขับเคลื่อนนโยบายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
 4.1)  ด้านการลดรายจ่าย พบว่าโดยรวมครอบครัวมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น และในการซื้อของบริโภค พบว่าส่วนใหญ่มีการซื้อ

พืชผักสวนครัวเพื่อการบริโภคและส่วนใหญ่มีการซื้อเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคและในชุมชนบางส่วนยังมีการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และเสี่ยงโชคด้วยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เล่นหวยใต้ดิน และเล่นการพนัน 

 4.2)  ด้านการเพิ่มรายได้ พบว่าส่วนใหญ่มีการเสริมรายได้ด้วยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และน าไปจ าหน่าย มีการใช้
เทคโนโลยีการท าเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น มีการเรียนรู้ฝึกวิชาชีพเพื่อการหารายได้เสริม  

   4.3)  ด้านการประหยัด พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีบัญชีออมทรัพย์ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการท าบัญชีรายรับรายจ่าย และ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการซื้อสินค้าโดยวิธีการผ่อนช าระ 

   4.4)  ด้านการเรียนรู้ พบว่าในหมู่บ้านเคยมีส่วนราชการหรือหมู่บ้านชุมชนอื่นๆ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์และประชาชนในหมู่บ้านเคยไปทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านอื่น  และระบุว่าในหมู่บ้านมีปราชญ์ชาวบ้าน 

   4.5)  ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยคอก
และปุ๋ยเคมีร่วมกัน ในหมู่บ้านเคยมีการรณรงค์ให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ใหญ่ ส่วนใหญ่มีการท าปุ๋ยหมักใช้เองในหมู่บ้าน มีการรณรงค์ให้
ร่วมกันประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ยังคงมีการใช้สารเคมีท าลายสิ่งแวดล้อมอยู่บ้างแต่ค่อนข้างน้อย 

 4.6) ด้านการเอื้ออารีต่อกัน พบว่ามีการเข้าร่วมประเพณีงานบุญในหมู่บ้าน มีการช่วยเหลือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และคนในหมู่บ้าน มีการจัดกิจกรรมร่วมกันในหมู่บ้าน อาทิ การแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น และมีความ
รักใคร่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อีกทั้งมีการให้ความร่วมมือร่วมแรงจากประชาชนในหมู่บ้าน 

 4.7  ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ พบว่า ส่วนใหญ่ระบุ
ปัญหาสามล าดับแรกคือ ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร และขาดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
4.  อภิปรายผลการวิจัย 
     อภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพโดยรวมได้ดังนี้ 
     4.1 ผลการวิจัย พบว่าสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรีปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันดับแรกคือ รักในหลวง 
ปฏิบัติตามพระราชด ารัส อันดับที่สอง เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่าการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ 
อันดับที่สาม คือ ปฏิบัติแล้วได้ผลดี และอันดับที่สี่ คือ การเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
จะเห็นได้ว่า สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึก เช่น “ได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงของเรา ทรงมีโครงการต่างๆ มากมาย 
ให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้”  “เนื่องจากศรัทธาแนวคิดที่ในหลวงพระราชทานแก่พสกนิกร และเกิดแรงบันดาลใจว่าจะด าเนิน



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ชีวิตตามแนวทางนี้” “เพราะรักในหลวง” นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ สอดคล้องกับผลการวิจัยของเฉลียว บุรีภักดีและคณะ (2552) พบว่าประชาชนมีความศรัทธาต่อหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระดับสูงมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีการประพฤติปฏิบัติมากขึ้นด้วย 
 4.2 จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีการท าค่อนข้างน้อย คือ การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย หรือบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้ถ้าทุกบ้าน
สามารถท าบัญชีครัวเรือนได้จะเกิดผลดี แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจด เพราะพอมีรายจ่ายมากก็ไม่อยากจด บางทีลืมจด นานเข้าจึงไม่ได้
จดบันทึก และเลิกราไปในที่สุด ท าให้ขาดการรู้จักตนเองจึงควรส่งเสริมให้มีการท าบัญชีครัวเรือนมากขึ้นสอดคล้องกับ สมนึก 
ชัชวาลย์และคณะ ได้วิจัย พบว่า ชาวบ้านรู้สึกท้อใจที่จะลงบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะมีแต่รายจ่ายมากในแต่ละวัน ส่วนรายรับนานๆ
จึงจะได้ ความท้อใจดังกล่าวท าให้ชาวบ้านค่อยๆ ท าบัญชีรายรับรายจ่ายน้อยลง 
    4.3 การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร จึงจะเกิดผลในการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความขยัน 
อดทน รู้จักรอคอย และลด ละ เลิกอบายมุขอย่างจริงจัง สอดคล้องกับศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 7 (2550) ได้วิจัย
แล้วให้ข้อเสนอว่าแนวทางปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การลดรายจ่าย การประหยัดและออม ขยันและอดทน ลด ละ เลิก 
อบายมุขต่างๆ และต้องอาศัยระยะเวลาในการปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง จึงจะเห็นผลได้  
 4.4 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส าคัญคือขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดการสนับสนุน
การขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ขาดการประเมินผลการด าเนินงานอย่างครบวงจร และเป็นรูปธรรม 
ขาดงบประมาณด าเนินงานในการขับเคลื่อน การขับเคลื่อนไม่ต่อเนื่อง ผู้น าในระดับต่างๆ ไม่สนใจ ขาดความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน      
ไม่เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความรู้และความเข้าใจ ขาดการถ่ายทอดสื่อสารให้ประชาชน
เข้าใจง่ายอย่างเป็นรูปธรรม จากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล ควรมีนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และจัดงบประมาณสนับสนุนให้อย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ดิเรกกช ภณก้อนกลีบ (2552) ได้วิจัยพบว่าในการขับเคลื่อนควรมีการระดมสรรพก าลังในการที่จะ
ปรับเปลี่ยนจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลในสังคมไทย ให้มีความคิด ความรู้สึก ความพอใจ คุณธรรม ค่านิยม และความพร้อมที่จะ
ท าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้นกว่าเดิม และกลายเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของคนไทยส่วนใหญ่ 
5.  ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
     5.1 ควรมีการขยายผลการประชาสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตของประชาชนให้มากขึ้น 
โดยเน้นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการแก้ไขปัญหาชีวิต ชุมชน และประเทศอย่างถูกต้องและยั่งยืน 
     5.2 รัฐบาลควรก าหนดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาระแห่งชาติและสนับสนุนการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
มีการบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงาน บุคลากร และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับร่วมขับเคลื่อน และ
ควรมีการก าหนดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแผนชุมชนส่วนหนึ่งด้วย อีกทั้งผู้น าการขับเคลื่อนต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
     5.3 ควรจัดการศึกษาโดยบรรจุเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทกุกระดับช้ัน และควรส่งเสริม
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละชุมชน ซึ่งชาวบ้านจะได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยบางครั้งอาจจะเกิดผลดี
จะท าได้มากกว่านักวิชาการที่เข้ามาส่งเสริมแล้วหายไป 
 5.4 หน่วยงานและบุคลากรที่เป็นผู้น าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จะสามารถน าผลการวิจัยและข้อเสนอแนะไปเป็นข้อมูล
ประกอบการพัฒนานโยบาย กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีและ/หรือขยายผลการด าเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
     ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่สนับสนุนทุนการท าวิจัย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรี ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน 
หัวหน้าครัวเรือน ประชาชนทั่วไป ที่กรุณาสละเวลาในการให้สัมภาษณ์เชิงลึกและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้โอกาสและเวลาส าหรับ
คณะวิจัย ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนา กลิ่นงาม ที่ช่วยตรวจเครื่องมือการวิจัย ด าเนินการวิเคราะห์เครื่องมือการวิจัย และ
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ดูแลเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ขอขอบคุณคุณละออง เขื่อนขันธ์สถิต ที่จัดพิมพ์เอกสารด้วยความอดทน และ
ขอบใจนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มีส่วนร่วมในการวิจัย 
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การจัดการปลูกยางพาราในพื้นที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
Management of Para Rubber Production in Danchang District of Suphanburi Province 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในอ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพารา 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับพันธุ์ยางพาราที่ปลูก 4) สภาพปัญหาของดินและวิธีการจัดการ
ดินในพื้นทีป่ลูก 5) วิธีการดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนและหลังให้ผลผลิต และ6) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าสวนยางพารา
ในพื้นที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม
การเกษตรและ/หรือสหกรณ์การเกษตร ด่านช้าง จ ากัด จ านวน 77 คน เก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย  49.23 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนปลูก
ยางพารามีอาชีพปลูกพืชไร่ มีวัตถุประสงค์ในการปลูกยางพารา คือ ต้องการผลผลิตน้ ายางและเนื้อไม้ พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นเนินเขา 
โดยเป็นกรรมสิทธิ์แบบถือครองทั้งหมด อายุของยางพาราที่ปลูกเฉลี่ย 5.40 ปี พันธุ์ยางพาราที่ใช้ คือ RRIM 600 ชนิดผลผลิต
ยางพาราที่ขายเป็นแบบยางแผ่นดิบและเศษยาง ลักษณะการขายเป็นแบบขายเอง และส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเอง 2) ปัจจัย
ทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ และสังคม มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพารา ในระดับปานกลาง ในขณะที่ปัจจัยด้านทัศนคติ
และสาธารณูปโภค และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกยางพารามีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราในระดับมาก 3) เกษตรกร
มีความคิดเห็นว่า ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีความเหมาะสมด้านความต้านทานโรค/แมลงสูงสุด 
4) พื้นที่ปลูกยางพารา ไม่ประสบปัญหาของดิน ร้อยละ 55.84 ประสบปัญหาของดิน ร้อยละ 44.16 โดยปัญหาทางกายภาพที่พบ
มากสุด คือ ดินลูกรัง (ร้อยละ 94.12) และปัญหาทางเคมีที่พบมากสุด คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า (ร้อยละ 55.88) เกษตรกร
มีวิธีการจัดการดินที่มีปัญหาทางกายภาพที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ ปลูกพืชคลุมดินระหว่างแถวยาง (ร้อยละ 75.83) วิธีการจัดการดินที่มี
ปัญหาทางเคมี คือ ปลูกพืชคลุมดินและใส่ปุ๋ยคอก (ร้อยละ 44.12) และวิธีการจัดการดินท่ัวไปที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ ใส่ปุ๋ยเคมี 
(ร้อยละ 90.70) 5) ก่อนและหลังยางพาราให้ผลผลิต เกษตรกรมีการปฏิบัติเพื่อดูแลรักษายางพาราในระดับมาก 6) ปัญหา 
ที่เกษตรกรพบมากท่ีสุด คือ ตลาดรับซื้อผลผลิตอยู่ห่างไกล (ร้อยละ 44.16) และข้อเสนอแนะที่เสนอมากที่สุด คือ ควรจัดให้มี
ตลาดกลาง (ร้อยละ 37.66) 
ค าส าคัญ : น้ ายางพารา, ต้นยางพารา, การจัดการปลูก, อ าเภอด่านช้าง, จังหวัดสุพรรณบุรี 

Abstract 
The objectives of this research were to study: 1) demographic data of rubber farmers in Dan Chang 

District, Suphan Buri Province; 2) factors that affected their decisions to plant rubber trees; 3) their opinions on 
the cultivars of rubber trees that they planted; 4) problems with the soil in the plantation areas and their 
methods for soil management; 5) the plantation management methods farmers used before and after latex 
collection began; and 6) farmers’ problems and suggestions for improving rubber production in Dan Chang 
District, Suphan Buri Province. The study population consisted of 77 rubber farmers who were registered with 
the Department of Agricultural Extension and or Dan Chang Agricultural Cooperative Limited, and data were 
collected from the entire study population. Data were collected using a questionnaire and analyzed using 
computer software to find frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results showed that 1) 
the majority of the study population were male, average age 49.23 years, and educated to the level of Grade 
4. Before growing rubber most of them had grown field crops. They planted rubber both to collect latex and 
for harvesting the wood in the future. Most of the plantations were on hilly land that were owned by the 
farmers. Most of the rubber trees had been planted an average of 5.40 years at the time of the research. Most 
were cultivar RRIM 600. They sold the products as raw coagulated rubber sheets and rubber scraps. They sold 
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the products themselves, and most had invested their own funds in the plantations. 2) The farmers reported 
that geographical, climatic, economic and social factors had only a medium level of influence on their decision 
to grow rubber, while the factors of attitude, infrastructure, and other factors related to rubber plantation had 
the greatest influence on their decision. 3) The farmers gave the opinion that cultivar RRIM 600 was highly 
suitable because of its high resistance to disease and insect pests. 4) More than half of the farmers (55.84%) 
reported that they did not have soil problems but 44.16% did. The most commonly reported physical soil 
problem was gravelly soil (94.12%) and the most common chemical soil problem was low fertility (55.88%). 
The soil management methods they used most to address these problems were to plant cover crops between 
rows to alleviate the effects of gravelly soil (75.83%) and to grow cover crops and apply manure to alleviate 
low fertility (44.12%). The general soil management method most farmers used was to apply chemical fertilizer 
(90.70%). 5) The farmers reported that they used plantation management methods to a high degree both 
before and after beginning latex collection. 6) The problem cited by most farmers (44.16%) was that the 
market for selling their products was far from the plantation. The suggestion given by most farmers (37.66%) 
was to set up a central market.  
Keyword: Natural latex, Para rubber tree, Plantation management, Dan Chang District, SuphanBuri Province 
 
1.  บทน า  

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย  
 ยางพารามีความส าคัญต่อประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม ในด้านเศรษฐกิจนั้น 

ยางพาราเป็นพืชที่ท ารายได้ให้กับประเทศจ านวนมาก โดยใน พ.ศ.2554 มูลค่าการส่งออกยางดิบ ผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งอุตสาหกรรม
ผลิตไม้ยางพารา ท ารายได้ให้ประเทศ 678,942 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2553 ร้อยละ 38.77 ซึ่งมีมูลค่า 489,244 ล้านบาท 
(สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร: 2555) และยังท าให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราทั่วประเทศ 
ในด้านสังคม ยางพาราเป็นพืชที่ท าให้เกิดการสร้างงานและอาชีพในชนบท ด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกยางพาราเป็นการสร้างพื้นท่ี
สีเขียว ความส าคัญของยางพาราอีกด้านหนึ่ง คือ ด้านอุตสาหกรรม แบ่งเป็นอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและอุตสาหกรรมยางพารา 
ซึ่งอุตสาหกรรมไม้ยางพารานั้นเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของประเทศไทย เนื่องจากไม้ป่าถูกน าไปใช้ประโยชน์มาก และไม่มี
การปลูกทดแทน ท าให้เกิดขาดแคลนไม้ในการใช้สอย จึงส่งผลให้ไม้ยางพาราเป็นท่ีต้องการมากขึ้น ส่วนในด้านอุตสาหกรรม
ยางพารานั้น ผลผลิตยางพารายังสามารถพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อีก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยางพาราหลายประเภทได้ถูกน าเอาไปใช้
ในชีวิตประจ าวันของคนทั่วโลก เช่น ยางรถยนต์ เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น 

 จากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร และการขยายตัวของอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศ ส่งผลให้ตลาด
มีความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรทั่วประเทศไทยจึงให้ความสนใจปลูกยางพาราเป็นอย่างมาก ประกอบกับ
ในช่วงหนึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการปลูกยางพารา จึงท าให้มีการปลูกยางพาราขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย 
เป็นที่ทราบกันดีว่ายางพาราสามารถเจริญเติบโตได้ดี ทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกยางเดิม 
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา ส่วนในภาคอื่นๆ นั้น จัดเป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่ 
ซึ่งสภาพแวดล้อมพื้นที่ปลูกเหล่านี้อาจมีข้อจ ากัดทั้งในด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ปริมาณและการกระจายตัวของน้ าฝนน้อย 
และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ท าให้การปลูกยางพาราในพื้นที่เหล่านี้มีระยะเวลาการเปิดกรีดช้าลง และให้ผลผลิตน้ ายางต่ ากว่าพื้นที่
ปลูกยางเดิม ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม่ได้รับผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุน จึงควรมีการจัดการปลูก
ยางพาราที่ดีมากกว่าพื้นที่ปลูกยางเดิม  

 การศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการศึกษาการจัดการปลูกยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม่ โดยเลือกพื้นที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ที่ถูกมองว่าเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกยางพารา ด้วยข้อจ ากัดด้านความแห้ง
แล้งที่ค่อนข้างยาวนานในบางปี เป็นพื้นที่ศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินศึกษาการจัดการปลูกยางพาราของเกษตรกรในด้านปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพารา ความเหมาะสมของพันธุ์ยางพาราที่ใช้ปลูก สภาพปัญหาของดินในพื้นที่ปลูก และวิธีการจัดการดิน
เพื่อลดปัญหาของดินที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของยางพารา วิธีการดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนและหลังให้ผลผลิต รวมถึง
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ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าสวนยางพาราของเกษตรกร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประกอบการหา
แนวทางส่งเสริมและแนวทางจัดการปลูกยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกยางใหม่ อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
1.2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับพันธุ์ยางพาราที่ปลูก 
1.2.4 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของดินและวิธีการจัดการดินในพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกร 
1.2.5 เพื่อศึกษาวิธีการดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนและหลังให้ผลผลิตของเกษตรกร 
1.2.6 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าสวนยางพาราของเกษตรกร 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ศึกษา คือ อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,135 ตารางกิโลเมตร หรือ 

709,375 ไร่ 
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

และ/หรือสหกรณ์การเกษตรด่านช้าง จ ากัด จ านวน 77 คน 
1.3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพารา ความเหมาะสม

ของพันธุ์ยางพาราที่ใช้ปลูก สภาพปัญหาของดินและวิธีการจัดการดินในพื้นที่ปลูกยางพารา การดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนและ
หลังให้ผลผลิต รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าสวนยางของเกษตรกรที่ปลูกยางพารา โดยใช้แบบสอบถาม 

1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา ด าเนินการเก็บข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557  
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

2.1 ประชากรในการวิจัย คือ เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และ/หรือสหกรณ์การเกษตร 
จ ากัด  อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 77 คน 

2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้ คือ 
 แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่ปลูกยางพารา เป็นค าถามที่ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกตอบ และ

ให้เติมข้อมูลในช่องว่าง  
 แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร  เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

แบ่งระดับความส าคัญของปัจจัยออกเป็น 5 ระดับ (มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด)   
 แบบสอบถาม ตอนที่ 3  ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับความเหมาะสมของยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ที่ใช้ปลูกในพื้นที่

อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นค าถามแบบแสดงความคิดเห็นและแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งระดับความเหมาะสม
ออกเป็น 5 (มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด)  

 แบบสอบถาม ตอนที่ 4 สภาพปัญหาของดินและวิธีการจัดการดินในพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกร เป็นค าถามที่ก าหนด
ค าตอบไว้ให้เลือกตอบ 

 แบบสอบถาม ตอนที่ 5 การดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนและหลังให้ผลผลิตของเกษตรกร เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบว่า
ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติเพราะเหตุใด  

 แบบสอบถาม ตอนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการท าสวนยางพารา เป็นค าถามแบบปลายเปิด
ที่เกษตรกรสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าสวนยางพาราได้อย่างอิสระ 

2.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบสอบถามจากประชากรทั้งหมด คือ เกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และ/หรือสหกรณ์การเกษตรด่านช้าง จ ากัด อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 77 คน โดยแจกแบบสอบถามให้กับอาสาสมัครเข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นที ่โดยจัดเก็บแบบสอบถามคืนครบ จ านวน 77 ฉบับ  

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และสถิติที่ใช้ 
คือ สถิติเชิงพรรณนา ดังนี้  
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 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และแปลความหมาย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 3 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับความเหมาะสมของยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ที่ใช้ปลูก

ในพื้นที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี วิเคราะห์และแปลความหมายเช่นเดียวกับตอนที่ 2 
 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 4 สภาพปัญหาของดินและวิธีการจัดการดินในพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกร ใช้การแจกแจง

ความถี่ และค่าร้อยละ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 5 การดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนและหลังให้ผลผลิตของเกษตรกร ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และแปลความหมาย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการท าสวนยางพารา ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

จัดหมวดหมู่ และอธิบายข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 
3.  สรุปผลการวิจัย 

3.1  ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรที่ปลูกยางพารา ในพ้ืนที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3.1.1  ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 
  ผลการศึกษาจาก ประชากรจ านวน 77 คน พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.34 และเพศหญิง ร้อยละ 37.66 

ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 33.78 รองลงมาอายุ 30-40 ปี และอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 25.97 และน้อยที่สุด อายุมากกว่า 70 ปี 
ร้อยละ 5.19 และมีระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 มากที่สุด ร้อยละ 35.06 รองลงมา ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 24.68 และ
น้อยที่สุด สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 1.30 อาชีพเดิมก่อนปลูกยางพารามากที่สุด คือ เกษตรกรรม ร้อยละ 87.01 รองลงมา รับจ้าง 
ร้อยละ 27.27 และน้อยที่สุด พนักงานบริษัท ร้อยละ 3.90 โดยกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมที่ท ามากท่ีสุด คือ การปลูกพืชไร่ ร้อยละ 
94.03 รองลงมา การปลูกพืชผัก ร้อยละ 13.43  และน้อยที่สุด การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ร้อยละ 1.49 

 3.1.2  ข้อมูลพื้นฐานการปลูกยางพารา 
  ผลการศึกษา พบว่า ประชากรมีวัตถุประสงค์ในการปลูกยางพารามากที่สุด คือ ต้องการผลผลิตน้ ายางและเนื้อไม้ 

ร้อยละ 70.13 รองลงมา ต้องการผลผลิตน้ ายางร้อยละ 29.87 โดยมีสภาพพื้นที่ปลูกยางพาราส่วนใหญ่เป็นเนินเขา ร้อยละ 75.32 
รองลงมา ลูกคลื่นลอนลาด ร้อยละ 11.69 และน้อยที่สุด พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (ลาดช้ันมากกว่า 35%) ร้อยละ 2.60 มีขนาดพื้นที่
ปลูกยางพารา 10-30 ไร่ ร้อยละ 59.74 รองลงมา ขนาด 31-50 ไร่ ร้อยละ 16.88 และน้อยที่สุด มากกว่า 100 ไร่ ร้อยละ 1.30 
โดยเป็นกรรมสิทธิ์แบบพื้นที่ถือครองทั้งหมด ร้อยละ 100 อายุของต้นยางพาราที่ปลูกส่วนใหญ่อายุ 4-7 ปี ร้อยละ 38.96 รองลงมา 
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี ร้อยละ 36.36 และน้อยที่สุดอายุมากกว่า 7 ปี ร้อยละ 24.68 โดยระยะปลูกยางพาราที่ใช้ปลูก
มากที่สุด 3 × 7 เมตร ร้อยละ 55.85 รองลงมา ระยะปลูก 2.5 × 8 เมตร ร้อยละ 19.48 และน้อยท่ีสุด ระยะปลูก 3 × 8 เมตร 
ร้อยละ 2.60 จ านวนต้นยางพาราต่อพื้นที่ 1 ไร่ ที่ปลูกส่วนใหญ่ จ านวน 76 ต้น ร้อยละ 55.85 รองลงมา จ านวน 80 ต้น ร้อยละ 
19.48 และน้อยที่สุดจ านวน 67 ต้น ร้อยละ 2.60 

  ส่วนใหญ่มีวิธีปลูกยางพาราด้วยยางช าถุง ร้อยละ 93.50 รองลงมา ติดตาในแปลง ร้อยละ 3.90 และปลูกด้วย
ต้นตอยาง ร้อยละ 2.60 พันธุ์ยางพาราที่ปลูกมากที่สุด คือพันธุ์ RRIM600 ร้อยละ 98.70 รองลงมา พันธุ์ RRIM600 และ RRIT251 
ร้อยละ 1.30 แหล่งเงินทุนในการปลูกยางพาราส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเองร้อยละ 88.31 รองลงมาจาก ธ.ก.ส. ร้อยละ 7.79 
และน้อยที่สุด นายทุน ร้อยละ 1.30 ส่วนใหญ่มีชนิดผลผลิตยางพาราที่ขายแบบยางแผ่นดิบ ร้อยละ 100.00 รองลงมา เศษยาง 
ร้อยละ 47.83 และยางแผ่นรมควันร้อยละ 1.35 โดยมีลักษณะการขายผลผลิตส่วนใหญ่เป็นแบบขายเอง ร้อยละ 91.30 รองลงมา 
เป็นการรวมกลุ่มขายและอื่น ๆ ร้อยละ 8.70 

3.2  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราในระดับมาก คือ ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก

ยางพารา ( X = 3.69) และ ปัจจัยด้านทัศนคติและสาธารณูปโภค ( X = 3.48) ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพารา
ของเกษตรกรในระดับปานกลาง คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ( X = 3.32) ปัจจัยทางภูมิประเทศ ( X = 3.25) ปัจจัยด้านความต้องการใช้
ยางพาราในประเทศ และต่างประเทศ ( X = 3.05) ปัจจัยทางภูมิอากาศ ( X = 2.92) และปัจจัยทางสังคม ( X = 2.82) ตามล าดับ 
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3.3  ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับความเหมาะสมของยางพาราพันธุ์ RRIM600 ที่ใช้ปลูกในพ้ืนที่อ าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 จากการศึกษา พบว่า ยางพาราพันธุ์ RRIM600 ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 3.42) ส าหรับรายข้อ 
พบว่า        

 3.3.1  ความเหมาะสมของยางพาราพันธุ์ RRIM600 ที่ใช้ปลูก ในระดับมาก ได้แก่ ความทนทานต่อโรค/แมลง (X = 3.71) 
รองลงมา วิธีปลูกและการดูแลรักษา ( X = 3.64) และความอุดมสมบูรณ์ของดิน ( X = 3.53) ตามล าดับ 

 3.3.2  ความเหมาะสมของยางพาราพันธุ์ RRIM600 ที่ใช้ปลูกในระดับปานกลาง ได้แก่ ระยะเวลาที่เปิดกรีดครั้งแรกนับจาก
วันปลูก ( X = 3.39) รองลงมา สภาพภูมิประเทศ ( X = 3.34) และลักษณะทางเคมีของดิน ( X = 2.92) ตามล าดับ 

3.4  สภาพปัญหาของดินและวิธีการจัดการดินในพ้ืนที่ปลูกยางพาราของเกษตรกร ในพ้ืนที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

 3.4.1  สภาพปัญหาของดิน 
             จากการศึกษาพบว่า สภาพพ้ืนท่ีปลูกยางพารา ไม่เคยประสบปัญหา ร้อยละ 55.84 และประสบปัญหา ร้อยละ 

44.16 โดยปัญหาที่พบจากผู้ประสบปัญหาเป็นปัญหาของดินทางกายภาพ พบมากที่สุด คือ ดินลูกรัง ร้อยละ 94.12 รองลงมา 
ดินเป็นพื้นท่ีลาดชัน ร้อยละ 35.29 และหน้าดินตื้น ร้อยละ 29.41 ตามล าดับ และสภาพปัญหาของดินทางเคมี พบมากที่สุดคือ 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ร้อยละ 55.88 และดินเป็นกรด ร้อยละ 17.65  

 3.4.2  วิธีการจัดการดินที่มีปัญหา 
  จากการศึกษาวิธีการจัดการดินที่มีปัญหาในพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรที่ประสบปัญหาในพื้นที่อ าเภอด่านช้าง 

จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 
  1)  วิธีการจัดการดินที่ปัญหาทางกายภาพ ที่เกษตรกรปฏิบัติมากที่สุด คือ ปลูกพืชคลุมดิน เช่น พืชตระกูลถั่ว 

ร้อยละ 73.53 รองลงมา ใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน และปรับปรุงโครงสร้างดิน ร้อยละ 58.22 และน้อยที่สุดปลูกหญ้าแฝก
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และรักษาความช้ืนให้กับดิน และวิธีการจัดการดินอื่น ๆ ร้อยละ 5.88 ตามล าดับ 

  2)  วิธีการจัดการดินที่มีปัญหาทางเคมี ที่เกษตรกรปฏิบัติมากที่สุด คือ ปลูกพืชคลุมดิน เช่น พืชตระกูลถั่ว ใส่ปุ๋ย
คอกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ ร้อยละ 44.12 รองลงมาส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารของดิน ใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุ
อาหารให้กับดิน ร้อยละ 38.24 และน้อยที่สุด ใส่วัสดุปูนปรับปรุงแก้ไขความเป็นกรดของดิน   ร้อยละ 5.88 ตามล าดับ 

  3)  วิธีการจัดการดินทั่วไป ที่เกษตรกรปฏิบัติมากที่สุด คือ ใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน ร้อยละ 90.70 
รองลงมา ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารให้กับดิน ร้อยละ 60.47 และน้อยที่สุด วิธีการจัดการดินอื่น ๆ ร้อยละ 2.33 
ตามล าดับ 

3.5  การดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนและหลังให้ผลผลิตของเกษตรกร 
 3.5.1  การดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนเปิดกรีดยาง 
  จากการศึกษาวิธีการดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนเปิดกรีดยางของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่อ าเภอด่านช้าง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติในระดับมาก ( X = 0.75) ส าหรับรายข้อ พบว่า 
  1)  วิธีการดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนเปิดกรีดยางที่เกษตรกรปฏิบัติ ในระดับมาก ได้แก่ ส ารวจอัตรารอดตาย

และการเจริญเติบโต ( X = 1.00) รองลงมา ส ารวจโรคและแมลง ( X = 1.00) และใส่ปุ๋ยเคมีบ ารุงยาง สูตร 20-10-12 (X = 0.82) 
ตามล าดับ 

  2)  วิธีการดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนเปิดกรีดยางที่เกษตรกรปฏิบัติ ในระดับปานกลาง ได้แก่ ทาปูนขาวหรือ
น้ ามันบริเวณที่ตัดกิ่งเพื่อเคลือบบาดแผลและป้องกันโรค ( X = 0.64) รองลงมา ปลูกพืชแซมระหว่างแถวต้นยางเพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้เสริม ( X = 0.57) และก่อนเข้าฤดูแล้ง ใช้ปูนขาวหรือสีน้ า (สีขาว) ทาบริเวณโคนต้นของยางส่วนท่ีเป็นสีน้ าตาลปนเขียว 
เพื่อป้องกันความรุนแรงของแสงแดด ( X = 0.38) ตามล าดับ 

  3)  วิธีการดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนเปิดกรีดยางที่เกษตรกรปฏิบัติ ในระดับน้อย ได้แก่ ไถพรวนด้วยรถ
แทรกเตอร์ เพื่อก าจัดวัชพืช และปรับปรุงโครงสร้างดิน ( X = 0.32)  
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 3.5.2  วิธีการดูแลรักษาสวนยางพาราหลังเปิดกรีดยาง 
  จากการศึกษาวิธีการดูแลรักษาสวนยางพาราหลังเปิดกรีดยางของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราและให้ผลผลิตแลว้ 

ในพื้นที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมพบว่า มีการปฏิบัติในระดับมาก ( X = 0.85) ส าหรับรายข้อ พบว่า 
  1)  วิธีการดูแลรักษาสวนยางพาราหลังเปิดกรีดยางที่เกษตรกรปฏิบัติ ในระดับมาก ได้แก่ ส ารวจโรคและแมลง 

และท าการป้องกันก าจัด และก าจัดวัชพืช ( X = 0.96) รองลงมา ส ารวจอัตรารอดตายและการเจริญเติบโต ( X = 0.91) และ
ท าแนวกันไฟ โดยการไถหรือขุด ถากวัชพืช และเศษซากพืชออกเป็นแนวกว้างรอบบริเวณสวนยาง ( X = 0.83) ตามล าดับ 

  2)  วิธีการดูแลรักษาสวนยางพาราหลังเปิดกรีดยางที่เกษตรกรปฏิบัติ ในระดับปานกลาง ได้แก่ ใส่ปุ๋ยเคมีบ ารุง 
สูตร 30-5-18 ปีละ 2 ครั้ง ( X = 0.61) 

3.6  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าสวนยางพาราของเกษตรกรที่ปลูกยางพารา ในพ้ืนอ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

 จากการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าสวนยางพาราของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า 

 3.6.1  ปัญหาในการท าสวนยางพารา ที่เกษตรกรพบมากที่สุด คือ ตลาดรับซื้อผลผลิตยางพาราอยู่ห่างไกล ร้อยละ 44.16 
รองลงมา ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ร้อยละ 37.17 และน้อยที่สุด ขาดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท าสวนยางพารา 
ร้อยละ 2.60 ตามล าดับ 

 3.6.2  ข้อเสนอแนะในการท าสวนยางพารา ที่เกษตรกรเสนอมากที่สุด คือ ควรมีตลาดกลางเพื่อให้ความมั่นคงแก่เกษตรกร
ผู้ปลูกยางพารา ร้อยละ 37.66 รองลงมา ควรมีกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางในเรื่องราคาผลผลิต ร้อยละ 22.08 
และน้อยที่สุด คือ ควรให้มีการอบรมเกี่ยวกับการปลูกยางพาราเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่เกษตรกร ร้อยละ 7.79 
4.  อภิปรายผลการวิจัย  

4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพ้ืนที่อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
  4.1.1  ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 
   จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จตุพล ทองบุตร (2553) พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดศรีสะเกษส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
อายุอยู่ระหว่าง 36 ถึง 45 ปี และก่อนปลูกยางพาราเดิมท าอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่ จากการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงพื้นที่
เพาะปลูกจากพืชไร่มาเป็นการปลูกยางพารา เนื่องมาจากเกษตรกรเห็นคนในพื้นที่ปลูกแล้วประสบความส าเร็จ บางรายมีทัศนคติ
อยากเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชแบบเดิมๆ ไปเป็นอย่างอื่นบ้าง หรือในบางรายรับข้อมูลข่าวสารจากคนในครอบครัวหรือสื่อต่างๆ 
เกี่ยวกับการปลูกยางพาราแล้วเห็นว่าปลูกแล้วดีเลยปลูกบ้าง เป็นต้น 

 4.1.2  ข้อมูลพื้นฐานการปลูกยางพารา 
   จากผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิตยางพาราแบบยางแผ่นดิบ เศษยาง และยางแผ่นรมควัน 

สาเหตุเนื่องมาจากแหล่งรับซื้อผลผลิตยางอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ปลูกมาก การขายน้ ายางท าได้ล าบาก และต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งสูง การขายแบบยางแผ่นดิบ เศษยางและยางแผ่นรมควัน จึงสะดวกและคุ้มค่ามากกว่า 

4.2   ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราในพ้ืนที่อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางภูมิประเทศ ปัจจัยทางภูมิอากาศ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  โดยภาพรวมของแต่ละปัจจัยมีผลต่อ

การตัดสินใจปลูกยางพาราในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จตุพล  ทองบุตร (2553) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจปลูกยางพาราในจังหวัดศรีสะเกษ ด้านกายภาพ (ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ) ด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวม ของแต่ละปัจจัย
มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง   

4.3  ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับความเหมาะสมของยางพาราพันธุ์ RRIM600 ที่ใช้ปลูกในพื้นที่อ าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่ายางพารา พันธุ์  RRIM600 มีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งยางพารา
พันธุ์ RRIM600 เป็นพันธุ์ยางแนะน าให้ปลูกในพื้นที่ปลูกยางใหม่ เป็นพันธุ์ยางช้ัน1 กลุ่มให้ผลผลิตน้ ายางสูง แต่จากผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการปลูกยางพาราพบว่า เกษตรกรมีความต้องการผลผลิตน้ ายางและเนื้อไม้ จึงเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจมี
การพิจารณาพันธุ์ยางพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตน้ ายางและเนื้อไม้สูงเข้ามาปลูกในพื้นที่ เพื่อให้ได้ผลผลิตยางตรงตามวัตถุประสงค์
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ของการปลูก สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (2555:43) ได้แนะน าพันธุ์ยางที่ใช้ปลูกในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ได้แก่ พันธุ์ยางช้ัน 1 
กลุ่มพันธุ์ยางเพื่อผลผลิตน้ ายางและเนื้อไม้ ได้แก่ RRII118  PB235 และพันธุ์ยางช้ัน 2 กลุ่มพันธุ์ยางเพื่อผลผลิตน้ ายางและเนื้อไม้ 
ได้แก่ สถาบันวิจัยยาง312 สถาบันวิจัยยาง325 สถาบันวิจัยยาง403 สถาบันวิจัยยาง404 สถาบันวิจัยยาง407 สถาบันวิจัยยาง 409 
สถาบันวิจัยยาง412 สถาบันวิจัยยาง413 สถาบันวิจัยยาง3604 สถาบันวิจัยยาง3607 RRIC121 และRRII203 

4.4   สภาพปัญหาของดินและวิธีการจัดการดินในพ้ืนที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอด่านช้าง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  

 จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรประสบปัญหาของดิน ทางกายภาพมากที่สุด คือ ดินลูกรัง โดยมีวิธีการจัดการดินที่มี
ปัญหาทางกายภาพ ที่เกษตรกรปฏิบัติมากที่สุด คือ ปลูกพืชคลุมดิน เช่น พืชตระกูลถั่ว ใส่ปุ๋ยคอก และส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ 
ส านักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558) กล่าวว่า ดินลูกรังเป็นดินที่พบช้ันลูกรัง ในระดับตื้นกว่า 
50 เซนติเมตรจากผิวดิน และเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินลูกรังที่พบในบริเวณที่มีฝนตกตั้งแต่ประมาณ 1,400 มิลลิเมตรต่อ
ปีขึ้นไป สามารถใช้ปลูกยางพาราได้ แต่ควรมีการจัดการเพื่อแก้ปัญหาของดิน คือ ขุดหลุมปลูกขนาด 75 × 75 × 75 เซนติเมตร 
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยการหาหน้าดินมาใส่ก้นหลุมร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ าตามความเหมาะสมของ
พื้นที ่ 

 จากผลการศึกษาสภาพปัญหาของดินทางเคมีพบมากที่สุด คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า โดยมีวิธีการจัดการดินที่มีปัญหา
ทางเคมีที่เกษตรกรปฏิบัติมากที่สุด คือ ปลูกพืชคลุมดิน ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารให้กับดิน ส าหรับ
สภาพปัญหาของดินทางเคมีที่พบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ านั้น สาเหตุหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากสภาพของดินเป็นดินลูกรัง และ
กรมพัฒนาที่ดิน (2558) กล่าวว่า สาเหตุของดินขาดความอุดมสมบูรณ์นั้น เกิดจากการปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ได้บ ารุงดิน
อย่างเหมาะสม หรืออาจเกิดจากการสูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารจากดิน  เช่น การเผาเศษวัชพืชในไร่นา และไม่มีการเพิ่มเติม
อินทรียวัตถุลงในดิน สภาพของปัญหา คือ ดินมีธาตุอาหารที่มีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชปริมาณน้อย วิธีการจัดการ
เพื่อแก้ปัญหา ได้แก่ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิดพืชและต้นทุนธาตุอาหารในดิน และปลูกพืชหมุนเวียน
โดยปลูกพืชหลักสลับกับพืชตระกูลถั่วเพื่อบ ารุงดิน 

4.5  การดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนและหลังให้ผลผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี    
 จากผลการศึกษาวิธีการดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนและหลังให้ผลผลิตของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม

วิธีการดูแลรักษาสวนยางพาราตามที่กล่าวมาข้างต้นในภาพรวมระดับมาก และจากการศึกษาเหตุผลของเกษตรกรในข้อที่เกษตร
ปฏิบัติน้อย คือ เกษตรกรไม่ไถพรวนด้วยรถแทรกเตอร์เพื่อก าจัดวัชพืช และปรับปรุงโครงสร้างดิน เพราะเกษตรกรเห็นว่า
การไถพรวนด้วยรถแทรกเตอร์อาจท าให้รากของต้นยางพาราได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ต้นยางพาราที่ปลูกเจริญเติบโตไม่ดี และ
ต้นยางพาราอาจตายได้ 

4.6  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าสวนยางพาราของเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการท าสวนยางพาราของเกษตรกรที่พบมากที่สุด คือ ตลาดรับซื้อผลผลิตยางพารา

อยูห่่างไกล สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เลิศ ประจันพล (2543) พบว่า ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเลย คือ ขาดแหล่งรับซื้อยางแผ่นในพื้นท่ี จะเห็นว่าแหล่งรับซื้อผลผลิตเป็นสิ่งส าคัญในเกือบทุกพื้นท่ี การมีแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตในพื้นที่ย่อมท าให้เกษตรกรมีความสะดวกในการขนส่งผลผลิตไปขาย และเงินทุนก็เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่เกษตรกร
มีความต้องการ ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะเป็นผู้ลงทุนในการปลูกยางพาราเอง แต่เกษตรกรนั้นยังมีความต้องการใช้เงินทุน อาจเพื่อน ามาใช้
ในกิจกรรมอื่น ๆของการปลูกยางพารา เช่น ซื้อปัจจัยการผลิต หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกยางพารา เป็นต้น 
5.  ข้อเสนอแนะ 

5.1 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรน าผลการศึกษาด้านข้อมูล
พื้นฐานของเกษตรกรและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพารา ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการหาแนวทางการส่งเสริมและจัดการ
ปลูกยางพาราในพื้นที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  

5.2 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ควรเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ยางพาราอื่น ๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การปลูกของ
เกษตรกรที่ต้องการผลผลิตน้ ายางและเนื้อไม้ เนื่องจากพันธุ์ยางพาราทีป่ลูกในปัจจุบัน เป็นพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ ายางสูง  
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5.3 กรมพัฒนาที่ดิน ควรเข้าไปศึกษาสภาพปัญหาของดินในพื้นที่ปลูก เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของดินที่แท้จริง และด าเนินการ
หาทางแก้ไขพร้อมกับให้ความรู้ในเรื่องวิธีการจัดการดิน เพื่อเกษตรกรจะได้จัดการดินในพื้นที่ปลูกอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ทรัพยากร
ดินเกิดความยั่งยืน 
6.  กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  รุ่งโรจน์วณิชย์ 
และรองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ ที่กรุณาให้ค าแนะน าในการท าวิจัย ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ชวลิต หุ่นแก้ว 
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ค าแนะน า จนท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ขอขอบคุณ นายนพดล 
เอมตระกูล ประธานสหกรณ์การเกษตรด่านช้าง จ ากัด นางสาวณราภรณ์  กล่ าแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี นางทัศนีย์  เชาว์วิเศษ  และนายวรพจ  ทองรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอด่านช้าง 
และนายชัยวัฒน์ วงษ์ไร นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล ส าคัญที่สุด
คือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและ/หรือสหกรณ์การเกษตรด่านช้าง จ ากัด ที่ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ ส่งผลให้งานวิจัยบรรลุผลส าเร็จลุล่วง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยของทฤษฎีและหลักการของการจัดหาอย่างรับผิดชอบ 2) เพื่อศึกษาเครื่องมือของ

การจัดหาอย่างรับผิดชอบในการตรวจประเมินผู้ขาย (Supplier) 3) เพื่อศึกษาประโยชน์ที่ได้จากการใช้หลักการจัดหา
อย่างรับผิดชอบ (Responsible Sourcing) ไปประยุกต์ใช้  

ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลรวบรวมจากหนังสือ บทความ วารสาร หนังสือพิมพ์ และผลงานด้านวิชาการต่างๆ เพื่อท าการศึกษา 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประมวลผล และน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนาเป็นหลัก และท าการสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
รวมไปถึงการสัมภาษณ์บุคลากรหรือหน่วยงานที่ท่ีเกี่ยวข้องที่ใช้โปรแกรมการจัดหาอย่างรับผิดชอบในองค์กร  

ผลการวิจัยพบว่า องค์กรที่น าหลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ (Responsible Sourcing) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดซื้อ
จัดหา ซึ่งประกอบด้วย การคัดเลือกผู้ขาย การประเมินผู้ขาย การบริหารผู้ขายและสัญญา ภายใต้เครื่องมือการตรวจสอบของ SEDEX 
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงงาน ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ท าให้องค์กรได้รับ
ประโยชน์จากการใช้หลักการดังกล่าว ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 มิติ คือ “มิติภายใน” ที่ช่วยให้องค์กรสามารถคัดเลือกผู้ขายอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและยุติธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจและบุคคลากร
ในองค์กร อีกหนึ่งมิติคือ “มิติภายนอก” คือ การเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค สร้างความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบซัพพลายเชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจในระยะยาว  
ค าส าคัญ : การจัดหาอย่างรับผิดชอบ, ผู้ซื้อ, ผู้ขาย, ซีเด็กซ์ (SEDEX), ซัพพลายเชน, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ, ความยั่งยืน 

Abstract 
The objectives of this study were 1) To study factors of theory and principle of responsible sourcing 2) 

To study methodology of responsible sourcing in auditing supplier 3) To study outcome and benefit of 
responsible sourcing.  

Research Methodology: This study will present in literature format by gathering and analyzing 
information from books, academic article, journals and newspaper. The researcher also interviews departments 
that use responsible sourcing concept in working process by using In-depth interview as tool in this study.   

Research findings were as follows: the organization that uses responsible sourcing to gains benefit in 
term of sourcing process (Supplier Selection. Supplier Evaluation and Supplier and Contract Management) 
under verification tools of SEDEX; Labor, Safety and Health, Environment and Business Practices, there are 2 
key beneficial measurements which are “Internal and External dimensions”. The Internal dimension is able to 
improve supplier selection process to be more efficient and fairness. On top of that, the organizations can 
build trust to their stakeholders and employees. And the “External dimension” is able to provide high quality 
of goods and services to customers, take an accountability to all parties who concern in the supply chain 
system, also to social and environment. Moreover, the company can sustain their business operation and 
development for long-term. 
Keywords: Responsible Sourcing, Buyer, Supplier, SEDEX, Supply Chain, Stakeholder, Sustainability 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
  สเตฟาน แซลเทกเกอร์ และคณะ (2005: 6) ได้กล่าวไว้ว่า ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน  มีการแข่งขันเพื่อให้ได้ส่วนแบ่ง

ทางการตลาดและผลก าไรจากการขายหรือให้บริการมมากที่สุดเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและด าเนินต่อไปได้ ในขณะเดียวกัน มีกิจกรรม
มากมาย ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการในการด าเนินธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่หากทุกองค์กรมุ่งหวังแต่ผลก าไรโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสภาพแวดล้อมส่วนรวม 
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับธุรกิจขององค์กรที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้สั่งผลิตหรือสั่งให้บริการได้ เช่น ปัญหาการถูกฟ้องร้องจากการใช้
แรงงานผิดกฎหมาย ปัญหาการปล่อยของเสียหรือมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม ปัญหาการคอรัปช่ัน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ศึกษาได้เห็นถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นของการใช้หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ (Responsible Sourcing: RS) จึงท าการศึกษา เรื่อง 
“การประยุกต์ใช้และประโยชน์ของการใช้หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ ของกลุ่มบริษัทต่างชาติที่ผลิตสินค้าประเภทอาหารและ
เครื่องดื่มในประเทศไทย” เพื่อศึกษาแนวคิดและประโยชน์ของหลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ เกี่ยวกับกระบวนการของการจัดหา
สินค้าและสินค้าบริการ การตรวจประเมินผู้ขาย และการบริหารจัดการสัญญา ภายใต้กรอบแนวความคิดของหลัก 4 ประการ
ในการจัดหาอย่างรับผิดชอบ คือ แรงงาน (Labour standard) ความปลอดภัยและชีวอนามัย (Safety and Health) สิ่งแวดล้อม 
(Environment) และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Business Practices)  

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยของทฤษฎีและหลักการของการจัดหาอย่างรับผิดชอบ 
1.2.2 เพื่อศึกษาเครื่องมือของการจัดหาอย่างรับผิดชอบในการตรวจประเมินผู้ขาย (Supplier) 
1.2.3 เพื่อศึกษาประโยชน์ท่ีได้จากการใช้หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ (Responsible sourcing) ไปประยุกต์ใช้ 

1.3 ขอบเขตการวิจัย  
1.3.1 ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดหาอย่างรับผิดชอบ (Responsible Sourcing: RS) โดยศึกษาจาก

ต้นแบบและทฤษฎีจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องการจัดการซัพพลายเออร์ตามหลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ 
จากหลักการตรวจสอบผู้ขายตามมาตรฐานและข้อก าหนดของ SEDEX ซึ่งเป็นมาตรฐานที่อยู่ภายใต้หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ 
เพื่อศึกษาหลักการและระเบียบวิธีการตรวจสอบซัพพลายเออร์และความสอดคล้องกันระหว่างมาตรฐานและหลักการจัดหา
อย่างรับผิดชอบ และประโยชน์ท่ีองค์กรได้รับจากการปฏิบัติงานภายใต้หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ 

1.3.2 กลุ่มประชากรคือบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่เข้ามา
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและประสบความส าเร็จ โดยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เพือ่น ามาศึกษาและท าการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มบริษัทที่ใช้ทฤษฎีหรือ
หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ (Responsible Sourcing: RS) จ านวน 5 บริษัท และน ามาศึกษาวิจัยและสรุปผล โดยใช้
การสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึก (In-depth Interview) (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี, 2554 : 180-182) 

1.4 กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดซ้ือจัดหา (Procurement process) 
1. การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection) 
2. การประเมินผู้ขาย (Supplier Evaluation) 
3. การบริหารผู้ขายและสัญญา (Supplier and 
Contract Managements) 
หลักปฏิบัติของการจัดหาอย่างรับผิดชอบ  
(Responsible sourcing) 
1. แรงงาน (Labour standard) 
2. ความปลอดภัยและชีวอนามัย (Safety and Health) 
3. สิ่งแวดล้อม (Environment) 
4. หลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Business Practices) 

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้หลักการ
(Responsible Sourcing) 
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ภาพที ่1 องค์ประกอบทั้ง 7 หลักของการรับผิดชอบต่อสังคม 
ที่มา : (ดัดแปลงจาก The Global Compact office and BSR in Supply Chain Sustainability, 2010: 36) 
 

 
ภาพที่ 2 กระบวนการตรวจสอบการจัดหาอย่างรับผิดชอบของ SEDEX 
ที่มา : (ดัดแปลงจาก SEDEX Supplier Workbook, 2012: 43) 
 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้ศึกษาได้ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและประโยชน์ของการจัดหา
อย่างรับผิดชอบและข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และเครื่องมือในการตรวจประเมินประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์เกี่ยวกับ
การจัดหาอย่างรับผิดชอบจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้ โดยท าการคัดเลือกหลักการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ใช้หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ
ที่บริษัทต่างชาติผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย ซึ่งจากการค้นคว้าข้อมูล ผู้จัยได้น าเอาหลักการของ 
SEDEX มาให้เป็นบรรทัดฐานและสังเคราะห์กรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อศึกษาเครื่องมือและประโยชน์ของการจัดหาอย่างรับผิดชอบ  

จากนั้นผู้ศึกษาท าการวิจัยเชิงคุณภาพ จาก 5 บริษัทข้ามชาติช้ันน าที่ได้ท าการคัดเลือก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึก 
(In-depth Interview) จากผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจจัดซื้อจัดหา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ 
(Responsible Sourcing) ภายใต้เครื่องมือ SEDEX ในการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการภายในองค์กร และเพื่อสนับสนุน
ความน่าเช่ือถือและการครอบคลุมของกลุ่มประชากรให้เป็นไปตามหัวข้องานวิจัย จึงได้พิจารณาข้อมูลและสถิติจากสถาบันจัดอันดับ
ทางธุรกิจระดับโลกจ านวน 3 สถาบัน ที่มีเกณฑ์การคัดเลือกและผลการจัดอันดับที่มีความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพร่วมด้วย 
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ใช้เวลาในการสัมภาษณ์บริษัทละ 1 ท่าน ใช้เวลาครั้งละ 40 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง รวมระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2557 ถึง เดือนมกราคม 2558 รวมระยะเวลาการศึกษา 60 วัน 

ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ออกแบบองค์ประกอบหลักโดยอ้างอิงจากกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 องค์ประกอบ ดังนี ้

1. เพื่อศึกษากระบวนการอของการจัดซื้อจัดหา (Procurement Process) 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยของการใช้หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ (Responsible Sourcing) 
3. เพื่อศึกษาประโยชน์ของการจัดซื้อจัดหาภายใต้การประยุกต์ใช้หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบทั้ง 4 ด้าน 
4. สรุปผลวิจัย 
ผู้ศึกษาได้เขียนรายงานผลข้อมูลที่ได้จากการท าวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยน าข้อมูล

ที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา และอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ร่วมวิเคราะห์ค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยจ านวน 5 บริษัท และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมารวบรวม
เป็นข้อมูลรายกรณีของกลุ่มตัวอย่างแต่ละบริษัท โดยวิธีการถอดเทปบทสัมภาษณ์ และตรวจสอบเนื้อหาการสัมภาษณ์โดยอ่านบท
สัมภาษณ์ทั้งหมดเปรียบเทียบกับการฟังเทปสัมภาษณ์ซ้ าหลายรอบ และน าเนื้อหาที่ได้ส่งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ของแต่ละบริษัทตรวจดู
อีกครั้งก่อนน าลงในรายงานการวิจัย 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้และประโยชน์ของการใช้หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ ของกลุ่มบริษัทต่างชาติที่ผลิตสินค้า
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย ครั้งนี้สามารถวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยแยกออกเป็น 3 
ส่วนประกอบ ดังนี ้

3.1  การประยุกต์ใช้ปัจจัยของทฤษฎีและหลักการของการจัดหาอย่างรับผิดชอบ 
3.2  เครื่องมือของการจัดหาอย่างรับผิดชอบในการตรวจประเมินผู้ขาย 
3.3 ประโยชน์ท่ีองค์กรได้รับจากการประยุกต์ใช้หลักการการจัดหาอย่างรับผิดชอบ 

 โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตาม 4 ข้อหลักได้ ดังนี ้
1) ด้านแรงงาน (Labor Standard) 
 ผลการศึกษา พบว่า บริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการประเมินผู้ขายด้านแรงงาน  เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขาย

มีจริยธรรมในการบริหารจัดการแรงงานภายใต้กฎหมายแรงงานที่ก าหนด เพราะผู้ขายจะต้องตระหนักถึงหลักการปฏิบัติของการเป็น
ผู้ขายที่ดี  ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ในการตรวจสอบการจัดหาอย่างรับผิดชอบ  ผู้ขายจะต้องมีความชัดเจนและสามารถอธิบายถึง
วิธีการจัดการแรงงานแก่ผู้ตรวจสอบได้    

2) ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย (Safety and Health) 
 ผลการศึกษา พบว่า บริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการประเมินผู้ขายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย   

เนื่องจากความปลอดภัยและชีวอนามัยมีส่วนส าคัญต่อแรงงานและลูกจ้าง อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีประสิทธิภาพ และ
คุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัท ซึ่งผู้ขายควรผ่านการประเมินและมีแผนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนา
ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
 ผลการศึกษา พบว่า บริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการประเมินผู้ขายด้านสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากหลักดังกล่าว

ช่วยให้ผู้ขายตระหนักถึงความส าคัญของการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะเห็นว่าได้ว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปจะกังวล
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมถึงการจัดการของเสีย  ขยะ และน้ าเสีย  บางบริษัทจะให้
ความส าคัญกับการน าของเสียกลับไปใช้ใหม่ เช่น การน าของเสียไปผลิตพลังงานทดแทน 

4) ด้านหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Business Practices) 
 ผลการศึกษา พบว่า บริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการประเมินผู้ขายด้านหลักปฏิบัติทางธุรกิจ  เนื่องจากเป็น

ส่วนส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจระหว่างองค์กรกับผู้ขาย   โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจประเมินจากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก รวมถึงการตรวจสอบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO HCCP และการจัดหาอย่างยังผิดชอบ เป็นหลักเกณฑ์เพื่อใช้ยึดถือ
ปฏิบัติในการคัดเลือกผู้ขาย 
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4. อภิปรายผลผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้และประโยชน์ของการใช้หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทต่างชาติที่ผลิตสินค้า

ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย ครั้งนี้สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ปัจจัยของการน าทฤษฎีและหลักการการจัดหาอย่างรับผิดชอบไปประยุกต์ใช้  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย น าขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดหาผู้ขาย มาเป็นกรอบในการศึกษา คือ การคัดเลือกผู้ขาย  การประเมิน

ผู้ขาย และการบริหารผู้ขาย โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้มีการน าหลักการจัดการหาอย่างรับผิดชอบมาใช้ในขั้นตอนการจัดหา
ผู้ขายท้ัง 3 ขั้นตอนข้างต้น  โดยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการน าหลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบมาใช้ในการคัดเลือกผู้ขาย คือ 
กระบวนการปฏิบัตินั้นต้องเอื้อต่อการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม  กล่าวคือ หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ 
ที่น ามาใช้จะต้องสะท้อนให้บริษัทเห็นว่า  ประโยชน์ที่บริษัทน ากระบวนการดังกล่าวมาใช้คืออะไร  เช่น ช่วยให้บริษัทได้ผู้ขายที่มี
กระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้าต่างประเทศ สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพเหมาะสมกับราคา มีกระบวนการ
ผลิตที่ปลอดภัย และเมื่อบริษัทน าสินค้ามาใช้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคของบริษัท  และที่ส าคัญคือเป็นผู้ขายที่ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย ซึ่งไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อบริษัทในระยะยาว เป็นต้น สอดคล้องกับ วิทยา สุหฤทด ารง (2546) ที่กล่าวว่า 
การคัดเลือกผู้ขาย เป็นการสนับสนุนแผนธุรกิจและรูปแบบการปฏิบัติการของบริษัท สิ่งที่ก าหนดขึ้นเพื่อท าการคัดเลือกผู้ขาย ท าให้
องค์กรเข้าใจถึงความส าคัญที่เกี่ยวกับศักยภาพของผู้ขายได้อย่างลึกซึ้ง นอกเหนือจากราคาสินค้าและเง่ือนไขทางการค้าแล้วการ
ประเมินคุณค่าจากศักยภาพของผู้ขายจะต้องได้รับการพิจารณาด้วย  เช่นเดียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการน าหลักการจัดหา
อย่างรับผิดชอบมาใช้ในขั้นตอน การประเมินผู้ขาย คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นจะต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานในการประเมินผู้ขายได้
มีประสิทธิภาพมากกว่ากระบวนการปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดข้อจ ากัดในการประเมินผู้ขาย กล่าวคือ ขั้นตอนการประเมิน
ผู้ขายจะให้ความส าคัญกับราคา และคุณภาพของสินค้าบริการ  ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการเงิน 
เช่น ราคาสินค้า และด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ความน่าเช่ือถือและศักยภาพของผู้ขาย ทั้งนี้อาจแตกต่างกันตามประเภทและลักษณะ
งาน เช่น การประเมินผู้ขายสินค้าหรือบริการที่ต้องมีการปฏิบัติงานในบริษัทอาจให้น้ าหนักความส าคัญกับปัจจัยด้านความปลอดภัย
มากกว่าปัจจัยด้านราคา ในขณะที่การประเมินผู้ขายสินค้าหรือของพรีเมี่ยมจะให้น้ าหนักความส าคัญกับราคามากกว่าความปลอดภัย 
การผสานแนวคิดการจัดหาอย่างรับผิดชอบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อ องค์กรควรระมัดระวังในเรื่องของ
การบั่นทอนความใส่ใจในสังคมและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของซัพพลายจากการสั่งซื้อท่ีไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การสั่งซื้อ
อย่างเร่งด่วน การเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อในระยะเวลากระช้ันชิด หรือการสั่งให้ผู้ขายผลิตสินค้าเกินกว่าความสามารถที่จะผลิตได้ ซึ่ง
จะเป็นที่สิ่งช้ีน าให้เกิดการท างานล่วงเวลาและการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ ที่องค์กรต้องหลีกเลี่ยง (International Chamber of 
Commerce: ICC, 2008 : 5-14) ส่วนสุดท้ายคือ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบในขั้นตอนการบริหารผู้ขาย
และสัญญา ซึ่งบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่ให้ความส าคัญการบริหารสัญญาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท  คือ ความยั่งยืนและการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทกับผู้ขาย  เช่น การน าหลักการดังกล่าวมาใช้ช่วยให้บริษัท
ได้ผู้ขายที่มีธรรมาภิบาลไม่มีการจ่ายสินบนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับพนักงานของบริษัทอันจะส่งผลเสียต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทในระยะยาว  มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อตกลงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สอดคล้องกับ Cecilia Bratt et al. (2013) ที่ศึกษาการจัดจ้างภาครัฐสีเขียว ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการ
พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสีเขียวคือความโปร่งใส การมีเอกสารรองรับ และการให้ความร่วมมือจากผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน 

เคร่ืองมือการจัดหาอย่างรับผิดชอบในการตรวจประเมินผู้ขาย  
ในงานวิจัยนี้ใช้หลักการของ “SEDEX” หรือ Supplier Ethical Data Exchange เป็นกรอบคิดการประเมินผู้ขายภายใต้

หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ บริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่า SEDEX เป็นเครื่องมือ จัดมาตรฐานของผู้ขาย  เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าผู้ขายมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และมีคุณภาพมาตรฐานอันจะสร้างให้เกิดการด าเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืน แต่ไม่
สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  เพราะการคัดเลือกผู้ขายยังจ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่ง SEDEX ก็มีขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซ้อนยากที่ผู้ขายทุกรายจะสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้ ในทางปฏิบัติบริษัทจะ
มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของบริษัทภายใต้ข้อกฎหมายของประเทศพร้อมกับการอ้างอิงเกณฑ์การปฏิบัติภายใต้ข้อก าหนดของ SEDEX 
เพื่อให้เกิดการปรับตัวของผู้ขายในระยะยาว สอดคล้องกับ Mette Alberg Mosgaard (2014) ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงหลัก
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ปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดหาอาจไม่จ าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ เครื่องมือ 
กระบวนการ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม จะเกิดผลดีที่สุดหากผู้ปฎิบัติงานน าความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการท างานได้อย่างแท้จริง 

มุมมองต่อการประเมินผู้ขายภายใต้หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ ภายใต้เครื่องมือ “SEDEX” คือ ด้านแรงงาน ด้านความปลอดภัย
และชีวอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านหลักปฏิบัติทางธุรกิจ พบว่า    

1) ด้านแรงงาน มีความส าคัญเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขายมีจริยธรรมในการบริหารจัดการแรงงานภายใต้กฎหมายแรงงานที่ก าหนด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขายจะต้องเคารพในสิทธิและคุณค่าของแรงงาน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีมนุษยธรรม  ซึ่งหลักเกณฑ์
ของ “SEDEX”  (SEDEX Supplier Workbook, 2012: 4-32) ระบุว่า ผู้ขายสินค้าและบริการต้องจัดให้ลูกจ้างท างานโดยปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอุตสาหกรรมที่ก าหนดในเรื่องของช่ัวโมงการท างานปกติและช่ัวโมง
การท างานล่วงเวลา รวมถึงช่วงพัก ช่วงพักระหว่างงาน วันหยุด และการลาคลอดและลาเพื่อดูแลบุตร ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้
ก าหนดไว้ ผู้ขายสินค้าและบริการต้องไม่ก าหนดให้มีช่ัวโมงการท างานที่เกินกว่า 60 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ต้องก าหนดให้ลูกจ้าง
มีวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวันหลังจากที่ท างานมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหกวัน และการท างานล่วงเวลาจะต้องเป็นไปโดยความยินยอม
อันสมัครใจจากลูกจ้าง และต้องให้ค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างที่ท างานล่วงเวลาในอัตราพิเศษ แต่บริษัทส่วนใหญ่เห็นว่า การปฏิบัติ
ทีสู่งกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนดควรจะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดที่แตกต่างกนัของบริษัท    

2) ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย การประเมินผู้ขายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย เนื่องจากความปลอดภัยของ
แรงงานและลูกจ้าง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพของสินค้าบริการของบริษัท  โดยผู้ขายควรผ่านการประเมิน
และมีแผนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความปลอดภัยของอาคาร ทางหนีไฟ รวมถึง
การดูแลเรื่องความสะอาดของผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิต  ความปลอดภัยในการผลิต  การก าหนดให้มีระบบป้องกันและการแจ้ง
เตือนเมื่อเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต  ในเบื้องต้นทุกบริษัทจะต้องปฏิบัติให้ได้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์และแรงงาน ซึ่งหลักเกณฑ์ของ “SEDEX”  (SEDEX Supplier Workbook, 2012 : 138-159) ระบุว่า 
ผู้ขายสินค้าและบริการต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง โดยใน
ขั้นต่ าผู้ขายสินค้าและบริการต้องจัดเตรียมน้ าดื่ม แสงไฟและอุณหภูมิที่พอเหมาะ การระบายอากาศและสุขอนามัยที่ดี และอุปกรณ์
ความปลอดภัย  รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่ท างานที่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกพร้อมไว้เป็นอย่างน้อย ยิ่งไปกว่านั้น โรงงานจะต้องสร้าง
และได้รับการบ ารุงรักษาตามมาตรฐานที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด  แต่ทั้งนี้บริษัทต่างชาติบางส่วนเห็นว่า โดยปกติ
กระบวนการการปฏิบัติด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอยู่แล้ว เช่น การมี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นในเบื้องต้นทุกบริษัทจะต้องปฏิบัติให้ได้
ครบถ้วนตามทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์และแรงงาน   

3) ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทต่างชาติส่วนใหญ่ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
จะครอบคลุมถึงการจัดการของเสีย  ขยะ และน้ าเสีย  บางบริษัทให้ความส าคัญกับการน าของเสียกลับไปใช้ใหม่ เช่น การน าของเสีย
ไปผลิตพลังงานทดแทน  บริษัทใดมีแนวคิดในการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่เกินกว่ามาตรฐานก าหนดก็จะได้รับความสนใจมากขึ้น แต่
ทั้งนี้ในประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมโรงงานซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และ   ข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ในเบื้องต้นผู้ขายต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายโรงงานที่ก าหนดอยู่  ซึ่งหลักเกณฑ์ของ “SEDEX” (SEDEX Supplier Workbook, 
2012 : 224-241) ระบุว่า ผู้ขายสินค้าและบริการต้องบ่งช้ีให้เห็นถึงวัตถุ สารเคมีและสารอันตราย และด าเนินการให้มีการจัดส่ง 
เคลื่อนย้าย จัดเก็บ รีไซเคิล ใช้ซ้ าและก าจัดวัตถุ สารเคมีและสารอันตรายเหล่านั้นอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ สารเคมีและสารอันตรายทั้งหมดอย่างเคร่งครัด ผู้ขายสินค้าและบริการต้องปฏิบัติตามการ
ก าจัดการใช้วัตถุและข้อก าหนดเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด ผู้ขายสินค้าและ
บริการต้องด าเนินการให้ลูกจ้างได้ตระหนักถึงและได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์    

4) ด้านหลักปฏิบัติทางธุรกิจ  บริษัทต่างชาติส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการประเมินผู้ขายด้านหลักปฏิบัติทางธุรกิจ  
โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจประเมินจะยึดถือหลักปฏิบัติเดียวกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและพิจารณาการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการรองรับ
การปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้ขายและบริษัทตระหนักถึงความส าคัญด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทว่า 
ผู้ขายมีความรับผิดชอบต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม และคน  โดยอ้างอิงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ปฏิบัติอย่างเข้าใจและ
ถูกต้อง เช่น การน าหลักการดังกล่าวมาใช้ช่วยให้บริษัทได้ผู้ขายที่มีธรรมาภิบาลไม่มีการจ่ายสินบนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
พนักงานของบริษัทอันจะส่งผลเสียต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว  ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ “SEDEX” (SEDEX 
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Supplier Workbook, 2012 : 350-384) ที่ระบุว่า ผู้ขายสินค้าและบริการต้องไม่กระท าการทั้งทางตรงหรือผ่านตัวแทน
ในการที่จะเสนอหรือสัญญาจะให้ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมใดๆ เพื่อที่จะด ารงไว้ซึ่งการด าเนินธุรกิจ
หรือรับเอาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ จากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชการหรือเอกชน ผู้ขายสินค้าและบริการต้องไม่จ่าย
หรือยอมรับสินบน จัดเตรียมหรือยอมรับเงินทุจริต และต้องไม่ด าเนินการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิด หรือท าให้คู่ค้าของตนละเมิด
กฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านการต่อต้านการติดสินบน 

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับการน าหลักการจัดซื้ออย่างรับผิดชอบมาใช้ในการบริหารการจัดซื้อ มองได้ 2 มิติ คือ 
“มิติภายใน” ช่วยให้กระบวนการท างานขององค์กรมีระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  สามารถเช่ือมโยงการปฏิบัติงานระหว่างฝ่าย
จัดซื้อกับส่วนงานอ่ืนๆ ให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานภายในกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นอันจะก่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ  “มิติภายนอก” สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ผู้บริโภคได้รับสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งเป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองผู้ขายที่มีคุณภาพและท าให้ได้
ผู้ขายที่มีคุณภาพตามแนวจริยธรรมในการท าธุรกิจของบริษัท 

ประโยชน์ขององค์กรที่ได้รับจากการใช้หลักการการจัดหาอย่างรับผิดชอบ  
ในงานวิจัยฉบับนี้สามารมองได้ 2 มิติ คือ “มิติภายใน” ช่วยให้กระบวนการท างานขององค์กรมีระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

สามารถเช่ือมโยงการปฏิบัติระหว่างฝ่ายจัดซื้อกับส่วนงานอื่นๆ ให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานภายในกฎเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นอันจะก่อให้เกดิความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ  “มิติภายนอก” สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาพลักษณ์
ที่ดีต่อองค์กร ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งเป็นเครื่องมือช่วยคัดกรอง
ผู้ขายที่มีคุณภาพและท าให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพตามแนวจริยธรรมในการท าธุรกิจของบริษัท  ก่อให้เกิดหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ยังยืน  
สอดคล้องกับ กรณีตัวอย่างของบริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ ท่ีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก EICC 
(Industry Citizenship Coalition) เพื่อเรียกร้องให้ผู้ขายของตนระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบในการผลิตคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยการให้ผู้ขายประเมินตนเองว่ามีส่วนในการสร้างความเสี่ยงต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง จากนั้น HP จะท าการทบทวนและให้แจ้งผลของการประเมินแก่ผู้ขายเหล่านั้นเพื่อให้ด าเนินการปรับปรุงใน
ส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขายได้เข้าใจในจุดมุ่งหมายและความต้องการของ HP ได้อย่างชัดเจนและ
สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือ Code of Conduct ของ HP มากยิ่งขึ้น (The Global Compact office and BSR in 
Supply Chain Sustainability,  2010 : 35) 
5. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จากผลการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
5.1 ผู้สนใจควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการน าหลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบระหว่างบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

และขนาดใหญ่  ทั้งในมิติของสัมฤทธิ์ผล  ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่อาจจะเกิดขึ้นจากขนาดของบริษัทที่แตกต่างกัน 
5.2 ผู้สนใจควรศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของบริษัทขนาดเล็ก หรือ SME ต่อการน าหลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบ  

มาใช้ 
5.3 ผู้สนใจสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดหากับ

ประเภทอุสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น เพื่อประเมินถึงความจ าเป็นของการใช้หลักการจัดหา
อย่างรับผิดชอบ 

5.4 ผู้สนใจสามารถน าขอ้มูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปวัดประสิทธิภาพของการจัดหาอย่างรับผิดชอบภายในองค์กร ในกรณี
ทีอ่งค์กรมีการใช้หลักการจัดหาอย่างรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดหา 
6. กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.อรอุมา รัตนศรีปัญญะ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้
กรุณาให้ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ส าเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ค าแนะน า แก้ไขและ
ตรวจสอบเนื้อหา เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจนท าให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์และ
เจ้าของงานวิชาการต่างๆ ที่ผู้ศึกษาได้อ้างถึง รวมถึงคุณหทัยรัตน์ เจริญมหรรชัย ที่ช่วยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเก็บ
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ข้อมูลต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในงานวิจัยนี้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่ง 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบความดีให้แด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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การพัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนเจริญ อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 

The Development of Community Enterprise's Accounting System: 
A Case of  Don chareon Agricultural House Wife Group, Ban lad District, Petchaburi Province 

รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์ 
สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเจริญ อ าเภอบ้านลาด 

จังหวัดเพชรบุรี ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีส าหรับวิสาหกิจชุมชนของ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนเจริญ อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี โดยจ ากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะระบบบัญชีของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ  

ผลจากการศึกษาพบว่ากิจกรรมหลักคือการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ น้ าพริกแกงชนิดต่างๆ โดยที่กลุ่มได้รับ
ซื้อวัตถุดิบจากสมาชิกและราษฎร์ในหมู่บ้านใกล้เคียงมาท าการผลิตและจ าหน่ายซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้พัฒนาและขยายตัวข้ึน
ตามล าดับ อย่างไรก็ดี พบว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเจริญ ยังขาดระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้น แล้วออกแบบระบบบัญชีเพื่อให้กลุ่มฯ ได้น ามาใช้ปฏิบัติ ท าให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเจริญสามารถใช้ระบบบัญชี
ที่สอดคล้องกับกิจกรรมด้านต่างๆ และเป็นระบบบัญชีที่มีความถูกต้องได้มาตรฐานตามหลักบัญชี และจากการติดตามผล
การปฏิบัติงาน พบว่า แม้ว่ากลุ่มจะยังไม่ได้ใช้ระบบบัญชีที่ออกแบบไว้ทั้งหมดก็ตาม แต่ทางกลุ่มได้ใช้ระบบบัญชีดังกล่าวประมาณ
ร้อยละ 80 ของทั้งหมด 
ค าส าคัญ :  ระบบบัญชี,  วิสาหกิจชุมชน  

Abstract 
The purpose of this action research was to investigate and develop the existing accounting system of 

Donchareon Farmer House Wife Group, Banlad District, Phetchaburi Province with particular focus on the 
accounting system of the main products.  

 The findings revealed that major activities of the mentioned group are the production and sales 
various kinds of chili pastes. The raw materials used in the production were bought from the group’s members 
and the neighbours. The growth of production and sales increased continuously. However, it was found that 
the group still lacked standard accounting system. Only revenues and expenses were recorded. These data do 
not suffice in the decision-making. Therefore, the researcher analyzed the problems, designed and introduced 
appropriate accounting system for the group. Although the newly introduced accounting system has not been 
completely practiced, 80 percent of the whole procedures has been satisfactorily operated.   
Key words:  accounting system, community enterprise 
 
1.  บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนับเป็นพื้นฐานของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอีก

รูปแบบหนึ่ง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) กล่าวคือ การร่วมมือกันผลิต สร้างอาชีพและ
รายได้ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านอื่นๆ เป็นการกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนสามารถขับเคลื่อนไปด้วยดี ในการนี้ 
นอกจากจะต้องมีการบริหารจัดการในด้านผลิตและจ าหน่ายแล้ว สิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการจัดท าระบบบัญชี ซึ่งเป็นการรวบรวม
จัดเก็บข้อมูลในกิจกรรมต่างๆ ของการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถจัดเก็บเป็นหลักฐานทางด้านการบัญชีและ
ด้านการเงิน ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน เพื่อน ามาประมวลผลและสรุปผลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สุขเกษม ลางดุลเสน, 2554 : 4) ดังนั้น ระบบบัญชีจึงเป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ลดความเสี่ยงในการประกอบ
ธุรกิจ และสร้างความเช่ือมั่นและเช่ือถือได้ (วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย, และประจิต หาวัตร, 2551 : 7) อีกทั้งยังเป็นหลักฐาน
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ในการด าเนินการในด้านต่างๆ ของกลุ่มที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา อันเป็นหัวใจส าคัญของหลักการด าเนินงานที่มี
ความโปร่งใสและมีธรรมมาภิบาลของวิสาหกิจชุมชน   

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนเจริญ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนึ่ง 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ผลิตอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้แม่บ้านมีรายได้ มีอาชีพ
เสริมรู้จักการออมเงิน สร้างความอยู่ดีกินดีให้สมาชิกและครอบครัว 

 จากการส ารวจสภาพท่ัวไปของกิจการของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเจริญในเบื้องต้น  พบว่า นอกจากกลุ่มฯ ประสบ
ปัญหาในการด าเนินงานด้านการผลิตสินค้าบางอย่าง อาทิ การผลิตน้ าพริกแกงของกลุ่มฯ ยังมีศักยภาพในการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ อย่างจ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารซึ่งใช้เป็นโรงผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ยังคับแคบแล้วยังพบว่า ในปัจจุบันทางกลุ่มฯ 
ยังไม่ได้จัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบ จึงท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการบางประการ เช่น ไม่ทราบต้นทุนและผลประกอบการ
ที่แท้จริง การควบคุมภายในด้านสินค้าและวตัถุดิบคงคลังไม่รัดกุม และไม่สามารถวางแผนการบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้ 
เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า หากมีการศึกษาวิจัยถึงการจัดท าบัญชีในปัจจุบันของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เพื่อน าไปสู่
การเสริมสร้างความรู้ โดยการพัฒนาระบบบัญชีอย่างเหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ จะช่วยท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มี
ระบบบัญชีที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม มีข้อมูลด้านบัญชีในการบริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพ  
ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเงินในการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า การลงทุนที่เหมาะสม การพยากรณ์สถานะการเงินของกลุ่ม รวมถึงการบริหาร
จัดการหนี้สินของกลุ่มชุมชนนี้อย่างเหมาะสม 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีส าหรับวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนเจริญ อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 เป็นการศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีส าหรับวิสาหกิจชุมชนที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ดอนเจริญ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยในที่น้ี จะจ ากัดเฉพาะระบบบัญชีของผลิตภัณฑ์น้ าพริกแกงอันเป็นกิจหลักของกลุ่ม  
2.  วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งหมายถึง การวิจัยที่จะน าไปสู่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์เฉพาะนั้นๆ  ต่อจากนั้น ก็จะเป็นการศึกษาวิธีการหรือ
หาแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในการแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกับบุคลากรของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบ
เฉพาะเจาะจง ซึ่งในที่น้ีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเจริญ ต าบลบ้านหาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  โดยเริ่มต้น
จากการศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดท าบัญชีของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเข้าไปศึกษาและส ารวจหลักฐานและเอกสารต่างๆ 
ในทางบัญชี รวมทั้งการสัมภาษณ์และสอบถามคณะกรรมการของกลุ่มแม่บ้านฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดท าบัญชี  
เมื่อพบปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ ก็จะท าการบันทึกไว้ เพื่อน ามามาศึกษาหาวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งก็คือ
การน าเอาระบบบัญชีที่มีความถูกต้องและเหมาะสมไปน าเสนอเพื่อให้คณะกรรมการของกลุ่มพิจารณา เมื่อทางกลุ่มเห็นด้วย ผู้วิจัย
ก็ได้เข้าไปให้ความรู้และแนะน าช่วยเหลือในการท าความเข้าใจกับระบบบัญชีใหม่ที่จะน าไปใช้ส าหรับกลุ่มฯ ตลอดจนการเตรียมการ
ดา้นเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นต้องมีและต้องใช้กับระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

การด าเนินการวิจัยนี้เริ่มจากข้ันศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์บุคคล ในที่นี้คือคณะกรรมการของกลุ่ม
แม่บ้าน จ านวน 5  คน และผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่คณะกรรมการรวม 8 คน ตามด้วยขั้นปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้
ในขั้นนี้ ได้แก่ เอกสารและคู่มือการการจัดท าบัญชีส าหรับวิสาหกิจชุมชน โดยที่ผู้วิจัยเป็นผู้ให้ความรู้และแนะน าแนวทางต่างๆ 
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง  

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีส าหรับกลุ่มแม่บ้านดอนเจริญ โดยแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินการกิจกรรมและปัญหาในทางปฏิบัติ
ต่างๆ ของกลุ่มแม่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชีในขณะนั้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมได้จากการ
ส ารวจ สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มฯ ส่วน ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ 
ข้อมูลที่มีการเก็บรวมรวมไว้แล้วโดยกลุ่มฯ เอง เช่น สมุดรับจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน รายงานผลการด าเนินงาน เป็นต้น นอกจากนั้น 
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ยังต้องใช้ข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รวบรวมไว้ในรูปแบบต่าง ได้แก่ ต ารา หนังสือ เอกสาร  รายงานการวิจัยและการศึกษาอิสระ 
คู่มือการจัดท าบัญชี   เป็นต้น 

ข้อมูลในด้านต่างๆ ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากเก็บรวบรวม โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานและ
การจัดท าบัญชีของกลุ่มแม่บ้านฯ จะถูกน ามาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจัดท าบัญชีส าหรับวิสาหกิจโดยทั่วไป  ทั้งนี้ 
ก็เพื่อค้นหาข้อบกพร่องของการจัดท าบัญชีของกลุ่มแม่บ้านฯ เมื่อค้นพบข้อบกพร่องต่างๆ แล้ว ก็น ามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ในแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าว โดยน าเอาแนวคิดเกี่ยวกับระบบบัญชี (ภัทรา เรืองสินภิญญา, 2542 : 5) และการออกแบบเอกสาร
บัญชี (วิไล วีระปรีย จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต  หาวัตร, 2551 : 15) รวมทั้งผลการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ 
ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงนี้เป็นกระบวนการในการปฏิบัติ ได้เริ่มต้นจากการเลือกระบบบัญชีที่เหมาะสมมาให้กลุ่ม
แม่บ้านฯ ได้ทดลองปฏิบัติระยะหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่ามีอุปสรรคในการจัดท าบัญชีในระบบใหม่หรือไม่ อย่างไร ถ้ามีก็จะมีปรับปรุง
แก้ไขทั้งในตัวระบบและการปฏิบัติ จนสามารถใช้ระบบบัญชีแบบใหม่อย่างมีประสิทธิผลและเป็นที่พอใจของกลุ่มฯ  
3.  ผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาวิจัยและด าเนินงานในที่นี้ แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้  ส่วนแรก คือ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรดอนเจริญ ส่วนที่สอง คือ ระบบบัญชีและวิธีการจัดท างบประมาณของกลุ่ม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ส่วนที่สาม 
การปฏิบัติการ และส่วนที่สี่ การติดตามผล  ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปนี้  

3.1  ส่วนแรก : ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเจริญ 
  3.1.1  ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม  
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนเจริญ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านสระพัง ต าบลบ้านหาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ท านา ท าไร่ และท าสวน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเจริญเป็น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2539  ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556) มีสมาชิกท้ังสิ้น 112 คน 
การจัดตั้งกลุ่มดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2535 จากการที่กลุ่มแม่บ้านได้เข้าร่วมโครงการออมเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษามหาราชินี  
ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมเงินออมในกลุ่มแม่บ้าน ต่อมา ชาวบ้านในชุมชนประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ น่ันคือ ผลผลิตของ
ชาวบ้านในชุมชนอันได้แก่ มะนาว พริกขี้หนู ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด เป็นต้น มีปริมาณมากจนล้นตลาด ท าให้ต้องขายได้ในราคาต่ า 
มีก าไรน้อย และในบางปีอาจไม่คุ้มทุน ดังนั้น สมาชิกในชุมชนจึงได้ร่วมมือกันหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว และได้ตกลงกันที่จะน าเอา
พืชผักดังกล่าวมาแปรรูปเป็นอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ นอกจากจะช่วย
แก้ปัญหาผลผลิตล้นเกินแล้ว ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกอีกทางหนึ่งด้วย ท้ังนี้ทางกลุ่ม
จึงได้คิดผลิตน้ าพริกแกงชนิดต่างๆ ขึ้น ต่อมาทางกลุ่มฯ ได้ขยายวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกิจกรรมของกลุ่มฯ จึงอาจแบ่งออกได้เป็น 3 กิจกรรมคือ การผลิตน้ าพริกแกง การออมทรัพย์ 
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันกิจกรรมที่โดดเด่นและถือเป็นกิจกรรมหลักของกลุ่มฯ คือ การผลิตน้ าพริกแกง
และการออมทรัพย์ 

  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเจริญ จัดเป็นวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า (ดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์, 2548 : 50) เนื่องจากเป็น
วิสาหกิจชุมชนที่สามารถน าออกสู่ตลาดใหญ่ได้ เพราะมีลักษณะเฉพาะตัว มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือคุณภาพดีในระดับมาตรฐาน 
สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทั่วไปได้  

  ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเจริญ บริหารงานในรูปของกรรมการ โดยมีกรรมการทั้งหมด 8 คน ประกอบด้วย
ต าแหน่งประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ ต าแหน่งละ 1 คน และฝ่ายการตลาด 3 คน  

 3.1.2  กิจกรรมและผลการด าเนินงานของกลุ่มฯ 
  กิจกรรมหลักของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเจริญประกอบด้วย 2 กิจกรรมดังนี ้
  1)   การออมทรัพย์ เมื่อ พ.ศ. 2535 กลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนเจริญได้เข้าร่วมโครงการเงินออมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

มหาราชินี  เป็นโครงการส่งเสริมเงินออมในกลุ่มแม่บ้านฯ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ “เนื่องใน
วโรกาสพระชนมายุครบ  60  พรรษา” กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธกส.) เมื่อครบ 5 ปี กลุ่มฯ จะถอนเงินออม
พร้อมดอกเบี้ยคืนให้สมาชิก  หลังจากนั้นกลุ่มฯ ได้หันมารับฝากเงินให้สมาชิก โดยมีระเบียบการออมเหมือนระยะแรก 
คือ ใช้ระยะเวลาการออม 5 ปี  คืนต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับสมาชิก แล้วก็จะเริ่มรับฝากเงินจากสมาชิกใหม่อีก  หลังจากที่กลุ่มได้ท า
การส่งเสริมเงินออมมาถึงปัจจุบัน  มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ  112  คน ฝากคนละ 100 บาท เงินฝากในส่วนนี้ สมาชิกที่เดือดร้อน



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

131 

สามารถกู้ไปใช้จ่ายในครอบครัวก่อนได้ โดยมีดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 บาทต่อเดือน สมาชิกแต่ละคนคนสามารถกู้ได้ไม่เกิน 5,000  
บาท ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 10  เดือน 

  2)  การผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มแม่บ้านดอนเจริญ ได้แก่ น้ าพริกแกงชนิดต่างๆ  เช่น 
น้ าพริกแกงเขียวหวาน น้ าพริกแกงเผ็ด น้ าพริกแกงป่า น้ าพริกแกงส้ม เป็นต้น โดยทางกลุ่มได้รับซื้อวัตถุดิบซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบ
ต่างๆ จากสมาชิกและราษฎร์หมู่บ้านใกล้เคียง ในระยะแรกๆ  มีการลองผิดลองถูกกันบ้าง และพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ อย่างค่อยเป็น
ค่อยไป จากการผลิตภัณฑ์แล้วส่งขายในหมู่บ้านเองและค่อยๆขยายตลาดออกไปมากขึ้น ท้ังรับค าสั่งซื้อจากโรงแรม จากแม่ค้า
ในตลาดสด จาก อบต. ในต าบลอื่นๆ ผลิตของกลุ่มแม่บ้านดอนเจริญถือได้ว่ามีคุณภาพและเป็นที่รู้จักพอสมควร โดยเฉพาะน้ าพริก
แกงส้มของกลุ่มฯ เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 129/2546) อีกด้วย 

3.2  ส่วนที่สอง : ระบบบัญชีและวิธีการจัดท างบประมาณของกลุ่ม  
 การศึกษาวิจัยและด าเนินงานตามโครงการวิจัยในครั้งนี้  ได้จ ากัดขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตน้ าพริกแกง  

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกับประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนเจริญ  ต าบลบ้านหาด  
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี คือ นางอุทัย  ฤทธิ์กล้า และผู้ท าบัญชี คือ นางเถิม  ทิมดี  จากการศึกษาได้มีข้อค้นพบในด้านต่างๆ 
ดังนี ้

3.2.1 การซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์  
 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่เป็นการรับซื้อมาจากสมาชิกในกลุ่มฯ  กล่าวคือ ถ้าที่ในครัวเรือนของสมาชิกคนใด

ปลูกวัตถุดิบอะไรไว้ เช่น มะนาว พริกขี้หนู ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด เป็นต้น ก็จะน าวัตถุดิบนั้นมาขายให้กับกลุ่มฯ  ส่วนวัตถุดิบอื่นๆ 
ที่กลุ่มฯ ไม่มีและสมาชิกในชุมชนไม่ได้ปลูก ก็จะหาซื้อจากตลาดนอกชุมชน โดยซื้อเป็นเงินสด  และเสมียนจะเป็นผู้ลงบันทึกบัญชีว่า
ซื้ออะไรบ้าง เป็นจ านวนเงินเท่าใด 

3.2.2 การผลิต 
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนเจริญ จะได้รับค าสั่งซื้อจากโรงแรม  แม่ค้าในตลาดสด  บุคคลทั่วไป  รวมไปจนถึงสมาชิก

ในหมู่บ้าน  แล้วจึงท าการผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้า  และเรียกเก็บเงินโดยมีการเก็บเป็นเงินสดเท่านั้น 
3.2.3 การบัญชี  
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนเจริญมีการคิดต้นทุนโดยการเก็บใบเสร็จไว้ แล้วให้เสมียนท าการลงบัญชีด้วยระบบมือ 

ว่าซื้อวัตถุดิบอะไรมาบ้าง จ านวนเงินเท่าใด และเมื่อขาย ก็จะบันทึกบัญชีว่ามีเป็นรายได้เท่าใด แล้วน ามาหักลบกัน  รายได้ส่วนที่หัก
จากต้นทุนแล้วจะแบ่งจ่ายค่าจ้างให้แก่สมาชิกกลุ่ม โดยคิดเป็นช่ัวโมงแรงงาน  ส่วนที่เหลือจากค่าจ้างแรงงานของสมาชิกกลุ่ม ก็จะ
เป็นก าไรของกลุ่มแม่บ้าน โดยจะมีการปันผลคืนให้กับสมาชิกตามสัดส่วนของหุ้นที่มีอยู่ตอนสิ้นปี 

3.3  ส่วนที่สาม : การพัฒนาระบบบัญชีและการปฏิบัติการ 
 จากข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและผลการด าเนินงานตลอดจนระบบบัญชีและวิธีการจัดท างบประมาณของกลุ่มแม่บ้านดอน

เจริญที่ผู้วิจัยได้รับทราบตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับ
ระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งผลการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าประยุกต์เพื่อท าการ ออกแบบระบบบัญชีที่เหมาะสมกับ
วิสาหกิจชุมชน ตามแนวคิดของระบบบัญชีที่จะน ามาใช้ใหม่ พร้อมก าหนดแบบฟอร์มหรือเอกสารที่ใช้บันทึกรายการให้เหมาะสมกับ
แต่ละระบบ ซึ่งแบบฟอร์มที่ท าขึ้นจะใช้เป็นเครื่องช่วยในการด าเนินงานและการควบคุมได้ (วิไล วีระปรีย จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต  
หาวตัร, 2551 : 22) โดยระบบบัญชีที่จะมาใช้ส าหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเจริญประกอบด้วยระบบต่างๆ 7 ระบบ ดังนี้  

 ระบบที่ 1 ระบบสินทรัพย์ถาวร ใช้ส าหรับควบคุมและตรวจสอบสินทรัพย์ถาวรของกลุ่มฯ ในระบบบัญชีนี้ยังประกอยด้วย
บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อยประเภทสินทรัพย์ ส่วนแบบฟอร์มที่จ าเป็นต้องมีในระบบนี้ได้แก่ บัญชีคุมยอดสินทรัพย์ถาวรและบัญชี
ย่อยประเภทสินทรัพย์ 

 ระบบท่ี 2 ระบบซื้อสด จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตและตรวจสอบการใช้วัตถุดิบต่างๆ ส่วนเอกสารหรือ
แบบฟอร์มที่จ าเป็นส าหรับระบบซื้อสดได้แก่ ใบสั่งซื้อ ใบส าคัญจ่ายเงิน ใบรับของ สมุดบันทึกต้นทุนก าไร สมุดเงินสด และบัญชีคุม
วัตถุดิบ ส่วนเอกสารส าคัญที่จะต้องมีในระบบผลิตได้แก่ ใบรับค าสั่งซื้อ ใบเบิกวัตถุดิบ และใบคุมสินค้า 

 ระบบที่ 3  ระบบผลิต เพื่อเป็นการควบคุมการผลิตและจัดท าเอกสารทางการบัญชีไว้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี 
เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ส่วนเอกสารส าคัญที่จะต้องมีในระบบผลิตได้แก่ ใบรับค าสั่งซื้อ ใบเบิก
วัตถุดิบ และใบคุมสินค้า เป็นต้น  
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 ระบบที่ 4 ระบบขาย เพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้องทางการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า สามารถบันทึกบัญชีได้ และ
ง่ายต่อการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบขายขึ้น ได้แก่ ใบรับค าสั่งซื้อ 
ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน บัญชีคุมสินค้า รวมไปถึงการจัดระบบการขายของกลุ่มแม่บ้านดอนเจริญขึ้นใหม่ 

 ระบบที่ 5 ระบบค่าแรงงาน เพื่อให้สมาชิกที่ท างานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของช่ัวโมงการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันได้ 
ผู้วิจัยจึงออกแบบสมุดคุมช่ัวโมงแรงงาน บัตรลงเวลาท างานแบบรายบุคคล ใบส าคัญจ่ายเงิน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบของทั้งสอง
ฝ่าย และยังมีการออกแบบบัตรลงเวลาให้มีเลขรหัสสมาชิกซึ่งจะถูกก าหนดโดยเสมียน  

 ระบบที่ 6 ระบบรับ-จ่าย ระบบรับเงินและจ่ายเงินถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ควบคุมและตรวจสอบเงินสดที่ถูกรับเข้ามาและจ่าย
ออกไป ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ส าหรับระบบรับเงินได้แก่ ใบส าคัญรับเงิน และสมุดเงินสด ส่วนเอกสารที่ต้องใช้ส าหรับระบบจ่ายเงิน
ได้แก่ ใบส าคัญจ่ายเงิน และสมุดเงินสด 

 ระบบท่ี 7 ระบบหุ้นสามัญ เนื่องจากการจดบันทึกการลงทุนซื้อหุ้นของทางกลุ่มแม่บ้านดอนเจริญเป็นการจัดท ากัน
อย่างง่ายๆ ผู้วิจัยจึงมีการออกแบบทะเบียนสมาชิกและหุ้น โดยเอกสารที่จ าเป็นในระบบนี้ ได้แก่ใบหุ้นสามัญและทะเบียนสมาชิก
และหุ้น   

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบบัญชีรวมทั้งเอกสารหรือแบบฟอร์มต่างๆ ที่จะใช้ประกอบกับการลงบันทึกลงบัญชีในแต่ละ
ระบบอย่างครบถ้วนแล้ว  ก็ได้น าระบบบัญชีที่ออกแบบไว้ ไปน าเสนอให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเจริญ เพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัญชี
โดยให้หันมาใช้ระบบบัญชีที่ได้ออกแบบให้ใหม่ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปฏิบัติ ทั้งขั้นตอนในการลงบัญชี  วิธีการบันทึกบัญชี 
การเก็บหลักฐานข้อมูลที่น ามาใช้บันทึกบัญชี  โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการบรรยายหรืออธิบายควบคู่ไปการสาธิตให้แก่กรรมการกลุ่ม
แม่บ้านที่ท าหน้าที่ด้านการบัญชี รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองปฏิบัติตามค าแนะน าจากผู้วิจัย ทั้งนี้ก็เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ดอนเจริญสามารถเปลี่ยนแนวปฏิบัติมาใช้ระบบบัญชีที่สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมของกลุ่มและเป็นระบบบัญชีที่มี
ความถูกต้องได้มาตรฐานตามหลักบัญชีต่อไป 

3.4  ส่วนที่สี่ : การติดตามผล   
    จากการติดตามผลในระยะแรกๆ พบว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงบัญชีได้ประสบกับปัญหาในการปฏิบัติงานตามระบบใหม่อยู่บ้าง 

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานยังไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
เกี่ยวกับหลักการบัญชี เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานล้วนมาจากสมาชิกของกลุ่มฯ ซึ่งต่างก็มีการศึกษาไม่สูงนัก การเรียนรู้ทางบัญชีจึงต้อง
ใช้เวลาพอสมควร 

  อย่างไรก็ดี เมื่อผู้วิจัยได้ติดตามผลในครั้งต่อมา พบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าแนะน าปรึกษาจากผู้วิจัย ประกอบกับการสั่ง
สมประสบการณ์กับระบบบัญชีแบบใหม่ไปได้ระยะหนึ่ง ก็สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น แต่กระนั้นก็ตาม จากการติดตามผล
ในการปฏิบัติงานหลังจากที่ได้พัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มประมาณครึ่งปี ก็ยังพบว่า กลุ่มแม่บ้านฯ ยังไม่ได้ใช้ระบบบัญชีที่ออกแบบ
ไว้ท้ังหมด กล่าวคือ ทางกลุ่มได้ใช้ระบบบัญชีดังกล่าวประมาณร้อยละ 80 ของระบบทั้งหมด 
4.  อภิปรายผล 

หากพิจารณาตามประเภทของวิสาหกิจชุมชน (ดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์, 2548 : 55) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเจริญ อ าเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดเป็นวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า เนื่องจากเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สามารถน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดใหญ่ได้ 
เพราะมีลักษณะเฉพาะตัว มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือคุณภาพดีในระดับมาตรฐาน สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทั่วไปได้ 
ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มฯ คือ พริกแกงชนิดต่างๆ วัตถุดิบส่วนใหญ่ซื้อจากสมาชิกและชุมชนใกล้เคียงโดยจ่ายเป็นเงินสด เสมียนจะเปน็
ผู้ลงบันทึกบัญชีว่าซื้ออะไรบ้าง เป็นจ านวนเงินเท่าใด กลุ่มฯจะท าการผลิตตามค าสั่งของลูกค้า และเรียกเก็บเงินโดยมีการเก็บเป็น
เงินสดเทา่นั้น  

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเจริญยังไม่มีการจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบ แต่เป็นการจัดท าบัญชีอย่างง่าย โดยแสดงเฉพาะรายการ
รายรับและรายจ่ายเท่านั้น ยังขาดระบบบัญชีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพุทธมน สุววรรณอาสน์ (2556), ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์และ 
สุภชัย พาหุมันโต (2554) ผู้จัดท าบัญชีเป็นกรรมการของกลุ่มซึ่งมาจากสมาชิกที่เป็นคนในชุมชนนั้น มีระดับการศึกษาค่อนข้างต่ า
และไม่มีความรู้ทางด้านการบัญชีมาก่อน ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้สอดคล้องกับงานศึกษาของวัชรี ฮั่นวิวัฒน์ (2554)  

หลังจากที่ได้วิเคราะห์ลักษณะกิจกรรมของกลุ่มและวิธีการทางบัญชีของกลุ่มฯที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบ
บัญชีต่างๆ ที่จะน ามาใช้กับกลุ่มฯ รวม 7 ระบบ และได้น าระบบบัญชีที่ออกแบบไว้ ไปน าเสนอให้กลุ่มฯ เพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัญชี
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โดยให้หันมาใช้ระบบบัญชีที่ได้ออกแบบให้ใหม่ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปฏิบัติให้แก่กรรมการและผู้ท าบัญชีของกลุ่ม รวมทั้ง
ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองปฏิบัติ   

จากการติดตามผลในระยะแรกๆ พบว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงบัญชีได้ประสบกับปัญหาในการปฏิบัติงานตามระบบใหม่อยู่บ้าง ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานยังไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับ
หลักการบัญชี เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานล้วนมาจากสมาชิกของกลุ่มฯ ซึ่งต่างก็มีการศึกษาไม่สูงนัก การเรียนรู้ทางบัญชีจึงต้องใช้เวลา
พอสมควร 

อย่างไรก็ดีเมื่อผู้วิจัยได้ติดตามผลในครั้งต่อมา พบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าแนะน าปรึกษาจากผู้วิจัย ประกอบกับการสั่งสม
ประสบการณ์กับระบบบัญชีแบบใหม่ไปได้ระยะหนึ่ง ก็สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น แต่กระนั้นก็ตาม จากการติดตามผลในการ
ปฏิบัติงานหลังจากที่ได้พัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มประมาณครึ่งปี ก็ยังพบว่า กลุ่มแม่บ้านฯ ยังไม่ได้ใช้ระบบบัญชีที่ออกแบบไว้
ทั้งหมด กล่าวคือ ทางกลุ่มได้ใช้ระบบบัญชีดังกล่าวประมาณร้อยละ 80 ของระบบทั้งหมด 

ผลจากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการจัดระบบบัญชีของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเจริญให้
ครอบคลุมกิจกรรมอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์ นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการท าบัญชี
ควรได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และถ้าเป็นไปได้ผู้ที่ท าบัญชีควรมีคุณสมบัติเป็นนัก
บัญชีหรือมีประสบการในการท าบัญชีมาก่อน 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในในครั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ นับตั้งแต่จัดท าข้อเสนอโครงการจนถึงรายงานการวิจัยและเปลี่ยนรูปมา
เป็นบทความวิจัย ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลและหน่วยงาน ผู้วิจัยจึงขอ
แสดงความขอบคุณทุกๆ ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการวิจัย ประธานกลุ่ม 
กรรมการ และบรรดาสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเจริญ ท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และรวมทั้งการสละเวลาเรียนรู้ 
ทดลอง และน าเอาระบบบัญชีที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาปฏิบัติในการจัดท าบัญชีของกลุ่ม  ผู้วิจัยขอขอบคุณ นาวสาววิกานดา สง่ามิน 
ที่ช่วยจัดพิมพ์ต้นฉบับรายงานการวิจัยและบทความด้วยความตั้งใจ 
 หากงานวิจัยนี้มีคุณประโยชน์และความดีอยู่บ้าง ผู้วิจัยขอยกเอาผลของประโยชน์และความดีนั้นให้แก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนสนับสนุน
และช่วยเหลือตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  แต่ถ้ามีข้อขาดตกหรือบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะขอน้อมรับไว้แต่เพียง
ผู้เดียว 
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การวิเคราะห์เชิงคุณธรรมส าหรับการส่งอีเมล์สแปม: กรณีศึกษาอีเมล์สแปมภัยร้ายใกล้ตัวคุณ 
Moral analysis for email spam: A case study of email spam threat ours near. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) คุณธรรมจริยธรรมของผู้ส่งอีเมล์สแปม 2) รูปแบบ

ของพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ 3) พฤติกรรมการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เครื่องมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
เชิงคุณธรรมคือ 1) ทฤษฎีประโยชน์สูงสุด 2) ทฤษฎีคุณธรรมความดีงาม 3) ประเด็นถกเถียงเชิงคุณธรรม 4) เทคนิคการใช้ 9 ค าถาม/
ค าตอบ 5) โครงสร้างการวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมของฮอลเมอร์ 6) เทคนิคการวาดเส้น 7) การวิเคราะห์คุณธรรมห้าขั้น กรณีศึกษา
ที่ใช้ในการศึกษา คือ การส่งอีเมล์สแปม  

ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของผู้ที่ส่งอีเมล์สแปม เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพฤติกรรมที่ไม่เป็น
ที่ยอมรับของผู้อื่น ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเห็นแก่ตัว  เบียดเบียนผู้อื่น ไม่มีสัมมาอาชีวะในการประกอบอาชีพ ไม่มี
ความรู้จักพอในสิ่งท่ีตนเองมีอยู่และสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่น ส่วนรูปแบบพฤติกรรมของผู้ส่งอีเมล์สแปม ผู้ส่งจะท า
การส่งอีเมล์ สแปมไปรบกวนผู้ใช้งานอีเมล์ ใช้งานอินเทอร์เน็ต  โดยผู้ที่ได้รับผลเสียจะเป็นผู้ใช้งานอีเมล์ ใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งได้รับความเดือดร้อน ความร าคาญ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านการเงิน ทางด้านเวลา  

สิ่งที่ได้รับจากงานวิจัยครั้งนี้คือ ท าให้รู้ถึงพฤติกรรมของผู้ส่งอีเมล์สแปมว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม  
เป็นพฤติกรรมที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่น ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเห็นแก่ตัว ไม่มีจิตส านึกต่อส่วนรวม ความรับผิดชอบ ไม่มี
ความรู้จักพอในสิ่งที่ตนเองมีอยู่และสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่น 
ค าส าคัญ :  การวิเคราะห์เชิงคุณธรรม,  คุณธรรม,  จริยธรรม  

Abstract 
This research is qualitative research with the aim to study: 1) ethics of who are user or sending email 

spam 2) Forms of moral and ethical behavior, violation of privacy and 3) Conduct a privacy violation. The tools 
used to analyze the moral is below: 1) Theoretical maximum of efficiency 2) Theory of moral goodness 3) The 
contentious moral issues 4) technique using 9 questions/answers 5) Structural analysis of the ethics of Holly 
Palmer. 6) Technical drawing 7) Analyzing the merits of five stages. Case studies are used to study the spam 
email.  

The research findings revealed that the behavior of those who send spam is a person without morals 
and ethics. A behavior that is not acceptable to the others, no honesty are selfish hurting others, no right 
livelihood occupation, insatiability in what you have and make trouble for others. The pattern of behavior of 
who are sending email spam, found that the sender email spam is not being honest which sends e-mail to 
disturb who are using emails, use internet by those who have been lost to the emails which has suffered the 
nuisance caused a financial  

This present study showed the non-moral and morality behavior of user who’s sending email spam. 
This behavior is hurting others. un-honesty, egocentric, non-public conscious, un-responsibility, greedy, and also 
public trouble making. 
Keywords :  moral analysis, moral, ethics, email spam 
 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
  ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ก าลังประสบกับปัญหาที่หนักใจมากขึ้น เมื่ออีเมล์ขยะหรือสแปมเมล์เหล่านี้ที่เพิ่มจ านวนมากขึ้น
ในแต่ละวัน คงจะไม่มีบริษัทที่ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตที่ใดที่จะมั่นใจกับระบบการกรองอีเมล์ขยะของเขา ทางบริษัทจึงต้องมี
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ทีมงานท่ีจะคอยเฝ้ามอง เพื่อคอยกีดกัน หรือป้องกันการเข้ามาของอีเมล์สแปม และคอยติดตามข่าวคราวของสแปมใหม่ๆ ที่มี
การแจ้งเข้ามาจากลูกค้า เคยมีรายงานในออสเตรเลียกล่าวว่าเพียงหนึ่งช่ัวโมงก็มีรายช่ือสแปมที่ถูกกีดกันไว้ถึง 16,000 ฉบับ (Rose 
Skull Jokerz, 2551) นอกจากนั้นทางบริษัทได้มีการเพิ่มการป้องกันให้กับลูกค้าของเขาจากสแปม โดยแนะน าให้ลูกค้าดาวน์โหลด
โปรแกรมที่ใช้กีดกันอีเมล์สแปมเมล์ไปติดตั้งที่เครื่อง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถท าแบบนั้นได้ทั้งหมด บริษัทจึงมีบริการพิเศษ
ในการกรองสแปมเมล์ โดยอาจจะคิดราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าคงไม่นานนี้อาจจะมีบริการ กรองสแปม สแกนไวรัส รวมเข้าไป
ในค่าบริการด้วย สแปมเป็นอีเมล์ที่มีลักษณะเหมือนๆกันและมีการส่งต่อตัวเองไปบนอินเทอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะส่งไปยังผู้ที่
ไม่เคยรับอีเมล์สแปมมาก่อน สแปมส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โฆษณา หรือเป็นพวกสื่อลามกต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน และ
มีรูปแบบที่ออกแนวเชิญชวนจนน่าสงสัย อย่างเช่น วิธีที่จะท าให้คุณรวยเร็ว หรือเกี่ยวกับภาพโป๊หรือเรื่องเซ็กซ์ เป็นต้น ผู้ที่ส่งสแปม
เหล่านี้ออกมาเสียค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิด แต่ผู้รับจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากเพื่อป้องกันสแปมที่ถูกส่งออกมา ถ้าหากวันหนึ่ง
ขณะที่คุณตรวจสอบอีเมล์อยู่ คุณพบว่ามีอีเมล์ขยะจ านวนมากมาย อยู่ในกล่องข้อความของคุณและคงไม่ดีแน่ ถ้าคุณจะไม่ท าอะไร
กับอีเมล์สแปมเลย จ านวนของอีเมล์สแปมอาจจะเพิ่มมากข้ึนจนล้น และอาจท าให้กล่องข้อความของคุณเต็มได้ นักวิเคราะห์
ผู้เช่ียวชาญของ จุปิเตอร์ มีเดียร์ กล่าวว่าเกือบ 25 เปอร์เซ็นต์ของอีเมล์ประมาณ 30 ล้านฉบับถูกส่งออกมาในแต่ละวัน เป็นอีเมล์
ทีเ่ราไม่ได้เช้ือเชิญขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า “สแปม”สแปมที่ถูกบริษัทไบท์เมล์ในอเมริกากรองเอาไว้ มีถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทางศูนย์
เครือข่ายกลางการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร ได้ประมาณการณ์ไว้ว่ามีอีเมล์ สแปมถึง 7.8 พันล้านฉบับที่ถูกส่งออกมาทั่ว
โลกในแต่ละวัน เฟอร์ริส รีเสิร์ช ของทางอเมริกาได้กล่าวว่ากลุ่มธุรกิจและองค์กรจะต้องเสียไปถึง 10 พันล้านดอลลาร์ (Rose Skull 
Jokerz, 2551) ในการจัดการอีเมล์สแปมที่ออกมารบกวนมีจ านวนมากมายมหาศาล เปรียบเสมือนกับไวรัสตัวใหม่ เวิร์ม หรือโทรจัน 
และตอนนี้อีเมล์สแปมเริ่มขึ้นมาเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายอันดับต้นๆแล้ว  
    ในเรื่องของสแปม ที่สร้างความร าคาญ ก่อกวนคุณ คุณอาจจะมองได้สองแง่สองมุมในเรื่องนี้ คือเรื่องแรก เพื่อความอยู่รอด 
เพื่ออาชีพของผู้ที่แจ้งสแปมมา เพื่อรายได้ของตัวเขาเอง เขาจึงจ าเป็นต้องท า เขาท าเพื่อหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ แต่ในหน้าที่ของเขานั้น 
ก็ยังคงสร้างการก่อกวนให้แก่บุคคลทั่วไปอยู่ แต่ทางด้านส่วนของผู้ที่ถูกอีเมล์สแปมคุกคาม เกิดความร าคาญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งท าให้
เสียผลประโยชน์ต่างๆ มากมาย เสียเวลา บางครั้งอาจถึงขั้นเสียเงินมากมาย เพื่อป้องกันสแปมที่ถูกส่งออกมาให้เกิดความเสียหาย 
แต่ผู้ที่ส่งอีเมล์สแปมมาอาจจะใช้เงินเพียงน้อยนิดเพื่อการส่งอีเมล์ เพื่อการลงทุนซื้อข้อมูลของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งจากการ
ที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความขัดกันระหว่างกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกระท าที่ถูกกฎหมายไม่ใช่
การกระท าที่ถูกตามหลักการคุณธรรมทั้งหมด เช่นเดียวกันการกระท าผิดจริยธรรมบางอย่างก็ไม่ผิดกฎหมาย จากหลักคุณธรรมข้อนี้
จึงท าให้เกิดข้อสงสัยว่า จริงๆแล้ว ผู้ที่ส่งอีเมล์สแปมนั้นมีความผิดหรือไม่ มีกฎหมายที่บอกว่าผิดหรือไม่ เคยสงสัยหรือไม่ว่าท าไม
อยู่ๆ ในกล่องข้อความของคุณก็มีโฆษณาหรืออีเมล์ลามกต่างๆ ที่คุณไม่รู้จักมาก่อนด้วย หรือไม่เคยไปลงทะเบียนตามเว็บไซต์ต่างๆ 
เหล่านี้เลย นั่นเป็นเพราะว่านักสแปมเมอร์เหล่านี้ จะท าการค้นหารายช่ืออีเมล์จากที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องแชต  โฮมเพจ หรือแม้แต่
ใช้โปรแกรมจ าพวก สปายแวร์ เพื่อขโมยอีเมล์แอดเดรสที่อยู่บนเครื่องของคุณ คุณควรจะศึกษาวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงจากอีเมล์สแปม
เหล่านี้ ทุกๆ ที่ที่คุณท่องไปบนเว็บไซต์ ก าลังมีคนจ้องที่จะคอยเก็บข้อมูลอีเมล์แอดเดรสของคุณอยู่ ไม่ว่าคุณจะไปลงทะเบียนเป็น
สมาชิก หรือลงช่ือเพื่อรับซอฟต์แวร์ หรือไปสมัครชมรมใดชมรมหนึ่ง เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางให้อีเมล์สแปมเข้ามาได้ คุณควรจะมีอีเมล์
ที่เป็นฟรีเมล์ อย่างเช่นที่ เอาว์ลุค ไว้เพื่อเอาไว้กรอกแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้หลอกนักสแปมเมอร์ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มได้รับ
อีเมล์สแปมก็ให้ยกเลิกอีเมล์นั้น แล้วก็ท าการสมัครใหม่ ส่วนอีเมล์แอดเดรสจริงๆ ก็ให้ใช้ส าหรับส่วนตัวเท่านั้น 
  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์เชิงคุณธรรม โดยใช้กรณีศึกษาของ “อีเมล์สแปม ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ” มาท าการศึกษา
วิเคราะห์ คุณธรรมจริยธรรมของผู้ส่งอิเมล์สแปม รูปแบบพฤติกรรมการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งในการพิจารณาจะใช้แนวคิดทฤษฎี
ด้านคุณธรรม มาท าการพิจารณาเพื่อสร้างแนวทางการพิจารณา พฤติกรรมต่าง ๆ ในแง่ของการท าผิดด้านจริยธรรมคุณธรรม
ทีถู่กต้องตามหลักวิชาการ 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของผู้ส่งอีเมล์สแปม 
1.2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
1.2.3 เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
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 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.3.1 ท าให้ทราบถึงคุณธรรมจริยธรรมของผู้ส่งอีเมล์สแปม 
1.3.2 ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
1.3.3 ท าให้ทราบถึงรูปแบบพฤติกรรมการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

 1.4 ขอบเขตการศึกษา 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาถึง คุณธรรมจริยธรรมของผู้ส่ง
อีเมล์สแปม พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และรูปแบบพฤติกรรมการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้เทคนิค
ดังต่อไปนี ้

1) ทฤษฎีประโยชน์สูงสุด 
2) ทฤษฎีคุณธรรมความดีงาม 
3) ประเด็นถกเถียงเชิงคุณธรรม 
4) การวิเคราะห์คุณห้าขั้น 
5) โครงสร้างการวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมของฮอลเมอร์ 
6) เทคนิคการวาดเส้น 
7) เทคนิคการใช้ 9 ค าถาม/ค าตอบ 

  1.4.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้  
   ตัวแปรต้น คือ พฤติกรรม (ณรงค์ ศิลารัตน,์ 2552 : 14-15) 
   ตัวแปรตาม คือ รูปแบบด้านคุณธรรม (Franklin, 2540 : 13) และประโยชน์ด้านคุณธรรม จริยธรรม (สยุมพร 
โยธาสมุทร, 2549) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 รูปแสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 1.5 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  จากการศึกษารูปแบบพฤติกรรมของผู้ที่ส่งอีเมล์สแปม มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับอีเมล์สแปม 2) ทฤษฎี
ประโยชน์สูงสุด 3) ทฤษฎีคุณธรรมความดีงาม 4) ประเด็นถกเถียงเชิงคุณธรรม 5) การวิเคราะห์คุณธรรมห้าขั้น 6) โครงสร้าง
การวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมของฮอลเมอร์ 7) เทคนิคการวาดเส้น และ 9) เทคนิคการใช้ 9 ค าถาม/ค าตอบ ดังนี ้

1.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับ อีเมล์สแปม คือ จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ผู้ส่ง  (ซึ่งมักจะไม่ปรากฏช่ือ และที่อยู่ของผู้ส่ง) ได้ส่งไป
ยังผู้รับที่ไม่ได้มีการแจ้งขอรับข่าวสารไว้ โดยส่งจ านวนครั้งละมาก ๆ และไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับ  ท าให้เกิดความร าคาญ และ 
เสียเวลา ซึ่งการส่งอีเมล์สแปมนั้นอาจมีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ได้ การท าตลาดออนไลน์เป็นวิธีที่ดีและมีประสิทธิภาพ

พฤติกรรม 
 พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายใน

ตัวของมนุษย์ 
 พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของ

สิ่งแวดล้อม 
 พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากทั้งแรงผลักดัน

ภายในตัวมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม 
 

รูปแบบด้านคุณธรรม 
 ความรับผิดชอบ 
 ความซื่อสัตย ์
 ความมีระเบียบ 
 จรรยาบรรณ 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 

ประโยชน์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ประโยชน์ต่อตนเอง 
 ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
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ได้ผลส าเร็จค่อนข้างสูง แต่หากด าเนินการผิดวิธี ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้รับ นอกจากสร้างภาพ และทัศนคติที่ไม่ดีให้แก่ธุรกิจ
ของท่าน การส่งอีเมล์สแปมยังถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลายประเทศ เช่น ในประเทศสิงค์โปร์ มีกฎหมายให้ผู้บริโภคสามารถ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ส่งอีเมล์สแปมได้สูงสุด 25 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ ประมาณ 540 บาท ต่ออีเมล์สแปม 1 ฉบับ และ
ตอนนี้ประเทศไทย ได้ออกกฎหมาย ช่ือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2550 นี้ เพราะฉะนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้อ่านทุกท่าน โปรดเลี่ยงการส่งอีเมล์โฆษณาในลักษณะ
อีเมล์สแปมดังกล่าว (http://oxygen.readyplanet.com, สืบค้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) 

1.5.2 ทฤษฎีประโยชน์สูงสุด นิยมเรียกว่าประโยชน์นิยม ซึ่งเป็นทัศนะที่ยึดถือว่าการกระท าดีจะต้องส่งผลให้ความเป็นอยู่
ของสังคมดีขึ้นจนสูงสุดเป็นส่วนรวมไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Fleddermann, 1999 : 35) ซึ่งเป็นหลักปรัชญาบรรทัดฐานที่เน้น
ผลที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์จากการกระท าของบุคคล ไม่ใช่ลักษณะหรือความตั้งใจของคน หรือความพึงพอใจของทุกคนในสังคมเป็น
สิ่งที่นักทฤษฎีประโยชน์สูงสุดควรพิจารณา ผลประโยชน์ท่ีได้รับไม่ได้เป็นไปในทางบวกทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายในทางลบและผลที่เกิดขึ้น
ในทางไม่ดีหลายอย่างเกี่ยวข้องกับการกระท าแต่ละการกระท าจะต้องท าให้มีความสมดุลกัน ค่าใช้จ่ายทางลบและผลในทางที่ไม่ดี
รวมถึงการบาดเจ็บ การตาย การขาดความรู้ การหลีกหนีจากสังคม และการไร้ความสุข (Hosmer, 2003 : 95)  

1.5.3 ทฤษฎีคุณธรรมความดีงาม จะตอบค าถามเกี่ยวกับ “เราควรเป็นคนแบบใด?” เป็นการเน้นที่ลักษณะจริยธรรม
มากกว่ามุ่งหาการกระท าที่ถูกต้อง (Boatright, 2000 : 62) ทฤษฎีคุณธรรมความดีงามที่สมบูรณ์จะต้องมีสามสิ่งคือ อธิบายมโนภาพ
ของคุณงามความดี แสดงรายการความดีงามและความเลวทรามที่ตรงกันข้าม  และแสดงเหตุผลของรายการพร้อมกับอธิบายถึงวิธี
ตัดสินใจว่าสิ่งใดเป็นคุณงามความดี และอะไรคือความเลวทราม 

1.5.4 ประเด็นถกเถียงเชิงคุณธรรม จะแก้ปัญหาคุณธรรมที่พบข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณธรรมหลายประการ เฟลดเดอร์แมน 
(Fleddermann, 1999 : 46-48) ช้ีให้เห็นข้อถกเถียงทางคุณธรรมไว้สามประเภทคือ การถกเถียงหาความจริง เป็นการตั้งประเด็นว่า 
ในกรณีนั้นข้อเท็จจริงของเรื่องมีอะไรอยู่บ้าง? การถกเถียงหาแนวคิดเป็นกิจกรรมที่ต้องท าการพิจารณาวิเคราะห์คุณธรรมเพื่อหา
ความหมายและแนวทางที่จะเอาแนวคิดมาประยุกต์แก้ปัญหาได้จริง การถกเถียงหาคุณธรรม ถ้าการถกเถียงหาความจริง และ
การถกเถียงหาแนวคิดได้ข้อยุติแล้ว ก็จะน าไปสู่การวิเคราะห์พิจารณาว่าหลักจริยธรรมใดเข้ากับสถานการณ์ที่น ามาวิเคราะห์ 

1.5.5 การวิเคราะห์คุณธรรมห้าขั้น (Laudon and Laudon, 2003 : 146) เป็นการระบุและอธิบายความจริงให้ชัดเจน 
โดยค้นหาและรายงานออกมาให้ได้ว่า ใครท าอะไรต่อผู้ใด ที่ไหน อย่างไร ซึ่งวิธีการท าให้เราพบข้อผิดพลาดในการรายงานเบื้องต้น 
และบ่อยครั้งที่จะได้วิธีแก้ปัญหาจากความจริง นิยามความขัดแย้งและระบุหลักการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีคุณค่าระดับสูงกว่าการถกเถียง
ด้านคุณธรรม สังคม และการเมือง จะอ้างถึงคุณค่าที่สูงกว่าเพื่อปฏิเสธคุณค่าอื่น ระบุผู้ได้รับผลดีและผลเสียจากการกระท าใดๆ 
ทางคุณธรรม สังคม การเมืองและการพัฒนามีผู้ได้รับผลดีหรือผลเสียเสมอ ใครบ้างจะได้ประโยชน์และใครบ้างจะได้รับความเสียหาย
เมื่อได้แก้ไขปัญหานั้นลง ระบุทางเลือกที่มีเหตุผลเพียงพอจะพบเสมอว่าไม่มีทางแก้ปัญหาใดจะสนองความพึงพอใจของทุกคน
ทีเ่กี่ยวข้อง แต่ต้องหาทางเลือกที่ดีกว่าทางเลือกอื่นๆมาปฏิบัติให้ได้  ระบุทางเลือกที่มีศักยภาพในผลที่เกิดขึ้น การเลือกแก้ไขปัญหา
ที่แม้จะมีคุณธรรมอย่างถูกต้องแล้วก็ตาม อาจสร้างความหายนะในในทัศนะอื่นก็ได้ ดังนั้นผลดีอาจเกิดขึ้นในมุมมองอย่างหนึ่ง แต่ไม่
สามารถจะใช้ได้ในเหตุการณ์ท านองเดียวกับอื่นๆ ได้อีก (Laudon and Laudon, 2003 : 146) 

1.5.6 การวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมของฮอลเมอร์ ได้มีโครงสร้างการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาปัจจัยที่จะท าให้เกิด
ความสมดุลอันถูกต้องและยุติธรรมซึ่งมีหกขั้น โดยท าความเข้าใจมาตรฐานจริยธรรมซึ่งเป็นเครื่องวัดส าหรับการกระท าเชิงจริยธรรม
ของบุคคลหรือองค์กร หรือแม้แต่การกระท าของเราเองว่าถูกหรือผิด ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรม สมควรหรือไม่สมควร นึกถึงผลกระทบ
ทางจริยธรรม ปัญหาจริยธรรมมีความสลับซับซ้อน ผลลัพธ์เกิดประโยชน์กับบางคนและบางคนได้รับความเสียหาย แถลงปัญหา
จริยธรรม เมื่อด าเนินการพิจารณาขั้นต้นแล้ว ต่อมาก็คือการแถลงค าอธิบายปัญหาจริยธรรมอย่างชัดเจนเท่าที่จะสามารถท าได้ 
พยายามหาข้อตกลงให้ได้ในข้ันนี้ จะท าให้กระบวนการการแก้ปัญหาขั้นต่อไปง่ายขึ้นพิจารณาผลทางเศรษฐกิจ ผลที่ได้รับทาง
เศรษฐกิจในทางจริยธรรม พิจารณาข้อบัญญัติทางกฎหมาย ในแง่การวิเคราะห์จริยธรรมที่สมาชิกในสังคมยอมรับให้ใช้บังคับ
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมได้ ประเมินหน้าที่เชิงคุณธรรม ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อคนอื่นในสังคมตามที่สมาชิกในสังคม
นั้นก าหนดไว้ความรับผิดชอบบางอย่างจะเห็นได้ชัดเจนว่าต้องปฏิบัติอยู่แล้ว 

1.5.7 เทคนิคการวาดเส้น ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าจะสามารถใช้หลักการจริยธรรมได้ง่าย เฟลดเดอร์แมนน์  
(Fledderman, 1999 : 48-51) เสนอให้ใช้เทคนิคการวาดเส้นที่เขาแนะน าไว้ส าหรับวิเคราะห์สถานการณ์ที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะผิด
มากน้อยเพียงใด เทคนิคนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆที่ได้อาศัยการวาดเส้นตรงตามแนวนอนและขีดตัวอย่างและสมสุติฐานของสถานการณ์ลงไป
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บนเส้นว่าควรมีน้ าหนักไปในทางใด ระหว่างปลายเส้นด้านขวา ส าหรับระบุสิ่งซึ่งชัดเจนว่ายอมรับได้ว่าเป็นการกระท าเชิงคุณธรรม 
และเรียกด้านนี้ว่าแบบทางบวก ในทางตรงกันข้ามปลายเส้นด้านซ้ายมือส าหรับระบุสิ่งซึ่งชัดเจนว่า ไม่ยอมรับว่ามีจริยธรรม และ
เรียกอีกด้านหนึ่งนี้ว่าแบบทางลบ 

1.5.8 เทคนิคการใช้ 9 ค าถาม/ค าตอบ มีรูปแบบการวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามว่า กลุ่มใดที่จะได้รับผลประโยชน์ กลุ่มใด
ที่จะได้รับความเสียหาย กลุ่มใดที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ กลุ่มใดที่จะปฏิเสธสิทธิประโยชน์ถ้าด าเนินการโครงการนี้หรือนโยบายนี้
อย่างต่อเนื่อง ท่านจะแสดงออกถึงการรู้ปัญหาจริยธรรมนี้อย่างไร เพื่อให้ทุกคนยอมรับว่าท่านยอมรับและเข้าใจปัญหานี้ดี และ 
มีความเป็นห่วงในสิ่งที่จะเกิดขึ้นผลประโยชน์ตอบแทนด้านเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง  ข้อก าหนดทางกฎหมายมีอะไรบ้าง หน้าที่ในเชิง
คุณธรรมมีอะไรบ้าง และท่านจะมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง อธิบายให้บุคคล กลุ่มบุคคล องค์การที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจ
ของท่าน ยอมรับเหตุผลของท่านได้อย่างไร 
 1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  Siam Intelligence Unit (2554) ศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศในการแก้ปัญหาข้อความ สแปมทางกฎหมายและ
นโยบาย ผลการศึกษาพบว่า ได้มีการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของกฎหมายและนโยบายด้านข้อความสแปม จากต่างประเทศจ านวน 
5 ประเทศ อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย มาเลเซีย และฮ่องกง โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเทศ 
ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีส่วนช่วยคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีข้อความสแปมในส่วนท่ีได้มาซึ่งที่อยู่ติดต่อ 
(ในกรณีนี้คือหมายเลขโทรศัพท)์ ท าให้ผู้ประกอบกิจการประชาสัมพันธ์ทางโทรคมนาคม ไม่สามารถได้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์จาก
แหล่งข้อมูลอื่นได้ อย่างไรก็ตามเนื้อหาร่างในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องความผิดในการส่งข้อความหรือจดหมาย
รบกวน และร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไม่ผ่านกระบวนการของรัฐสภา 
  วีรพล ลีลาเกียรติสกุล (2557) ศึกษาปัญหาของวีโอไอพี และสแปมบนระบบโทรศัพท์บนอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า
ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นมาจากการท าวิศวกรรมทางสังคม ซึ่งการป้องกันเชิงเทคนิคสามารถป้องกันได้ยาก การป้องกันภัยคุกคามประเภท
นี้ ต้องสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานให้มากที่สุด แต่ภัยคุกคามที่ในบทความนี้ได้ให้ความสนใจคือ สแปมบนการโทรศัพท์
บนอินเทอร์เน็ตหรือเรียกสั้นว่า สปิต เพราะเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นมากที่สุดในระบบวีโอไอพี ถึงแม้จะสร้างผลเสียหายน้อย แต่ได้
สร้างความร าคาญให้กับผู้รับปลายทางมาก สุดท้ายจะเห็นว่าวิธีการป้องกันต่างๆยังมีข้อด้อยที่ยังสามารถน าไปพัฒนาวิธีการหรือ
กลไกในการป้องกันสปิตให้มีความสามารถมากขึ้นในอนาคตต่อไป 
  พระบ ารุง ปญญาพโล (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาเป็นผู้มีความเมตตาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณธรรมในด้าน
อื่นๆ รองลงมาได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความอดทน มีจิตส านึกในความรับผิดชอบ ความมีวินัย และเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ในขณะที่ปัจจัยภายนอกพบว่า สถาบันศาสนาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสูงสุด
รองลงมาได้แก่สภาพแวดล้อมทางครอบครัวของนักศึกษา สภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา และสภาพแวดล้อมทางสังคม เป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่สุด 
  ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ศึกษาการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ผลการศึกษาพบว่าเหตุของพฤติกรรมจริยธรรมต่างๆ ตามช่วงอายุของบุคคล เพื่อให้ได้ค าตอบในภาพรวมว่า ปัจจัยใดจะเป็นปัจจัย
เชิงเหตุที่ส าคัญของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่างๆ เช่น พฤติกรรมปฏิบัติตามระเบียบวินัย พฤติกรรมพลเมืองดี พฤติกรรมการนับถือ
ศาสนา พฤติกรรมการให้อภัย เป็นต้น  
2. วิธีวิจัยและการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)  โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี ้
2.1 การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Documentary research) โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ของกรณีศึกษา ดังนี้ 
 2.1.1 อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฟ้องอีเมล์สแปมเพื่อเป็นคดีตัวอย่าง 
 2.1.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา ตามแนวคิด ทฤษฎีด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1) ทฤษฎีประโยชน์สูงสุด 
2) ทฤษฎีคุณธรรมความดีงาม 
3) ประเด็นถกเถียงเชิงคุณธรรม 
4) การวิเคราะห์คุณห้าขั้น 
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5) โครงสร้างการวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมของฮอลเมอร์ 
6) เทคนิคการวาดเส้น 
7) เทคนิคการใช้ 9 ค าถาม/ค าตอบ 

3. ผลการศึกษาพบว่า 
 งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เชิงคุณธรรมส าหรับการส่งอีเมล์สแปม กรณีศึกษาอีเมล์สแปมภัยร้ายใกล้ตัวคุณ  
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมจริยธรรมของผู้ส่งอีเมล์สแปม โดยใช้ทฤษฎีประโยชน์สูงสุดในการวิเคราะห์เชิงคุณธรรม พบว่า
พฤติกรรมของผู้ส่งอีเมล์สแปม มักจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งผลประประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นไป
ในทางลบมากกว่าทางบวก  โดยใช้การวิเคราะห์คุณธรรมห้าขั้นในการวิเคราะห์เชิงคุณธรรม  
 
1.ระบุและอธิบายความจริ ง          
ให้ชัดเจน 

โดยการค้นหาและอธิบายรายงานออกมาให้ได้ว่า ใครท าอะไร ต่อผู้ใด ที่ไหน และอย่างไร 
 

  
 

2.นิยามความขัดแย้งและระบุ
หลักการที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งมีคุณค่าระดับสูงกว่า การถกเถียงทางด้านคุณธรรม สังคม และการเมืองจะอ้างถึงคุณค่า          
ที่สูงกว่าธรรมดาเสมอเพื่อปฏิเสธคุณค่าอื่น 

  
 

3.ระบุผู้ที่ได้รับผลดีผลเสีย จะต้องมีการค้นหาข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นว่า ใครบ้างจะได้ประโยชน์และใครบ้างจะได้รับ
ความเสียหายเมื่อได้รับความเสียหายเมื่อได้แก้ปัญหานั้นลงไป 

  
 

4.ระบุทางเลื อกที่ มี เหตุ ผล
เพียงพอ 

อาจจะพบเสมอว่าไม่มีทางแก้ปัญหาใดจะสนองความพึงพอใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ แต่ต้อง
หาทางเลือกที่ดีกว่าทางเลือกอื่นๆมาปฏิบัติให้ได้ 

  
 

5.ระบุทางเลือกที่มีศักยภาพ           
ในผลที่เกิดขึ้น 

การเลือกการแก้ปัญหาที่แม้จะมีคุณธรรม อย่างถูกต้องแล้วก็ตาม อาจสร้างความหายนะ    
ในทัศนะอื่นๆได้ ดังนั้นผลดีอาจเกิดขึ้นในมุมมองอย่างหนึ่ง แต่ไม่สามารถจะใช้ได้ในเหตุการณ์
ท านองเดียวอื่นๆได้อีก 

 
รูปที ่2 การวิเคราะห์คุณธรรมห้าขั้น 
 
  จากรูปที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คุณธรรม โดยใช้เทคนิคคุณธรรมห้าขั้นดังกล่าว พบว่า 1) ระบุและอธิบายความจริงให้
ชัดเจน คือ ผู้ที่ท าการส่งอีเมล์สแปมมักจะอ้างว่าการกระท านี้เป็นสิ่งที่ไม่ผิดและตนได้ประโยชน์โดยการได้รายได้จากการส่งอีเมล์สแปม 
ส่วนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอีเมล์สแปมมักจะอ้างว่าเป็นการกระท าที่ผิด ท าให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียเวลาในการท างาน 
2) นิยามความขัดแย้งและระบุหลักการที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ส่งอีเมล์สแปมมีความต้องการรายได้ของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น จึงมีการส่ง
อีเมล์สแปมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ผู้ที่ได้รับอีเมล์สแปมไม่ใช่ผู้ที่ต้องการข้อมูลอีเมล์สแปม ซึ่งอีเมล์สแปมจึงถูกมองว่า เป็นสิ่งที่คุกคาม
พื้นที่ส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล และยังสร้างความร าคาญอีกด้วย 3) ระบุผู้ได้รับผลดีผลเสีย การด าเนินการใดๆ ทางคุณธรรม สังคม 
การเมือง และการพัฒนา มีผู้ได้รับผลดีหรือผลสัยเสมอ ซึ่งในกรณีนี้ กรณีของอีเมล์สแปม ผู้ที่ได้รับผลดีคือผู้ที่ส่งอีเมล์สแปม ซึ่งผลที่
ผู้ส่งอีเมล์สแปมได้คือรายได้ แต่ผู้ที่ได้รับอีเมล์สแปม กลับกลายเป็นผู้ที่ถูกคุกคามสิทธิส่วนบุคคล สร้างความเสียเวลาในการท างาน
อีกด้วย 4) ระบุทางเลือกที่มีเหตุผลเพียงพอ ผู้ส่งอีเมล์สแปมอาจจะเปลี่ยนวิธี เปลี่ยนช่องทางในการหารายได้ หรือไม่ อาจจะมี
การสอบถามไปยังผู้ใช้งานก่อนว่า ท่านต้องการที่จะรับข้อมูล รับบริการทางด้านนี้หรือไม่ หากผู้ใช้ไม่ยอมรับก็จะไม่มีการแจ้ง 
ส่ง อีเมล์สแปมเข้าไปรบกวนอีก ซึ่งทางเลือกนี้อาจจะไม่สามารถสนองความพึงพอใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ แต่ท่านต้องหา
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ทางเลือกที่ดีกว่าทางเลือกอื่นๆ มาปฏิบัติให้ได้ 5) ระบุทางเลือกทีมีศักยภาพในผลที่เกิดขึ้น การเลือกทางแก้ปัญหาที่แม้จะมี
คุณธรรม อย่างถูกต้องแล้วก็ตาม อาจสร้างความหายนะในทัศนะอื่นๆ ได้ ดังนั้นผลดีอาจเกิดขึ้นในมุมมองอย่างหนึ่ง แต่ไม่สามารถ
จะใช้ได้ในเหตุการณ์ท านองเดียวกันอื่นๆได้อีก ผู้ส่งอีเมล์สแปมจึงต้องถามตนเองเอาไว้ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบนี้
อยู่ตลอดไป  โดยใช้ประเด็นถกเถียงเชิงคุณธรรมในการวิเคราะห์เชิงคุณธรรม พบว่า ความจริงที่เกี่ยวกับผู้ที่ส่งอีเมล์สแปม คือ
เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้งานอีเมล์ ผู้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต เมื่อใช้แนวคิดต่างๆ และคุณธรรมเข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ 
พบว่าการส่งอีเมล์สแปมท าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนและผู้ที่ส่งอีเมล์สแปมเป็นผู้ที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมคือ เป็นผู้ที่
ประกอบอาชีพโดยไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นผู้ที่ไม่มีจรรยาบรรณที่ดี  โดยใช้เทคนิคการวาดเส้นในการวิเคราะห์เชิงคุณธรรม 
พบว่าสมมติฐานของผู้ส่งอีเมล์สแปมคือ1) ผู้ได้รับอีเมล์สแปมถูกสร้างความร าคาญจากผู้ส่งอีเมล์สแปม 2) ผู้ได้รับอีเมล์สแปม
เกิดความเสียหายทางเวลาและเสียหายทางการเงิน เพื่อจัดการอีเมล์สแปม 3) ผู้ส่งอีเมล์สแปมได้รับรายได้จากการส่งอีเมล์สแปม 
โดยสมมติฐานดังกล่าวจะแสดงออกมาในรูปแบบของเส้นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  จากรูปที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์คุณธรรมโดยใช้เทคนิคการวาดเส้นดังกล่าว พบว่าสมมติฐานจะอยู่ในทางซ้ายมือมากกว่า
ทางขวามือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้ส่งอีเมล์สแปมเป็นพฤติกรรมทางลบ จึงไม่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ที่คุณธรรมจริยธรรม 
รูปแบบของพฤติกรรมของผู้ส่งอีเมล์สแปม โดยใช้ทฤษฎีประโยชน์สูงสุด ประเด็นถกเถียงเชิงคุณธรรม  การวิเคราะห์คุณธรรมห้าขั้น
และเทคนิคการวาดเส้นในการวิเคราะห์เชิงคุณธรรม พบว่าผู้ที่ส่งอีเมล์สแปมเป็นบุคคลที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้งานอีเมล์ 
ใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นผู้ที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมดังผลที่วิเคราะห์ไว้ข้างต้น จึงท าให้รูปแบบของพฤติกรรมของผู้ส่งอีเมล์สแปม
คือ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพโดยไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นบุคคลที่ไม่มีความรู้จักพอ เห็นแก่ตัวและเป็นผู้ที่ไม่มีจรรยาบรรณที่ดี
ดังผลที่วิเคราะห์ไว้ข้างต้น 
          พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้ส่งอีเมล์สแปม โดยใช้ทฤษฎีประโยชน์สูงสุด ประเด็นถกเถียงเชิงคุณธรรม การวิเคราะห์
คุณธรรมห้าขั้นและเทคนิคการวาดเส้นในการวิเคราะห์เชิงคุณธรรม พบว่า ผู้ส่งอีเมล์สแปมมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และไม่เป็นที่ยอมรับในหลักคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้ที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต
ในการประกอบอาชีพ และเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนดังผลที่วิเคราะห์ไว้ข้างต้น ผู้ที่ส่งอเีมล์สแปมเป็นผู้ที่ไม่มีคุณธรรม
และจริยธรรม เป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเห็นแก่ตัวเบียดเบียนผู้อื่น ไม่มีสัมมาอาชีวะ
ในการประกอบอาชีพ ไม่มีความรู้จักพอในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ และสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น 
4. อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาผู้วิจัยมีความเห็นว่าคุณธรรมจริยธรรมของผู้ส่งอีเมล์สแปมพบว่าพฤติกรรมของผู้ที่ส่งอีเมล์สแปม เป็นบุคคล
ที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเห็นแก่ตัว เบียดเบียนผู้อื่น 
ไม่มีสัมมาอาชีวะในการประกอบอาชีพ ไม่มีความรู้จักพอในสิ่งที่ตนเองมีอยู่และสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่น รูปแบบของ
พฤติกรรมของผู้ส่งอีเมล์สแปม พบว่า ผู้ที่ส่งอีเมล์สแปมเป็นผู้ที่ไม่มีความซื่อสัตย์ซึ่งท าการส่งอีเมล์ สแปมไปรบกวนผู้ใช้งานอีเมล์ 
ใช้งานอินเทอร์เน็ต  โดยผู้ที่ได้รับผลเสียจะเป็นผู้ใช้งานอีเมล์ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้รับความเดือดร้อน ความร าคาญ ก่อให้เกิด
ความสูญเสียทางด้านการเงิน ทางด้านเวลา เพื่อที่จะจัดการกับอีเมล์สแปมให้หมดไป พบว่าผู้ส่งอีเมล์สแปมจะท าการส่งอีเมลสแปม
ไปยังผู้ใช้งานอีเมล์ ใช้งานอินเทอร์เน็ต  โดยที่ท าการขโมยข้อมูลของผู้ใช้งานโดยที่ผู้ใช้งานไม่รับรู้ถึงการกระท านั้น การส่งอีเมล์สแปม

          รูปที ่3 รูปแสดงผลการวเิคราะห์คุณธรรมโดยใช้เทคนิคการวาดเส้น 

ผู้ได้รับอีเมล์ เสียเวลา เสียเงิน 
เพื่อจัดการกบัอีเมล์สแปม 

                        ผู้ส่งอีเมล์สแปมได้รับ 
                         รายได้จากอีเมล์สแปม 

 

พฤติกรรมทางลบ พฤติกรรมทางบวก
ทางล 

   3    P 1 2 
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ท าให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย และเสียเวลา ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวผู้ที่ส่งอีเมล์สแปมเป็นบุคคลที่ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแต่
ประโยชน์ของตนเอง โดยที่ไม่ค านึงถึงประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและไม่มีจรรยาบรรณในตนเอง 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป 
 5.1 ควรท าการศึกษาในกรณีศึกษาอื่นๆเพิ่มเติมอีก และน ามาวิเคราะห์กับเทคนิคดังกล่าวต่อไป 
   5.2 ควรที่จะศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอื่นเพิ่มเติมอีก เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาต่อไป 
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ความสามารถในการส่งออกยางพาราของไทยไปยังประเทศที่ส าคัญเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ CLMV 
The comparative of Thai rubber export with CLMV countries 

สนธยา  ส าเภาทอง 
สาขาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทศัพท์ 0812512151 E-mail: jeab6123@yahoo.com 

บทคัดย่อ 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกยางพาราที่มากที่สุดของโลก จึงมีประเทศคู่แข่งขันต้องการที่เข้ามามีส่วนแบ่ง

ตลาดยางพาราของโลก ท าให้การวิเคราะห์ศักยภาพตลาดยางพาราส่งออกที่ส าคัญของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ วิเคราะห์
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาดยางพารา
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ CLMV ในตลาดส่งออกที่ส าคัญ ด้วยการวิเคราะห์ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
และแบบจ าลองส่วนแบ่งการตลาด โดยใช้ข้อมูลรายปีเฉลี่ย 2543-2557 ประเทศที่ศึกษา คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และมาเลเซีย 

ผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ พบว่าประเทศไทยมีค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมีค่ามากกว่า 1 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ท าให้ประเทศไทยได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกยางพารา แต่ในตลาดประเทศจีน
พบว่าประเทศไทยมีค่าความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบมีค่าน้อยกว่า 1 ท าให้ประเทศไทยเสีบเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก
ยางพารา ส่วนประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม มีค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบน้อยกว่า 1 ท าให้เสียเปรียบ
โดยเปรียบเทียบในการส่งออกยางพาราทุกในตลาดส่งออก ส่วนผลการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด พบว่ามูลค่าการส่งออกยางพาราของ
ประเทศไทยในตลาดส่งออกที่ส าคัญเปลี่ยนแปลงคงที่และมีแนวโน้มที่จะลดลง เนื่องมาจากผลจากการหดตัวของการส่งออกโลก และ
ผลจากการแข่งขัน  

ข้อเสนอแนะของการศึกษา คือเนื่องจากตลาดยางพารามีสภาพการแข่งขันที่สูง ด้วยการมีคู่แข่งที่หลากหลายประเทศ และ
ปัญหาการกีดกันทางการค้า ดังนั้นประเทศไทยควรเพิ่มลู่ทางการขยายตลาดใหม่ และเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพของ
สินค้า 
ค าส าคัญ : ยางพารา, ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ, ส่วนแบ่งการตลาด 

Abstract 
Thailand is the major exporter of rubbers in the world. This fact make Thailand have competitors that 

want to share rubbers market. This study aimed to analyze the comparative advantages of export and to 
analyze factors effecting on the change of Thai rubbers market share with CLMV countries. This study employs 
the Revealed Comparative Advantage (RCA) and Constant Market Share Analysis (CMS) by using yearly data for 
computing shares in the average RCA and CMS during the period 2000-2014 United States of America, Japan, 
China and Malaysia are the studied case. 

The studied RCA analysis found that Thai rubbers exporting have advantage compared to United 
States of America, Japan and Malaysia which are indicated by the result of more than 1 but only in China the 
result is less than 1. With respect to the CMS analysis found that the exportation value of Thailand to major 
rubbers importing market are constant and will decrease as a result of world growth effect and 
competitiveness effect, respectively. 

The rubbers market is very competition in international market, which imposed trade barrier. 
Therefore the study suggestion is that Thailand should expanse and seeking new market including 
improvement and strictness for product quality controlling. 
Keyword : Rubbers, Revealed Comparative Advantage, Market Share 

 
1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ โดยท ารายได้ให้กับประเทศในปี 2556 มีมูลค่า 

477,930 ล้านบาท (สถาบันวิจัยยาง, 2558) นอกจากนี้ยังมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางกว่าล้านคน 
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ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกมีพื้นที่ปลูกประมาณ 12 ล้านไร่ ผลผลิตยางในปัจจุบันมีประมาณ 
2.6 ล้านตัน ในจ านวนนี้ส่งออกประมาณ 2.3 ล้านตัน หรือประมาณร้อยละ 89 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2558ก) ซึ่งการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ถุงมือยาง ยางยานพาหนะ ยางยืด ท่อยาง ยางรัดของ เป็นต้น  หากดูตัวเลข
ย้อนหลัง 20 ปีที่แล้ว ไทยซึ่งเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่ส่งออกยางมากที่สุดในโลก เคยผลิตยางได้ต่อปีประมาณ 1,500,000 ตันต่อปี 
โดยกว่าร้อยละ 80-90 ส าหรับการส่งออก (Global Trade Atlas, 2015) ยางพาราส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้ แต่เมื่อเศรษฐกิจโลก
เติบโต ความต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงหันมาลงทุนปลูกยางกันเกือบทั่วประเทศ จนถึงปี 2556 ไทยผลิตได้ต่อปีประมาณ 
4,100,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 4 เท่า (ศูนย์วิจัยและพัฒนายางไทย, 2558) โดยมีตลาดส่งออกที่ส าคัญได้แก่ ประเทศจีน 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งคู่แข่งที่ส าคัญในการส่งออกยางที่ผ่านมาได้แก่ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (สมาคมยางพาราไทย, 
2015) แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากประเทศคู่แข่งที่ส าคัญทั้งสองประเทศนี้แล้ว ในปัจจุบันได้มีประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหม่ที่ก าลัง
มีบทบาทในการก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออกยางพาราที่น่าจับตามองคือ กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์ และ
เวียดนาม) เนื่องจากรัฐบาลของประเทศเหล่านี้ให้การสนับสนุนและส่งเสริม จนท าให้ยางพาราเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจส าคัญที่อยู่ใน
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาของประเทศ สะท้อนได้จากผลผลิตยางพาราของกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามล าดับ อัน
ส่งผลต่อเนื่องถึงปริมาณการส่งออกท่ีเพิ่มขึ้นด้วย  เมื่อพิจารณาคู่แข่งรายใหม่ของไทยในกลุ่มประเทศ CLMV พบว่า ประเทศ 
ที่น่าจับตามองมากที่สุดในขณะนี้คือ เวียดนาม เนื่องจากมีพัฒนาการทางการผลิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เน้นการผลิตยางแท่งและ
น้ ายางข้น อีกทั้ง มีการปรับปรุงสถาบันวิจัยยางพาราและน าเทคโนโลยีการผลิตยางแท่งของมาเลเซียมาใช้ ตลอดจนสามารถจัดระบบ
การผลิตยางพาราได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เวียดนามเร่งผลักดันการส่งออกอย่างก้าวกระโดด โดยมีตลาดส่งออกหลักคือ จีน (กว่าร้อยละ 
58.2 ) อีกท้ังประเทศในกลุ่มนี้ยังมีต้นทุนในการผลิตและการขนส่งที่ต่ ากว่า ท าให้มีราคาขายที่ต่ ากว่าไทย (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2558ข) จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการศึกษาความสามารถในการส่งออกยางพาราของไทย
กับกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการแข่งขันการส่งออกของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศดังกล่าว 
เพื่อรักษาความเป็นผู้น าในการเป็นผู้ส่งออกยางต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาโครงสร้างการผลิต และสถานการณ์การส่งออกยางพาราไทย รวมถึงปัญหาของการส่งออกยางพาราไทย 
 1.2.2  เพื่อศึกษาความได้เปรียบในการส่งออกยางพาราไทยในตลาดส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง CLMV 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาความสามารถในการส่งออกยางพาราไทยไปยังตลาดที่ส าคัญ พิจารณาจากข้อมูลการส่งออกโดยประเทศคู่ค้า

อันดับต้นๆได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และมาเลเซีย โดยเปรียบเทียบกับผู้ส่งออกที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด ยางพาราที่ศึกษา
รวมถึง ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ ายางข้น ยางผสม และยางพาราชนิดอื่นๆข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาความสามารถในการแข่งขันของ
ไทย ใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2543-2557 ข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมการส่งออก, ส านักงานเศรษฐกิจเกษตร, 
ศูนย์วิจัยและพัฒนายางไทย สมาคมยางพาราไทยและสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร รวมถึงเว็บไซด์ของ Global Trade Atlas 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานต่างๆที่รวบรวมไว้ ได้แก่ กรมส่งเสริมการส่งออก, ส านักงานเศรษฐกิจเกษตร, 
ศูนย์วิจัยและพัฒนายางไทย สมาคมยางพาราไทยและสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร รวมถึงเว็บไซด์ของ Global Trade Atlas 

การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ศึกษาจากบทความ เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
(Leamer & Stern, 1970) เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างทั่วไป โครงสร้างการผลิตและส่งออกปัญหาในการส่งออกยางพาราของประเทศ
ไทย การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้ดัชนีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) (Balassa, 1965 และ 1989) ร่วมกับส่วนแบ่ง
ตลาด (Marker Share) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ส่งออกรายอื่นๆ ในตลาดคู่ค้าที่ส าคัญ (Richardson, 1971) เพื่อศึกษาความได้เปรียบ
ของการส่งออกยางพาราของประเทศไทย  
3. ผลการวิจัย 

การผลิตยางพาราเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพและมีความได้เปรียบในการแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
โอกาสจากการเปิดข้อตกลงทางการค้าเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดการค้าเสรีและตลาดร่วมภายใต้กรอบการก่อตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มูลค่าการส่งออกยางพารามีมูลค่าปีละหลายแสนล้านบาท โดยมีประเทศคู้ค้าที่ส าคัญคือ สหรัฐอเมริกา 
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ญี่ปุ่น จีน และมาเลเซีย แต่ไทยยังคงมีความได้เปรียบในด้านดุลการค้าเป็นอันดับต้นๆ ในตลาดโลก และเป็นอันดับที่ 4 ในอาเซียน 
นอกจากนั้นไทยยังมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) และส่วนแบ่งการตลาด ดังนี้  

 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของยางพาราในตลาดสหรัฐอเมริกา 
 

การวิเคราะห์ค่า RCA 

 
 
ภาพที่ 1 ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกยางพาราของไทยและประเทศคู่แข่งในตลาดสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2543-2557 
 

 ประเทศไทยมีความได้เปรียบในตลาดสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีค่า RCA มากกว่า 1 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี 
แต่กลับลดลงเรื่อย ๆ ในปี 2556 

ส่วนแบ่งการตลาด 

 
 
ภาพที่ 2 ส่วนแบ่งตลาดยางพารา (คิดเป็นร้อยละ) ของไทยและประเทศคู่แข่งในตลาดสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2543-2557 

 
 ด้านส่วนแบ่งทางการตลาดพบว่าประเทศไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม CLMV แต่ส่วนแบ่ง

การตลาดของประเทศไทยก็ค่อยๆลดลงตั้งแต่ปี 2556 เช่นเดียวกันกับดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการวิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขันของยางพาราในตลาดญี่ปุ่น 

 
 
 
 
 
 
 

RCA 
Thailand 

Cambodia 

Laos 

Myanmar 

Vietnam 

CMS 
Vietnam 

Myanmar 

Laos 

Cambodia 

Thailand 
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การวิเคราะห์ค่า RCA 

 
 
ภาพที่ 3 ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกยางพาราของไทยและประเทศคู่แข่งในตลาดญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2543 – 2557 
 

 ประเทศลาวและประเทศกัมพูชามีค่า RCA มากกว่า 1 แสดงว่าทั้งสองประเทศมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในตลาด
ยางพารา แต่ในปี 2557 พบว่าประเทศไทยมีค่า RCA สูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่ม CLMV แสดงว่า ในปีนั้นประเทศไทยมีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบในตลาดยางพาราญี่ปุ่น 

 
ส่วนแบ่งการตลาด 

 
 

ภาพที่ 4 ส่วนแบ่งตลาดยางพารา (คิดเป็นร้อยละ) ของไทยและประเทศคู่แข่งในตลาดญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2543 – 2557 
 

 ในช่วงแรกพบว่าประเทศเวียดนามมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าประเทศอ่ืนๆ แต่ส่วนแบ่งการตลาดของประเทศ
เวียดนามก็ค่อยๆลดลงและกลับเพิ่มขึ้นในปี 2553 ด้านประเทศไทยส่วนแบ่งตลาดถือว่าอยู่ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  
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การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของยางพาราในตลาดจีน 
การวิเคราะห์ค่า RCA 

 
 
ภาพที่ 5 ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกยางพาราของไทยและประเทศคู่แข่งในตลาดจีนตั้งแต่ปี 2543 – 2557 
 

 ประเทศเมียนมาร์มีความได้เปรียบในตลาดจีน เนื่องจากมีค่า RCA มากกว่า 1 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี แต่กลับ
ลดลงเรื่อย ๆ ในปี 2552 

ส่วนแบ่งการตลาด 

 
ภาพที่ 6 ส่วนแบ่งตลาดยางพารา (คิดเป็นร้อยละ) ของไทยและประเทศคู่แข่งในตลาดจีนตั้งแต่ปี 2543 – 2557 
 

ส่วนแบ่งทางการตลาดยางพาราของประเทศจีนพบว่าประเทศไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม CLMV 
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของยางพาราในตลาดมาเลเซีย 

การวิเคราะห์ค่า RCA 

 
 

ภาพที่ 7 ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกยางพาราของไทยและประเทศคู่แข่งในตลาดมาเลเซียตั้งแต่ปี 2543-2557 
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 ประเทศลาวมีความได้เปรียบในตลาดยางพารามาเลเซีย เนื่องจากมีค่า RCA มากกว่า 1 แต่กลับลดลงอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี 
2544 จนในปี 2551 ได้สูญเสียความได้เปรียบในตลาดยางพารามาเลเซียไป ด้านประเทศกัมพูชามีความได้เปรียบเช่นกัน เนื่องจาก
มีค่า RCA มากกว่า 1 ในปี 2552 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี แต่กลับลดลงเรื่อยๆในปี 2556 และได้สูญเสียความได้เปรียบ
ไปในปี 2557 ด้านประเทศไทยมีความได้เปรียบในตลาดมาเลเซีย เนื่องจากมีค่า RCA มากกว่า 1 ในทุกๆป ี

ส่วนแบ่งการตลาด 

 
 
ภาพที่ 8 ส่วนแบ่งตลาดยางพารา (คิดเป็นร้อยละ) ของไทยและประเทศคู่แข่งในตลาดมาเลเซียตั้งแต่ปี 2543 – 2557 
 

 ส่วนแบ่งทางการตลาดยางพาราของประเทศมาเลเซียพบว่าประเทศไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าประเทศอื่นๆ ใน
กลุ่ม CLMV  
4. สรุปผลการวิจัย 

จากการพิจารณาค่า RCA พบว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกยางพาราในตลาดประเทศ
สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และมาเลเซีย คือมีค่า RCA มากกว่า 1 แต่ตลาดส่งออกในประเทศจีนกลับเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ เนื่องจาก
มีค่า RCA น้อยกว่า 1 

 ประเทศกัมพูชามีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกยางพาราในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น มาเลเซียและ
จีน คือมีค่า RCA น้อยกว่า 1  

ประเทศลาวมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกยางพาราในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น มาเลเซียและจีน 
คือมีค่า RCA น้อยกว่า 1  

ประเทศเมียนมาร์มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกยางพาราในตลาดประเทศจีน คือมีค่า RCA มากกว่า 1 
แต่ตลาดส่งออกในประเทศสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และมาเลเซียกลับเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ เนื่องจากมีค่า RCA น้อยกว่า 1 

ประเทศเวียดนามมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกยางพาราในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น มาเลเซียและ
จีน คือมีค่า RCA น้อยกว่า 1 

ด้านการศึกษาส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกยางพารา พบว่าในตลาดสหรัฐอเมริกาและมาเลเซีย ประเทศไทยมีส่วนแบ่ง
การตลาดที่สูงมากและทิ้งระยะห่างจากส่วนแบ่งการตลาดจากประเทศอื่น แต่ส่วนแบ่งการตลาดของไทยมีแนวโน้มที่ลดลง 

ในตลาดประเทศญี่ปุ่น  ประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดมากแต่ก็ใกล้เคียงกับประเทศเวียดนาม 
ในตลาดประเทศจีน  ประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆ แต่ประเทศเวียดนามและเมียนมาร์เริ่มมี

แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนการพิจารณาค่า RCA ร่วมกับส่วนแบ่งการตลาด พบว่าประเทศไทยมีความสามารถคงตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในตลาด

ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และมาเลเซีย ส่วนประเทศกัมพูชาและประเทศลาวมีความสามารถคงตัวในตลาดประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์และเวียดนามมีความสามารถในการส่งออกและถือครองตลาดได้มากขึ้น
ส าหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น และจีน 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
การผลิตยางพาราของประเทศไทยส่วนใหญ่ปัจจุบันเน้นที่การผลิตยางแท่งมากที่สุด รองลงมาคือยางแผ่นน้ ายางข้น ยางผสม 

และยางพาราชนิดอื่นๆ ตามล าดับ ด้านสถานการณ์การส่งออกของไทยจากการศึกษาของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า
ยางพาราอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นท่ีรู้จัก มีอัตราความต้องการเพิ่มขึ้นมาก มีส่วนแบ่งทางการตลาดและอัตราการเจริญเติบโต 
ทีค่่อนข้างสูง กลยุทธ์ทางการตลาด คือทุ่มความพยายามทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาตลาดโดยการลงทุนเพื่อส่งเสริมอัตรา
การเจริญเติบโต ส่วนปัญหาทางด้านราคาทั้งในส่วนด้านการผลิต ทั้งปริมาณการผลิตยางพาราของเกษตรกรไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด  ประสิทธิภาพผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า การเพิ่มปริมาณการน าเข้าของสินค้าท่ีทดแทนยางพารา 
จากปัญหาราคายางพาราท าให้ทราบว่าแม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่เป็นอับดับหนึ่งของโลก แต่ศูนย์กลางการค้า
ยางตลาดซื้อขายจริงอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ในขณะที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายมากและใช้ราคาอ้างอิงทั่วโลกอยู่ที่
ตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียวและตลาดแลกเปลี่ยนสิงคโปร์ ท าให้ผู้ประกอบการส่งออกของไทยไม่สามารถก าหนดราคาส่งออกได้ 
ต้องยอมรับราคาขายจากตลาดโลก จึงเกิดการผันผวนของราคาซื้อขายภายในประเทศ นอกจากนั้นภายใต้ภาวะที่ไทยต้องเผชิญ
การแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นจากนโยบายส่งเสริมการผลิตในด้านต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV และ
ประเทศอินโดนีเซียที่มีนโยบายการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางอย่างชัดเจน  ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ประเทศไทยเสียแชมป์ผู้ผลิตยางธรรมชาติ
เพื่อการส่งออกได้ ดังนั้นประเทศไทยควรรักษาข้อได้เปรียบในด้านผลผลิตยางธรรมชาติเฉลี่ยต่อไร่ของไทยที่นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
(ประมาณ 250 กิโลกรัม/ไร่) เมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆ โดยอาจมีการส่งเสริมเกษ๖รกรปลูกยางพันธุ์ที่มีคุณภาพซึ่งให้ผล
ผลิตต่อไร่สูง ตลอดจนให้ความรู้ด้านเทคนิคการกรีดยางที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ปริมาณน้ ายางที่สูง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต อันเป็น
การเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้านราคาได้  
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ประเทศไทยควรมองกาตลาดใหม่ๆ ในการส่งออกยางพารา รัฐบาลควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหาตลาดใหม่ๆ ซึ่งเป็น
ประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงตลาดใหม่ๆ ที่มีความต้องการปริมาณการใช้ยางพาราก าลังขยายตัว  

6.2 รัฐบาลควรปล่อยให้ราคายางพาราเป็นไปตามกลไกตลาดโดยไม่เข้าไปแทรกแซง ส่งเสริมด้านการผลิตให้ผลิตในปริมาณ
ทีเ่หมาะสมกับความต้องการของตลาด เพื่อแก้ปัญหาทั้งราคาและการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ 

6.3 ควรส่งเสริมความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างสมาชิก AEC เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการ ลดปัญหา
อุปสรรคระหว่างกัน และลดความเสี่ยงแก่สินค้า สร้างอ านาจการต่อรองที่แข็งแกร่งในการส่งออกยางพาราสู่ตลาดโลก  
7. กิตติกรรมประกาศ 
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ลักษณะการขนส่งและปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์กรณีศึกษาตลาดไม้ดอกไม้ประดับ
คลอง15 จังหวัดนครนายก ตลาดบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี และตลาดบ้านชะอม จังหวัดสระบุรี 

Characteristics Carrying and Effective Factor in Transportation of Plants for Landscaping: A Case Study in 
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ 2) ศึกษาและวิเคราะห์
เพื่อสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ และ 3) ศึกษาประเภทไม้ประดับและสถานที่ในการจัดจ าหน่ายไม้
ประดับในงานภูมิทัศน์ กรณีศึกษา ตลาดไม้ดอกไม้ประดับคลอง15 จังหวัดนครนายก ตลาดบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี และ
ตลาดบ้านชะอม จังหวัดสระบุรี เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้จ าหน่ายจ านวน 50 ชุด คิดเป็น 25.38% 
ของแบบสอบถาม ศึกษาในช่วงเวลา วันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2557 ผลการศึกษาพบว่าผู้จ าหน่ายและขนส่งไม้ประดับ
ในงานภูมิทัศน์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น 70 % ช่วงอายุระหว่าง 31 - 60 ปี คิดเป็น 74% มีระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็น 75% การท าธุรกิจประเภทนี้จะเป็นธุรกิจการจัดจ าหน่ายไม้ประดับ การท าธุรกิจการจัดจ าหน่าย
ไม้ประดับมีทั้งการเพาะไม้ประดับเองและการน าไม้ประดับจากที่อื่นมาจ าหน่าย วิธีการจัดเรียงได้แบ่งประเภทไว้ 4 ประเภท คือ 
กระถางพลาสติก ถุงด า คละทุกชนิด ไม้ยืนต้นและปาล์ม ค่าใช้จ่ายในการจัดเรียงทั้งประเภทถุงกับกระถางที่มีขนาด 3-9 นิ้ว จ านวน 
100 ถุง/20 บาท ในกรณีที่มีขนาดถุงหรือกระถางมากกว่า 9 นิ้ว และลักษณะพิเศษเช่น การคละพันธุ์ไม้ทุกชนิด หรือกระถางที่มี
ราคาแพง ค่าใช้จ่ายในการจัดเรียงคิดจากค่าแรงเฉลี่ยรายวัน 300 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งคิดตามระยะทางและประเภทของ
พาหนะที่ขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ คือ 1) ระยะทางในการขนส่ง 2) ปริมาณของสินค้าที่ขนส่ง และ 
3) รูปร่างของสินค้า  
ค าส าคัญ : ลักษณะการขนส่ง ไม้ดอกไม้ประดับ ภูมิทัศน์ 

Abstract 
The aims of this research include 1) Studied and analyzed transportation characteristics of plant 

landscaping markets. 2) Summarized the factors were affected in transportation of plant landscaping markets. 
3) Studied category of plants for landscaping and where the plant landscaping markets located. The 
questionnaire were collected 50 (25.38%) during May, 26 to June, 6 2514. The results were shown the most 
dealers as male (70%). Their age was 31- 60 years old (74%).Most educated was primary to secondary (75%). 
They produced and bought plants from other market. Plants arraying can sort into 4 categories. There consist 
of arraying only plastic pot, arraying only plastic bag, mixed sort arraying and trees/palms arraying. Payment for 
arraying depends on side of container. If container as plastic pot or plastic bag and 3-9 inch side per 100 
sheets, it would pay 20 Baht.In the other hand, if container side bigger than 9 inch, it would pay 300 Baht. 
Payment of transportation depends on the distance and type of a vehicle. Effective factors include 1) distance 
of transportation. 2) quantity of goods and 3) feature of goods 
Keyword : Characteristics Carrying, Transportation, Plants for Landscaping, Landscape 
1.  บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์มีทั้งองค์ประกอบดาดแข็ง (Hard Scape) และองค์ประกอบดาดอ่อน (Soft Scape) 

ซึ่งองค์ประกอบดาดอ่อน คือไม้ประดับที่ใช้ในงานภูมิทัศน์แบ่งเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และปาล์ม 
(เอื้อมพร วีสมหมาย, 2525) ปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์มีหลายประเภท แต่ธุรกิจที่ส าคัญและถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่ง

mailto:sukanya_chai@outlook.com


การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

151 

ในงานภูมิทัศน์ คือ ธุรกิจการจัดจ าหน่ายไม้ประดับ ซึ่งธุรกิจประเภทนี้มีทั้งการเพาะไม้ประดับเอง และการน าไม้ประดับจากที่อื่นมา
จ าหน่าย  ปัจจัยที่ส าคัญในการท าธุรกิจการจ าหน่ายไม้ประดับ คือเรื่องการขนส่ง ซึ่งถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากไม้ประดับ
มีความแตกต่างกันตามประเภท ขนาด และชนิด ดังนั้นจึงมีความสนใจในการศึกษาวิธีการจัดการเพื่อการขนส่งไม้ประดับแต่ละชนิด
และปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ 

 ปัจจุบันการจัดจ าหน่ายไม้ประดับในงานภูมิทัศน์มีแหล่งที่จ าหน่ายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กรุงเทพฯ ได้แก่ 
ตลาดต้นไม้สวนจตุจักร กลุ่มที่ 2 ปริมณฑล ได้แก่ ตลาดขายต้นไม้คลอง 15 จังหวัดนครนายก กลุ่มที่ 3 ต่างจังหวัด ได้แก่ 
ตลาดชะอม จังหวัดสระบุรี และตลาดบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อการศึกษาเรื่องการขนส่งไม้ประดับให้ครบทุกประเภท ดังนั้น
จึงท าการศึกษาการขนส่งไม้ประดับ จากแหล่งจ าหน่ายที่มีการจ าหน่ายไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ทุกประเภท ได้แก่ ตลาดขายต้นไม้
คลอง 15 จังหวัดนครนายก ตลาดบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี และตลาดชะอม จังหวัดสระบุรี  

 การศึกษาการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ เป็นวิธีการศึกษาการจัดการเพื่อการขนส่งโดยแยกตามประเภทของไม้
ประดับ และขนาดที่แตกต่างกันพร้อมทั้ง ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ โดยการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการเรียนการสอน เป็นข้อมูลให้กับ
นักภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ และผู้จัดสร้างภูมิทัศน์ในการประมาณราคาเพื่อการจัดสร้างภูมิทัศน์ รวมถึงผู้ที่ต้องการท าธุรกิจ
ด้านการจัดจ าหน่ายไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ 
1.2.2 วิเคราะห์ลักษณะการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ 
1.2.3 ศึกษาประเภทและภาชนะปลูกไม้ประดับเพื่อการจ าหน่ายและสถานที่ในการจัดจ าหน่ายไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ 

1.3  ขอบเขตการวิจัย 
 จ ากัดความในการศึกษา 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554)  ให้ความหมายของ การขนส่ง ว่า วัตถุดิบหรือสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554)  ให้ความหมายของ ภูมิทัศน์ ว่า ทิวทัศน์ลักษณะภูมิประเทศ ท าให้ทิวทัศน์ดีขึ้น 
 สารานุกรมไทย วิกีพีเดีย (2554) ให้ความหมายของ ไม้ประดับว่า พืชที่ปลูกไว้เพื่อความสวยงามใช้ประดับตกแต่งอาคาร

บ้านเรือนให้เกิดความเจริญตา 
 ดังนั้นการศึกษา การขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการจัดเรียงเพื่อการขนส่งไม้

ประดับที่ใช้เป็นวัสดุเพื่อปลูกประดับตกแต่งอาคารงานภูมิทัศน์  
 สถานที่ด าเนินการศึกษา 
 ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในกรณีศึกษาประชากรตลาดขายต้นไม้คลอง 15 จังหวัดนครนายก ตลาดบ้านดงบัง จังหวัด

ปราจีนบุรี และตลาดชะอม จังหวัดสระบุรี 
 ขอบเขตการศึกษาประเภทไม้ประดับในงานภูมิทัศน์  ประกอบด้วย 
 1) ประเภทของไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ 

1.1) ไม้ยืนต้น (Tree)  เป็นพืชที่มีเนื้อไม้มากเป็นไม้เนื้อแข็ง (Woody plants) มีล าต้นเจริญจากตายอด เป็นล าต้น
เดียวตั้งตรงขึ้นไปจากพื้นดินระยะหนึ่งแล้วจึงแตกกิ่งก้านสาขาแผ่ออกเป็นทรงพุ่มที่เจริญอยู่ปลายยอด  มีความสูงตั้งแต่ 2.5 เมตร 
หรือมากกว่า ตัวอย่างของไม้ยืนต้น เช่น จามจุรี ลั่นทม หางนกยูง ประดู่ และนนทรี ไม้ยืนต้นมักนิยมปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในการให้
ร่มเงา ช่วยบังตา และปลูกเพื่อกันลม 

1.2) ไม้พุ่ม (Shrub) เป็นพืชที่มีเนื้อไม้แต่มีขนาดเล็กกว่าไม้ยืนต้น และแตกกิ่งก้านสาขาในระดับใกล้ผิวดิน ท าให้
ดูเป็นกอหรือเป็นพุ่ม มีอายุนานหลายปี มีความสูงตั้งแต่ 1.00 - 1.70 เมตร ตัวอย่างของไม้พุ่ม เช่น ชบา เข็ม หางนกยูงไทย แก้ว 
ไม้พุ่มนิยมปลูกเป็นแนว เพื่อใช้ประโยชน์เป็นรั้ว หรือเพื่อแสดงอาณาเขต ไม้พุ่มบางชนิดสามารถตั้งแต่รูปทรงของ พุ่มใบได้ให้เป็น
ระเบียบ จะเรียกว่า Hedge เช่น พู่ระหงส์ เข็ม และช้องนาง 
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1.3) ไม้คลุมดิน (Ground cover) เป็นพืชที่มีล าต้นเตี้ย มีการเจริญเติบโตทางแนวราบ และเลื้อยปกคลุม ตัวอย่าง
ของไม้คลุมดิน เช่น เฟิร์น กระดุมทองเลื้อย หัวใจสีม่วง ผักเป็ด และหญ้า ไม้คลุมดินมักนิยมปลูกคลุมพื้นที่ให้สวยงาม ช่วยลด
การกัดเซาะพังทลายของดินโดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดชัน ช่วยคลุมดินเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินไว้ 

1.4) ปาล์ม (Palm) เป็นพันธุ์ไม้ในเขตร้อน เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เป็นพันธุ์ไม้ที่มีล าต้นสูงชะลูด ไม่มีกิ่งก้าน หรือ
แขนง ยกเว้นพวก Doum palm บางชนิดมีล าต้นเลื้อยเป็นเถา บางชนิดแตกเป็นหน่อเป็นกอ บางชนิดมีล าต้นเป็นหนาม ขนาดของ
ล าต้นอาจมีเส้นผ่านศูนย์กลางวัดได้ 3-5 ฟุต หรือบางชนิดไม่มี ล าต้นเลยและ ล าต้นไม่มี เนื้อเยื่อเจริญ (Cambium) ลักษณะ
ใบมีหลายลักษณะคือ ใบรูปใบพัด ใบขนนก บางชนิดมีใบใหญ่ บางชนิดใบเล็ก รากของปาล์มก็มีหลายชนิด มีทั้งแตกใต้ดินและ
แตกเหนือพื้นดิน ลักษณะดอก มีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและไม่สมบูรณ์เพศ บางชนิดมีต้นตัวผู้และต้นตัวเมีย ในการจ าแนกปาล์มจะใช้
ลักษณะของดอก ผล มากกว่าลักษณะของใบ ส่วนมากดอกมีขนาดเล็ก สีขาว กลิ่นหอมอ่อนๆ สามารถเจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด 

 2)  ภาชนะปลูกของไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ประกอบไปด้วย 2 ประเภท คือ กระถางที่มีลักษณะถาวรเพื่อให้เกิด
ความสวยงาม เช่นกระถางดินเซลามิค กระถางดินเผา และกระถางปูนเปลือย เป็นต้น และภาชนะที่ไม่ถาวรซึ่งใช้เพื่อการบรรจุและ
น ามาใช้ปลูกลงดิน ได้แก่กระถางพลาสติกและถุงด า การศึกษาในครั้งนี้ได้เลือกประเภทภาชนะปลูกที่ร้านขายต้นไม้มีการใช้เปน็สว่นใหญ่
นั่นคือ กระถางพลาสติก และถุงด า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) กระถางพลาสติกเป็นภาชนะไม่ถาวรที่มีขนาดการขายที่แตกต่างกัน  พบว่ากระถางพลาสติกมีหลายรูปแบบ 
จึงขอยกตัวอย่าง 2 รูปแบบ คือ กระถางพลาสติกกลม และกระถางพลาสติกสี่เหลี่ยม มีขนาดตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-20 นิ้ว  

2.2) ถุงพลาสติกสีด าเป็นภาชนะไม่ถาวรที่มีขนาดการขายที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ขนาด 2-15 นิ้ว 
 3)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1)  ประชากร ได้แก่ ผู้ขายในตลาดต้นไม้คลอง 15 จังหวัดนครนายก ตลาดบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี และ
ตลาดชะอม จังหวัดสระบุรี จ านวน 390 ร้าน 

3.2)  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ขายใช้แบบสัมภาษณ์โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากประชากรศึกษาดังกล่าวได้ใช้สูตรค านวณของ Yamane (1967) เพื่อก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างประชากรได้ก าหนดระดับ
ความเช่ือมั่น 95% ได้ตัวอย่างทั้งหมด 197 ร้าน จาก 3 สถานที่ศึกษาได้น ามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของทั้ง 3 สถานที่ประกอบไปด้วย
ดังนี้ ตลาดขายต้นไม้คลอง 15 จังหวัดนครนายก 170 ร้าน คิดเป็น 43.58% จ านวนชุดแบบสัมภาษณ์ 86 ชุด ได้แบบสัมภาษณ์
กลับมา 10 ชุด ตลาดบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี 130 ร้าน คิดเป็น 33.33% จ านวนชุดแบบสัมภาษณ์ 66 ชุด ได้แบบสัมภาษณ์
กลับมา 20 ชุด และตลาดบ้านชะอม จังหวัดสระบุรี 90 ร้าน  คิดเป็น 23.07% จ านวนชุดแบบสัมภาษณ์ 45 ชุด ได้แบบสัมภาษณ์
กลับมา 20 ชุด 

 4)  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   4.1)  ตัวแปรต้น ได้แก่ ผู้ขายในตลาดต้นไม้คลอง 15 จังหวัดนครนายก ตลาดบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี และ

ตลาดชะอม จังหวัดสระบุรี  
   4.2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ลักษณะการขนส่งไม้ดอกไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ 

2.   วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.1 ศึกษาข้อมูลประเภทของไม้ประดับ และสถานที่ในการจัดจ าหน่ายไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขนส่ง 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการส ารวจภาคสนามที่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ตลาดบ้านดงบัง 
จังหวัดปราจีนบุรี และตลาดบ้านชะอม จังหวัดสระบุรี  

 2.1.1 ความหมายและประโยชน์ของไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ 
 2.1.2  ประเภทและขนาดในการจัดจ าหน่ายไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ 
   1)  สถานที่ในการจัดจ าหน่ายไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ 
   2)  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขนส่ง 
2.2 ศึกษาลักษณะการขนส่งไม้ประดับ แยกตามชนิดและขนาดของไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ จากการส ารวจและจัดท าแบบ

สัมภาษณ์จากภาคสนาม 
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เนื่องจากเป็นแบบที่มีการเตรียมการมีแผน การสมัภาษณ์

และการบริหารการสัมภาษณ์จัดเตรียมไว้อย่างค่อนข้างแน่นอนเป็นการล่วงหน้า การสัมภาษณ์ค่อนข้างเป็นมาตรฐานและ
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เป็นทางการมากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะตอบค าถามเดียวกันและถามค าถามก่อนหลังเรียงตามล าดับเหมือนกัน (บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธิ,์ 2554) และการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดยการศึกษาความเช่ือมั่นหรือความเช่ือถือได้ (Reliability) 

แบบสัมภาษณ์ (Interview) ประกอบไปด้วยแบบสัมภาษณ์ 1 ชุด โดยแบบสัมภาษณ์มีรายละเอียด  แต่ละตอนดั้งนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ขายไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ในตลาดขายต้นไม้คลอง 15 จังหวัดนครนายก 

ตลาดบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี และตลาดบ้านชะอม จังหวัดสระบุรี  
ตอนที่ 2 ศึกษาการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ ได้แก่ ลักษณะการจัดเรียง จ านวนในการจัดเรียงต่อเที่ยว ค่าใช้จ่ายใน

การจัดเรียงต่อเที่ยว และวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดเรียง 
2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล การขนส่งและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้ขายในประเภทของงานวิจัยเชิงส ารวจ และการเก็บข้อมูลโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ส าหรับข้อมูลการศึกษาลักษณะการขนส่งไม้ดอกไม้ประดับ 

2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ผลการส ารวจ ผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ขายไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ในตลาดขายต้นไม้คลอง 15 

จังหวัดนครนายก ตลาดบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี และตลาดบ้านชะอม จังหวัดสระบุรี และศึกษาการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ 
สามารถจ าแนก เป็น 2 ด้านประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ขายไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ 2) ข้อมูลการขนส่งไม้ประดับในงาน
ภูมิทัศน์จากข้อมูลที่ผู้วิจัยส ารวจได้น ามาลงรหัส (Coding) และผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

2.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลค านวณค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2.6 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ 
 2.5.1 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ลักษณะการจัดเรียง วัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
 2.5.2 ปัจจัยภายนอก เช่น ปริมาณการจ าหน่าย และระยะทางในการขนส่ง เป็นต้น 

3.   ผลการวิจัย  
ผลจากการศึกษาถึงการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ กรณีศึกษาตลาดต้นไม้คลอง 15 จังหวัดนครนายก  ตลาดบ้านดงบัง 

จังหวัดปราจีนบุรี และตลาดชะอม จังหวัดสระบุรี มุ่งเน้นศึกษาในส่วนของการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ทางด้านวิธีการจัดเรียง 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเรียง สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

3.1 การจัดเรียงกระถางพลาสติก 
3.1.1 การจัดเรียงแบบเรียงซ้อนกระถาง เป็นวิธีที่มีการใช้มากที่สุด เนื่องจากในการจัดส่งพันธุ์ไม้แต่ละครั้งนั้นมีจ านวน

มากและใช้เวลาในการจัดเรียงน้อย โดยวิธีการเรียงแต่ละชั้นนั้นจะเรียงสลับฟันปลาโดยให้  ล าต้นของพันธุ์ไม้อยู่ตรงกลางของ
กระถางแต่ละช้ัน ซึ่งท าให้ล าต้นถกูกระทบกระเทือนน้อย ดังภาพที่ 1 

3.1.2 การจัดเรียงแบบขนานกับพื้น การจัดเรียงวิธีนี้จะใช้กับพันธุ์ไม้ที่มีการจัดส่งจ านวนน้อย และวิธีนี้จะไม่ท าให้พันธุ์ไม้
เกิดความเสียหาย เพราะเป็นการวางกระถางพันธุ์ไม้ขนาดกันกับพื้น ดังภาพที ่2 

 
ภาพที่ 1  รูปด้านบนของการจัดเรียงแบบเรียงซ้อนกระถาง 

 

2 

1 
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ภาพที่ 2  รูปด้านบนของการจัดเรียงแบบขนานกับพื้น 
 
1) การจัดเรียงถุงด า 
 1.1) แบบเรียงซ้อนทับถุงมีลักษณะการจัดเรียงเหมือนกับการจัดเรียงแบบซ้อนกระถาง ดังภาพที่ 1 
 1.2) การจัดเรียงแบบทับถุง เป็นการน าต้นไม้มาวางทับกันซึ่งง่ายต่อการเรียง และง่ายต่อการขนลงเมื่อถึงที่หมายแต่วิธีนี้

อาจท าให้ต้นไม้มีการพังเสียหายได้ ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3  รูปด้านบนของการจัดเรียงแบบทับถุง  
 

2) การจัดเรียงพันธุ์ไม้แบบคละทุกชนิด การจัดเรียงแบบนี้มี 2 ลักษณะขึ้นอยู่กับการจัดซื้อ โดยช้ันล่างจะเรียงพันธุ์ไม้ที่มี
ลักษณะแข็งแรง เช่นไม้ยืนต้น ดังภาพท่ี 4 และอีกลักษณะเป็นการวางหญ้า เนื่องจากหญ้ามีความหนักและยืดหยุ่นจึงสามารถ
รับน้ าหนักพันธ์ไม้อื่น ๆ ได้ โดยช้ันที่สองจะเป็นไม้พุ่มที่จะน ามาจัดเรียงและช้ันที่สามเป็นไม้คลุมดินหรือไม้ที่มีความเปราะบางต่อ
การจัดเรียงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพันธุ์ไม้ ดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพที่ 4  รูปด้านบนของการจัดเรียงแบบคละทุกชนิด  ภาพที่ 5  รูปด้านข้างของการจัดเรียงแบบคละทุกชนิด  
 

2 

1 

2 

1 
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4)  การจัดเรียงไม้ยืนต้น และปาล์มเป็นการจัดเรียงตามแนวนอนขนาดกับพื้นรถ โดยจะหันส่วนของล าต้นเข้าด้านในและหัน
ส่วนของยอดออกข้างนอก โดยที่ส่วนของใบจะใช้สแลนคลุมทั้งหมดเพื่อไม่ให้ใบโต้ลมและเกิดความเสียหายจากการขนส่งระยะ
ทางไกลๆ ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่  6  รูปด้านบนของการจัดเรียงไม้ยืนต้น และปาล์ม 

 
5)  ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
 5.1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดเรียงต่อเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่ง โดยเฉลี่ยจะจ้างแรงงาน

ประมาณ 3 คน แบ่งเป็น คนที่ 1 บรรจุพันธุ์ไม้ คนที่ 2 ยกพันธุ์ไม้ขึ้นรถ และคนที่ 3 จัดเรียงพันธุ์ไม้บนรถ หรือถ้าเป็นไม้ยืนต้นที่มี
ขนาดใหญ่ทางร้านจะใช้รถเครนในการยกขึ้นรถ และค่าแรงในการจ้างจะเหมาต่อเที่ยวในการขนส่งหรือบ้างร้านจ่ายตามขนาดของ
กระถางในการจัดเรียง แต่ถ้ามีการสั่งไม้กระถางในจ านวนที่ต่ ากว่าร้อยกระถางทางร้านจะจัดเรียงเอง โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดเรียง
ต่อเที่ยว ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเรียงต่อเที่ยว 

ล าดับ ประเภท/ขนาด ค่าใช้จ่าย/ 100 ถุง ค่าใช้จ่าย/ 1 เที่ยว 
1    กระถาง 

-  ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 นิ้ว 
-   ขนาด 8-10 นิ้ว 
-   ขนาด 11-12 นิ้ว 

 
20  บาท 
30 บาท 
50 บาท 

 
1,000 บาท 
1,050 บาท 
1,000 บาท 

2   ถุง 
-  ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ   3 นิ้ว 
-  ขนาด 4-5  นิ้ว 
-  ขนาด  6  นิ้ว 
-  ขนาด  7-8  นิ้ว 
-  ขนาด  9-10  นิ้ว 
-  ขนาด  11-12 นิ้ว 

 
15  บาท 
30  บาท 
35  บาท 
1  บาท 
3  บาท 
20  บาท 

 
1,050 บาท 
1,500 บาท 
1,400 บาท 
3,500 บาท 
9,000  บาท 
50,000 บาท 

3 
 
 
 
 

  คละทุกชนิด 
   กระถาง 
-  ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6  นิ้ว 
-  ขนาด 8-10 นิ้ว 
-  ขนาด 11-12 นิ้ว 

 
 

20  บาท 
30 บาท 
50 บาท 

 
 

1,000  บาท 
1,050  บาท 
1,000  บาท 
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ล าดับ ประเภท/ขนาด ค่าใช้จ่าย/ 100 ถุง ค่าใช้จ่าย/ 1 เที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
4 

    ถุง 
- ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ   3 นิ้ว 
-  ขนาด 4-5  นิ้ว 
-  ขนาด  6  นิ้ว 
-  ขนาด  7-8  นิ้ว 
-  ขนาด  9-10  นิ้ว 
ขนาด  11-12  นิ้ว 
ไม้ยืนต้นและปาล์ม 

 
15  บาท 
30  บาท 
35  บาท 

1  บาท / 1 ถุง 
3  บาท / 1 ถุง 
20  บาท / 1 ถุง 

- 

 
1,050 บาท 
1,500  บาท 
1,400  บาท 
3,500  บาท 
9,000 บาท 
50,000 บาท 

4,500-8,000  บาท/1 เที่ยวรถเครนหรือรถเฮียบ 
หมายเหตุ   : ประเภทกระถาง ถุง และคละทุกชนิด ถ้ามีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่า 12 นิ้ว จะใช้คนงานที่มีอยู่ในร้าน โดยค่าแรงรายวัน
เฉลี่ยวันละ 300 บาท 

 :  ไม้ยืนต้นและปาล์ม ถ้าลูกค้าน ารถเฮียบมาใส่พันธุ์ไม้เองก็จะไม้เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าลูกค้าให้ทางร้านน าไปส่งจะเสีย
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

 5.2)  ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อระยะทาง 
  ในการขนส่งจะคิดค่าขนส่งตามระยะทางและประเภทของรถในการขนส่งตามราคาที่ก าหนดไว้ดังนี้ ซึ่งมีประเภทรถ 6 ล้อ 

และรถบรรทุก 10 ล้อ โดยคิดตามระยะทาง 
6)   วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดเรียง ได้แก่ เชือก  สแลน กระดาษหนังสือพิมพ์ และตาข่าย ซึ่งวัสดุดังกล่าวเป็นของผู้จ าหน่าย

ที่ใช้ในการจัดเรียงทุกครั้ง ดังภาพที่ 7 

 
 
ภาพที่  7  วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดเรียง 
 

4. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาข้างต้นและการสัมภาษณ์พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ มีปัจจัยที่สอดคล้องกับ

การขนส่งสินค้าการเกษตร 3 ปัจจัย (เสาวนีย์ เลิศวรสิริกุล, 2550) คือ  
4.1 ระยะทางการขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์มีผลที่แสดงว่าในการขนส่งแต่ละครั้งตามระยะที่ไกลจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 

เช่น จากสระบุรีไปยังภูเก็ตเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 50,000 บาท และจากสระบุรีไปยังนราธิวาสเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 70,000 บาท 
จากข้างต้นท าให้ทราบว่ายิ่งระยะทางไกลมากเท่าไรก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 

4.2 ปริมาณของไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ที่ขนส่งขึ้นอยู่กับขนาดของพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแต่ละครั้ง เช่น เมื่อเปรียบเทียบ
รถกระบะบรรจุถุงขนาด 3 นิ้ว สามารถบรรทุกได้จ านวน 7,000 ต้น กับถุงขนาด 5 นิ้ว สามารถบรรทุกได้จ านวน 5,000 ขณะเดียวกัน
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เมื่อเปรียบเทียบรถบรรทุก 10 ล้อบรรจุถุงขนาด 3 นิ้ว สามารถบรรทุกได้จ านวน 15,000 ต้น ถุงขนาด 5 นิ้ว สามารถบรรทุกได้
จ านวน 10,000 ต้น เป็นต้น จากการเปรียบเทียบดังกล่าวเห็นได้ว่าปริมาณในการขนส่งแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง  

4.3 รูปร่างของไม้ประดับในงานภูมิทัศน์มีขนาดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของภาชนะในการบรรจุและลักษณะของขนาด
และชนิดพันธุ์ไม้ เช่น กระถางขนาด 6 นิ้ว จัดเรียงในรถกระบะได้ 5,000 ต้น กระถางขนาด 8 นิ้ว จัดเรียงในรถกระบะได้ 3,500 ต้น 
และกระถางขนาด 11 นิ้ว จัดเรียงในรถกระบะได้ 2,000 ต้น จะเห็นได้ว่าการบรรจุกระถางและถุงในรถกระบะจะมีปริมาณดังที่กล่าว
มาข้างต้น แต่ถ้ามีการส่งสินค้าประเภทไม้ยืนต้นอาจท าให้การบรรทุกกระถางและถุงมีปริมาณลดน้อยลงหรืออาจไม่สามารถบรรทุก
ไปได้กับไม้ยืนต้น ซึ่งต้องแยกการขนส่งอีก 

งานวิจัยนี้มีประโยชน์เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาการประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพื่อลดต้นทุนในการด าเนินการ 
และทราบลักษณะการขนส่งไม้ดอกไม้ประดับในงานภูมิทัศน์เพื่อด าเนินการจัดวางให้เหมาะสมกับลักษณะไมด้อกไมป้ระดบัในแตล่ะเทีย่ว 
ซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ และผู้จ าหน่ายต้นไม้เพื่อประกอบการพิจารณาในการประมาณราคา
งานภูมิทัศน์ และลดความเสียหายของพันธุ์ไม้จากการขนส่งได้ 
5.  กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผู้จ าหน่ายไม้ประดับในตลาดต้นไม้คลอง 15 จังหวัดนครนายก ตลาดบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี และตลาดชะอม 
จังหวัดสระบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในส่วนของข้อมูล และร่วมตอบแบบสัมภาษณ์ในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจ าเป็น

พื้นฐานของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบล  จังหวัดสมุทรสงคราม 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชน
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสมุทรสงคราม  3) ศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชน จ านวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  ได้แก่ แบบสอบถามจ านวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วม
ด้านการวางแผน อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล  การมีส่วนร่วมด้านการ
ด าเนินงาน  และการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ ตามล าดับ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การฝักใฝ่การศึกษา อยู่ในอันดับสูงสุด   รองลงมาคือ การร่วมใจพัฒนา  
และการมีบ้านอาศัย  ตามล าดับ   2) การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามความ
จ าเป็นพื้นฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.435) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์ ในทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านการวางแผน (r 
= 0557)  ด้านการติดตามประเมินผล (r = 477)  ด้านการรับผลประโยชน์ (r = 0.456)  และด้านการด าเนินงาน (r = 0.419) 
ตามล าดับ และ 3) แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่ ประชาชนต้องการ
ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสงครามสนใจในเรื่องของพัฒนาคุณภาพชีวิตมากกว่าการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ผู้บริหารควรมีความจริงใจกับประชาชน   โครงการสาธารณะต้องสามารถตรวจสอบได้   และประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลได้
ตลอดเวลา 
ค าส าคัญ :  การบริหารแบบมีส่วนร่วม,  คุณภาพชีวิตของประชาชน 

Abstract 
The purposes were to study: : 1) the participatory  administration of people  and the life quality  

development; 2) the relationship between the participatory  administration  and life quality development, and 
3) the guideline on participatory administration for life quality development of subdistrict  administrative 
organization in Samutsongkhram province. The samples were 302 informants selected from administrators, 
members, and people.  The instruments were questionnaire for the quantitative data, and deep interview to 
administrators. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s 
Product Moment Correlation. The research result were as follows: 1) the participatory administration of people 
for life quality development of subdistrict administrative organization was at medium level. Considering in each 
aspect, the participatory in planning was at the highest level following by the participatory in monitoring, 
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evaluation, and the participatory in beneficiaries respectively. The overall of people life quality  development 
was at high level, considering in each aspect; the concentration in education was at the highest level following  
by the effort on life quality development, and having accommodations respectively, 2) the relationship  
between  participatory  administration  of people and  life  quality  development  of sub-district  administrative   
organization in Samutsongkhram province, in over all was  positive moderately level (r = 0.435) with statistically  
significant at  0.01 level . In each aspect; the relations were: the planning (r = 0.525), the  evaluation, (r = 0.467), 
the beneficiaries (r = 0.456), and the monitoring (r = 0.419) respectively,  and 3) the  guideline on  participatory 
administration of people for life quality development of subdistrict administrative organization in  
Samutsongkhram province is the administrators and the people have to participate on for life quality 
development more than infrastructure development. The administrators should have sincerity to the people. 
The public project must be accountability, and the people can be accessible the data all the time.  
Keywords : the participatory  administration of  people ,  the life quality development 
 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น  จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ส าหรับ
โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เกิดจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในปี พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) และพ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4) เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายใหม่นี้มีลักษณะคล้ายกับเทศบาล ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติคือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
ฝ่ายบริหารคือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล (โกวิทย์ พวงงาม, 2548 : 70)                 

แนวทางการบริหารในองค์การบริหารส่วนต าบล (ทวิชา คชรินท์, 2551 : 62) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า  หมายถึง 
กระบวนการของการวางแผน  การจัดองค์การ การสั่งการ การควบคุมก าลังความพยายามของ สมาชิกองค์กร และการใช้ทรัพยากร
อื่นๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ อาจกล่าวได้ว่านอกจากการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
จะส าเร็จหรือล้มเหลวในการบริหารขี้นอยู่กับกระบวนการบริหาร ตามแนวคิดดังกล่าวแล้วในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมได้เข้ามา 
มีบทบาทในการบริหารงานอย่างกว้างขวาง (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2549 : 43) ได้สรุปว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง 
กระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชนชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุดโครงการ ได้แก่ 
การร่วมกันค้นปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จากโครงการโดยการพัฒนาดังกล่าวต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
นอกจากแนวทางการบริหารที่ดีได้รับความร่วมมือจากประชาชนในทุกภาคส่วนแล้วสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารควรค านึงถึงคือคุณภาพชีวิต
ของประชาชนสมควรจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกด้าน และควรจะให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554 ซึ่งได้ก าหนดคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ไว้ตามเกณฑ์ของความจ าเป็นพื้นฐาน ของชีวิต 
(จปฐ.) มีจ านวน 6 หมวด 42 ตัวชีวัด คือ 1) สุขภาพดี 2) มีบ้านอาศัย 3) ฝักใฝ่การศึกษา 4) รายได้ก้าวหน้า 5) ปลูกฝังค่านิยมไทย 
6) ร่วมใจพัฒนา   

สภาพปัญหาที่พบในองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสงครามคือเรื่องการมีส่วนในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การส ารวจ จปฐ. ในทุกปีประชาชนจะไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเท่าที่ควรส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไม่ได้รับการพัฒนาจากผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ตรงประเด็นในความเป็นจริงมากนัก ผู้วิจัยในฐานะเป็น
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวงได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ควบคุม ดูแลบริหารงานภาคประชาสังคมและ
บุคคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม จึงสนใจที่จะค้นหาแนวการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ
โคเฮนและอัพฮอพ (Cohen & Uphoff) มาเป็นแนวทางการบริหารเพื่อให้ ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามได้รับการพัฒนา
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คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้านอย่างถูกต้องและเป็นจริงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงตามเกณฑ์ ความจ าเป็น
พื้นฐานขั้นต่ า (จปฐ.) ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในช่วงแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ช่วงปี พ.ศ. 2550-2554 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐานของประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม 

1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม 

1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
  1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                      ประชากรในการวิจัย คือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่มองค์กรในต าบลของจังหวัดสมุทรสงคราม 28 แห่งจ านวน  562 คน 
                    กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า
กลุ่มองค์กรในต าบลของจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน  302  คน 

1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรอิสระ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม

ด าเนินการ  การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
 ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ประกอบด้วย  ด้านการฝักใฝ่การศึกษา  ด้านการร่วมใจ

พัฒนา  และด้านการมีบ้านอาศัย   
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้เขียนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ สถานภาพทางสังคมของผู้ตอบแบบสอบถามค าถามเป็นแบบแสดงรายการเพื่อให้เลือกตอบ (Check  List) 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลักษณะของแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้น า
องค์กรในต าบลซึ่งเป็นแบบส าภาษณ์แบบโครงสร้างและค าถามปลายเปิด 

2.2 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 ศึกษาข้อมูลจากต ารา ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยและเอกสารเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างประเด็น และตัวแปรในการสร้าง

แบบสอบถาม น าแบบสอบถามที่สร้างแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์  และ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
จากนั้นน ามาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item  Objective  Congruence  Index ) และ
คัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป จากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลอง
ใช้กับเป้าหมายที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  30  ราย และน าผลที่ได้จากการทดลองไปค านวณหาค่า  
ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.3.1  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารและสมาชิกสภาและประชาชนโดยการแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2.3.3 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามความจ าเป็นพื้นฐาน  โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ด้วยวิธีการของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Coefficient Correlation) 

2.3.4 วิเคราะห์เชิงคุณภาพของแบบสัมภาษณ์โครงสร้างของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ผู้น าองค์กรในต าบลเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารแบบ่มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา   และใช้ร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิจัย 

3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านต่าง ๆ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน เป็นอันดับหนึ่ง การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล 
เป็นอันดับสอง การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงาน เป็นอันดับสาม และการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ เป็นอันดับสุดท้าย  
ซึ่งสามารถสรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

 3.1.1 การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
ระดับมาก  โดยข้อการร่วมประชุมการจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี ของ อบต. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา 
ความร่วมมือ เป็นอันดับหนึ่ง การร่วมเวทีแลกเปลี่ยนและสะท้อนปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ในเรื่องที่อยู่อาศัย การศึกษา และการร่วมใจ
พัฒนา เป็นอันดับสอง และร่วมการประชุมให้ข้อมูลเพื่อทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของต าบล  เป็นอันดับสุดท้าย 

 3.1.2 การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินการปฏิบัติ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมสีว่นรว่ม
ในกิจกรรมการพัฒนาในวันส าคัญหรือเทศกาลต่างๆ ของต าบล เป็นอันดับหนึ่ง การมีส่วนร่วมในการให้ทุนการศึกษาและบริจาค
อุปกรณ์การเรียนการสอนแก่นักเรียนในสังกัดของ อบต. เป็นอันดับสอง และการมีส่วนร่วมในการบริจาคทรัพย์สินหรืออุปกรณ์
เครื่องมือให้แก่โครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ยากไร้ของ อบต. เป็นอันดับสุดท้าย 

 3.1.3  การมีส่วนร่วมด้านการดรับผลประโยชน์ โดยรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การได้รับโอกาส
จาก อบต. ในการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต าบลจากโครงการของ อบต. เป็นอันดับหนึ่ง การได้รับโอกาสในการดูแลเรื่อง
การศึกษาจาก อบต. มี เป็นอันดับสอง และการได้รับโอกาสในการดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยจาก อบต. เป็นอันดับสุดท้าย 

 3.1.4  การมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การร่วม
ตรวจสอบการใช้งบประมาณในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา และกิจกรรมจากฝ่ายบริหารโดยตรง 
เป็นอันดับหนึ่ง การศึกษาผลงานการด าเนินงานในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 3 เรื่องดังกล่าว จากเอกสารหรือการประชาสัมพันธ์
ของ อบต. เป็นอันดับสอง และการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างในโครงการที่อยู่อาศัย การศึกษา และการจัดเทศกาล
ต่างๆ ของ อบต. เป็นอันดับสุดท้าย 

3.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
การฝักใฝ่การศึกษา (ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการศึกษา) เป็นอันดับหนึ่ง การร่วมใจพัฒนา (ประชาชนมีส่วนร่วมต่อชุมชนและ
สังคม) เป็นอันดับสอง และการมีบ้านอาศัย  (ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม) เป็นอันดับสุดท้าย  ซึ่งสามารถ
สรุปเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 

 3.2.1 ด้านการมีบ้านอาศัย (ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทน มีค่าอยู่ในระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง 
รองลงมาคือ ครัวเรือนมีความอบอุ่น เป็นอันดับสอง ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคตลอดปี เป็นอันดับสาม และ
ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันดับสุดท้าย 

 3.2.2  ด้านการฝักใฝ่การศึกษา (ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการศึกษา) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า เด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี มีค่าอยู่ในระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับ
การเลี้ยงดูก่อนวัยเรียนเป็นอันดับสอง คนอายุ 15-60 ปี อ่านออกและเขียนภาษาไทยได้ เป็นอันดับสาม และเด็กที่จบการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี และไม่ได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ  เป็นอันดับสุดท้าย 

 3.2.3  ด้านการร่วมใจพัฒนา (ประชาชนมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า คนอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในชุมชนของตน มีค่าอยู่ในระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ 
ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น เป็นอันดับสอง ครัวเรือน
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มีคนที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น เป็นอันดับสาม และคนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรม
สาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นอันดับสุดท้าย 

3.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามความจ าเป็นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตามความจ าเป็นพ้ืนฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 4 ปัจจัย กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม
ความจ าเป็นพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมพบว่า ทั้ง 3 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กับ
การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนตามความจ าเป็นพื้นฐานในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง 4 ปัจจัย เรียงตามล าดับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ได้ดังนี้ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ปฏิบัติ 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามความจ าเป็น
พื้นฐานในแต่ละขั้นตอน พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ในระดับปานกลางทั้ง 3 ปัจจัยได้แก่  
ด้านการร่วมใจพัฒนา (ประชาชนมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม) ด้านการมีบ้านอาศัย (ประชาชนมีที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมดี) และ
ด้านการฝักใฝ่การศึกษา (ประชาชนมีการเข้าถึงบริการด้านศึกษา) ตามล าดับ 

3.4 ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่มองค์กรในองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม ใน 3 ประเด็นคือ 

 3.4.1 แนวทางการบริหารที่ท าให้ประชาชนมีที่อยู่สภาพแวดล้อมที่ดีตามความจ าเป็นพื้นฐาน ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่เป็น
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านและผู้น าองค์กร จ านวน 20 คน ร้อยละ 64 เปอร์เซ็นต์ ให้ค าตอบในเรื่องของ
การจัด งบประมาณเพิ่มเติมตามแผนงบประมาณประจ า 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 3.4.2 แนวทางการบริหารที่จะท าให้ประชาชนมีได้เข้าถึงบริการด้านศึกษาในระดับที่เหมาะสมตามความจ าเป็นพื้นฐาน   
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้น าองค์กรในแต่ละต าบลตอบแบบ
สัมภาษณ์ ร้อยละ 73% เสนอแนวทางการบริหารในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษาแก่ครอบครัวหรือตัวบุคคลที่ประสบปัญหา
ในเรื่องการเงินโดยใช้การส ารวจข้อมูลส ามะโนประชากรของรัฐบาลเป็นฐานข้อมูลในการสรรหาบุคคลเพื่อมารับทุน และก าหนด
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาของแต่ละต าบลด้วย 

 3.4.3 แนวทางการบริหารที่จะท าให้ประชาชนมีการเข้ามามีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคมมีผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าองค์ได้เสนอแนวคิดจากการสัมภาษณ์แนวทางคล้ายกันมาก 
สูงถึง 87%  เสนอความเห็นแนวทางการบริหารที่จะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดขึ้นคือการที่ผู้บริหารต้องมีความจริงใจต่อประชาชน โครงการสาธารณะที่เกิดขึ้นในต าบลต้องมีความโปรงใส่
ตรวจสอบได้ สามารถช้ีแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบได้ถึงที่มาที่ไปของโครงการและประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลของ อบต.
ได้ตลอดเวลา นั้นคือต้องท าให้ประชาชนเช่ือใจในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละต าบล   
4. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลของการวิจัย  ผู้วิจัยขอน าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
4.1   การมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสมุทรสงครามในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

โดยให้ความสนใจในด้านการวางแผนมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก เนื่องจากประชาชนมีความสนใจในการเข้าร่วมการประชุมจัดท า
แผนพัฒนา 3 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสงครามอย่างกว้างขวางเพื่อมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยเฉพาะด้านท่ีอยู่อาศัย การศึกษาและการร่วมใจพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาภรณ์ สุขสุมิตร (2549) ได้วิจัยเรื่อง 
การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชน ผลการวิจัยพบว่า  
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน ทั้งตัวเจ้าหน้าที่ท่ีต้องสร้างความเช่ือมั่น ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการวางแผน ค้นหาปัญหา การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จาก
การด าเนินการพร้อมทั้งร่วมตรวจสอบติดตามผลขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นๆ  



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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4.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงครามพบว่าโดยร่วมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง ประชาชนมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม
เป็นอันดับสองและการที่ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะเป็นอันดับสุดท้ายสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศักดิ์ชัย ทองนุ่ม (2549) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการช้ันประทวน สังกัด
จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการบริหารในภาพรวมมีการพัฒนาอยู่ ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การประสานงานการจัดระบบองค์กร การควบคุมติดตามประเมินผล และการวางแผน 
การปฏิบัติการ ส่วนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการช้ันประทวนอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความมั่นคง
ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่อยู่อาศัยและเศรษฐกิจครัวเรือน มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยทางการบริหาร
เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีของผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 ตัวได้แก่การประสานงานและการจัดองค์กร 

4.3 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 
2550-2554 ของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2550-2554 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงและเป็นความสัมพันธ์ทางบวกในลักษณะคล้อยตามกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิรัณ ฉันทศาสตร์โกศล (2548) โดยได้ท าการศึกษา คุณภาพชีวิตของนายทหารช้ันประทวน ในกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 
โดยได้ท าการศึกษาระดับคุณภาพชีวิต และปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต 5 ด้าน คือ 1) ด้านสุขภาพอนามัย 2) ด้านชีวิต
ครอบครัว 3) ด้านที่อยู่อาศัย 4) ด้านรายได้ 5) ด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน พบว่า นายทหารประทวนที่สมรสแล้วมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่านายทหารประทวนท่ีมีสถานภาพโสด หม้าย และแยกกันอยู่ นายทหารชั้นประทวนทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
คุณภาพชีวิตที่ต่างกัน ส าหรับอายุและรายได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบและจ านวนบุคคลที่พึงพาในครอบครัวมี่ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนายทหารช้ันประทวน 
5. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.1 องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสงครามควรจะให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคง

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในต าบลให้มากขึ้นกว่าเดิม   
5.2 ควรมีการประสานงานกับทางต ารวจให้เพิ่มสายตรวจเข้าในต าบลให้มากขึ้นหรือมีการจัดตั้งต ารวจชุมชนขึ้นมาดูแลกันเอง   

ด้วยการพลัดกันเข้าเวรยามตลอดวันเป็นต้น เพื่อคุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัยของประชาชนจะได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้   
5.1 จากผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตามความจ าเป็นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2550-2554 มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและเป็นความสัมพันธ์ในทางบวกคล้อยตามกัน สามารถน า
ผลลัพธ์ท่ีดีน าไปประยุกต์ใช้กับการขอความร่วมมือประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงครามให้ร่วมมือปฏิบัติตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ ตามแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสงครามได้อย่างราบรื่น
และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชน 

5.2 จากผลการวิจัยพบว่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการร่วมใจพัฒนาซึ่งหมายถึงประชาชนมีส่วนร่วมต่อ
ชุมชนและสังคมเกี่ยวกับคนอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในชุมชนของตนเอง อยู่ในล าดับมากเป็นอันดับ 1 
ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดให้เห็นว่าประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม สนใจในด้านการเมืองในระดับที่มากด้วย เป็นจุดแข็งที่จะมีข้อเสนอให้มี
การรณรงค์การไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างได้ผล 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างดียิ่ง และขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ที่อนุเคราะห์ตรวจสอบแบบสอบถามที่กรุณาสละเวลา
อันมีค่าให้ค าปรึกษาแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ท าให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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Organic rice (Rice berries) Marketing Strategy A case Study ofthe Rice production promotion Center  
of  Bangkeawsub district in Phetchaburi Province 
นางสาวอรุณรัตน์  ชินวรณ์*นางสาวณัฐประภานุ่มเมือง** 

นายไพโรจน์  ปิยะวงศ์วัฒนา***  นางสาวเยาวภา  อินทเส**** 
* ** *** **** คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพตลาด พฤติกรรมการซื้อ และระดับความต้องการส่วนประสมการตลาดข้าว

เกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) ของกลุ่มลูกค้าคาดหวังในจังหวัดเพชรบุรี วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค (SWOT) และ
พัฒนากลยุทธ์การตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี)่ ของศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมระหว่าง 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกต และสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คน 
ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ กรรมการศูนย์ส่งเสริมผลิตข้าวชุมชนต าบลบางแก้ว ลูกค้าคาดหวัง และผู้ประกอบการ ในประเด็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่)  2) การวิจัย
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจคุณภาพความเช่ือมั่น กับกลุ่มลูกค้าคาดหวังในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 400 คน 
ด าเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test และ F-test (one-
way ANOVA) และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว เป็นแหล่งผลิตและจัดจ าหน่ายข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) 
ที่ไม่ใช้สารเคมี ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ท่ีรักสุขภาพตนเอง ซื้อเพราะค านึงถึงคุณประโยชน์ด้านโภชนาการ ซื้อโดยเฉลี่ย
ในหนึ่งเดือน 1 กิโลกรัม จากร้านขายข้าวส่งหรือปลีก ราคา 71–90 บาท  ไม่เจาะจงตรายี่ห้อ ได้รับค าแนะน าจากเพื่อน เคยบริโภค
มาแล้วในระยะเวลา 3-6 เดือน ความต้องการส่วนประสมการตลาดโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับ 1 คือ ราคา 
รองลงมา ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า เพศ 
อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพ ถิ่นที่อยู่อาศัย และจ านวนสมาชิกในครอบครัว มีระดับความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน ยกเว้น ระดับความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ เพศชายและหญิง มีระดับ
ความต้องการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้วมีจุดแข็งจากการได้รับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ต้นทุนต่ า คุณภาพสูง จุดอ่อนคือ ตราสินค้าไม่เป็นที่รู้จัก บรรจุภัณฑ์
ไม่หลากหลาย ช่องทางการจ าหน่ายน้อย และไม่มีการส่งเสริมการตลาด โอกาสคือ พฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบันที่ค านึงถึงสุขภาพ 
และนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการปลูกข้าวไรซ์เบอรี แต่อุปสรรคคือ คู่แข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
แผนกลยุทธ์การตลาดจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขึ้นใหม่ เน้นจุดขายด้านคุณภาพ ภายใต้ตรา “ข้าวบัวไรซ์เบอรี” เน้นการขายไปยังกลุม่ทีซ่ือ้
เป็นของขวัญของฝาก ในราคา 90 บาท 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์การตลาด, ข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่), ศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว 

Abstract 
This research aims to study the market situation, purchasing behavior and demand levels in marketing 

mix of organic rice (Rice berries) of the prospect customer in Petchaburi province. To analysis the strengths, 
weaknesses, opportunities and threats (SWOT) and develop the organic rice marketing strategies of the Rice 
Production Promotion Center of Bangkaew subdistrict in Petchaburi province with the community involvement, 
using a combination of research methods 1) Qualitative Research by observing and depth interviewing a 
sampling group of 15 people namely the government personnel, committees from the Rice Production 
Promotion Center of  Bangkaew sub district, prospect customer and entrepreneurs in issues regarding the 
producing and marketing situation, problems, difficulties and suggestion about the organic rice (Rice berries). 2) 
Quantitative research by using questionnaires that tested quality of reliance with a group of 400 prospects in 
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Petchaburi province, carry out the data collected and processed by computers using descriptive statistics, and 
tested the hypothesis by t-test and F-test (one-way ANOVA) and content analysis.  

The research result found that the Rice Production Promotion Center of Bangkaew sub district is a 
manufacturer and distributor of organic rice (Rice berries) without chemical used in the area of Bangkaew sub-
district, Ban Laem district, Petchaburi province. Most customers are the local people who are health care 
persons. They bought because of taking into account in nutrition advantage as a key. The average purchase 
amount in one month is priced at 71-90 Baht per 1 kg., no specific brand in the purchase, normally bought 
from a shop selling rice at the wholesale or retail which guided by their friends and most of those who have 
consumed it in the period of 3-6 months. Demand overall marketing mix of four aspects is in the highest level. 
When considering the overall aspects found that the first ranked is price, followed by product, distribution 
channel, and marketing promotion, respectively. The research hypothesis testing found that the demographic 
factors such as sex, age, education, income, marital status, residence and family members has a demand level 
in  product, distribution channels and marketing promotion which are differences , except the demand level in 
product of male and female are not differ statistically significant at level .05. The strengths of the Rice 
Production Promotion Center of Bangkaew sub-district comes from the government sector's support, receiving 
the hallmark, and having a low cost with high quality. While the weakness points are the brand is unknown, no 
variety packaging, less channel distribution and no marketing promotion. The opportunities are today consumer 
behavior that taking into account in health and the government policies to promote the Rice berries' 
cultivation. Threats are the competitors' increasingly and the natural environment. For marketing strategic plan 
will developing new packaging, focus on sales that realized on the qualities under the "Lotus Rice berries" and 
the group of people who purchase as a souvenir at a price of 90 Baht. 
Keywords:  Marketing strategy, Organic rice (Rice berries), the Rice Production Promotion Center of Bangkaew 
sub district 
 
1.  บทน า 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย (Phenomena) 
  ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่ส าคัญของโลก โดยสินค้าเกษตรที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็น

อันดับต้น ๆ ได้แก่ ข้าว ซึ่งแหล่งที่ปลูกข้าวมากที่สุดในประเทศอยู่ที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนิดของข้าวที่ปลูก
ส่วนใหญ่ ๆ  เป็นข้าวเคมี แต่เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคตื่นตัวและห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และให้ความส าคัญกับสุขภาพมากขึ้น 
การผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมีเริ่มถูกปฏิเสธจากผู้บริโภคบางกลุ่ม ท าให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยเฉพาะการไม่ใช้สารเคมีในขั้นตอนการผลิต เข้ามามีบทบาทและทวีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น  

 จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ในการปลูกข้าวประมาณ 100 ไร่ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกข้าวขาว และตั้งแต่
มีการเติบโตของข้าวเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์พันธ์ “ไรซ์เบอร์รี่”ซึ่งเป็นพันธ์ที่ก าลังได้รับความสนใจจาก
เกษตรกรทั่วประเทศ  ท าให้มีเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีหันมาท านาแบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางจังหวัดต้องการส่งเสริม
การปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบุรีที่กล่าวไว้ว่า “เพชรบุรีเป็นเมือง
ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต น่าอยู่ น่าเที่ยวเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่สากล” ปัจจุบันมีเกษตรกรในจังหวัดที่ปลูกข้าวเกษตร
อินทรีย์พันธ์ไรซ์เบอร์รี่ อยู่จ านวน 6 ราย รวมพื้นที่ปลูกประมาณ 100 ไร่ (ทีมข่าวภูมิภาค, คมชัดลึก, 2557) ซึ่ง 1 ใน 6 ราย คือ 
ศูนย์ผลิตข้าวชุมชน ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านนาบัวต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นชุมชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาโดยการใช้สารเคมีซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่การเพาะปลูกพันธ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
จ านวน 44 ไร่ ผลผลิตที่ได้นั้นเกษตรกรน ามาแปรรูปจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงในนามของกลุ่มเกษตรกร โดยใช้ตราสินค้าว่า 
“บัวไรซ์เบอร์รี”่ จากการที่นักวิจัยได้ลงพื้นที่สอบถามกลุ่มเกษตรกรพบว่าอุปสรรคส าคัญของกลุ่ม คือ ความไม่มั่นใจในด้านตลาด
ทีจ่ะรองรับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านการตลาด การหาช่องทางการจัดจ าหน่ายเพื่อกระจายสินค้าไปยัง
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กลุ่มผู้บริโภค ขาดความรู้ด้านการวางแผนการตลาด ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
  จากสภาพปัญหา สาเหตุ รวมทั้งผลกระทบดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแผนกลยุทธ์การตลาด
ข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) ศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นท่ีรู้จักและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้นจากการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวเกษตรอินทรีย์(ไรซ์เบอร์รี่) 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objective) 
 1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) ของศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม 

จงัหวัดเพชรบุรี 
 1.2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อและระดับความต้องการ ส่วนประสมการตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มลูกค้า

คาดหวังในจังหวัดเพชรบุรี 
 1.2.3 เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค (SWOT) ข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) ของศูนย์ผลิตข้าวต าบล

บางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 1.2.4 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) ของศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว อ าเภอ

บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหน้าส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 1 คน หัวหน้าส านักงานเกษตรอ าเภอ

บ้านแหลม 1 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 1 คน คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว จ านวน 30 คน 
และลูกค้าคาดหวังที่ต้องการบริโภคข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอรี่) อายุ 20 ปีขึ้นไป ในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 357,376 คน (กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2556) โดยท าการวิจัยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี และศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว หมู่ที่ 6 
บ้านนาบัว ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น ระยะเวลาในการวิจัยเริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2557- เมษายน 
2558 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่ศึกษาคือ ศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านนาบัว ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรีวิธีด าเนินการแบ่งตามวิธีการวิจัยดังนี้ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรภาครัฐในพื้นที่ 
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว และลูกค้าคาดหวัง รวมทั้งหมด 15 คนด าเนินการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม 
โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์ที่ไม่มีโครงสร้างก าหนดไว้ล่วงหน้า (Instructured observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview)น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา2) การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่มีความต้องการบริโภคข้าวเกษตรอินทรีย์ 
(ไรซ์เบอร์รี่)อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่อาศัยในจังหวัดเพชรบุรีจ านวน 400 คน ตามสูตรของทาโร ยามาเน่ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 
.05 หรือค่าความเช่ือมั่น 95% (Yamane, 1973 อ้างอิงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และความต้องการส่วนประสมการตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) ของลูกค้าคาดหวังในจังหวัด
เพชรบุรี จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างระหว่าง
ตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกันด้วยค่า Independent-Samples T Test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way Anova) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe 
3.  ผลการวิจัย 
 3.1  สภาพตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอรี) ศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี 
  ผลการวิจัยพบว่าศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว เป็นแหล่งผลิตและจัดจ าหน่ายข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) 
ในต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ที่มีผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ไม่ใช้สารเคมี บ้านนาบัวมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและอุดมสมบูรณ์ ประธานศูนย์ฯด าเนินการเพาะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ โดยระยะแรกท าการปลูก จ านวน 
10 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิกศูนย์ให้ความสนใจเพิ่มเติมอีกจ านวน 3-4 ราย  รวมจ านวนพื้นที่ปลูก จ านวน 44 ไร่มีผลผลิต 60 ถัง หรือ 
360 กิโลกรัมต่อไร่ โดยต้นทุนการผลิต 3,400 บาทต่อไร่ และมีต้นทุนทางการตลาด 25 บาทต่อกิโลกรัม รวมทั้งสิ้นมีต้นทุนทั้งหมด 
34.44 บาทต่อถุง  
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  กลุ่มเป้าหมายของข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) ศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชนต าบลบางแก้วคือ กลุ่มคนที่รักสุขภาพ
ในจังหวัดเพชรบุรีมีผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่จ าหน่ายเพียงรูปแบบเดียวบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส ขนาด 1 กิโลกรัม โดยใช้ช่ือตรา
สินค้า “ข้าวไรซ์เบอรี่ บ้านนาบัว” จ าหน่ายถุงละ 80 บาท มีสโลแกนว่า “ข้าวคุณภาพ ปลอดภัย 100%”มีฉลากที่ระบุตราสินค้า 
สถานที่ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์ข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) 
  

  3.2  พฤติกรรมการซ้ือ และระดับความต้องการส่วนประสมการตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์ร่ี) ของลูกค้าคาดหวัง
ในจังหวัดเพชรบุรี  
    ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าคาดหวัง จ านวน 400 คน ซื้อข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) เพราะค านึงถึงคุณประโยชน์
ด้านโภชนาการ ร้อยละ 81.30 ห่วงใยสุขภาพตนเองและครอบครัว ร้อยละ 46.80 และเพื่อน าไปเป็นของฝาก ร้อยละ 23.30 
มีความถี่ในการซื้อ 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 58.30 มีปริมาณการซื้อโดยเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อครั้ง ร้อยละ 35.50 รองลงมา ปริมาณการซื้อ
โดยเฉลี่ย 2 กิโลกรัมต่อครั้ง ร้อยละ 30.80 ซื้อในราคา 71 - 90 บาท ร้อยละ 40.30 โดยไม่เจาะจงตรายี่ห้อในการซื้อข้าว ร้อยละ 
99.30 นิยมซื้อจากร้านขายข้าวส่งหรือปลีก ร้อยละ 37.00 ร้านสะดวกซื้อหรือดิสเคาน์สโตร์ ร้อยละ 24.50 และแหล่งผลิต ร้อยละ 
18.30 ซื้อเพราะเพื่อนแนะน า ร้อยละ 40.40 รองลงมา บุคคลในครอบครัว ร้อยละ 32.30โดยมีระยะเวลาที่เริ่มบริโภคข้าว ครั้งแรก
จนถึงปัจจุบัน 3- 6 เดือน ร้อยละ 40.50 และให้ความส าคัญกับปัจจัยการเลือกซื้อข้าวเกษตรอินทรีย์ ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
อันดับ 1 มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน อันดับ 2 คุณค่าทางโภชนาการ อันดับ 3 แสดงข้อมูลโภชนาการ อันดับ 4 ระบุแหล่งผลิต 
อันดับ 5 สะดวกในการซื้อ ร้อยละ 17.75 และแสดงข้อมูลโภชนาการ ร้อยละ 15.25  
   ความต้องการส่วนประสมการตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ( X =4.14, 
SD=0.539) โดยลูกค้าคาดหวังมีความต้องการด้านราคา มากที่สุด เป็นอันดับ 1 ( X =4.26, SD=1.288) รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์ 
( X =4.24, SD=0.688) ช่องทางการจัดจ าหน่าย ( X =4.14, SD=1.143) และการส่งเสริมการตลาด ( X =4.04, SD=1.033) 
ตามล าดับดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความต้องการส่วนประสมการตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) ของลูกค้า
คาดหวัง รวม 4 ด้าน    

ความต้องการส่วนประสม
การตลาดรวม 4 ด้าน X  S.D. ระดับความต้องการ อันดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการคลาด 

4.24 
4.26 
4.14 
4.04 

0.688 
1.288 
1.143 
1.033 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

2 
1 
3 
4 

รวม 4.14 0.539 มาก  

ใช้ถุงซีลในการบรรจุ 

ตราสินค้า 

คุณค่าทางโภชนาการ 
สถานที่ผลิต 

สโลแกน 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

169 

 3.3  จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค (SWOT) ข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร่ี) ศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว 
จังหวัดเพชรบุรีผลการวิจัยดังแสดงในตารางที่ 2 
   ผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค (SWOT) พบว่าจุดแข็ง ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและ
การฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ มีผู้เช่ียวชาญด้านการเกษตรมาให้ความรู้ท าให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างสม่ าเสมอ ได้รับ
การรับรองด้านการไม่ใช้สารเคมี และความปลอดภัยด้านอาหารจากหน่วยงานภาครัฐ ต้นทุนการผลิตต่ าเพราะไม่ได้ใช้สารเคมี 
และมีการคัดสรรข้าวทุกเมล็ด จุดอ่อน เกษตรกรขาดความรู้และไม่สนใจการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างจริงจัง ขาดงบประมาณ 
ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักเพราะขาดการสื่อสารการตลาดส่วนโอกาส เป็นเรื่องพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น 
การตระหนักถึงคุณค่าของเกษตรอินทรีย์และใส่ใจสุขภาพตนเองและครอบครัว นโยบายภาครัฐจัดสรรงบประมาณการพัฒนาตลาด
และการวิจัย การพัฒนาด้านการสื่อสารแบบไร้สายด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปสรรค คู่แข่งขันมีจ านวนมากและบางรายขาย
สินค้าในราคาที่ถูกกว่า สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ สภาพดิน ฟ้า อากาศ ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสาเหตุต่อผลผลิต เช่น 
ฝนตก แห้งแล้ง หรือน้ าท่วม ฯลฯ  
  3.4 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร่ี) ศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว 
    ผู้วิจัยน าผลข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากข้อ 3.1, 3.2 และ 3.2 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้กับ
ศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ 
    3.4.1  ตลาดเป้าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าที่เน้นความคุ้มค่าทางโภชนาการ อายุ 20-50 ปี  รายได้ต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป 
อาศัยอยู่ในเขตเมือง และสนใจซื้อไปเป็นของฝากหรือของทีร่ะลึกในงานต่างๆ 
    3.4.2  ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ คือ ข้าวดีที่รักษ์คุณ ค าว่าข้าวดี เน้นที่คุณภาพสูง รักษ์คุณ เน้นด้านคุณค่าหรือคุณประโยชน์
ที่ผู้บริโภคจะได้รับ 
    3.4.3  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด 
      1)  ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุถุงข้าวในกล่องกระดาษที่สามารถหิ้วได้สะดวกและมีความสวยงาม 
เหมาะแก่การน าไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึกและเพิ่มตราสินค้าใหม่ คือ “บัวไรซ์เบอรี่” โดยฉลากแสดงทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังภาพที่ 2 และ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          บรรจุภัณฑ์ขั้นที่ 1 ซีลถุงสุญญากาศ   บรรจุภัณฑ์ขั้นที่ 2 กล่องกระดาษ 
 
ภาพที่ 2 บรรจุภัณฑ์ใหม่ข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) ตราบัวไรซ์เบอรี 
   

    2)  ราคา ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาสูงและราคาแบบเลขคู่ โดยตั้งราคาขายปลีก 90 บาทต่อกิโลกรัม และราคาขายส่ง 
75 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อซื้อ 100 กิโลกรัมขึ้นไป 
    3)  ช่องทางการจ าหน่าย ขายตรง ณ แหล่งผลิต สั่งซื้อทางโทรศัพท์ สั่งซื้อจาก Fanpage facebook และงานแสดง
สินค้าทางการเกษตร ทางอ้อม จ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่าย ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร้านขาย
ของทีร่ะลึก เป็นต้น 
    4)  การส่งเสริมการตลาด  จะเน้นที่การจัดบูทแสดงสินค้า และการใช้สื่อแผ่นพับใบปลิวที่อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ 
ข้าวไรซ์เบอรี่ 
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4.  สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาจัดท าแผนกลยุทธ์การตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) ของศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าว
ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบว่าด้านการผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) มีพื้นที่ทั้งหมด 1,465 ไร่ 
เป็นพื้นที่ท าการเกษตร (ท านา) ประมาณ 1,240 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่ส าหรับที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และที่ดินว่างเปล่า มีประชากร
ทั้งหมด 702 คน คิดเป็นครัวเรือน 137 ครัวเรือน สมาชิกในศูนย์จึงหันมาเพาะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ เริ่มต้นประมาณ 10 ไร่  
ในปัจจุบันได้ท าการขยายพื้นที่ในการปลูก จ านวน 44 ไร่ โดยได้ผลผลิต 60 ถัง หรือ 360 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 3,400 บาท
ต่อไร่ และมีต้นทุนการตลาด 25 บาทต่อกโิลกรัม  
  พฤติกรรมการซื้อข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) ของลูกค้าคาดหวังในจังหวัดเพชรบุรีพบว่า ลูกค้าคาดหวัง จ านวน 400 คน 
ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมด้านราคา เป็นอันดับ1 รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้านเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีระดับความต้องการด้านผลิตภัณฑ์
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค (SWOT) ข้าวเกษตรอินทรีย์ 
(ไรซ์เบอร์รี่) ในภาพรวมได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ ได้รับการรับรองด้านการไม่ใช้สารเคมี และ
ความปลอดภัยด้านอาหาร ต้นทุนการผลิตต่ า และมีการคัดสรรข้าวทุกเมล็ด จุดอ่อน เกษตรกรขาดความรู้ ขาดงบประมาณ  
ตราสินค้ายังไม่รู้จักส่วน โอกาส เป็นเรื่องพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป นโยบายภาครัฐจัดสรรงบประมาณ
การพัฒนาตลาดและการวิจัย การพัฒนาด้านการสื่อสารแบบไร้สายด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปสรรค คู่แข่งขันมีจ านวนมาก 
สภาพดิน ฟ้า อากาศเป็นสาเหตุต่อผลผลิต เช่น ฝนตก แห้งแล้ง หรือน้ าท่วม ฯลฯ ก าหนดกลยุทธ์การตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์ 
(ไรซ์เบอรี่) ให้กับศูนย์ผลิตข้าวต าบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มลูกค้าที่เน้นความคุ้มค่าทางโภชนาการ
และสนใจซื้อไปเป็นของขวัญของฝาก เพิ่มบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีความสวยงามและสะดวกต่อการหิ้ว ขนาด 1 กิโลกรัม จ าหน่ายในราคา 
90 บาท ใช้ช่องทางทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อกระจายสินค้าให้ทั่วถึง และส่งเสริมการตลาดโดยเน้นการจัดบูทแสดงสินค้า 
และการแจกแผ่นพับที่อธิบายถึงคุณประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอรี 
5.   อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า ทุกขั้นตอนการผลิตข้าวปราศจากสารเคมี เพราะต้องการลดต้นทุนผลิตและเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เนื่องจาก
ปัญหาราคาข้าวพื้นเมืองที่ตกต่ า ทางศูนย์จะเน้นคุณภาพเป็นส าคัญ โดยคัดสรรข้าวทุกเมล็ดด้วยแรงงานคน ไม่มีการสีข้าวเพื่อรอ
จ าหน่ายในปริมาณที่มาก ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันก าลังตื่นตัวและห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพของตนเองหรือคน
ในครอบครัวกันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักในการผลิตข้าวอินทรีย์ของสถาบันวิจัยข้าวอินทรีย์กรมวิชาการเกษตรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (2555) พบว่า ปัจจัยเรื่องต้นทุนเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดราคาและก าไร ปุ๋ยและสารเคมีการเกษตร 
เป็นปัจจัยการผลิตหลักๆ ที่เป็นตัวการส าคัญของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นวิธีการปลูกข้าวที่ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้เคมีในการปลูก สอดคล้องกับ สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ (2555) ที่น าเสนอแนวคิด
เรื่อง นโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ว่าเป็นข้าวปลอดภัย ต้นทุนต่ า เพราะเป็นข้าวที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ท าให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี และปลอดภัย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และยังสอดคล้องกับ นลินทิพย์  ภัคศรีกุลก าธร (2551) แนวคิดข้าวอินทรีย์ศักยภาพการตลาดที่เติบโตอย่างพฤติกรรมการซื้อข้าว
เกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) ของลูกค้าคาดหวังพบว่า ในการซื้อข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอรรี่) ของลูกค้าคาดหวัง โดยจะให้
ความส าคัญด้านคุณประโยชน์ทางโภชนาการ ต้องการซื้อ 1 ครั้งต่อเดือนระยะเวลาที่เริ่มบริโภคข้าวครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน 3-6 เดือน 
ที่เป็นเช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่า ในปัจจุบันผู้บริโภคที่ซื้อข้าวเกษตรอินทรีย์ได้ใส่ใจในสุขภาพของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว
รับประทานมากขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นันท์นภัส  แสงศรี (2554) 
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคข้าวสารอินทรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าพฤติกรรมการซื้อข้าวสารอินทรีย์ส่วนใหญ่
ซื้อข้าวโดยรับประทานข้าวอินทรีย์เพื่อรักษาสุขภาพของตนเอง และครอบครัว และงานวิจัยของ สุภัค ภักดีโต และดร.ไกรชิต สุตะเมือง 
(2554) แรงจูงใจในการบริโภคข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคในวัยท างานในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อข้าว
อินทรีย์มาบริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อข้าวอินทรีย์ เพื่อสุขภาพที่ดี ความถี่ในการซื้อคือเดือนละครั้ง ความต้องการส่วนประสมการตลาด
ข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่)พบว่า ลูกค้าคาดหวังในจังหวัดเพชรบุรี มีความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ โดย ต้องการให้ระบุถึง
ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ ด้านราคา ต้องการให้มีป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน ส่วนด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ต้องการ
ให้จ าหน่ายสินค้า ณ สถานที่ผลิต และด้านการส่งเสริมการตลาด ต้องการให้ค าแนะน าหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือ
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คุณประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่เป็นเช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อข้าวเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันการรักษาสุขภาพมีความส าคัญมาเป็นอันดับ 1 ส่งผลให้
การเลือกซื้ออาหารต้องมีการคัดสรรเป็นพิเศษ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ภานุวัฒน์ ก้อนทรัพย์ 
(2551) เรื่องความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายตลาดนัดผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าผลิตภัณฑ์ต้องมีตรารับรองมาตรฐานปลอดสารพิษ ด้านราคาต้องการให้มีราคาที่เหมาะสม  
6.   กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือ และความกรุณาอย่างสูงยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ าสกุล 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ค าแนะน าปรึกษา และปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ นายอ่อน   ชูทอง ประธานศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี  ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลส าคัญ ตลอดจนค าแนะน าในการจัดท าวิจัยจนส าเร็จลุล่วงและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ หัวหน้าส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านแหลม นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ท่ีได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) และข้อมูลต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยตลอดจนท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  
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การบริหารการเลือกตั้งโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
Election Administration Based on Political Participation of People in the Areas of Municipalities in Prachuap 

Khiri Khan Province 
อรุณศรี  สุดทวี 

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โทรศัพท์ 0 2141 2644  อีเมล oh9100@gmail.com 

บทคัดย่อ 
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนอกจากการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งแล้วยังมีกิจกรรมทางการเมืองอื่นในกระบวนการเลือกตั้งที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้  ผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัย
เรื่อง การบริหารการเลือกตั้งโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1)  ศึกษาการบริหารการเลือกตั้งโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และ 3) หาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง  คือ ประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จ านวน 399 คน โดยมีค่าความเช่ือมั่น 0.962 และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ที่มีหน้าที่และบทบาทส าคัญในการบริหารการเลือกตั้งและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จ านวน 15 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   
  ผลการวิจัยพบว่า 1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  ด้านข่าวสารและความสนใจทางการเมือง รองลงมา คือ ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
ด้านการด าเนินงานของภาครัฐ  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่วนการบริหารการเลือกตั้ง 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านบุคลากรในการจัดการเลือกตั้ง  
ด้านการบริหาร การจัดการเลือกตั้ง ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการเลือกตั้งของประชาชน 2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านการด าเนินงานของภาครัฐ 
ด้านข่าวสารและความสนใจทางการเมือง ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมือง มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการบริหาร   
การเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.794 3. แนวทางที่เหมาะสม พบว่า การบริหารการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพต้องมีการวางแผนที่
ชัดเจนเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ทั้งด้านการจัดการเลือกตั้ง ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 
การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งทุกระดับต้องมีความเป็นกลาง มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้
เป็นมืออาชีพ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งทุกขั้นตอน สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
รณรงค์การเลือกตั้ง และต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง   
  ข้อค้นพบจากการวิจัย  คือ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อสร้างเครือข่ายในการเลือกตั้ง การให้ความรู้เรื่องวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยกับประชาชน นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีการตั้งงบประมาณสนับสนุนการเลือกตั้งในส่วนของรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง อาทิเช่น การมอบสิทธิลดหย่อนภาษี หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ด้านสวัสดิการของ
ภาครัฐ 
ค าส าคัญ :  การมีส่วนร่วมทางการเมือง, การบริหารการเลือกตั้ง 

Abstract 
Political participation of people is a basic principle of democratic governance. In addition to voting in 

an election, there are other political activities in election process in which people can participate. Thus, the 
researcher was interested in doing the study on election administration based on political participation of 
people in the areas of municipalities in Prachuap Khiri Khan Province aiming to: 1) study election administration 
based on political participation of people in the areas of municipalities in Prachuap Khiri Khan Province, 2) 
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examine the relationship between people’s political participation and election administration of Prachuap Khiri 
Khan Election Commission, and 3) find out the proper guidelines on promotion of people’s political 
participation in Prachuap Khiri Khan Province. In quantitative study, a questionnaire with reliability at the 0.962 
level was used for collecting data from 399 people living in the areas of municipalities in Prachuap Khiri Khan 
Province. In qualitative study, a structured interview form was used for collecting data from 15 key informants: 
personnel with important roles and duties in election administration and promotion of people’s political 
participation. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and analysis of 
correlation coefficient.            

The research results were as follows : 1. People’s political participation was overall at a high level. 
When each aspect being considered, the aspect with the highest mean was information and political interest, 
and the others with lower means were political knowledge and understanding, and public operation, whereas 
the aspect with the lowest mean was economic and social one. The election administration was overall at a 
high level. The aspect with the highest mean was election performers, and the others with lower means were 
election management and election campaign, whereas the aspect with the lowest mean was people’s 
participation in election, 2. There was positive relationship at a high level, the correlation coefficient (r) = 0.794, 
with statistical significance at the 0.01 level between election administration of Prachuap Khiri Khan Election 
Commission and people’s political participation in the aspects of economy and society, public operation, 
information and political interest, and political knowledge and understanding, and 3. The proper guidelines 
were that, in the efficient election administration, there had to be a clear plan being implemented according 
to time frame determined in laws in the aspects of election management, personnel, budget, and materials, 
that personnel for the election management in every level had to be neutrally recruited and continuously 
trained to be professional, that private sector and people should be promoted to participate in every step of 
election process, that networking for election campaign should be supported, and that people should be 
motivated to participate in the election.  

The research findings was that the office of election commission should sign MOU with public and 
private organizations and formal and informal educational institutes to create election network for providing 
people knowledge on democratic way of life. Besides, to motivate people to participate in political activities, 
public sector should allocate budget for election support in form of rewards such as tax reduction rights or 
other benefits from public welfare.     
Key words :  Political participation, Election administration 
 
1.  บทน า 
  1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย  
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 และ 2550 ได้วางรากฐานส าคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Democracy) โดยมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง 
เพื่อขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยให้ไปสู่ความเป็นระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและ
เพื่อประชาชน  การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะด าเนินอย่างมีประสิทธิภาพได้ไม่ใช่การเป็นประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนเท่านั้น หากแต่อยู่ที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย (สมพิศ สุขแสน, 2552 : 1) การเลือกตั้ง
เป็นกิจกรรมทางการเมืองรูปแบบหนึ่งที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยด้วย
การไปออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนของตน เพื่อท าหน้าที่ในรัฐสภาและในรัฐบาล การเลือกตั้งเป็นกลไกแสดงออกซึ่งเจตจ านงของ
ประชาชนท่ีเรียกร้องและสนับสนุนให้มีการกระท าหรือละเว้น การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมือง และการตัดสินใจ
ในนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน การที่ประชาชนเลือกผู้แทนหรือกลุ่มการเมือง หรือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ 
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หรือนโยบาย ที่สอดคล้องกับความต้องการของตนก็เพราะประชาชนเช่ือว่าผู้แทนที่ตนเลือกไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนนั้น จะใช้
อุดมการณ์หรือนโยบายที่ประกาศเป็นแนวทางในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติและบริหารประเทศ ในท านองเดียวกัน เพื่อเป็น
การพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง  แต่ในบริบทของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นมิได้มีเฉพาะแต่การเลือกตั้ง
ตามที่คนทั่วไปเข้าใจเท่านั้น แต่การมีส่วนร่วมยังเป็นหลักการพื้นฐานของ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย คือ “การปกครองโดยผู้ถูกปกครอง” ซึ่งหมายถึง ประชาชนทุกๆ คนในรัฐนั่นเอง ในขณะที่การมีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้งของประชาชนก็มิได้หมายแต่เพียงแต่การไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมทางการเมืองอื่น  
ในกระบวนการเลือกตั้งที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างมากมาย อาทิเช่น การเข้าร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
การเข้าช่วยเหลือปฏิบัติงานในการจัดการเลือกตั้ง  เช่น การเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง การเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง 
เพื่อไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง การชักชวนเพื่อบ้านออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือช่วยเหลือผู้สมัครรับ
เลือกตั้งที่ช่ืนชอบก็สามารถกระท าได้ (สุชาติ ใจภักดี, 2557: 1) 
   การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 
ที่ผ่านมา ประสบปัญหาคนทางการเมืองซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมทางสังคมการเมืองไทย ส่งผลต่อพฤติกรรมที่มีต่อระบบการเมือง 
ก่อตัวสะสมเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่เอื้อและไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย ส่งผลต่อการเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การใช้เงินเป็นใหญ่ การผูกขาดอ านาจ
ทางการเมืองโดยคนจ านวนน้อย คนดีมีความสามารถ เข้าสู่ระบบการเมืองได้ยาก การทุจริตประพฤติมิชอบ  ซึ่งปัญหาเหล่านี้น าไปสู่
การร้องคัดค้าน การเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธ์ิ ยุติธรรม  มีการซื้อสิทธิขายเสียง แต่ก็ไม่สามารถน าตัวผู้กระท าความผิด
มาลงโทษได้ เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ไม่มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่กล้ามาเป็นพยาน
ให้ แม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล จะได้ร่วมกัน
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกตั้งที่ต้ องการได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพเข้าไปท าหน้าที่บริหารเทศบาลแล้วก็ตาม แสดงให้เห็นถึงการขาดจิตส านึกในฐานะความเป็นพลเมือง 
ที่ควรมีบทบาทในการเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมือง หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้  จะส่งผลให้การพัฒนาทางการเมืองในระดับท้องถิ่น
ไม่พัฒนาหรือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรและจะเป็นช่องทางให้นักการเมืองที่ฉ้อฉลเข้ามาสู่อ านาจโดยที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม ไม่ใช่
ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงรวมถึงปัญหาการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  ท าให้ท้องถิ่นเกิดความอ่อนแอ
ขาดการพัฒนาเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคี  ความทุกข์ยากจะเกิดขึ้นกับคนในท้องถิ่นเองและในที่สุดการกระจายอ านาจไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบความล้มเหลว  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การบริหารการเลือกตั้งโดยการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1.2.1 เพื่อศึกษาการบริหารการเลือกตั้งโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์
   1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการบริหารการเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   1.2.3 เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์      
  1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
   ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและการบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเขตเทศบาล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วย 
   1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยสังเคราะห์จากแนวคิดของ ฮันติงตัน  และเนลสัน (Huntington and 
Nelson,1976 อ้างถึงใน สุชาติ  ใจภักดี, 2557: 13) โรเบิร์ต เอ ดาร์ล  (Robert  A. Dahl, 1982 : 94-120 อ้างถึงใน ธีรภัทร์  
เสรีรังสรรค์, 2549 : 10-12) แม็คคลอสกี้ (Herbert McClosky, 1968 อ้างถึงใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  และถวิลวดี  บุรีกุล, 2550 : 
63) อัลมอนด์ และพาวเวล (Almond  and Powell, 1986 อ้างถึงใน อ านาจ  แย้มศิริ, 2553 : 13)  สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2549) 
สิทธิพันธ์ พุทธหุน (2553) รอท และวิลสัน (Roth and Wilson, 1976 : 159-160 อ้างถึงใน สุรีพร ขวัญทองห้าว, 2554 : 32-33)  
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บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,ถวิลวดี บุรีกุล (2550) ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมือง  ด้านข่าวสารและความสนใจทางการเมือง  
ด้านเศรษฐกิจและสังคม  และด้านการด าเนินงานของภาครัฐ 
   2) การบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยสังเคราะห์จากภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554  และแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 - 2560 ที่เป็นภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการบริหารการจัดการเลือกตั้ง ด้านบุคลากรในการจัดการเลือกตั้ง ด้านการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และด้านการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชน     
   ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้ 
   กลุ่มที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งประกอบด้วยเทศบาล จ านวน 16 แห่ง ประชาชนจ านวน 135,415 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตร
ของทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 399 คน 
   กลุ่มที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคประชาชน และตัวแทน
ภาคเอกชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 15 คน 
   ขอบเขตตัวแปรในการศึกษา 
   ตัวแปรต้น  คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
ด้านข่าวสารและความสนใจทางการเมือง ด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้านการด าเนินงานของภาครัฐ 
   ตัวแปรตาม คือ การบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน 4 ด้าน ได้แก่  
ด้านการบริหารการจัดการเลือกตั้ง  ด้านบุคลากรในการจัดการเลือกตั้ง  ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และด้านการมี
ส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชน   
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  มี 2 ขั้นตอนดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 399  คน และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.962 แบ่งเป็น 
3 ตอน  ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการเลือกตั้งโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์ ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 2) ด้านข่าวสารและความสนใจทางการเมือง  
3)  ด้านเศรษฐกิจและสังคม  และ 4) ด้านการด าเนินงานของภาครัฐ  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating  scale) 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน 4  ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารการจัดการเลือกตั้ง 2)  ด้านบุคลากรในการจัดการเลือกตั้ง 3) ด้านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง 4)  ด้านการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และมีเกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลี่ย  ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง  
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง3.50-4.49 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49  
หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
1.00-1.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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  ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth 
Interview) แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างข้อค าถามขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพเกี่ยวกับการบริหารการเลือกตั้ง
โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาค
ประชาชน และตัวแทนภาคเอกชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 15 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์
เนื้อหา แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การลดทอนข้อมูล (data reduction) 2) การจัดระเบียบข้อมูล (data display) 3) การหา
ข้อสรุปและการตีความ (conclusion interpretation) ในรูปแบบการบรรยายความเรียง 
 3.  ผลการวิจัย 
  ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 399 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 319 คน (ร้อยละ 
79.95)  มีอายุระหว่าง  36-45 ปี จ านวน 151 คน (ร้อยละ 37.84) มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 153 คน (ร้อยละ 38.35) มีระดับ
การศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา จ านวน  206  คน (ร้อยละ 51.63)  มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จ านวน 208 คน (ร้อยละ 
52.13)  ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีปัจจุบัน 21 ปีขึ้นไป จ านวน 291 คน (ร้อยละ 72.93) และไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใด
ในชุมชน จ านวน 261 คน (ร้อยละ 65.41)  ตามล าดับ 
 2) ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.55, S.D.= 0.64)  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านข่าวสาร
และความสนใจทางการเมือง รองลงมา  คือ ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมือง  และด้านการด าเนินงานของภาครัฐ  ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ ด้านเศรษฐกิจและสังคม   
 3) ผลการวิเคราะห์การบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.60, S.D. = 0.70)  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านบุคลากร
ในการจัดการเลือกตั้ง รองลงมา คือ ด้านการบริหารการจัดการเลือกตั้ง  และด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  ด้านการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชน   
 4) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการบริหารการเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(r = 0.744)  ด้านการด าเนินงานของภาครัฐ  (r = 0.735)  ด้านข่าวสารและความสนใจทางการเมือง  (r = 0.675) ด้านความรู้ความ
เข้าใจทางการเมือง (r = 0.567)  มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์(r = 0.794) โดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีข้อสรุปดังนี้ 
 1) ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมือง  พบว่า การปลูกจิตส านึกความเป็นพลเมืองและการศึกษาของประชาชน เป็นส าคัญที่
ท าให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้นสถาบันครอบครัวต้องปลูกฝังจิตส านึกความเป็นพลเมืองตั้งแต่วัยเยาว์ 
สถาบันการศึกษาทุกระดับต้องมีหลักสูตรหน้าท่ีพลเมืองส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ต้องมีหน้าที่ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระดับชุมชน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้น าชุมชน
เป็นต้นแบบดี   
 2) ด้านข่าวสารและความสนใจทางการเมือง พบว่า การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง สามารถรับรู้ได้จากสื่อหลากหลายช่องทาง 
ขึ้นอยู่ว่าประชาชนให้ความสนใจทางการเมืองมากหรือน้อยต่างกัน เพราะผู้ที่มีความสนใจทางการเมืองจะสนใจในการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองโดยหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน  องค์กรสื่อมวลชนต้องพร้อมที่จะร่วมมือกันอย่างจริงจังในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้กับประชาชน อย่างทั่วถึง  และส่งเสริมสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์  เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมือง   
 3) ด้านการเศรษฐกิจและสังคม พบว่า สภาพเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนเป็นพื้นฐานส าคัญในการช้ีวัดความเป็นอยู่
ของประชาชน ดังนั้น รัฐต้องส่งเสริมอาชีพ รายได้ให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุข หรือมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพราะถ้า
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ประชาชนมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงและอยู่ในสภาพสังคมที่ดีจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
สูง และควรสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชน เน้นสังคมสุจริต ใช้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้น าชุมชนเป็นต้นแบบ 
 4) ด้านการด าเนินงานของภาครัฐ พบว่า หน่วยงานของรัฐทุกส่วนงานต้องถือเป็นหน้าที่  ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
การเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการต้องมีความตั้งใจจริงมุ่งมั่น ทุกคนในหน่วยงานต้องมีความเป็นกลาง  
รัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้ง ภาครัฐทุกส่วนงาน
ควรมีการตั้งงบประมาณสนับสนุนการเลือกตั้ง  เช่น  การตั้งรางวัลหรือให้สิทธิพิเศษส าหรับประชาชนที่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 
หรือหมู่บ้านชุมชนที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง  
 5) ด้านการบริหารการจัดการเลือกตั้ง พบว่า การด าเนินการเลือกตั้งต้องมีการวางแผนตามก าหนดระยะเวลาที่กฎหมาย 
ที่ชัดเจน มีการวางแผนด้านบุคลากร งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์  โดยด้านบุคลากร มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  
การปฏิบัติงานในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า
กับภาษีของประชาชน 
 6) ด้านบุคลากรในการจัดการเลือกตั้ง พบว่า การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ ควรแต่งตั้ง
จากผู้ที่มีความเป็นกลาง  มีการอบรมประชุมชี้แจงข้อกฎหมายหรือแนวทางการปฏิบัติก่อนการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เข้าใจงาน
ในหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติและแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปตามระเบียบและเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจในการท าหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง จัดหลักสูตรการอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ  
 7) ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง พบว่า การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ควรด าเนินการผ่านช่องทาง
สื่อมวลชนที่หลากหลาย อาทิเช่น วิทยุ โทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  เฟสบุ๊ค ไลน์ หอกระจายข่าวในชุมชน หมู่บ้าน ส่วนราชการ และ
สถานประกอบการ  ผ่านกลไกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่มองค์กร การจัดเวทีสาธาณะ เวทีเสวนา การจัดท าคู่มือการประชาสัมพันธ์ 
การใช้สิทธิเลือกตั้ง  การติดต่อเป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การมีตู้แสดงความคิดเห็นและให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง หรืออาจเลือกใช้สื่อที่ไม่เป็นทางการ อาทิเช่น นวนิยาย หรือการ์ตูน  นอกจากสื่อในรูปแบบต่างๆ แล้ว ควรจัดให้มี
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์  อาทิเช่น การจัด Road Show ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยใช้บุคคลที่เป็น
ทีส่นใจของสังคม เช่น นักร้อง นักแสดง เป็นผู้ช่วยน าความรู้   ความเข้าใจไปให้ประชาชน  
 8) ด้านการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชน พบว่า ต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนให้ถือเป็นหน้าที่ รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  กลุ่ม  องค์กร  อาสาสมัคร ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในด้านต่างๆ สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายรณรงค์การเลือกตั้ง นอกจาก ต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม  และสนับสนุนให้ชุมชนได้มีโอกาส
ในการออกแบบการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นตามรูปแบบที่ตนเป็นผู้คิด 
4.   อภิปรายผลการวิจัย 
 1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน 4 ด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านข่าวสารและความสนใจทางการเมือง  รองลงมาคือ ด้านความรู้และความเข้าใจทางการเมือง และด้านการด าเนินงานของภาครัฐ 
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รู้บทบาทของข่าวสารทางการเมืองว่ามีส่วนช่วยท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวทางการเมือง
มากขึ้น และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมทั้ง ยังให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการด าเนิน
โครงการต่างๆ จากข้อค้นพบจากการวิจัย พบว่า การที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาชนต้องมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ดี มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง  แสวงหาข้อมูลข่าวสารทางการเมือง และรัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฮันติงตัน และเนลสัน 
(Huntington and Nelson, 1976) ที่กล่าวว่าการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งด้วยความสมัคร
ใจอันเกิดจากความเข้าใจเรื่องระบบการเมือง สอดคล้องกับแนวคิดของแมคคลอสกี้ (McClosky, 1968) มิลเบรธ และโกแอล 
(Milbrath and Goel, 1977) อัลมอนด์ และพาวเวล (Almond and Powell, 1986) กล่าวว่า ความรู้ความเข้าในที่บุคคลมีต่อระบบ
การเมืองของตน โดยส่วนรวม และส่วนตน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง และสอดคล้องกับแนวคิดของสิทธิพันธ์ พุทธหุน 
(2553) กล่าวว่า ผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม และมีโอกาส (เวลาและความพร้อม) แตกต่างกัน  ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองที่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสงค์  สาวเสม  (2551)  ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
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ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหลักเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหลักเมือง 
มีการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ นัฏฐิกาล ศรีจันทร์โท (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาภู อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วนทาง
การเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาภู อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่หน้าที่ของตนเองตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ก าหนดที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่างๆ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาลได้บัญญัติให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเป็นตัวแทนเข้ามาบริหารท้องถิ่น ท าให้ประชาชน
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ สะภา (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลมหาไชยอ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับมาก 
 2) การบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ใน 4 ด้าน  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  ด้านบุคลากร
ในการจัดการเลือกตั้ง  รองลงมา คือ ด้านการบริหารการจัดการเลือกตั้ง และด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชน   ซึ่งจากข้อค้นพบจากการวิจัยพบว่ากระบวนการเลือกตั้งที่มี
ประสิทธิภาพ ต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนและเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ทั้งด้านการจัดการเลือกตั้ง 
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ มีการจัดหลักสูตรการอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ ตลอดจน
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผ่านสื่อที่หลากหลาย รวมทั้ง ต้องมีการสร้างแรงจูงใจ
ใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
รณรงค์การเลือกตั้ง  สอดคล้องกับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2554 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 – 2560 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุธาดา  เหมะธุรินทร์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอ านาจเจริญ  
ผลการวิจัยพบว่าระดับประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอ านาจเจริญ อยู่ในระดับมาก  
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติพร  โพธิ์ทอง (2556) ได้วิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ และความคาดหวังของประชาชนในจังหวัด
สกลนครต่อบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของประชาชนในจังหวัด
สกลนครต่อบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสกลนคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 3) การบริหารการเลือกตั้งโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านการด าเนินงานของภาครัฐ  ด้านข่าวสารและความสนใจทาง
การเมือง  ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมือง มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการบริหาร  การเลือกตั้งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของอัลมอนด์  
และพาวเวล (Almond and Powell)  ได้ศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างระดับการบริหารกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผลปรากฏว่า 
ยิ่งมีการศึกษาสูงยิ่งความรู้ความเข้าใจทางการเมืองและท าให้ยิ่งมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วย  เพราะผู้มีการศึกษาย่อมได้รับข่าวสาร
การเมืองเข้าใจและวิเคราะห์หาเหตุผลทางการเมืองได้กว้างมีอิสระในการวิพากษ์วิจารณ์และกล่าวปราศรัย  มองว่ามีสมรรถนะทาง
การเมืองและเป็นสมาชิกองค์กรทางการเมืองมากกว่า 
 4) แนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการวิจัยเชิง
คุณภาพ พบว่า การบริหารการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพต้องมีการวางแผนที่ชัดเจน เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
ทั้งด้านการจัดการเลือกตั้ง ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง
ทุกระดับต้องมีความเป็นกลาง มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้  เป็นมืออาชีพ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน  ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งทุกข้ันตอนสนับสนุนการสร้างเครือข่ายรณรงค์การเลือกตั้งและต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง สอดคล้องกับภารกิจอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556-2560 
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(2556) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเกี่ยวกับส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน 
5.  ข้อเสนอแนะ  
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดให้มีโครงการให้การศึกษากับประชาชน
ในเรื่องพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้จริงจังมากขึ้น โดยอาจประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการให้การบรรจุวิชาพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตยในหลักสูตรทุกระดับช้ัน ควรมีการจัดตั้งเครือข่ายองค์กรชุมชนทางการเมือง เพื่อเป็นเครือข่ายประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง และจัดให้มีการแข่งขันการใช้สิทธิเลือกตั้งระหว่างชุมชน (หมู่บ้าน) หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับ
รางวัล โดยมีการมอบรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ชุมชน (หมู่บ้าน) ที่ประสบผลส าเร็จในการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง  
6.   กิตติกรรมประกาศ 
  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
โดยเฉพาะ ดร.วิภวานี  เผือกบัวขาว ในฐานะเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ศุภณัฏฐ์  ทรัพย์นาวิน ประธานกรรมการสอบ และ 
ดร.กฤษณ์  รักชาติเจริญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสอบปากเปล่าและช่วยแนะน าแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ตลอดจน นายสมปอง ตั้งเริก ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกระบี่ ดร. นวรัตน์ ปทุมตา และ ดร.สมชาย สุเทศ ที่เป็น
ผู้ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี ้
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยนี้คือศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงผังโรงงำนส ำหรับกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรท ำงำน

และเพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถของลูกค้ำ โดยกำรประยุกต์ใช้หลักกำรของกำรวำงแผนผังโรงงำนอย่ำงมีระบบ (The Systematic Layout 
Planning : SLP) กำรศึกษำนี้ได้น ำเสนอผังโรงงำนใหม่แบบต่ำง ๆ จ ำนวน 3 แบบ และเปรียบเทียบประสิทธิภำพของผังโรงงำนใหม่
กับผังโรงงำนปัจจุบันในแง่ของพื้นที่ว่ำงและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน หลังจำกกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบแล้วพบว่ำผังโรงงำนแบบ
ใหม่แบบที่ 3 ดีที่สุด สำมำรถเพิ่มขนำดของพื้นที่ว่ำงและ ช่วยลดระยะเวลำในกำรท ำงำนจำก 23.25 นำที เหลือเพียง 15.33 นำที  
ค าส าคัญ : กำรวำงผังโรงงำนอย่ำงมีระบบ, อู่ซ่อมรถยนต์ 

Abstract 
  The objective of this research was to improve the plant layout of operating process in order to 
increase parking space by applying the Systematic Layout Planning concept.  The new three layout were 
developed and compared their performance with the existing layout in term of space and operation time. The 
new plant layout type 3 was more efficient than the existing one. It could increase the available space and 
reduce operation time from 23.25 minutes to 15.33 minutes. 
Keywords : systematic layout planning, garage 
 
1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 ในปัจจุบันอุตสำหกรรมรถยนต์มีกำรผลิตรถยนต์เป็นจ ำนวนมำก กำรสึกหรอของรถยนต์ที่มำกขึ้น จ ำเป็นต้องมี

กำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม และ เพิ่มประสิทธิภำพของขับขี่ รวมถึงกำรตกแต่งรถยนต์  กำรบ ำรุงรักษำเบื้องต้น เช่น กำรเปลี่ยนถ่ำย
น้ ำมันเครื่อง  ซึ่งเป็นบริกำรพื้นฐำนทั่วไปที่ทุกอู่ต้องมีแต่กำรให้บริกำรก็จะแตกต่ำงกัน ไป อู่ขนำดใหญ่ที่มีพื้นที่ให้บริกำรสะดวก 
สะอำด มีพื้นที่จอดรถได้มำก เครื่องมือทันสมัย และช่ำงที่เพียงพอ อำทิเช่น ศูนย์บริกำรรถยนต์ช้ันน ำต่ำงๆ ใช้เวลำในกำรท ำงำน
น้อย รองลงมำจะมีพื้นที่ขนำดกลำง แต่ก็มีเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น ศูนย์บริกำร B-Quick และอู่ขนำดเล็กทั่วไป ที่มีขนำดพื้นที่จ ำกัด 
และเครื่องมือ เครื่องจักรที่เฉพำะทำงของแต่ละอู่ยังไม่เพียงพอ ต้องใช้ทักษะฝีมือของช่ำงในกำรให้บริกำร เช่น อู่ซ่อมแอร์รถยนต์, 
อูซ่่อมช่วงล่ำง, อู่ซ่อมเครื่องยนต์ต่ำงๆซึ่งมีรำคำค่ำซ่อมแซมที่ถูกกว่ำ   

 ปัจจุบันอู่ซ่อมรถยนต์ที่ใช้เป็นกรณีศึกษำ ยังไม่ได้มีกำรจัดระบบกำรท ำงำนที่ดี พื้นที่ในกำรจอดรถลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำร
ยังไม่เพียงพอ ไม่มีห้องรับรองลูกค้ำ ตู้โชว์สินค้ำมีกำรจัดไม่เป็นระเบียบและยังไม่ดึงดูดใจ  เครื่องมือกองรวมกันไว้ในกล่องเครื่องมือ
และอุปกรณ์เครื่องใช้ก็วำงรวมกันกับอุปกรณ์ช้ินส่วนรถยนต์จึงเกิดปัญหำในควำมไม่สะดวกและควำมปลอดภัย กำรหำเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ต้องใช้เวลำค่อนข้ำงมำก 

 กำรวำงแผนผังโรงงำน สำมำรถน ำมำประยุกต์ในกำรจัดวำงผลิตภัณฑ์สินค้ำ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ในต ำแหน่งที่เหมำะสม เพื่อให้แผนผังโรงงำนด ำเนินกำรและประกอบกิจกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย กำรเพิ่มส่วนที่เป็น
รำยได้ ลดรำยจ่ำยต่ำงๆ รวมถึงกำรลดต้นทุน งำนวิจัยนี้ได้น ำวิธีกำรออกแบบและวำงผังภำยโรงงำนมำประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษำ 
เพื่อเป็นกลยุทธ์ในกำรจัดกำรพื้นที่ภำยในของอู่ซ่อมรถ ให้เกิดควำมเป็นระเบียบ และมีควำมต้องกำรในกำร กำรออกแบบผังอู่ซ่อม
ให้มีพื้นที่ส ำหรับจัดวำงสินค้ำ และอุปกรณ์ตบแต่งรถยนต์ต่ำงๆ ซึ่งกำรออกแบบผังกำรจัดวำงที่ดี อย่ำงแรกก็คือได้พื้นที่ว่ำงมำกขึ้น 
ซึ่งพื้นทีว่่ำงที่เกิดขึ้นจะน ำไปสร้ำงเป็นพื้นที่ส ำหรับแสดงอุปกรณ์ตบแต่งรถยนต์ต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษำหำแนวทำงส ำหรับกำรปรับปรุงแผงผังของสถำนประกอบกำรให้สำมำรถรองรับลูกค้ำได้มำกขึ้น ลดระยะเวลำ

ในกำรท ำงำน และเพื่อเพิ่มควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ 
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1.3  ขอบเขตงานวิจัย 
 กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ (Simulation) โดยใช้ข้อมูลจริงและประมวลผลผ่ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส ำหรับเป็นแนวทำง

ในกำรตัดสินใจส ำหรับกรณีศึกษำอู่ซ่อมบ ำรุงรถยนต์ เท่ำนั้น 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1  ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
  กำรวำงผังโรงงำน (Plant  Layout) หมำยถึง งำนหรือแผนกำรในกำรติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์  และวัตถุต่ำง ๆ  
ที่จ ำเป็นในกระบวนกำรผลิต  ภำยใต้ข้อจ ำกัดของโครงสร้ำง และกำรออกแบบของอำคำรที่มีอยู่  เพื่อท ำให้กำรผลิตมีควำมปลอดภัย 
และมีประสิทธิภำพสูงสุด หลังจำกที่เรำได้เลือกท ำเลที่ตั้งโรงงำน และได้ท ำกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนเรียบร้อยแล้วหรือบำงครั้ง
อำจจะจัดหำโรงงำนด้วยวิธีกำรเช่ำอำคำร ผู้บริหำรจะเริ่มวำงแผนกำรจัดวำงแผนผังโรงงำน  เพื่อกำรที่จะให้สำมำรถใช้พื้นที่
ในโรงงำนที่มีอย่ำงจ ำกัด ให้ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ำที่สุด นอกจำกนี้ยังช่วยให้กระบวนกำรกำรผลิตเป็นไปอย่ำงรวดเร็วตำมขั้นตอน
กำรผลิต และลดกำรสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยในกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุจำกสถำนท่ีท ำกำรผลิตแห่งหนึ่งไปยังสถำนที่แห่งหนึ่ง ซึ่งระบบ
กำรผลิตนั้นถือว่ำกำรล ำเลียงปัจจัยในกำรผลิตเข้ำสู่ระบบกำรผลิตนั้นจะมีประสิทธิภำพสูงสุดได้ ก็ต่อเมื่อมีกำรวำงแผนผังโรงงำนที่ดี
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  โดยทำงผู้บริหำรและวิศวกรโรงงำนจะต้องร่วมมือกันท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดจึงจะท ำให้งำนส ำเร็จลงได้ด้วยดี 
นอกจำกนี้มีผู้น ำหลักกำรของกำรวำงผังโรงงำนมำประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลประกอบกำร อำทิเช่น พัชรี ช่วยประดิษฐ์ (2552) ได้ศึกษำ
กำรจัดรูปแบบ กำรวำงผังสินค้ำใหม่โดยกำรประยุกต์กำรจัดกลุ่มของสินค้ำคงคลัง ABC (ABC Analysis) โดยจัดแบ่งประเภท
สินค้ำออกเป็น 3 ประเภทตำมเกรด A, B และ C มำใช้ก ำหนดต ำแหน่งจัดวำงสินค้ำ เนื่องจำกรำยกำรสินค้ำมีอัตรำกำรเข้ำออก
ทีต่่ำงกัน บำงรำยกำรถูกเก็บไว้นำนไม่มีกำรเคลื่อนไหว บำงรำยกำรมีกำรหมุนเวียนเข้ำออกตลอดเวลำโดยจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มต่ำง ๆ 
โดยสินค้ำที่มีอัตรำกำรหมุนเวียนเข้ำออกเป็นประจ ำจะถูกจัดเก็บใกล้กับทำงเข้ำออก ส่วนกำรจัดเรียงสินค้ำในกลุ่ม A จะใช้ระบบ
จัดเรียงก ำหนดตำยตัวเพื่อให้หำสินค้ำได้ง่ำย ส่วนกลุ่ม B และ C จะใช้ระบบกำรจัดเรียงแบบไม่ก ำหนดต ำแหน่งตำยตัว นอกจำกนั้น
แววดำว สมำนพันธ์ (2553) และคณะ ได้ศึกษำและเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงผังโรงงำนส ำหรับกระบวนกำรผลิตฮำร์ดไดร์ฟในส่วน
ของ Clean Room โดยประยุกต์ใช้หลักกำรของกำรวำงผังโรงงำนอย่ำงมีระบบ (Systematic Layout Planning; SLP) โดยใช้เทคนิค
กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ด้วยโปรแกรม Arena เพื่อลดเวลำในกำรขนย้ำยวัสดุและลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขนย้ำยวัสดุ อีกทั้งพรเทพ 
แก้วเช้ือ (2554) และคณะ ได้ศึกษำกำรวำงผังโรงงำนของบริษัท Z จ ำกัด เพื่อออกแบบผังโดยเพิ่มพื้นท่ีว่ำงให้เกิดควำมยืดหยุ่น
ในส่วนของกำรผลิตซึ่งเป็นโรงงำนผลิตคูลลิ่งทำว โดยด ำเนินกำรปรับปรุงและวำงผังโรงงำนใหม่โดยใช้ทฤษฏีกำรวำงผังโรงงำนอย่ำงมี
ระบบ (The Systematic Layout Planning Pattern; SLP) มำประกอบกำรวิเครำะห์และปรับปรุงกำรวำงผังโรงงำนเพื่อเพิ่มพื้นที่
ในกำรท ำงำน รวมทั้ง บุญเลย น้อยนำรถ, นพกร อุปถัมภ์, (2555) ได้ศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส ภำยใน  อู่สุริยำกำรำจ 
โดยกำรจัดระบบระเบียบและปรับปรุงที่ท ำงำน เพื่อก่อให้เกิดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี มีควำมปลอดภัย มีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ  
  จะเห็นได้ว่ำผังโรงงำนเปนปจจัยส ำคัญในกำรสรำงสภำพแวดลอมที่เหมำะสมและปลอดภัยในกำรท ำงำน โดยหลังจำก
ก ำหนดท ำเลที่ตั้งและเลือกผังโรงงำนไดแลว จะเปนกำรออกแบบภำยในอำคำรจะเปนเครื่องปองกัน พนักงำน อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องจักร วัสดุ และสิ่งอื่นๆ ในโรงงำน กำรออกแบบที่ดีจะชวยใหกำรประกอบกิจกำรเป็นไปอยำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกสำมำรถ
ท ำงำนไดอยำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น สำมำรถลดกำรเคลื่อนยำยวัสดุ สำมำรถลดระยะเวลำกำรซอมบ ำรุง สำมำรถลดปัญหำคอขวด 
เพิ่มควำมยืดหยนุในกำรท ำงำน เพิ่มควำมปลอดภัยใหกับพนักงำนและอุปกรณ และดูสวยงำม สงเสริมสุขภำพอนำมัยให้แก่พนักงำน
อีกด้วย 

2.2 วิเคราะห์ปัญหาของกรณีศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของ SLP  
  ขั้นที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การไหลของวัสดุ 
  ขั้นตอนแรกของกำรวิจัย เป็นกำรศึกษำข้อมูลกำร ด ำเนินงำนและผังปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษำ ในด้ำน ผลิตภัณฑ์ (P) 
ปริมำณวัสดุที่ขนถ่ำยระหว่ำงแผนก(Q) เส้นทำงกำรขนถ่ำย (R) หน่วยสนับสนุนกำรผลิต (S) และเวลำในกำรขนถ่ำย (T) ตลอดจน
พื้นที่ของแผนกงำนต่ำงๆ โดยมีข้อมูลของปัญหำดังนี ้
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ภำพที่ 1 ผังอู่ซ่อมรถยนต์ก่อนกำรก่อนกำรปรับปรุง 
 
  จำกภำพที่ 1 ผังอู่ซ่อมรถยนต์กำรก่อนกำรปรับปรุง พบว่ำแผนผังอู่ซ่อมรถยนต์มีปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดโครงสร้ำงและ
กำรออกแบบแผนผังพื้นที่ทั้งอู่ซ่อมรถยนต์ที่ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ กำรวำงเครื่องมือและเครื่องจักรไม่สัมพันธ์กัน ท ำให้
กำรท ำงำนเกิดควำมซับซ้อนและเสียเวลำในกำรเดินหยิบเครื่องมือ จึงเกิดกำรเสียเวลำในกำรท ำงำนมำกกว่ำปกติ ทำงเดินมีน้อย 
รวมถึงกำรจัดวำงพื้นที่ในกำรท ำงำนไม่เหมำะสม กำรวำงวัสดุที่ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งจำกกำรส ำรวจกำรท ำงำนของพนักงำน สำมำรถ
สรุประยะเวลำในกำรด ำเนินงำนได้ทั้งหมด 23.25 นำที ดังตำรำงที่ 1  
 
ตำรำงที่ 1 แสดงกระบวนกำรท ำงำนและระยะเวลำในกำรท ำงำน 

กระบวนกำรผลิต เวลำในกำรท ำงำน(นำที) 
1. กระบวนกำรท ำงำนทั้งหมด 27 ขั้นตอน 23.25 

 
ขั้นที ่2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกงาน  
ขั้นตอนนี้เป็นกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนกงำนเชิงปริมำณ ในรูปของ แผนภูมิควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรม 

(Activity Relation Chart, REL Chart) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังนี้ กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรม เป็นกำรประเมิน
เชิงคุณภำพของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคู่แผนกงำน โดยพิจำรณำจำก ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ควำมสะดวก สภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำนเป็นต้น โดยจัดท ำในรูป REL Chart ประเมินควำมสัมพันธ์โดยใช้รหัสสระภำษำอังกฤษ เป็น A E I O U และ X โดย A 
หมำยถึงคู่แผนกมีควำมสัมพันธ์สมบูรณ์แบบที่สุด และ U หมำยถึงคู่แผนกมีควำมสัมพันธ์ที่ไม่ส ำคัญ ดังแสดงในภำพที่ 2 และตำรำง
ที่2 แสดงควำมสัมพันธ์โดยควำมสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะพิจำรณำถึงควำมสะดวกในกำรใช้งำนเนื่องจำกเครื่องจักรที่ใช้มีจ ำกัดและ
สะดวกในกำรไหลของวัสดุโดยมีควำมสัมพันธ์ระดับมำก 

กำรวำงแผนปรับปรุงแผนผังอู่ซ่อมรถยนต์ ได้ใช้ทฤษฏีกำรวำงผังโรงงำนอย่ำงมีระบบ (Systematic Layout Planning) 
ดังแสดงในภำพที่ 2 แผนภำพควำมสัมพันธ์ของกิจกรรม 
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ภำพที่ 2  แผนภำพควำมสัมพันธ์ของกิจกรรม 
 

ตำรำงที่ 2 ระดับควำมสัมพันธ์ของแต่ละกระบวนกำร 
รหัส เหตุผล ระดับความสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ 
1 ควำมสัมพันธ์ส่วนบุคคล A 0 
2 สะดวก E 4 
3 ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน I 14 
4 กำรเคลื่อนย้ำยอุปกรณ์ O 47 
5 ควำมปลอดภัย U 55 

 
ขั้นที่ 3 การสร้างผังทางเลือก  
ข้อมูลจำก Combined Activity Relationship Chart จะน ำมำสร้ำงเป็น Activity Relationship Diagram ซึ่งจะใช้เป็น

แนวทำงในกำรพิจำรณำเลือกผังทำงเลือกที่แตกต่ำงกัน จ ำนวน 2 แบบ พร้อมทั้งท ำกำรวิเครำะห์ผังแต่ละแบบ ในด้ำน ระยะทำง
ระหว่ำงแผนกงำน ระยะทำงกำรขนย้ำยรวม ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง จ ำนวนจุดตัดเส้นทำงกำรไหล และ จ ำนวนเส้นทำงไหล
ย้อนกลับ 

ขั้นที่ 4 การประเมินผลเลือกผังโรงงาน 
ผังทำงเลือกจ ำนวน 3 แบบ จะน ำมำประเมินเพื่อคัดเลือกผังที่เหมำะสมที่สุด ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ (Factor 

Rating Analysis) อันประกอบด้วย เวลำในกำรท ำงำน 
ขั้นที่ 5 การออกแบบผังแบบละเอียด 
เป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดของแผนกงำนต่ำง ๆ และสร้ำงเป็นผังปรับปรุงแบบละเอียด 

3. ผลการวิจัย 
 หลังกำรวิเครำะห์ปัญหำและกำรปรับปรุงแผนผังแล้ว เรำสำมำรถออกแบบแผนผังเพื่อควำมสะดวกในกำรล ำเลียงอุปกรณ์ และ
ลดกำรเดินทำงซ้ ำซ้อน โดยแบ่งแผนผังได้สำมรูปแบบดังนี้ 
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รูปแบบที่ 1 อู่ซ่อมรถยนต์มีรูปแบบในกำรจัดวำงโดยค ำนึงถึง กำรจัดพื้นที่ส ำหรับซ่อมแซมรถแข่ง มำกกว่ำ และลูกค้ำสำมำรถ
ยืนดูเจ้ำหน้ำที่ซ่อมแซมรถของตนเองได้อย่ำงชัดเจนเนื่องจำกไม่มีกำรจัดพื้นที่ส ำหรับรับรองลูกค้ำ ทั้งนี้ ยังมีกำรวำงจุดปฏิบัติงำน
อย่ำงไม่เหมำะสมกับเนื้องำน เครื่องมือและเครื่องจักรจัดวำงอย่ำงไม่เป็นระเบียบ ท ำให้เหลือพื้นที่ในกำรท ำงำนน้อย รวมทั้ง
กำรจัดเก็บอะไหล่ใหม่ และอะไหล่เก่ำยังคงจัดเก็บรวมกันไม่แยกเป็นหมวดหมู่ ท ำให้สูญเสียเวลำในกำรค้นหำอุปกรณ์ 

รูปแบบที่ 2 ได้วิเครำะห์โดยมองมีกำรจัดสรรพื้นที่ว่ำงให้รับรถยนต์ได้มำกที่สุก โดยมีกำรจัดพื้นท่ีจอดรถลูกค้ำเพิ่มมำกข้ึน 
มีพื้นที่ในกำรเดินเพื่อหยิบอุปกรณ์ในกำรซ่อมแซม รวมทั้งกำรจัดสรรพื้นที่ในกำรจัดเก็บเครื่องมือและเครื่องจักรเป็นหมวดหมู่มำก
ยิ่งขึ้น จึงสะดวกในกำรค้นหำส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ดังแสดงในภำพที2่ 

รูปแบบท่ี 3 ใช้พื้นท่ีได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ โดยกำรจัดพื้นท่ีในกำรจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องจักรเป็นหมวดหมู่มำกยิ่งขึ้น 
ลดระยะเวลำในกำรค้นหำอุปกรณ์ มีพื้นที่ในกำรเดินเพื่อหยิบอุปกรณ์อย่ำงเป็นระเบียบและต่อเนื่อง รวมทั้งมีกำรจัดพื้นที่ในกำรโชว์
อุปกรณ์แต่งรถยนต์อย่ำงเป็นสัดส่วนมำกขึ้น จะเห็นได้ว่ำ แบบที่ 3 มีควำมยืดหยุ่นในกำรจัดสรรพื้นที่ได้ดีกว่ำแบบที่ 1 และ 2 
เพรำะมีกำรจัดพื้นที่รับรองลูกค้ำและพื้นที่โชว์อุปกรณ์แต่งรถยนต์อย่ำงสอดคล้องกัน ดังแสดงในภำพที ่3 

 

 
 

ภำพที่  2  กำรจัดวำงผังโรงงำนในรูปแบบที่  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3 กำรจัดวำงผังโรงงำนในรูปแบบที่ 3 
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เมื่อท ำกำรประเมินประสิทธิภำพของแผนผังอู่ขนำดใหญ่ที่ได้เปรียบเทียบผลก่อนและหลังกำรปรับปรุง พบว่ำ ผังแบบ 3 
สำมำรถลดระยะเวลำและขั้นตอนกำรท ำงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพิ่มขนำดพื้นที่ว่ำงมำกขึ้น เพื่อให้มีพื้นที่ในกำรท ำงำน
มำกยิ่งขึ้น และในผังแบบ 3 ได้จัดให้มีพื้นที่ส ำหรับเปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง ท ำให้งำนสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำก
เครื่องมือทุกอย่ำงที่ต้องใช้ในกำรซ่อม อยู่ใกล้พื้นที่กำรท ำงำน รวมทั้งจัดให้มีกำรพื้นที่เก็บน้ ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จ ำเป็น
ต่อขั้นตอนกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง โดยในพื้นที่จะมีถังส ำหรับใส่น้ ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว ซึ่งรองรับน้ ำมันเครื่องได้ 20 ลิตร อีกทั้งได้
จัดแบ่งเป็นห้องไว้ส ำหรับรับรองลูกค้ำอีกด้วยทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำ ผังแบบที่ 3 จะช่วยลดระยะเวลำและขั้นตอนกำรท ำงำนได้ดีที่สุด 
รวมทั้งได้เพิ่มพื้นที่ในกำรจอดรถและพื้นที่ส ำหรับปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยแผนผังในปัจจุบันใช้เวลำในกำรเปลี่ยน
ถ่ำยน้ ำมันเครื่อง 23.25 นำที ซึ่งแผนผังที่ 3 ใช้เวลำเปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่องเพียง 15.33 นำที  

 
ตำรำงที่ 3 สรุปผลด้ำนเวลำในกำรท ำงำน  

กระบวนกำรผลิต 
ก่อนกำรปรับปรุง 

เวลำในกำรท ำงำน (นำที) 
หลังกำรปรับปรุง 

เวลำในกำรท ำงำน (นำที) 
1. กระบวนกำรท ำงำนทั้งหมด 27 ขั้นตอน 23.25 15.33 
  
4. กิตติกรรมประกาศ 
 งำนวิจัยฉบับนี้ได้รับกำรสนับสนุน จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร และ เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยในช้ันเรียน รำยวิชำกำรวำงผัง
โรงงำนอุตสำหกรรม สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ปัญหำที่เกิดขึ้นของอู่ซ่อมรถยนต์ที่พบหลักๆ คือ  คือ กำรจัดวำงสิ่งของไม่เป็นระเบียบกำรจัดวำงเครื่องจักรไม่สัมพันธ์กับพื้นที่
กำรปฏิบัติงำน ส่งผลให้งำนเกิดควำมล่ำช้ำในกำรท ำงำน กำรจัดแบ่งพื้นที่ส ำหรับรองรับลูกค้ำดูไม่สะอำดและไม่เพียงพอ กำรวำงผัง
โรงงำนสำมำรถช่วยลดระยะเวลำในกำรท ำงำน กระตุ้นยอดขำยจำกกำรจัดวำงอุปกรณ์ตบแต่งรถยนต์ และเพิ่มภำพลักษณ์ของอู่ซ่อม
รถยนต์ให้ที่ดีขึ้น กำรวำงผังโรงงำนอย่ำงมีระบบ ถือเป็นทำงเลือกหนึ่งที่ใช้ในกำรจัดกำรพื้นท่ีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ขั้นตอน
กำรท ำงำนเกิดควำมสูญเปล่ำน้อยที่สุด และ เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น ทำงผู้วิจัยเล็งเห็นถึงศักยภำพของวิธีกำรจัดกำรพื้นที่ 
นักวิจัยในหลำยๆ สำขำได้น ำกำรวำงผังโรงงำนอย่ำงมีระบบไปใช้ในกำรจัดสรรพื้นที่ในกรณีศึกษำต่ำงๆ โดยมีเง่ือนไขในกำรจัดวำง
ทีแ่ตกต่ำงกันซึ่งถือเป็นวิธีกำรที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
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ผลของการใช้กากถั่วเหลืองผสมในอาหารที่มีต่อความสมบูรณ์เพศของแม่พันธุ์กุ้งก้ามแดง 
The Effect of Soybean Meal Feeding on Ovarian Development in Female Crawfish 

(Cherax quadricarinatus) 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาการใช้กากถั่วเหลืองผสมในอาหารแม่พันธุ์กุ้งก้ามแดง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดมี 4 ชุดการทดลอง 

แต่ล่ะชุดการทดลองมี 4 ซ้้า มีระดับการใช้กากถั่วเหลือง 0, 2, 4 และ 8 เปอร์เซ็นต์ ใช้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพศเมียจ้านวน 16 ตัว ในถังน้้า
พลาสติกความจุ 6 ลิตร เลี้ยงกุ้ง 1ตัวต่อ 1 ถัง กุ้งก้ามแดงเพศเมียเมื่อเริ่มต้นมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน (P0.05) โดยมี
ความยาวเฉลี่ย 7.95±0.18 เซนติเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 11.87±0.39 กรัม ระยะเวลาการเลี้ยง 6 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า
กุ้งก้ามแดงมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P0.05) อัตราการรอด 100เปอร์เซ็นต์ทุกชุดการทดลอง โดยมีความยาว 
ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.55, 1.40, 1.48 และ 1.63 เซนติเมตร ตามล้าดับ และน้้าหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.19, 4.36, 6.81 และ 6.10 กรัม 
ตามล้าดับ ดัชนีน้้าหนักรังไข่ 0.17, 0.09, 0.20 และ 0.13 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ดัชนีน้้าหนักตับ 1.48, 1.16, 1.17 และ 1.29 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ โดยการใช้กากถั่วเหลือง 2 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้กุ้งมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูงกว่าระดับอื่นๆ อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P < 0.05)  โดยมีค่า 1.42, 2.80, 1.33 และ 1.36 ตามล้าดับ คุณภาพน้้าที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอยู่ในเกณฑ์ 
ทีเ่หมาะสม อุณหภูมิ 27-29.5 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.2-7.5 ไนไตรท์ 0.0-0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และ อัลคาไลนิตี้ 
85-102 มิลลิกรัมต่อลิตร การใช้กากถั่วเหลือง 4 เปอร์เซ็นต์ จะท้าให้กุ้งมีน้้าหนักที่เพิ่มขึ้นและดัชนีน้้าหนักรังไข่สูงกว่า
ชุดการทดลองอื่น ๆ (P  0.05)  ส่วนการใช้กากถั่วเหลือง 0 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้กุ้งมีดัชนีน้้าหนักตับสูงที่สุด ดังนั้นจะควรใช้กาก
ถั่วเหลืองผสมในอาหาร 4 เปอร์เซ็นต์ จะท้าให้แม่พันธุ์กุ้งก้ามแดงมีการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์เพศที่ดี 
ค าส าคัญ : กุ้งก้ามแดง, กากถั่วเหลือง, ความสมบูรณ์เพศ 

Abstract 
The Completely Randomized Design (CRD) experiment on effect of soybean meal feeding on growth 

performance and ovarian development of female crawfish which was designed into 4 treatment; 
supplemented with soybean meal feed at varied level of 0, 2, 4 and 8 %. 16 female crawfish were initial 
average body weight of 11.87±0.39g and average total length of 7.95±0.18 cm were stocked in 6L tanks at 1 
female crawfish per aquaria (33x45x24 cm) for 6 weeks. The results showed that the growth performance were 
not significantly different (P0.05). The average gained length and body weight gain was 1.10, 0.70, 1.60 and 
2.00cm. and .19, 4.36, 6.81 and 6.10 g, respectively. The gonad somatic indexes presenting the mature stage 
rate were 0.17, 0.09, 0.20 and 0.13 %, respectively. But feed conversion Ratio(FCR) of feed supplemented with 
soybean meal 2% were higher than each treatment that 1.42, 2.80,1.33 and 1.36, respectively (P<0.05), under 
ideal conditions (good water quality); temperature were 27-29.5 ๐C,  pH 7.2-7.5, nitrite 0.0-0.3 mg./L and 
alkalinity 85-102 mg./L. The statistically analysis revealed that crawfish fed with soybean meal 4% had gonad 
somatic index and weight gain were higher than each treatment (P0.05). Crawfish fed with 0% soybean meal 
had highest hepatosomatic index. The result indicated that the appropriate soybean meal supplemented rate 
was 4%. 
Keywords : female crawfish, soybean meal, ovarian development, gonad somatic index  
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1.   บทน า 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวจิัย  
 กุ้งก้ามแดงหรือ กุ้งเรนโบว์ (Cherax quadricarinatus) เป็นกุ้งน้้าจืดชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์เครย์ฟิชออสเตรเลีย 

(Parastacidea) เป็นกุ้งที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เพื่อใช้บริโภคเป็นอาหารทั้งในประเทศ
ออสเตรเลียและในประเทศจีน ต่อมายังได้มีการเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามในตู้ปลาอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีสีสันสวยงามกว่า
สเีดิมในธรรมชาติ เช่น สีน้้าเงินเข้ม,สีขาว เป็นต้น ประเทศไทยได้ท้าการน้าเข้ากุ้งชนิดนี้มาในปี 2548 ด้วยการเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์
ในที่กักขังที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ (ดลมนัส,2558)กุ้งก้ามแดง มีลักษณะเด่น คือ มีก้ามที่เรียวยาว ไม่มีหนาม ปลายของก้าม
มีสีแดง กุ้งก้ามแดงจะมีความยาวเต็มที่ประมาณ 8-12 นิ้ว ไม่รวมความยาวของก้าม พบการแพร่กระจายในธรรมชาติทางตอนใต้ของ
รัฐควีนส์แลนด์และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในประเทศออสเตรเลีย 

 ปัจจุบันตลาดในประเทศของไทยยังคงมีความต้องการกุ้งชนิดนี้อยู่มาก โดยมีการเลี้ยงเชิงการค้าในแปลงนาหลายที่ ได้แก่ 
จ.นครนายก จ.นครสวรรค์ จ.พิษณุโลก จ.อรัญประเทศ เป็นต้น รวมทั้งมีการเลี้ยงแบบผสมผสานร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้้าชนิดอื่นๆ 
เนื่องจากกุ้งก้ามแดงเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารได้ แต่การเลี้ยงกุ้งชนิดนี้ระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดในเชิงการค้านิยมใช้
อาหารกุ้งกุลาด้ามาประยุกต์ใช้ โดยแนวทางการพัฒนาด้านการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงจึงควรวิจัยในประเด็นการเพิ่มผลผลิต การเพิ่ม
การเจริญเติบโตและประสิทธิภาพของอาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้ง (Rodrı´guez-Gonza´lezet al. ,2014) ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับอาหารส้าหรับ
พ่อแม่พันธ์ุกุ้งก้ามแดงในประเทศไทยยังมีอยู่น้อย การวิจัยครั้งนี้จึงได้น้ากากถั่วเหลืองที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้้าเต้าหู้ 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นน้ามาผสมกับอาหารกุ้งกุลาด้าในระดับที่แตกต่างกันเพื่อพัฒนาคุณภาพอาหาร
แบบเดิมที่เกษตรกรใช้เลี้ยงแม่พันธุ์กุ้งก้ามแดง เนื่องจากกากถั่วเหลืองจะมีสารเลซิตินที่มีผลต่อการพัฒนารังไข่และตับของกุ้งก้าม
แดงเพศเมีย(Wang และคณะ, 2013)  เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในประเทศไทย ตลอดจนปรับปรุง
คุณภาพอาหารส้าหรับแม่พันธุ์กุ้งก้ามแดงในอนาคตได้ 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อหาระดับที่เหมาะสมในการใช้กากถั่วเหลืองผสมอาหารส้าหรับพัฒนารังไข่และตับของแม่พันธุ์กุ้งก้ามแดง 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้น้ากากถั่วเหลืองที่เหลือจากการท้าน้้าเต้าหู้มาผสมลงในอาหารกุ้งกุลาด้าส้าเร็จรูปในระดับที่ 0, 2, 4 และ 

8 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ น้าอาหารทุกสูตรไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีก่อนน้าไปใช้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพศเมียที่มีความยาว
เริ่มต้น 7.4-8.0 เซนติเมตร น้้าหนักเริ่มต้น 10.06-14.49 กรัม จ้านวน 16 ตัว เลี้ยงในถังน้้าพลาสติกขนาด 6 ลิตร เป็นระยะเวลา  
6 สัปดาห์ แล้วท้าการช่ังวัดน้้าหนักและความยาว ตรวจวัดคุณภาพน้้าที่ใช้เลี้ยง ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ไนไตรท์
และอัลคาไลนิตี้ ท้าการทดลองเลี้ยงที่บ้านเลขที่  105 หมู่1 ต้าบลหนองศาลา อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี โดยวางแผน 
การด้าเนินการวิจัย การศึกษาหาข้อมูลและรวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงเขียนโครงการงานวิจัย ก้าหนดรูปแบบ
ขั้นตอนการด้าเนินงาน จัดเตรียมสถานที่แล้วเริ่มท้าการทดลอง ตลอดจนเก็บข้อมูลจากการทดลองที่ได้ต่างๆ มานั้นน้าไปวิเคราะห์
ผลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากนั้นจึงสรุปผลและเขียนรายงานผลการทดลองเพื่อจัดท้ารูปเล่ม 
2.   วิธีด าเนินการวิจัย  

การวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design) โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 
4 ซ้้า แต่ละชุดการทดลองจะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพศเมียในอาหารกุ้งส้าเร็จรูปชนิดเม็ดจมที่ผสมกากถั่วเหลือง 0, 2, 4 และ 8 เปอร์เซ็นต์
ตามล้าดับ 

การเตรียมอาหารทดลองท้าโดยใช้แป้งมันส้าปะหลังเป็นสารเหนียว ผสมอาหารกุ้งกุลาด้าส้าเร็จรูปกับกากถั่วเหลืองที่เหลือจาก
การผลิตน้้าเต้าหู้แล้วน้ามาผึ่งให้แห้งในที่ร่มเตรียมสภาพการเลี้ยงโดยจะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในถังน้้าพลาสติกขนาด 6 ลิตร ในอัตรา 1 ตัว
ต่อ 1 ถัง เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ให้อาหารวันละ 1 มื้อ คือมื้อเย็นในเวลา 17.00 น.ท้าการช่ังน้้าหนักอาหารเริ่มต้นของแต่ละชุด
การทดลองเพื่อหาปริมาณการกิน จดบันทึกเพื่อน้าไปค้านวณหาอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ(feed conversion ratio) 
การควบคุมคุณภาพน้้าที่ใช้ในการเลี้ยง โดยการเปลี่ยนถ่ายน้้าประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ใช้สายยางดูดของเสียและเศษอาหารที่เหลือ
ก้นถังทุกครั้งก่อนให้อาหารในมือ้ต่อไป ตรวจสอบว่าการตายของกุ้งก้ามแดงเพศเมียที่เลี้ยงทุกวัน ตรวจวัดคุณภาพน้้าทุกๆ 2 สัปดาห์
ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ไนไตรท์และค่าอัลคาไลนิตี้ตลอดการเลี้ยง ติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งโดยการเก็บข้อมูล
การช่ังน้้าหนักและวัดความยาวทุกๆสัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองน้ากุ้งก้ามแดงเพศเมียมาผ่าซากเพื่อหาค่าน้้าหนักรังไข่และตับ 
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โดยค้านวณหาค่าดัชนีรังไข่ ได้จากน้้าหนักของรังไข่หารด้วยน้้าหนักของตัวกุ้งแล้วคูณด้วย 100 จะได้ค่าดัชนีรังไข่ (Gonadosomatic 
Index : GSI) สูตรค้านวณหาค่าดัชนีน้้าหนักตับก็ท้าเช่นเดียวกัน โดยน้าน้้าหนักตับ หารด้วยน้้าหนักตัวคูณด้วย 100 จะได้ค่าดัชนีตับ 
(Hepatosomatic Index : HSI) การวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติที่ได้โดยการหาค่าความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเช่ือมั่น 95เปอร์เซ็นต์ 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลองพบว่าอาหารทุกชุดการทดลองมีคุณค่าทางโภชนะใกล้เคียงกัน 
โดยอาหารมีค่าเฉลี่ยของโภชนะประกอบด้วย โปรตีน 36.73 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 5.64 เปอร์เซ็นต์เยื่อใย 2.28 เปอร์เซ็นต์ ความช้ืน 
13.71 เปอร์เซ็นต์ ถ้า 9.46 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรต 32.19 เปอร์เซ็นต์พลังงานรวม 272.55 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม 
 

ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนะของอาหารแต่ละชุดการทดลอง 
อาหารชุดการ

ทดลอง 
โปรตีน

(เปอร์เซ็นต์) 
ไขมัน

(เปอร์เซ็นต์) 
เยื่อใย 

(เปอร์เซ็นต์) 
ความช้ืน

(เปอร์เซ็นต์) 
เถ้า

(เปอร์เซ็นต์) 
NFE

(เปอร์เซ็นต์) 
Gross energy 
(Kcal/100g.) 

ชุดการทดลองที ่1 36.79 5.46 1.91 12.55 9.73 33.56 274.76 
ชุดการทดลองที ่2 35.00 5.16 2.40 18.75 8.89 29.80 255.78 
ชุดการทดลองที่ 3 37.66 5.89 2.09 11.89 9.72 32.75 279.64 
ชุดการทดลองที่ 4 37.46 6.06 2.72 11.64 9.49 32.63 280.00 
 

3.   ผลการวิจัย  
เมื่อสิ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ที ่6 กุ้งก้ามแดงเพศเมียที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมกากถั่วเหลืองที่ระดับต่างๆ กัน มีการเจริญเติบโต

ไม่แตกต่างกัน โดยน้้าหนักและความยาวของกุ้งก้ามแดงเพศเมียในทุกชุดของการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
กุ้งมีน้้าหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย6.19±1.19, 4.36±3.59, 6.81±3.57 และ 6.10±0.23 กรัม ตามล้าดับ ส่วนความยาวเฉลี่ย 1.55±0.10, 
1.40±0.23, 1.48±0.02 และ 1.63±0.11 เซนติเมตร ตามล้าดับ อัตราการรอด 100 เปอร์เซ็นต์ทุกชุดการทดลอง แสดงว่าระดับ
การใช้กากถั่วเหลืองผสมในอาหารในการทดลองนี้ไม่มีผลท้าให้การเจริญเติบโตของแม่พันธุ์กุ้งก้ามแดงแตกต่างกัน 

ผลของการใช้กากถั่วเหลืองผสมในอาหารระดับต่างๆกันท่ีมีต่อความสมบูรณ์เพศของแม่พันธุ์กุ้งก้ามแดงจะวัดได้จากดัชนี
น้้าหนักรังไข่ (Arcos et al., 2005) และดัชนีน้้าหนักตับเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) โดยดัชนี
น้้าหนักรังไข่ของชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีค่า 0.84±0.29, 0.52±0.00, 1.00±0.02 และ 0.72±0.02 เปอร์เซ็นต์ต่อน้้าหนักตัว 
ตามล้าดับ ส่วนดัชนีน้้าหนักตับมีค่า 7.38±0.02, 6.62±0.08, 5.89±1.06 และ 7.15±0.00 เปอร์เซ็นต์ต่อน้้าหนักตัว 

การใช้กากถั่วเหลืองผสมในอาหารระดับต่างๆ กันมีผลท้าให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
คือ ชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 นั้นมีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ1.42, 2.80, 1.33 และ 1.36 ตามล้าดับ การใช้
กากถั่วเหลืองผสมในอาหารระดับ 2 เปอร์เซ็นต์มีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อด้อยกว่าชุดการทดลองอื่นๆ 

ทั้งนี้คุณภาพน้้าที่ใช้ตลอดการทดลองอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามแดง คือ อุณหภูมิ 27-29.5 องศา
เซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.2-7.5 ไนไตรท์ 0.0-0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และอัลคาไลนิตี้ 85-102 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

ตารางที ่2  สรุปผลของการใช้กากถั่วเหลืองผสมในอาหารระดับต่างๆกันที่มีต่อการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์เพศของแม่พันธุ์กุ้ง
ก้ามแดง 

ชุดการทดลอง 
น้้าหนักที่เพิ่มขึ้น 

(กรัม) 
ความยาวที่เพิ่มขึ้น 

(เซนติเมตร) 
ดัชนีรังไข่ (GSI) 
(เปอร์เซ็นต์) 

ดัชนีตับ (HSI) 
(เปอร์เซ็นต์) 

อัตรารอด 
(เปอร์เซ็นต์) 

อัตราการแลกเนื้อ 
(FCR) 

ชุดการทดลองที ่1 6.19±1.19 1.55±0.10 0.84±0.29 7.38±0.02 100 1.42±0.13b 
ชุดการทดลองที ่2 4.36±3.59 1.40±0.23 0.52±0.00 6.62±0.08 100 2.80±1.90a 
ชุดการทดลองที ่3 6.81±3.57 1.48±0.02 1.00±0.02 5.89±1.06 100 1.33±0.22b 
ชุดการทดลองที ่4 6.10±0.23 1.63±0.11 0.72±0.02 7.15±0.00 100 1.36±0.04b 

P-value 0.16ns 0.80ns 0.48ns 0.36ns 0.00ns 0.04* 
หมายเหตุ nsค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P0.05)* ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
 ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
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ภาพที่ 1 ความยาวของกุ้งก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมกากถั่วเหลืองที่ระดับต่าง ๆ กัน 
 

 
 
ภาพที่ 2 น้้าหนักของกุ้งก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมกากถั่วเหลืองที่ระดับต่าง ๆ กัน 
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ภาพที่ 3 ดัชนีน้้าหนักรังไข่และตับของกุ้งก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมกากถั่วเหลืองที่ระดับต่าง ๆ กัน 
 

 
 

ภาพที่ 4 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของกุ้งก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมกากถั่วเหลืองที่ระดับต่าง ๆ กัน 
 
4.   อภิปรายผลการวิจัย 

ถึงแม้ว่ากุ้งก้ามแดงเพศเมียที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมกากถั่วเหลืองที่ระดับต่างๆกันจะมีการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์เพศ
ไม่แตกต่างกันกันทางสถิต ิ(P0.05) แต่ชุดการทดลองที่ใช้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปผสมกากถั่วเหลือง 4 เปอร์เซ็นต์ ก็ท้าให้กุ้งมีน้้าหนัก
ที่เพิ่มขึ้นและดัชนีน้้าหนักรังไข่สูงกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ (P0.05) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีกว่าการใช้กากถั่วเหลือง
ในระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) โดยเมื่อเทียบกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในแปลงนาที่มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ  1.5 
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เมื่อ Rodgers et al. (2006) ได้ท้าการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพศเมียในนาข้าว ความหนาแน่นในการปล่อยเท่ากับ 4-6 ตัวต่อตารางเมตร 
ท้าการเลี้ยงเป็นระยะเวลา 145 วัน  ส่วนอาหารที่ใช้กากถั่วเหลือง 8 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้กุ้งมีความยาวที่เพิ่มขึ้นมากกว่าชุดการทดลองอื่น 
และมีค่าอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อไม่แตกต่างจากการใช้กากถั่วเหลือง 4 เปอร์เซ็นต์ จึงมีแนวโน้มว่าการใช้กากถั่วเหลือง 
4-8 เปอร์เซ็นต์ในอาหารกุ้งก้ามแดงจะท้าให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีขึ้น สอดคล้องกับงานทดลองของ Wang และคณะ 
(2013) ที่ได้ท้าการเลี้ยงแม่พันธุ์กุ้งก้ามแดงด้วยอาหารผสมเลซิตินสกัดจากถั่วเหลือง ปรากฏว่าอาหารที่ผสมเลซิตินมากกว่า 
2 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ท้าให้การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามแดงแตกต่างกันแต่ก็มีแนวโน้มท้าให้ความดกของไข่
ในแม่พันธ์ุกุ้งก้ามแดงดีขึ้น โดยพบว่าแม่กุ้งมีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวยวดยิ่ง (HUFA) และความสมบูรณ์เพศสูงกว่ากุ้งที่กิน
อาหารทีผ่สมเลซิติน 0 และ 1 เปอร์เซ็นต์ Rodrı́ guez-Gonza´lezet al. (2014) ได้ใช้อาหารเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในระยะเจริญพันธุ์แล้ว
พบว่า อาหารควรมีโปรตีน 32-40 เปอร์เซ็นต์ จะท้าให้การพัฒนาของรังไข่เจริญดี แต่หากอาหารมีปริมาณไขมันสูงร่วมด้วยจะให้เกิด
การสะสมเป็นอาหารส้ารองภายในตับ จึงส่งผลให้กุ้งมีค่าดัชนีน้้าหนักตับสูงและส่งผลท้าให้ความสมบูรณ์ของรังไข่ไม่ดีเท่าที่ควร และ
อาหารที่ผสมกากถั่วเหลือง 0 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้กุ้งมีดัชนีตับสูงที่สุด 

ดังนั้นระดับที่เหมาะสมในการใช้กากถั่วเหลืองผสมอาหารส้าหรับพัฒนารังไข่และตับของแม่พันธุ์กุ้งก้ามแดงคือ 4 เปอร์เซ็นต์ 
จะท้าให้แม่พันธุ์กุ้งก้ามแดงเจริญเติบโตได้ดี มีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีและมีความสมบูรณเพศสูง 
5.   กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและ
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เพชรบุรีทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกในการท้างานวิจัยให้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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การส ารวจและรวบรวมพืชวงศ์ขิงข่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอดเพื่อการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์ 
Survey and Collection of Zingiberaceaeous Plants in Pongslod Forest Community for Conservation and Propagation 

นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์1 
1สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บทคัดย่อ 
ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด ซึ่งตั้งอยู่ในต าบลหนองกะปุ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  มีความหลากหลายของพรรณพืช

ในท้องถิ่นที่มีความส าคัญและประโยชน์มากมาย ทั้งเป็นแหล่งอาหารและป่าไม้ใช้สอย ซึ่งยังไม่มีการส ารวจและการศึกษา
ความหลากหลายของพันธุ์พืชอย่างจริงจัง การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจจ าแนกพืชวงศ์ขิงข่าท้องถิ่น ในพื้นที่ป่าชุมชน
บ้านโป่งสลอด เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์  โครงการวิจัยนี้ด าเนินการส ารวจชนิด และเก็บตัวอย่างพืชวงศ์
ขิงข่า ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 จากนั้นน าตัวอย่างมาจ าแนก และตรวจหาช่ือพืช
ทีถู่กต้อง โดยตรวจสอบจากเอกสารและเปรียบเทียบกับตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งในหอพรรณไม้ ส านักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช    

ผลการวิจัยได้เก็บรวบรวมพันธุ์ และจ าแนกเป็นพันธุ์พืชได้ทั้งหมดจ านวน 10 ชนิดใน 3 สกุล และเป็นพืชสมุนไพร 7 ชนิด 
พบพืชวงศ์ขิงข่ามากที่สุดอยู่ในสกุล Kaempferia มีทั้งหมด 5 ชนิด คือ เปราะเถื่อน (Kaempferia marginata Carey) เปราะใหญ่ 
(Kaempferia elegans (Wall.) Baker) เปราะหอม (Kaempferia galangal L.) ว่านเปราะป่า (เปราะป่าใบลายดอกขาว Kaempferia 
roscoeana Wall.) และว่านหาวนอน Kaempferia rotunda L. ว่านเปราะป่า (Kaempferia roscoeana Wall.) พบมากที่สุดเท่ากับ 
99 ต้น คิดเป็น 2 ต้นต่อไร่ ซึ่งท าให้ว่านเปราะป่ามีค่ามีความหนาแน่นมากที่สุดเท่ากับ 16.8 ต้นต่อแปลง มีการกระจายพันธุ์ในผืนป่า
แห่งนี้มากที่สุด พบถึง 64 แปลงตัวอย่าง (จาก 65 แปลง) และยังมีความถี่มากที่สุดร้อยละ 98.46 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบกระเจียวขาว
ที่มีศักยภาพเป็นไม้ดอกไม้ประดับเชิงการค้าได้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษานี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ขิงข่า ปลูกและท าการ
ขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์จ านวน 6 ชนิด คือ กระเจียวขาว (Curcuma parviflora Wall.) กระเจียวขาวปากเหลือง (Curcuma 
cochinchinensis Gagnep) กะทือลิง (Globba schomburgkii) เปราะป่าใบลายดอกขาว Kaempferia  roscoeana Wall.) เปราะใหญ่ 
(Kaempferia  elegans) และ ว่านหาวนอน (Kaempferia  rotunda L.)  
ค าส าคัญ :  การส ารวจและเก็บรวบรวม, การอนุรักษ์และการขยายพันธุ,์  พืชวงศ์ขิงข่า   

Abstract 
Pongsalod Community Forest located in Nong Ka Pu Sub-district, Ban Lat District, Phetchaburi 

Province, comprises of large number of useful indigenous plants, and is an important multiple-use-forest. 
However, the diversity of indigenous plants is less known. The objective of this study was to survey and classify 
the Zingiberaceous plants for its future study, conservation, and propagation. The survey and collection of 
Zingiberaceous plant specimens were carried out during October, 2013 to September, 2014. The collected 
specimens were identified and compared with dried specimens in the Forest Herbarium, Office of the Forest 
Herbarium, National Park, Wildlife and Plant Conservation Department.  

A total of 10 species of plant specimens were classified belonging to 3 genera, and for 7 species were 
documented as medicinal herbs. The largest number of Zingiberaceae plants was the genus Kaempferia 
including K. marginata Carey, K. elegans (Wall.) Baker, K. galangal L., K. roscoeana Wall., and K. rotunda L.   K. 
roscoeana was the most abundant plant, in which the highest number of plants (99 plants or averaged density 
of 2 plants/Rai) was recorded. Moreover, this could be accounted for the highest density (i.e. 16.8 plants/plot), 
the highest plant species distribution of 64 from 65 plots, and the highest frequency observed plant of 98.46%, 
respectively. In addition, Curcuma parviflora Wall. was found and considered as a potential commercial 
ornamental species.   For the final outcome of this study, a total of 6 species of Zingiberaceae plants; including 
C. parviflora, C. cochinchinensis Gagnep, Globba schomburgkii, K. roscoeana, K. elegans, and K. rotunda had 
been collected for the future propagation and conservation.  
Keyword:  Survey and Collection, Conservation and Propagation, Zingiberaceous Plants 
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1. บทน า  
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 พืชในวงศ์ขิงข่า ส่วนใหญ่มีการกระจายพันธุ์อยู่ในเขตร้อน และกึ่งร้อนของทวีปเอเชีย ประเทศไทยมีความหลากหลายของ

สกุลของพืชในวงศ์นี้อยู่สูงที่สุดคือ 26 สกุลประมาณ 300 ชนิด (Larsen & Larsen, 2006) ปัจจุบันมีจ านวนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
มีการศึกษาอย่างจริงจังในเชิงลึก และออกส ารวจในพื้นที่ที่ยังไม่เคยส ารวจมาก่อน ท าให้พบพืชถิ่นเดียว พืชชนิดใหม่ หรือพืชที่มี
รายงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

 ในป่าธรรมชาติบางสกุล เช่น กระเจียว (Curcuma) และกระชาย (Boesenbergia) ถูกขุดออกจากป่า เพื่อน าไปขายเป็น
จ านวนมากในแต่ละปีจนท าให้มีปริมาณลดลง (ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, 2552) พืชวงศ์ขิงข่า พบในพื้นที่มีความชุ่มช้ืน เป็นพืชล้มลุก
หลายปี มีล าต้นอยู่ใต้ดินหรือเหง้า ส่วนล าต้นเหนือดินเป็นกาบใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับในระนาบเดียว ดอกเป็นดอกช่ออาจจะเกิดจาก
ยอดของล าต้นเหนือดิน หรือเกิดจากเหง้า และมีกลิ่น ซึ่งเกิดจากต่อมน้ ามันระเหยอยู่ในทุกส่วนของพืช โดยเฉพาะเหง้า จึงท าให้พืช
ในวงศ์นี้จ านวนมากสามารถน ามาใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร เช่น ขมิ้น กระชายด า ไพล เครื่องเทศปรุงรสอาหาร เช่น ขิง กระชาย ข่า 
กระวาน และไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม เช่น ปทุมมา กระเจียว เป็นต้น แต่ข้อมูลด้านอนุกรมวิธานในการก าหนดชนิดที่ถูกต้องยังมีน้อย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่องานทางด้านพฤกษศาสตร์เป็นอย่างมาก การศึกษาทางด้านความหลากหลายต้องอาศัยความรู้ทางด้ าน
อนุกรมวิธาน และเป็นข้อมูลส าคัญที่สามารถศึกษาในระดับพื้นที่เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จึงยังคงมี 

 ความจ าเป็นเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลศึกษาทางด้านพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยได้ต่อไป ซึ่งป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด 
เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 80 พรรษา มีเนื้อที่ 470 ไร่ ในบริเวณวิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี ต าบลหนองกะปุ อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี เนื่องจากมีการตัดไม้จากป่ามาใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน แต่ไม่มีการปลูกทดแทน ท าให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงและพืชบางชนิด
สูญหายไป (นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ,์  บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ และมลรวี ฟุคุดะ, 2552) ใช้ไม้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ท าคอกสัตว์เลี้ยง  
เผ่าถ่าน และท าฟืน บางพื้นที่ถูกเปลี่ยนสภาพเพื่อใช้ในการท าคอกสัตว์เลี้ยง เช่น โคเนื้อพื้นเมือง ท าให้เกิดการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย
ของพืช เป็นการท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศของป่า (นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ์ และบัญญัติ  ศิริธนาวงศ์, 
2554) ดังนั้นจึงสมควรที่จะได้มีการศึกษาวิจัย พร้อมทั้งประเมินสถานภาพ และศักยภาพของพืชเพื่อการน ามาใช้ประโยชน์ 
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มีข้อมูลความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชของประเทศไทย  (ราชันย์  ภู่มา และสมราน สุดดี, 2550) 
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตชาวชนบทกับป่ามีมาช้านาน ในปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากป่ามากขึ้น อีกทั้งเป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ ศึกษาทางวิชาการ การเดินเที่ยวชม ศึกษาธรรมชาติ (สมราน สุดดี, 2552) การตระหนัก และเล็งเห็นถึงคุณค่าจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นในการอนุรักษ์พันธุพ์ืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ได้เป็นอย่างดี 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อส ารวจ จ าแนกชนิด ศึกษาการกระจายพันธุ์ รวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ขิงข่าในพื้นที่ป่าโป่งสลอด ปลูกและขยายพันธุ์

เพิ่มจ านวน 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย  
 ส ารวจพืชวงศ์ขิงข่า เฉพาะไม้ล้มลุกในบริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด จ าแนกชนิด เก็บตัวอย่างพืชส าหรับตรวจสอบ

และวิเคราะห์ช่ือวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เก็บรวบรวมพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และปลูกขยายพันธุ์  
2. วิธีด าเนินการวิจัย  

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตลับเมตร  เชือกฟาง กล้องถ่ายรูป แผ่นป้ายติดพันธ์ุไม้ ถุงพลาสติก กรรไกรตัดกิ่ง มีด 
แผงอัดพรรณไม้  สมุดบันทึก ปากกา  กระดาษหนังสือพิมพ์ ตู้อบลมร้อน  หนังสือพรรณไม้  

การด าเนินการวิจัย โครงการวิจัยนี้ท าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด เป็นการส ารวจเพื่อศึกษาพันธุ์พืชวงศ์ขิงข่าในท้องถิ่น
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรกคือ การส ารวจพืชวงศ์ขิงข่า และพร้อมบันทึกภาพในภาคสนาม โดยจดบันทึกรายช่ือพืชที่พบ
และเก็บตัวอย่างพืช  ได้ก าหนดแปลงตัวอย่างขนาด 40x40 เมตร จ านวน 65 แปลง แต่ละแปลงแบ่งเป็นแปลงย่อย มีขนาด 2x2 
เมตร เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลพืชวงศ์ขิงข่า   
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ภาพที่ 1 แผนที่แปลงตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจพืชวงศ์ขิงข่า 
 
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ขิงข่า และจ าแนกชนิด ขั้นตอนที่ 3 ประเมินสถานภาพของพืชแต่ละชนิด การกระจาย

พันธุ์ในนิเวศใด และมีความหายาก หรือพบทั่วไป  การส ารวจชนิดพันธุ์ไม้และวิเคราะห์สังคมพืช  วิธีการศึกษาดังนี้  
ความถี่ของพันธุ์ไม้  (Frequency) ค่าความถี่น้ีแสดงถึงการกระจายของพรรณไม้แต่ละชนิดในป่าว่ามีการกระจายสม่ าเสมอ

ทั่วทั้งแปลง หรือไม่อย่างไร (สุภาพร  พงศ์ธรพฤกษ,์ 2550)     

 ความถี่ (%)       = 
หมดวอแดรททัง้จ านวนแปลงค

100 ่ ้นปรากฎอยู ีพชืชนิดนัวอเดรททีม่จ านวนแปลงค   

 ความถี่สัมพัทธ์  (%)    =    
ดงพชืทุกชนิาความถีข่อผลรวมของค่

100น้ันของพชืชนิดค่าความถี่   

 ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้   (Density) ค่าความหนาแน่นนี้จะบอกให้ทราบถึงจ านวนต้นไม้ทั้งหมด 

 ความหนาแน่น   (ต้น/แปลง)    =    
 ึกษาวอแดรททีศ่จ านวนแปลงค

 ้งหมดงพชืน้ันทัจ านวนต้นขอ  

 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (%)       =     
ดรวมกนังพชืทุกชนิจ านวนต้นขอ

100 ้นทัง้หมดงพชืชนิดนัจ านวนต้นขอ   

ขั้นตอนที่สุดท้าย การเผยแพร่ผลงานวิชาการ และการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับพืชวงศ์ขิงข่าในป่า
ชุมชนบ้านโป่งสลอด จัดท ารายงานพืชวงศ์ขิงข่า และด าเนินการปลูกและขยายพันธุ์  
3. ผลการวิจัย  

การส ารวจและรวบรวมพืชวงศ์ขิงข่าเพ่ือการอนุรักษ์  
การส ารวจและรวบรวมพืชวงศ์ขิงข่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด เพื่อการอนุรักษ์ และการขยายพันธุ์ได้รวบรวมเก็บตัวอย่าง

พืชวงศ์ขิงข่าที่มีในท้องถิ่นทั้งสิ้น 10 หมายเลข จ าแนกเป็นพันธุ์พืชวงศ์ขิงข่าได้จ านวน 10 ชนิด 3 สกุล ใน 1 วงศ์ พบมากชนิดที่สุด
คือ สกุล Kaempferia มี 5 ชนิดคือ ว่านกระแจะจันทน์ ว่านนกคุ้มดง เปราะเถื่อน เปราะป่าใบลายดอกขาว ว่านหาวนอน และ
เปราะใหญ่ รองลงมาสกุล Curcuma ได้แก่ กระเจียวแดง กระเจียวขาว กระเจียวขาวปากเหลือง พืชวงศ์ขิงข่าที่พบมากคือ เปราะป่า 
(ภาพที่ 2 และตารางที่ 1) และเป็นสมุนไพรมี 7 ชนิด ได้แก่ กระเจียวแดง ข่าลิง เปราะเถื่อน เปราะใหญ่ เปราะหอม ว่านกคุ้มดง 
และเปราะป่าใบลายดอกขาว (ตารางที่ 2) 

การวิเคราะห์ความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงข่า  
ความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงข่ามีน้อยชนิด และการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของพืช พบว่า เปราะป่าใบลายดอกขาว 

มีค่าเฉลี่ยจ านวนต้นต่อแปลงมากที่สุดเท่ากับ 98.5 ต้น รองลงมา ได้แก่ เปราะป่า (ใบเขียวดอกขาว) กะทือลิง เปราะใหญ่ และ
กระเจียวขาวปากเหลือง มีจ านวนต้นต่อแปลงเฉลี่ยเท่ากับ 93.5 ต้น  30 ต้น 17.5 และ 16 ต้น ตามล าดับ ปรากฏว่า เปราะป่าหรือ
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เปราะเถื่อนมีการกระจายพันธุ์มากที่สุด พบถึง 64 และ 51 แปลงตัวอย่างตามล าดับ (ตารางที่ 3) มี 3 ชนิดที่ไม่พบในแปลงตัวอย่าง 
คือ กระเจียวขาว เปราะหอม และข่าลิง 

 

 
 

ภาพที่  2  จ านวนสกุล และชนิดของพืชวงศ์ขิงข่าที่พบในพื้นที่ศึกษา 
 

ตารางที่ 1 วงศ์ สกุล ช่ือวิทยาศาสตร์ และช่ือพื้นเมืองของพืชวงศ์ขิงข่า ที่ส ารวจพบในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด 
วงศ์ สกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้ืนเมือง 

ZINGIBERACEAE Curcuma Curcuma  aeruginosa Roxb.  
Curcumsessilis Gae. 

กระเจียวแดง/ว่านมหาเมฆ 

Curcuma parviflora Wall.   กระเจียวขาว 
Curcuma cochinchinensis Gagnep. กระเจียวขาวปากเหลือง 

Globba    Globba   leucantha  ข่าลิง 
Globba   schomburgkii Hook. f. กะทือลิง 

Kaempferia Kaempferia   marginata Carey  ว่านกระแจะจันทน/์เปราะเถื่อน 
Kaempferia   elegans ( Wall.) Baker ว่านนกคุ้ม/เปราะใหญ่ 
Kaempferia   galangal L. ว่านเปราะ/เปราะหอม 
Kaempferia   roscoeana Wall.  ว่านเปราะป่า 

ใบลายดอกขาว 
Kaempferia   rotunda L. ว่านหาวนอน 

 

ตารางที่ 2 ช่ือพันธุ์พืช  ช่ือวิทยาศาสตร์ และสรรพคุณของพืชวงศ์ขิงข่าที่พบในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด 
ชื่อพันธุ์พืช ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ 

กระเจียวแดง Curcuma  aeruginosa Roxb.   เหง้าอ่อนต้มน้ าดื่ม ขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ 
ข่าลิง Globba  leucantha เหง้าน ามาเป็นส่วนผสมในการท าแป้งเหล้า รากแก้พิษฝี 
ว่านกระแจะจันทน/์เปราะเถื่อน Kaempferia  marginata  Carey เหง้า ต าพอกแก้อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย 
ว่านนกคุ้ม/เปราะใหญ่ Kaempferia elegans น าหัวสดโขลกกับเหล้าขาวพอกแก้พิษ 
ว่านเปราะ/เปราะหอม Kaempferia   galangal L. ใช้เป็นยาบ ารุงหัวใจ บ ารุงประสาท ด้วยการใช้หัวผสมลง

ในยาหอม 
ว่านนกคุ้มดง Kaempferia  pulchra   เหง้าใต้ดิน  แก้ไข้  ขับลมในล าไส้ แก้หวัด 
ว่านเปราะป่า/ 
เปราะป่าใบลายดอกขาว 

Kaempferia roscoeana  Wall. เหง้า แก้ไข้  ขับลมในล าไส้ และกระทุ้งพิษไข้   
ต าพอกถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย 
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ตารางที่ 3  ช่ือพันธุ์พืช  จ านวนต้นเฉลี่ยต่อแปลง จ านวนแปลงที่พบต่อ 65 แปลง จ านวนต้นต่อไร่ของพืชวงศ์ขิงข่าที่พบในพื้นที่ป่า
ชุมชนบ้านโป่งสลอด  
ชื่อพันธุ์พืช จ านวนต้นเฉลี่ยต่อแปลง จ านวนแปลงที่พบ จ านวนต้นต่อไร่ 

เปราะป่าใบลายดอกขาว 98.5 64 1.5 
เปราะป่าใบเขียวดอกขาว 93.5 51 1.8 
เปราะใหญ่ 17.5 5 3.5 
กะทือลิง 30 8 3.75 
กระเจียวขาวปากเหลือง 16 13 1.2 
ว่านหาวนอน 8.5 11 0.8 
กระเจียวแดง 1.5 6 0.25 

  
ในป่าผืนนี้จะมีพืชชนิดนี้มากที่สุดในฤดูฝน เปราะป่ากระจายอยู่ทั่วไปในป่ามากที่สุด ส่วนกะทือลิง เปราะใหญ่ กระเจียวขาว

ปากเหลือง และว่านหาวนอน พบอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ส่วนกระเจียวแดง กระเจียวขาว ข่าลิงมีอยู่น้อยมาก เปราะป่าใบลายดอกขาวมีค่า
ความหนาแน่นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เปราะป่าใบเขียวดอกขาว มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 16.8 และ 7.5 ตามล าดับ ซึ่งเปราะป่า
ใบลายดอกขาวมีความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงสุดคือ 62.47% (ตารางที่ 4) ปรากฏว่าในป่าผืนนี้ยังมีเปราะป่า อยู่ค่อนข้างมาก 
บางชนิดมีศักยภาพเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ น่าจะมีการศึกษาต่อไป  

ในการวิจัยครั้งพบว่าเปราะป่าใบลายดอกขาว มีค่าความถี่และความถี่สัมพัทธ์สูงสุดคือ 98.46% และ 40.66% รองลงมาได้แก่ 
เปราะป่าใบเขียวดอกขาว และกระเจียวขาวปากเหลือง มีค่าความถี่เท่ากับ 78% และ 20% ซึ่งมีค่าความถี่สัมพัทธ์เท่ากับ 32.15% 
และ 8.24% ตามล าดับ (ตารางที่ 4) เปราะป่า สามารถน ายอดอ่อนมาปรุงอาหารได้หลากหลาย และกระเจียวแดงน าส่วนของดอก
อ่อนมาต้มจิ้มกับน้ าพริกได้ ส่วนกระเจียวขาว นิยมน ามาปลูกเป็นไม้ประดับแต่พบได้น้อยมาก ส าหรับเปราะใหญ่ ว่านหาวนอน และ
กระเจียวขาวปากเหลือง ซึ่งมักจะเจริญเติบโตมีความหนาแน่นอยู่เป็นกลุ่ม และมีดอกสวยงาม ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับในเชิง
การค้าได้  ความถี่สูงสุดในแต่ละชนิดพืชเป็นดัชนีบ่งบอกว่า มีการกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในป่าแห่งนี้มากที่สุด 

 
ตารางที่ 4 ช่ือพันธุ์พืช ความหนาแน่น ความหนาแน่นสัมพัทธ์  ของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดที่พบในพื้นที่ศึกษา  

ชื่อพันธุ์พืช 
ค่าความหนาแน่น 

(ต้นต่อแปลง) 
ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์  

(%) 
ค่าความถี่ 

(%) 
ค่าความถี่สัมพัทธ์ 

(%) 
เปราะป่าใบลายดอกขาว 16.8 62.47 98.46 40.66 
เปราะป่าใบเขียวดอกขาว 7.53 27.88 78 32.15 
เปราะใหญ่ 0.32 1.17 7.69 3.17 
กะทือลิง 0.95 3.50 12.31 5.07 
กระเจียวขาวปากเหลือง 0.78 2.88 20 8.24 
ว่านหาวนอน 0.5 1.85 16.92 6.97 
กระเจียวแดง 0.07 0.26 9.23 3.80 

 
ตัวอย่างพันธุ์พืชวงศ์ขิงข่าที่ส ารวจพบ  

 
ข่าลิง 

 
กะทือลิง 

 
เปราะป่าใบเขียวดอกขาว   

 
เปราะป่าใบลายดอกขาว       
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เปราะป่าใบลายดอกม่วง 

 
เปราะหอม 

 
เปราะใหญ่ 

 
ว่านหาวนอน 

    

 
กระเจียวขาว 

 
กระเจียวขาวปากเหลือง 

 
การปลูกและขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิงข่าเพ่ือการอนุรักษ์  
ส าหรับการขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ได้ด าเนินการขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิงข่าทั้งหมด 6 ชนิด คือ กระเจียวขาว (Curcuma 

parviflora Wall.) กระเจียวขาวปากเหลือง (Curcuma cochinchinensis Gagnep) กะทือลิง (Globba schomburgkii) เปราะป่า
ลายดอกขาว (Kaempferia roscoeana Wall.) เปราะใหญ่ (Kaempferia elegans) และว่านหาวนอน (Kaempferia rotunda L.) 
ได้ด าเนินการปลูกและขยายพันธุ์ไว้ในแปลงขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิงข่าเพื่อการอนุรักษ์ท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
4. อภิปรายผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ได้ส ารวจพืชวงศ์ขิงข่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด เก็บรวบรวมแต่ละชนิดและวิเคราะห์หาความหลากหลาย 
ผลการวิจัยสามารถจ าแนกได้พันธุ์พืชจ านวน 10 ชนิดใน 3 สกุล เป็นพืชสมุนไพร 7 ชนิด ซึ่งในป่าแห่งนี้มีเปราะป่าใบลายดอกขาว
มากที่สุด และมีการกระจายในปา่มากที่สุด มีพันธุ์พืชวงศ์ขิงข่าที่มีศักยภาพเป็นไม้ดอกไม้ประดับเชิงการค้าได้ คือกระเจียวขาว และ
บางชนิดพัฒนาเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ เช่น กระเจียวขาวปากเหลือง เปราะใหญ่ และว่านหาวนอน ส าหรับการขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์
ได้ด าเนินการขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิงข่าทั้งหมด 6 ชนิด   

ป่าเป็นแหล่งพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ทางยาของหมอพื้นบ้าน มนุษย์ได้หันมาใช้วิถีธรรมชาติบ าบัดในการดูแลสุขภาพถึง
ร้อยละ 80 ดังนั้นองค์ความรู้ในการใช้พืชสมุนไพรในชุมชน เพื่อให้เกิดแนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และใช้ได้
อย่างยั่งยืน (พาณี ศิริสะอาด และคนอื่น ๆ, 2554) การคุกคาม หรือการท าลายป่ามีผลรุนแรงที่สุดต่อการรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า พืชสมุนไพรที่น ามาใช้ถูกเก็บจากป่า ซึ่งหลายชนิดหายากและเริ่มหมดไป หรือหายากขึ้น 
ควรมีมาตรการแก้ไขโดยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่า  ศักยภาพในการรักษา การใช้หลักการองค์รวม และภูมิปัญญาขาดผู้สืบทอด 
ซึ่งมีความส าคัญเพราะท าให้ภูมิปัญญาที่เป็นรากแก้ว ต้นทุน หรือทรัพย์สินแห่งชาติที่ประเมินค่าไม่ได้สูญหาย อีกทั้งผู้วิจัย
ได้แสวงหาวิธีการเก็บ ปลูกและขยายพันธุ์ เพื่ออนุรักษ์พืชพันธุ์ให้คงอยู่ตลอดไป 
5.  กิตติกรรมประกาศ  

การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการสนับสนุนทุนในการท าวิจัย 
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การตรวจวัดแรงบิดที่เปลี่ยนแปลงของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้เซนเซอร์แรงบิด 
Variable Torque Measurement of DC Motor without Torque Sensor 

บัวพรรณ ค ำเฉลำ1    เจิมธง ปรำรถนำรักษ์2 
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บทคัดย่อ 
  กำรประยุกต์ใช้งำนมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงในระบบควบคุมทั่วไปต้องกำรให้มีควำมแม่นย ำในกำรควบคุม และมีควำมคงทน
ในกำรใช้งำน ซึ่งกำรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงโดยปกติจะใช้กำรปรับกระแสและแรงดันไฟฟ้ำให้กับมอเตอร์เพื่อให้ได้แรงบิด
และควำมเร็วรอบตำมต้องกำร โดยค่ำแรงบิดที่เปลี่ยนแปลง (variable torque) ที่เกิดขึ้นจะท ำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรควบคุม
ควำมเร็วรอบและแรงบิดขึ้น ในทำงปฏิบัติค่ำแรงบิดที่เปลี่ยนแปลงนี้ ไม่สำมำรถวัดได้โดยตรง งำนวิจัยนี้ได้น ำเสนอวิธีกำรตรวจวัด
ค่ำแรงบิดที่เปลี่ยนแปลงของมอเตอร์ไฟกระแสตรงโดยไม่ใช้เซนเซอร์ แต่ใช้ตัวสังเกตและกำรชดเชยค่ำเพื่อตรวจรู้ควำมเร็วรอบและ
แรงบิดของมอเตอร์ในขณะท ำงำน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงให้มี
ควำมคงทนและแม่นย ำมำกขึ้น 
ค าส าคัญ :  กำรตรวจวัด   แรงบิดที่เปลี่ยนแปลง   มอเตอร์ไฟฟำ้กระแสตรง  

Abstract 
The Implementation of DC motor control systems were accuracy and robustness. The control system 

of a DC motor were adjust the electric current and voltage in a DC motor supply to maintain a desirable 
Torque and speed when the DC motor was disturbed by the variable torque. The effect of variable torque 
were induce error in speed and torque control. Generally, the variable torque of a DC motor was difficult to 
measure in practice or was not took into account in most control methods. This research demonstrated a 
method for measured the variable torque of DC motors without sensor by used the observer and 
compensation technique. The results of the study can be used to increase the performance of DC motor 
control systems.  
Keywords:  Measurement, Variable Torque, DC Motor 
 
1.  บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 มอเตอร์ไฟฟ้ำจัดเป็นจักรกลไฟฟ้ำที่นิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบัน  โดยวิวัฒนำกำรของมอเตอร์ไฟฟ้ำมีมำ

อย่ำงต่อเนื่องยำวนำน  ซึ่งวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำมอเตอร์ไฟฟ้ำจะขึ้นอยู่กับกำรประยุกต์ใช้งำนตำมเง่ือนไขที่แตกต่ำงกัน เช่น 
ชนิดและลักษณะของแหล่งจ่ำยไฟ รูปแบบกำรท ำงำนของมอเตอร์ ประสิทธิภำพและสมรรถนะ ควำมเช่ือถือได้ (Reliability) และ
รำคำ [4] ส ำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง (Direct Current Motor) ได้มีกำรน ำไปใช้งำนที่หลำกหลำย และประยุกต์ใช้งำน
อย่ำงกว้ำงขวำงทั้งในภำคอุตสำหกรรม และครัวเรือน เช่น ใช้ในระบบอัตโนมัติ ระบบขับเคลื่อน แขนกล อุปกรณ์อ ำนวย
ควำมสะดวกต่ำง ๆ ซึ่งกำรประยุกต์ใช้งำนมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงโดยทั่วไปมีควำมต้องกำร 2 ลักษณะ คือ มีควำมแม่นย ำ 
(Accuracy) ในกำรควบคุม และมีควำมคงทน (Robustness) ในกำรใช้งำน ซึ่งตำมทฤษฎีกำรควบคุมแบบวงปิด (Closed Loop 
Control System) จะใช้กำรป้อนกลับสัญญำณของอุปกรณ์หยั่งสัญญำณหรือที่เรียกว่ำ เซนเซอร์ เพื่อวัดปริมำณที่ต้องกำรควบคุม 
แต่ปัญหำโดยทัว่ไปของเซนเซอร์ที่มีต่อระบบควบคุมคือ  

1.  ตัวเซนเซอร์และกำรเช่ือมต่อสำยสัญญำณมีผลให้ควำมเช่ือถือได้ของระบบลดลง 
2.  เซนเซอร์จะเหนี่ยวน ำให้เกิดสัญญำรบกวนท ำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนในระบบควบคุม และท ำให้ขีดจ ำกัดกำร

ตอบสนองกำรท ำงำนของระบบแคบลง 
3.  กำรตรวจวัดสัญญำณบำงชนิดกระท ำได้ยำก หรือไม่อำจกระท ำได้เลย เช่นกำรวัดอุณหภูมิของโรเตอร์ในมอเตอร์

ขณะท ำงำน เป็นต้น 
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4.  เซนเซอร์ท ำให้ระบบมีรำคำสูงขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดสัญญำณที่มีควำมยุ่งยำกในกำรวัด หรือ
ต้องใช้เทคนิคเฉพำะในกำรวัด หรือใช้วัสดุและกรรมวิธีกำรผลิตที่พิเศษก็จะท ำให้เซนเซอร์ที่มีรำคำแพงมำก 

 อย่ำงไรก็ตำมกำรหยั่งสัญญำณหรือตรวจวัดปริมำณต่ำง ๆ ยังคงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในระบบควบคุมแบบป้อนกลับ 
เนื่องจำกปริมำณที่ตรวจวัดได้จะส่งผลโดยตรงต่อกำรควบคุมและตอบสนองของระบบ ในกำรตรวจวัดควำมเร็วรอบและแรงบิดนั้น 
แม้ว่ำจะสำมำรถกระท ำได้โดยตรง โดยใช้เอนโคดเดอร์ (Encoder) หรือตัวก ำเนิดไฟฟ้ำ (Tachogenerator) เพื่อวัดควำมเร็วรอบ 
และใช้เซนเซอร์วัดแรงบิดแบบพลวัต (Dynamics Torque Sensor) เพื่อวัดแรงบิด ทั้งนี้เซนเซอร์ที่กล่ำวมำข้ำงต้นมีรำคำสูงมำก 
โดยมีรำคำตั้งแต่สองพันบำทขึ้นไปจนถึงสำมหมื่นบำทส ำหรับ Encoder หรือ Tachogenerator และเซนเซอร์วัดแรงบิด Dynamics 
Torque Sensor มีรำคำตั้งแต่หนึ่งแสนบำทจนถึงสำมแสนบำท นอกจำกนี้กำรวัดแรงบิดโดยตรงจะไม่สำมำรถกระท ำได้ในขณะใช้
งำนมอเตอร์ งำนวิจัยนี้ได้เสนอกำรวัดแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบบไร้เซนเซอร์ โดยใช้ตัวสังเกต (Observer) และ
กำรชดเชยค่ำ (Compensation) เพื่อตรวจรู้ควำมเร็วรอบและแรงบิดของมอเตอร์ [5] ในขณะท ำงำน 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อตรวจวัดแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงโดยใช้ตัวสังเกตและกำรชดเชยค่ำเพื่อตรวจรู้ควำมเร็วรอบและแรงบิดของ

มอเตอร์ 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1  มอเตอร์ที่ใช้ทดสอบเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบบแม่เหล็กถำวรขนำด 24 V 
 1.3.2  อัลกอริทึมที่ใช้ในกำรทดสอบและจ ำลองกำรท ำงำนจะกระท ำบน MATLAB ใน simulink 
 1.3.3  ตัวสังเกตและตัวชดเชยท ำบนโปรแกรม MATLAB ใน simulink 
 1.3.4  พำรำมิเตอร์ของมอเตอร์ที่ท ำกำรวัด คือ ควำมเร็วรอบและแรงบิด โดยพำรำมิเตอร์อื่น ๆ ของมอเตอร์จะพิจำรณำว่ำ

คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตำมเวลำและกำรใช้งำน   
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย  

2.1  แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงจะประกอบไปด้วย สองส่วนคือ 
ส่วนของอำร์เมเจอร์ (Armature) หรือขดลวดโรเตอร์ และส่วนของสนำมแม่เหล็ก ซึ่งอำจเป็นแม่เหล็กไฟฟ้ำหรือแม่เหล็กถำวร [1] 
วงจรไฟฟ้ำของมอเตอร์ไฟฟ้ำจะแสดงดังรูปที่ 1 โดยกำรควบคุมควำมเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ำจะสำมำรถกระท ำได้สองส่วนคือ
ควบคุมที่สนำมแม่เหล็ก (Field Control) หรือควบคุมที่ขดลวดอำร์เมเจอร์ (Armature Control)  

 
รูปที่ 1 วงจรโดยสมบูรณ์ของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง 
ที่มำ ปรับปรุงจำก (จิระพล ศรีเสริฐผล, 2548)  
โดย  Va  =  ควำมต่ำงศักย์ของอำร์เมเจอร์ (V) Kt =  ค่ำคงที่ของแรงบิด (Nm/A)                                                 

Ra  =  ควำมต้ำนทำนของอำร์เมเจอร์ (Ω)         Ke =  ค่ำคงที่ของ Electromotive Force (V∙s/rad)       
   La  =  ควำมเหนี่ยวน ำของอำร์เมเจอร์ (H)          J =  โมเมนต์ควำมเฉื่อย (kg m2)                        

B   =  สัมประสิทธิ์ควำมหน่วง (Nm s/rad)       Tf =  แรงบิดที่เปลี่ยนแปลง (N∙m) 
 ส ำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบบแม่เหล็กถำวร  สำมำรถควบคุมควำมเร็วรอบได้โดยปรับค่ำที่ควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำที่จ่ำยให้
ขดลวดอำร์เมเจอร์ ซึ่งวำงอยู่ในสนำมแม่เหล็กคงที่เนื่องจำกใช้แม่เหล็กถำวร  โดยใช้กฎแรงดันของเคอร์ชฮอฟฟ์ (Kirchhoff ‘s 
Voltage Law) จำกวงจรไฟฟ้ำของมอเตอร์ในรูปที่ 1 จะได้ว่ำ 
 

V

a 
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และแรงบิดที่เกิดขึ้นบนโรเตอร์ คือ 
  

 fat
TiKB

dt

d
J  

  (2) 

จำกสมกำรที่ (1) และ (2) จะได้สมกำรสถำนะคือ 
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 (3) 

โดยมีสมกำรเอำท์พุท คือ 

   
 












a
i

y 10
 (4) 

จำกสมกำรที่ (3) และ (4) สำมำรถเขียนเป็นฟังก์ช่ันถ่ำยโอนของควำมเร็วรอบภำยใต้แรงดัน คือ  
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และเขียนเป็นแผนภำพบล็อกได้ดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 แผนภำพบล็อกของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบบ Armature Control 
 

2.2  ตัวควบคุมแบบพีไอ 
 เนื่องจำกงำนวิจัยต้องกำรศึกษำกำรวัดค่ำพำรำมิเตอร์แรงบิดโดยไม่ใช้มอเตอร์ ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักในกำรควบคุม คือ 

ก ำจัดควำมคลำดเคลื่อนที่สถำนะคงตัว (Steady State Error) ของมอเตอร์ภำยใต้อินพุทแบบขั้นบันได (Step Input) จำกสมกำร
ฟังก์ชันถ่ำยโอนจะเห็นว่ำมอเตอร์มีสมกำรคุณลักษณะเฉพำะ (Characteristic Equation) เป็นสมกำรอนุพันธ์อันดับ 2 ซึ่งมีช้ันของ
ระบบเป็นแบบชนิดศูนย์ (Type 0) ท ำให้มีควำมคลำดเคลื่อนที่สภำวะคงตัวเกิดขึ้นเมื่ออยู่ภำยใต้อินพุทแบบขั้นบันได  
และมีควำมคลำดเคลื่อนที่สภำวะคงตัวเข้ำสู่อนันต์ ภำยใต้อินพุทแบบลำด (Ramp) ขึ้นไป ดังนั้นจึงเลือกใช้ตัวควบคุมแบบปริพันธ์ 
(Integral Controller) เพื่อลดควำมคลำดเคลื่อนที่สถำนะคงตัว และใช้ตัวควบคุมแบบสัดส่วน (Proportional Controller) ช่วยเพิ่ม
กำรตอบสนอง  โดยฟังก์ช่ันตัวควบคุมแบบพีไอ (PI Controller) คือ 

   s

K
KG I

PC   (6) 

 งำนวิจัยนี้เลือกใช้อัตรำส่วนควำมหน่วงที่ 0.7 และควำมถี่ธรรมชำติที่ 690 rad/s โดยทฤษฎีกำรควบคุมแบบดังเดิม 
(Classical Control Theory) จะค ำนวณได้ค่ำ PK = 0.0031   และ IK = 0.118 

2.3  ตัวสังเกต (Observer) 
 กำรตรวจวัดสถำนะของพำรำมิเตอร์ต่ำง ๆ ในระบบเช่น ควำมเร็วรอบ กระแส แรงดัน ควำมต้ำนทำน ควำมเหนียวน ำ 

สำมำรถกระท ำได้โดยไม่ยุ่งยำกนัก แต่ก็ยังมีตัวแปรบำงค่ำที่มีควำมยุ่งยำกในกำรวัด หรือไม่สำมำรถวัดได้โดยตรง อีกท้ังยังมี
ค่ำใช้จ่ำยสูงต่อกำรวัด เช่น  สนำมไฟฟ้ำ โมเมนต์ควำมเฉื่อย และแรงบิดที่เปลี่ยนแปลงเป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมกำรตรวจวัดสถำนะของ
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ตัวแปรต่ำงๆ เหล่ำนี้สำมำรถกระท ำได้โดยใช้ตัวสังเกต เพื่อท ำหน้ำที่ประมำณค่ำตัวแปรสเตตหรือพำรำมิเตอร์ต่ำง ๆ ในระบบ ทั้งที่
วัดได้และวัดไม่ได้ [3] สมกำรตัวสังเกตเต็มอันดับ (Full Order Observer) ของระบบจะมีค่ำเท่ำกับ 
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โดยมีสมกำรเอำท์พุท คือ 
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 แผนกำรบล็อกของระบบควบคุมที่ใช้ในกำรทดสอบแสดง ดังรูปที่ 3 ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวควบคุมแบบพีไอ มอเตอร์
ไฟฟ้ำกระแสตรงชนิดแม่เหล็กถำวรและตัวสังเกตเต็มอันดับป้อนกลับสัญญำณ ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นตัวชดเชย (Compensator) 
เพื่อชดเชยสัญญำณให้กับระบบ 

 
รูปที่ 3 แผนภำพบล็อกของระบบควบคุม 

 
2.4  ระบบที่ใช้ในการทดสอบ 
 กำรทดสอบจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบบแม่เหล็กถำวรขนำด 24 V เช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 

MATLAB ในส่วนของ Simulink ผ่ำนบอร์ดควบคุมสื่อสำร Fio2 ใช้ไมโครชิพ STM 32 F4 รุ่น โดยมีกำรตรวจวัดควำมเร็วรอบเป็น
สัญญำณป้อนกลับด้วย Tachogenertor และควบคุมควำมเร็วรอบมอเตอร์ด้วยกำรจ่ำยไฟแบบควำมกว้ำงสัญญำณพัลส์ (Pulse 
width Modulation) ระบบที่ใช้ทดสอบแสดงดังรูปที่ 4  

 

 
 
รูปที่ 4 ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงที่ใช้ในกำรทดสอบ 

 
พำรำมิเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงที่ได้จำกกำรทดสอบและระบุเอกลักษณ์ด้วยวิธีเจเนติกส์ [2] มีค่ำต่ำงๆ ดังนี้ Ra = 1.1 

Ω, La = 0.0009 H, J = 0.00001717 kg m2, B = 0.000001 Nm s/rad, Ke = 0.05729 V s/rad, Kt = 0.006 Nm/A จำกสมกำรที่ 
(5) จะได้สมกำรถ่ำยโอนของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง คือ 
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   0709.1668857249.16

53.27805280
2 


s 9sVa

   (9) 

2.5  วิธีการทดสอบ 
การทดสอบที่ 1 เป็นกำรทดสอบควำมถูกต้องแม่นย ำของฟังก์ช่ันถ่ำยโอนและควำมสำมำรถในกำรตรวจรู้ของตัวสังเกต 

โดยป้อนแรงดันอินพุทขนำด 3,6,9,..,24 V ท ำกำรบันทึกควำมเร็วรอบที่แรงดันอินพุทระดับต่ำง ๆ และน ำไปเปรียบเทียบกับ
ควำมเร็วรอบที่บันทึกได้จำกกำรวัด จำกนั้นท ำกำรควบคุมควำมเร็วรอบไว้ที่ 2,500 rpm ท ำกำรตรวจวัดควำมเร็วรอบของมอเตอร์
ด้วยตัวสังเกต 

การทดสอบที่ 2 เป็นกำรทดสอบกำรตรวจรู้ควำมเร็วรอบและแรงบิดของมอเตอร์ด้วยตัวสังเกตภำยใต้ภำระกรรมแบบ
แรงบิด (Load Torque) ที่มีลักษณะเป็นขั้นบันได โดยป้อนแรงดันไฟฟ้ำเป็นขั้นบันไดให้ขดลวดเพื่อสร้ำงภำระกรรม โดยฟังก์ชันของ
ภำระแรงบิดที่ใช้ในกำรทดสอบมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งจะทดสอบระบบทั้งที่มีกำรชดเชย และไม่ชดเชยแรงบิด 

 

 
รูปที่ 5 ลักษณะภำระแรงบิดที่ใช้ทดสอบ 
 
3.  ผลการวิจัย 

3.1  ผลการทดสอบที่ 1 ผลกำรทดสอบฟังก์ชันถ่ำยโอน โดยเปรียบเทียบควำมเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ำภำยใต้แรงดันอินพุท
ระดับต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรวัดและกำรจ ำลอง แสดงดังรูปที่ 6 และผลกำรควบคุมควำมเร็วที่ 2,500 rpm จะแสดงในรูปที่ 7 

 
 
รูปที่ 6 ควำมเร็วรอบมอเตอร์ที่ได้จำกกำรวัดเปรียบเทียบควำมเร็วที่จ ำลองได้ที่แรงดันไฟฟ้ำระดับต่ำง ๆ 
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รูปที่ 7 ผลควำมเร็วรอบของมอเตอร์ซึ่งควบคุมไว้ท่ี 2,500 rpm โดยไม่มีภำระแรงบิดกระท ำ 
 

3.2 ผลการทดสอบที่ 2 ผลกำรทดสอบกำรควบคุมควำมเร็วรอบของมอเตอร์และตรวจวัดค่ำแรงบิดของมอเตอร์ภำยใต้ภำระ
แรงบิดของระบบที่ไม่มีกำรชดเชยแสดงดังรูปที่ 8 (ซ้ำย) และ 8 (ขวำ) ตำมล ำดับ และผลของควำมเร็วรอบและแรงบิดภำยใต้ภำระ
กรรมแรงบิดของระบบที่มีกำรชดเชยจะแสดงดังรูปที่ 9 (ซ้ำย) และ 9 (ขวำ) ตำมล ำดับ 
 

 
รูปที่ 8 ผลกำรตอบสนองของมอเตอร์ภำยใต้ภำระแรงบิดของระบบที่ไม่มีกำรชดเชย (ซ้ำย) ผลของควำมเร็วรอบซึ่งควบคุมที่ 2,500 
rpm (ขวำ) แรงบิดของระบบ 
 

 
รูปที่ 9 ผลกำรตอบสนองของมอเตอร์ภำยใต้ภำระแรงบิดของระบบที่มีกำรชดเชย (ซ้ำย) ผลของควำมเร็วรอบซึ่งควบคุมที่ 2,500 
rpm (ขวำ) แรงบิดของระบบ 
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4.  อภิปรายผลการวิจัย 
ผลจำกกำรทดสอบแบบจ ำลองฟังก์ชันถ่ำยโอนดังรูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ของมอเตอร์ที่ใช้ทดสอบ 

มีควำมถูกต้องสูง ซึ่งเห็นได้จำกผลกำรตอบสนองควำมเร็วรอบที่ได้จำกแบบจ ำลองสอดคล้องกับผลควำมเร็วรอบท่ีได้จำกกำรวัด 
ทุกระดับแรงดัน  และเมื่อท ำกำรควบคุมควำมเร็วรอบของมอเตอร์ไว้ท่ี 2,500 rpm โดยไม่มีภำระแรงบิดมำกระท ำ ตัวสังเกตสำมำรถ
ตรวจวัดค่ำได้อย่ำงถูกต้องดังผลในรูปที ่7 ส ำหรับผลกำรทดสอบมอเตอร์ภำยใต้ภำระแรงบิดภำยนอก ในกรณีที่ไม่มีกำรชดเชยระบบ 
จะเห็นว่ำกำรตรวจวัดค่ำด้วยสังเกตจะให้ผลที่คลำดเคลื่อนสูงมำก ทั้งควำมเร็วรอบและแรงบิดดังผลในรูปที่ 8 และเมื่อท ำกำรชดเชย
ค่ำกำรตรวจวัด จะเห็นว่ำกำรตรวจวัดด้วยตัวสังเกตร่วมกับกำรชดเชย ค่ำควำมเร็วรอบและแรงบิดมีควำมใกล้เคียงกับผลที่ได้จำก
กำรวัดดังผลกำรทดสอบในรูปที่ 9 

จำกผลกำรทดสอบแสดงให้เห็นกำรตรวจวัดค่ำด้วยตัวสังเกตจ ำเป็นต้องใช้ร่วมกับตัวชดเชย ซึ่งผลกำรชดเชยระบบจะท ำให้
กำรตรวจวัดค่ำหรือกำรประมำณค่ำที่ได้จำกตัวสังเกตมีควำมถูกต้องแม่นย ำมำกขึ้น  อย่ำงไรก็ตำมควำมคลำดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเป็นผล
มำจำกกำรใช้อัตรำขยำยตัวของชดเชยที่ไม่มีควำมอ่อนไหวตัว  อีกทั้งเกิดจำกสัญญำณรบกวนต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถปรับปรุงผลกำรวัด
และควบคุมให้ดีขึ้นกว่ำนี้ได้โดยใช้ตัวกรองเพื่อกรองสัญญำณรบกวน และใช้อัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อสร้ำงตัวชดเชย 
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Development of Gas sensor and Electronic Nose using the Microcontroller Arduino Platform 
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บทคัดย่อ 
Electronic Nose (E-nose) หรือจมูกเทียมเป็นเครื่องมือเลียนแบบจมูกและระบบการรับกลิ่นของมนุษย์ ประกอบด้วยตัว

ตรวจจับแก๊สหลากหลายชนิด ซึ่งตอบสนองต่อแก๊สต่างชนิดกัน และระบบประมวลผล ซึ่งท าหน้าที่คล้ายสมองของมนุษย์ เพื่อแยก
ประเภทและระบุได้ว่าเป็นแก๊สชนิดใด หรือกลิ่นของสิ่งใดจากแก๊สผสมที่เข้ามาตรวจจับ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
เพื่อช่วยยืนยันผลการทดสอบ ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร (Multivariate data analysis) E-nose ถูกใช้บ่อยครั้ง
ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อทดสอบความสดของอาหาร หรือเพื่อทดสอบอายุของเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ และถูกใช้เป็นเครื่อง
แสดงสัญญาณเตือนฉุกเฉิน (Emergency response) ในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือบริเวณสุ่มเสี่ยง เพื่อตรวจจับแก๊สพิษท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งรวมไปถึงสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds; VOCs) งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อสร้างตัว
ตรวจจับแก๊ส ประกอบด้วยตัวตรวจจับแก๊สหลากหลายชนิดในชุดเดียวกัน และเช่ือมต่อกับระบบการประมวลผล Arduino 
ซึ่งสามารถประกอบขึ้นได้ง่าย และราคาถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือท่ีใช้ตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มีขายตาม
ท้องตลาด โดยชุดตัวตรวจจับแก๊สดังกล่าว ประกอบด้วยตัวตรวจจับแก๊ส 5 ชนิด และท าการทดสอบความจ าเพาะของตัวตรวจจับ
แก๊สแต่ละชนิด ซึ่งการทดสอบนี้เลือกใช้สารเคมีซึ่งเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Acetone, butanone (Methyl Ethyl Ketone; 
MEK), butanol, ethanol, methanol, cyclohexane, dichloromethane, formaldehyde, diethyl ether, ethyl acetate, 
hexane, xylene, toluene, isopropyl alcohol, solvent thinner) การตอบสนองต่อตัวตรวจจับแก๊สของสารแต่ละชนิดจะถูก
บันทึกและแสดงผลผ่านเครื่องมือเสมือนจริง (Interface software) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน และ
วิเคราะห์ผลการทดสอบ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อช่วยยืนยันผลการทดสอบ ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
หลายตัวแปร (Multivariate data analysis) ต่อไป 

Abstract 
An Electronic Nose (E-Nose) is a gas detection system which mimics human nose and olfactory 

system. It consists of several gas sensors that response differently to each gases and the data-processing unit 
which works like our brain to discriminate and quantify the input gas mixtures. In practice, the data-processing 
unit will perform a multivariate data analysis on the characteristic digital signal obtained from each gas sensors. 
E-nose is often used for sensory tests in food industry and also for “Emergency response” in industries or 
hazardous places to detect toxic gases including volatile organic compounds (VOCs). In this work, we report our 
attempt to construct multi-gas sensors unit or E-nose system connected with microcontroller Arduino platform 
with the objective to build easy-to-build, low-cost VOC monitoring system.  We construct the gas sensor unit 
with 5 sensors and test their gas-sensing characteristics. The experiments were carried out with common 
volatile organic compounds (Acetone, butanone (Methyl Ethyl Ketone; MEK), butanol, ethanol, methanol, 
cyclohexane, dichloromethane, formaldehyde, diethyl ether, ethyl acetate, hexane, xylene, toluene, isopropyl 
alcohol, solvent thinner) in closed chamber. The characteristic responses were recorded and analyzed by using 
our developed interface software. Therefore, the characteristic responses to VOC for each gas sensors were 
investigated in this work. Our next steps for this project will be the modification of our system to conduct the 
measurement in open space or flow system and the design of multivariate data analysis. 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
 “Electronic Nose” เป็นตัวตรวจจับแก๊ส โดยจ าลองระบบการรับกลิ่นของมนุษย์ จดจ ากลิ่นต่างๆ และวิเคราะห์

เชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบของหลัก ซึ่งสามารถแยกแก๊สที่ตรวจจับได้ และเตือนเมื่อตรวจจับแก๊สนั้นได้ ใช้ประโยชน์
ในหลากหลายด้าน เช่น ทดสอบความสดของอาหาร ตรวจสอบอายุของเครื่องดื่ม ทดสอบแก๊สพิษในปอดเพื่อบ่งช้ีการเป็นโรคมะเร็ง
ปอด หรือใช้เป็น Emergency Response ซึ่งพบมากในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเตือนเมื่อเข้าสู่สภาวะที่ไม่ปลอดภัย เช่น 
เมื่อมีแก๊สพิษเกินปริมาณที่ปลอดภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่อยู่ในบริเวณสุ่มเสี่ยงเหล่านี้ โดยเฉพาะสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(Volatile Organic Compounds : VOCs) แต่เทคนิคนี้มีความยุ่งยากในการวิเคราะห์ผลและไม่สามารถบอกปริมาณที่ตรวจจับได้ 
จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวตรวจจับแก๊ส เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการใช้ตัวตรวจจับแก๊สที่มีความจ าเพาะต่อแก๊สด้วย
ลักษณะเฉพาะตัวของหัวเซ็นเซอร์แต่ละชนิด และใช้ระบบประมวลผล Arduino Microcontroller Platform ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ปริมาณของแก๊สที่ตรวจจับและแสดงสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นค่าของเซ็นเซอร์ในหน่วยบิต (bit) และออกแบบระบบการทดลอง
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับปริมาณของแก๊สที่ตรวจจับ (ความเข้มข้นของแก๊ส) ภายใต้ระบบ
ทีเ่หมาะสม 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อพัฒนาตัวตรวจจับแก๊ส ซึ่งประกอบด้วยหัวหลายชนิด (โดยสามารถประกอบได้เองและราคาถูก) 
1.2.2 เพื่อทดสอบความจ าเพาะต่อแก๊สที่ตรวจจับของหัวเซ็นเซอร์ 
1.2.3 เพื่อออกแบบระบบการทดลอง ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณทางไฟฟ้าและปริมาณของแก๊สที่ตรวจจับ 

(ความเข้มข้นของแก๊ส) 
2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

2.1 ขอบเขตการด าเนินงานวิจัย 
2.1.1 ศึกษาเฉพาะสารละลายที่ระเหยได้ (Volatile Organic Compounds; VOCs) โดยรวบรวมรายช่ือจากสารเคมีที่มี

อยู่ในห้องปฏิบัติการ โดยหลีกเลี่ยงการเลือกใช้สารที่มีคุณสมบัติกรด เนื่องจากมีฤทธิ์กัดกร่อนบริเวณ Sensing layer 
2.1.2 พัฒนาตัวตรวจจับแก๊ส โดยสร้างตัวตรวจจับแก๊สที่ประกอบไปด้วยหัวหลายชนิดบนชุดเดียวกัน โดยได้รับ

ความอนุเคราะห์จากภาควิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วย 
2.1.3 ทดสอบความจ าเพาะต่อแก๊สที่ระเหยจากสารที่น ามาทดลอง  
2.1.1 ออกแบบระบบการทดลอง ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณทางไฟฟ้าและปริมาณของแก๊สที่ตรวจจับ 

(ความเข้มข้นของแก๊ส) 
2.2 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 2.2.1 ทดสอบความจ าเพาะต่อแก๊สที่ตรวจจับของหัวเซ็นเซอร์ 

ทดสอบหัวเซ็นเซอร์ที่จ าเพาะต่อแก๊สชนิดต่างๆ (แก๊สพิษและสารอินทรีย์ระเหยง่าย) ทีละหัว โดยการเตรียม
สารละลายที่ระเหยให้แก๊สนั้นๆ และท าการทดสอบภายในระบบกึ่งปิด ซึ่งใช้ครอบแก้วครอบขณะท าการทดลอง 

 2.2.2 ออกแบบระบบการทดลอง  และทดสอบระบบเพื่อใช้ส าหรับการทดลอง เพื่อหาความสัมพันธ์ของสัญญาณทาง
ไฟฟ้าที่ได้และความเข้มข้นของสารที่ใช้ 

1) ออกแบบระบบการทดลอง โดยอ้างอิงจากบทความวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะใช้ระบบ Bubbler system 
2) สั่งซื้อเครื่องแก้ว และอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการติดตั้งระบบดังกล่าว 
3) ทดสอบระบบที่ติดตั้งขึ้น 

3. สรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 
โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวตรวจจับแก๊สโดยใช้ระบบประมวลผล Arduino” เป็นการพัฒนาตัวตรวจจับแก๊ส โดยการใช้

ตัวตรวจจับแก๊สที่มีความจ าเพาะต่อแก๊สด้วยลักษณะเฉพาะตัวของหัวเซ็นเซอร์แต่ละชนิด และใช้ระบบประมวลผล Arduino 
Microcontroller Platform ซึ่งสามารถวิเคราะห์ปริมาณของแก๊สที่ตรวจจับและแสดงสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นค่าของเซ็นเซอร์
ในหน่วยบิต (bit) และออกแบบระบบการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณทางไฟฟ้าที่ เกิดขึ้นกับปริมาณของ
แก๊สทีต่รวจจับ (ความเข้มข้นของแก๊ส) ภายใต้ระบบที่เหมาะสม จากการด าเนินงานวิจัยตามแผนวิธีการด าเนินงานวิจัย ผลปรากฏว่า  



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

215 

3.1 สามารถสร้างชุดตัวตรวจจับแก๊ส ซึ่งสามารถประกอบขึ้นได้เอง และมีราคาถูกกว่าเครื่องมือที่ใช้ตรวจจับแก๊สตาม
ท้องตลาด โดยชุดตัวตรวจจับแก๊ส ประกอบด้วยตัวตรวจจับแก๊ส 5 ชนิด ได้แก่ Air Quality sensor, HCHO sensor, MQ-2, MQ-3 
(alcohol sensor) และ MQ-5 ซึ่งเป็นตัวตรวจจับชนิด Solid State Sensor ของยี่ห้อ Grove และเช่ือมต่อบนบอร์ด Arduino 
UNO-R3 ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยม แสดงค่าออกมาในหน่วยบิต (Bit) โดยมีค่าตั้งแต่ 0-1023 bit และ 1023 bit = 5 volts 
นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน สังเกต และบันทึกผลการทดลอง มีการพัฒนา Software เพื่อใช้สื่อสารระหว่างผู้ใช้
และเครื่องมือ ผ่านโปรแกรมซึ่งเปรียบเป็นเครื่องมือเสมือน คือ LabVIEW version 2011 โดยลักษณะของสัญญาณที่สังเกตได้ 
เป็นกราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณทางไฟฟ้าในแนวแกนตั้ง (Bit) (แกน Y) และเวลาที่ตรวจจับทุกๆ 3 วินาทีในแนวแกน
นอน (แกน X) และการแสดงสัญญาณเตือนเมื่อมีการตรวจจับเกินปริมาณที่ก าหนด แสดงด้วยสีที่เปลี่ยนไปของ LED และ
สัญญาณเสียง ดังรูปภาพที่แสดง 

 

 

 

สีเขียว  แสดงว่าปริมาณของแก๊สที่ตรวจจับได้อยู่ในระดับปกติ สีแดง  แสดงว่าปริมาณของแก๊สที่ตรวจจับได้เกินจากปริมาณ
ที่ก าหนดไว้ 

 
3.2 จากผลการทดสอบความจ าเพาะต่อแก๊สที่ตรวจจับของหัวเซ็นเซอร์ เลือกใช้ผลการทดสอบจากการทดสอบ ทุกหัวพร้อมกัน  

เนื่องจากมีความชัดเจน และสามารถพิจารณาแนวโน้มของสัญญาณได้ พบว่าแก๊สที่ระเหยจากสารแต่ละตัวกับตัวตรวจจับแก๊สแต่ละชนิด 
มีลักษณะของสัญญาณที่ได้แตกต่างกันไป หากพิจารณาเพียงค่าสูงสุดของสัญญาณที่ได้ แก๊สที่ระเหยจากสารซึ่งสามารถตอบสนอง
กับตัวตรวจจับแก๊สชนิดใดได้ดี ค่าสัญญาณที่ได้จะมีค่าสูง แต่การพิจารณาเพียงค่าสูงสุดของสัญญาณ ท าให้ผลการวิเคราะห์
ไม่สอดคล้องกับข้อมูลใน datasheet ของตัวตรวจจับแก๊สแต่ละชนิดมากนัก จึงได้ท าการพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วย คือ ความชัน
ของสัญญาณที่เพิ่มขึ้นเมื่อท าการทดสอบ และลดลงเมื่อหยุดท าการทดสอบ พบว่า ผลการวิเคราะห์ที่ได้ สอดคล้องกับข้อมูล
ใน datasheet ของตัวตรวจจับแก๊สแต่ละชนิดมากขึ้น แสดงได้ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1  แสดงผลการทดสอบความจ าเพาะต่อแก๊สที่ตรวจจับของหัวเซ็นเซอร์ ทุกหัวพร้อมกัน (วิเคราะห์ค่าสัญญาณสูงสุด และ
ค่าความชันของสัญญาณ โดยเปรียบเทียบผลที่ได้กับข้อมูลใน Datasheet ของหัวเซ็นเซอร์แต่ละชนิด) 

ชนิดของตัวตรวจจับ
แก๊ส 

ความจ าเพาะของแก๊สที่ตรวจจับ 
Datasheet Test of all 

Air Quality Sensor 
many air contaminating gas, smoke,  
alcohol, acetone, thinner, Formaldehyde 

Butanone, Thinner, Methanol 

HCHO Sensor Formaldehyde (HCHO), Toluene, alcohol Diethyl ether, Acetone, Dichloromethane 
MQ-2 LPG, butane, methane, alcohol Diethyl ether, Methanol, Hexane 

MQ-3 Alcohol 
Diethyl ether, Methanol, Ethanol, Ethyl 
acetate 

MQ-5 LPG, natural gas, Town gas Dichloromethane, Diethyl ether, Hexane 
 
หมายเหตุ :   สารเคมีซึ่งท าการเน้นเป็นตัวหนังสือสีฟ้า เป็นสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบภายใต้โครงการวิจัยนี ้
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 ทั้งนี้ความถูกต้องของผลการทดสอบ ยังขึ้นกับสารที่ใช้ในการทดสอบยังไม่คลอบคลุมคุณสมบัติความจ าเพาะต่อแก๊สของ
ตัวตรวจจับแก๊สแต่ละชนิด เป็นผลให้มีความคลาดเคลื่อน ส าหรับลักษณะของกราฟท่ีแตกต่างกัน เป็นผลมาจากคุณสมบัติของ
ตัวตรวจจับแก๊สแต่ละตัว และคุณสมบัติเกี่ยวกับความดันไอของสารแต่ละสารที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างน้อยที่สุด ผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่า “ตัวตรวจจับแก๊สสามารถแยกแยะแก๊สซึ่งเกิดจากสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ทดสอบได้” และยืนยันผลการทดสอบ
ดังกล่าวด้วยการวิเคราะห์ด้วยหลักการทางสถิติเพิ่มเติม คือ หลักการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร (Multivariate data analysis) 
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ คือ XLSTAT® ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีลักษณะดังรูปภาพที่ 29 ถึง 31 ซึ่งแสดงไว้ในบทที่ 4 คือ 
ผลการด าเนินงานวิจัยและอภิปรายผลการด าเนินงานวิจัย ค่าการยอมรับได้โดยทั่วไปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์การทดแทนตัวแปร
ขององค์ประกอบใหม่นั้น มีค่ามากกว่า 50% ซึ่งจากผลการวิเคราะห์เท่ากับ 52.59% จึงสามารถยอมรับได้ว่า ผลการวิเคราะห์ที่ได้
แสดงให้เห็นว่า ตัวตรวจจับแก๊สทีใ่ช้ สามารถแยกประเภทของสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ 

3.3 สามารถออกแบบระบบการทดลอง โดยอ้างอิงจากบทความวิจัยต่างๆ ซึ่งระบบท่ีเลือกใช้ คือ ระบบ Bubbler หรือ 
Evaporation Methods เป็นวิธีการใช้แก๊สผ่านเข้าไปยังของเหลวหรือสารละลาย เพื่อให้ของเหลวหรือสารละลายนั้นเกิดการระเหยขึ้น
กลายเป็นไอ เสมือนใช้แก๊สเป็นตัวน าพาไอระเหยของสาร ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย และค่าใช้จ่ายต่ า การเช่ือมต่อส่วนต่างๆ ภายในระบบนั้น 
เช่ือมต่อด้วยท่อเทฟลอน (PTFE) และบริเวณรอยต่อใช้ท่อซิลิโคน ซึ่งมีความยืดหยุ่น และใช้พาราฟินพันบริเวณรอยต่อเพื่อป้องกัน
การรั่ว เมื่อท าการทดสอบการรั่วบริเวณรอยต่อของระบบ ด้วยการอัดลมผ่านเข้าไป และทดสอบการรั่วบริเวณรอยต่อของกล่องด้วย
การใช้แรงดันน้ าและสังเกตการณ์ผุดขึ้นของฟองอากาศ ผลปรากฏว่า บริเวณรอยต่อไม่มีการรั่วเกิดขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการน าไป
เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาระบบ และการทดสอบต่างๆ ภายใต้ระบบที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป 
4. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

4.1 ทราบถึงความจ าเพาะต่อแก๊สที่ตรวจจับได้ของหัวเซ็นเซอร์แต่ละชนิด 
4.2 ได้ระบบที่เหมาะสมเพื่อท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณทางไฟฟ้า และปริมาณของแก๊สที่ตรวจจับ 

(ความเข้มข้นของแก๊ส) 
4.3 สามารถพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้ได้จริง ทั้งยังมีราคาถูก 
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การออกเเบบและปรับปรุงผังโรงงานอย่างมีระบบกรณีศึกษาโรงงานประกอบเครื่องมือวิเคราะห์แก๊ส 
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บทคัดย่อ 
  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือการน าเสนอแนวทางการปรับปรุงผังโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขนถ่าย
ล าเลียงวัสดุอุปกรณ์ โดยการประยุกต์ใช้หลักการของการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (The Systematic Layout Planning Pattern: 
SLP) โดยงานวิจัยนี้ได้เสนอรูปแบบของผังโรงงานที่ปรับปรุงใหม่ 3 รูปแบบ หลังจากท าการประเมินประสิทธิภาพของผังโรงงานใหม่
ที่ได้เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงพบว่าผังแบบเดิมมีระยะทางในการเคลื่อนที่ 129 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 500 ตารางเมตร 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบผังโรงงานใหม่ พบว่าแผงผังแบบที่ 3 สามารถลดระยะทางการเคลื่อนที่เหลือ 90 เมตร อีกทั้ง
สามารถเพิ่มขนาดพื้นที่ว่างมากขึ้นถึง 650 ตรม. และลดระยะเวลาการท างานได้ 97 นาท ี
ค าส าคัญ : การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ, ปรับปรุงกระบวนการผลิต 

Abstract 
  This research aimed to improve the plant layout to increase efficiency in handling process using the 
concept of systematic layout planning (SLP). Three new plant layout were proposed and compared with existing 
layout. The existing layout caused travel time of 129 meters and space of 500 square meter. The new plant 
layouts reduced travel distance to 90 meters, increased space to 650 square meter, and decreased working time 
to 97 minutes.  
Keywords : systematic layout planning increase productivity 
 
1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 ในปัจจุบันสภาวะที่ต้องมีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น  การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากความส าคัญของการใช้พื้นที่ใช้สอย ที่มีอยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดท าให้มี
แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจาก 
ในขณะที่บุคลากรมีจ านวนเพิ่มขึ้น แต่มีพื้นที่ในการบริหารจัดการเท่าเดิมหรือมีพื้นที่จ ากัด จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาของ
บริษัท เพทโทร-อินสรูตเมนท์ จ ากัด คือ พื้นที่ใช้งานสลับซับซ้อน ท าให้เกิดปัญหาการท างานที่มากขั้นตอนและเวลาการท างานมากขึ้น 
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายหรือวางแผนออกแบบตกแต่งพื้นท่ีให้เหมาะสม แต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายและลงทุนเพิ่มเติม 
ขณะเดียวกันการสร้างอาคารใหม่ และทิ้งอาคารเก่ารกร้าง ท าให้สิ้นเปลืองหรือใช้พื้นที่ไม่คุ้มค่า การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มก าไร และ
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของบริษัทอย่างคุ้มค่า ท าให้หลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจกับพื้นที่ใช้สอย ที่มีอยู่ โดยเฉพาะอาคารที่เป็นพื้นที่
ส านักงาน โดยเน้นใช้พื้นที่ทุกส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปรับปรุงให้ใช้งานอย่างเหมาะสมเพราะในปัจจุบันอัตราค่าเช่าพื้นที่ใช้
สอย การปรับปรุงพื้นที่หรือการขยายพื้นที่มีราคาสูง ถ้าการบริหารจัดการไม่ดีพอจะเป็นการลงทนที่เสียประโยชน์ 

1.2  วัตถุประสงค ์
 เพื่อหาแนวทางกางวางผังโรงงานส าหรับการเพิ่มพื้นที่การปฎิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติงานในส่วนการการประกอบติดตั้ง และ

เพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดเวลาในการท างาน สามารถลดระยะทางการขนถ่ายล าเลียงของเเต่ละสถานีงาน รวมถึงการจัดเรียงสถานี
งานให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่โรงงาน 

1.3  ขอบเขตงานวิจัย 
 การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) โดยใช้ข้อมูลจริงและประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับเป็นแนวทาง

ในการตัดสินใจ ส าหรับกรณีศึกษาโรงงานประกอบเครื่องมือวิเคราะห์แก๊สเท่านั้น 
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2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1  ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 การวางผังโรงงาน (Plant  Layout) หมายถึงเป็นจุดเริ่มต้นทางวิศวกรรมในการออกแบบ ทั้งด้านพลังงาน อุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องจักร ให้เหมาะสมกับกระบวนการท างานเพื่อท าให้การผลิตมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ งานหรือแผนการใน
การติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุต่างๆ ที่จ าเป็นในกระบวนการผลิต ภายใต้ข้อจ ากัดของโครงสร้าง และการออกแบบ
ของอาคารที่มีอยู่สูงสุด หลังจากที่เราได้เลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน และได้ท าการก่อสร้างอาคารโรงงานเรียบร้อยแล้วหรือบางครั้งอาจจะ
จัดหาโรงงานด้วยวิธีการเช่าอาคาร ผู้บริหารจะเริ่มวางแผนการจัดวางแผนผังโรงงาน  เพื่อการที่จะให้สามารถใช้พื้นที่ในโรงงานที่มี
อย่างจ ากัด ให้ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้กระบวนการการผลิตเป็นไปอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนการผลิต และ
ลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายวัสดุจากสถานที่ท าการผลิตแห่งหนึ่งไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งระบบการผลิตนั้นถือว่า
การล าเลียงปัจจัยในการผลิตเข้าสู่ระบบการผลิตนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ก็ต่อเมื่อมีการวางแผนผังโรงงานที่ดีถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  โดยทางผู้บริหารและวิศวกรโรงงานจะต้องร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดจึงจะท าให้งานส าเร็จลงได้ด้วยดี นอกจากนี้มีผู้น า
หลักการของการวางผังโรงงานมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลประกอบการ 

 การออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning - SLP) มีความส าคัญ (สมศักดิ์ ตรีสัตย์ 2556) คือ
สามารถผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยต้นทุนที่ต่ าเนื่องจากมีผังโรงงานที่ดี ท าให้สามารถควบคุมการผลิตได้ง่ายได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ
ดีเพื่อส่งลูกค้าได้ทันตามก าหนดเวลา มีการใช้ทรัพยากรการผลิตได้อย่างมีประสิทธิผล ท าให้ได้ผลก าไรคุ้มค่ากับเวลาและการลงทุน
ไปในการทาธุรกิจ การวางผังเน้นให้ท าการศึกษา เก็บข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นของโรงงานปัจจุบัน 5 ประการส าคัญ 
(PQRST) เพื่อให้ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ท าการผลิตใดบ้าง (P) ปริมาณการผลิตเป็นเท่าใด (Q) ข้อมูลปริมาณการไหล เส้นทางการไหล 
(R) ส่วนสนับสนุนการผลิตที่เกี่ยวข้อง (S) และเวลาที่ใช้ในการผลิต (T) เพื่อจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ปรับปรุงตามขั้นตอน
การออกแบบ (พรเทพ แก้วเช้ือ 2554, เลิศพงศ์ เศกใจเสือ 2555) 

 จากทฤษฏีของการวางผังโรงงาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประยุกต์ทฤษฏีของการวางผังโรงงานกับกรณีศึกษา ของบริษัท 
เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทประกอบ ติดตั้งระบบวัดมลภาวะปล่องของโรงงานอุตสาหกรรม 

2.2 วิเคราะห์ปัญหาของกรณีศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของ SLP  
 ขั้นที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนแรกของการวิจัย เป็นการศึกษาข้อมูลการ ด าเนินงานและผังปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา ในด้าน ผลิตภัณฑ์ (P) 

ปริมาณวัสดุที่ขนถ่ายระหว่างแผนก(Q) เส้นทางการขนถ่าย (R) หน่วยสนับสนุนการผลิต (S) และเวลาในการขนถ่าย (T) ตลอดจน
พื้นที่ของแผนกงานต่างๆ โดยมีข้อมูลของปัญหาดังนี ้

 เนื่องจากการซ่อมบ ารุง ขาดการจัดระเบียบของพื้นที่จนท าให้เกิด สภาวะแวดล้อม และ ภาพลักษณ์ จนท าให้ทางแผนก
ติดตั้งและซ่อมบ ารุง ขาดความน่าเช่ือถือ และบรรยากาศที่ดีในสถานที่ท างาน ปัญหาที่ส าคัญ คือ การใช้พื้นที่เช่าเกินก าหนดที่เช่า
ส่วนกลาง  เช่าซึ่งมีการปะปน เข้ามาในส่วนของทางแผนกติดตั้งและซ่อมบ ารุง ความไม่เป็นระเบียบ พื้นที่จอดรถยนต์ของลูกค้าผู้เช่า
พื้นที่ และลูกค้าที่ติดตั้ง ซ่อมบ ารุง  จึงท าให้สูญเสียพื้นที่ไปโดยเปล่าประโยชน์และในบางครั้งต้องเสียลูกค้าไป เนื่องจากพื้นที่จอดรถ
ลูกไม่เพียงพอ มีผลท าให้ทางแผนกต้องสูญเสียรายได้ไปเช่นกัน จากการวิเคราะห์ในแต่ละครั้งถ้าเสียลูกค้า1รายต่อวัน เราก็จะ
สูญเสียลูกค้าประมาณ 24 รายต่อเดือน จึงต้องการ มีการจัดวาง ผังของทางแผนก ใหม่ ย้ายสิ่งที่ไม่จ าเป็นออกจากพื้นที่ ปรับปรุง 
บรรยากาศ ของสถานที่ท างานใหม่ มีการจ ากัด พื้นที่ ของผู้เช่า ให้เป็นระเบียบ ไม่มีการลุกล้ า ของพื้นที่เพื่อ เป็นการรองรับ และ 
ขยายโอกาส การเติบโต ของ บริษัท ให้มีความพร้อมยิ่งขึ้น ไม่เสียลูกค้าไป โดยไม่สมควร  

 ขั้นที ่2 การวิเคราะห์การไหลของวัสดุ  
 วิเคราะห์การไหลของวัสดุระหว่างแผนกงานเชิงปริมาณ โดยใช้แผนภูมิไหลของช้ินงาน Flow process chart และ 

ไดอะแกรมการไหล (Flow Diagram) เพื่อท าให้ทราบปริมาณและระยะทางการขนถ่ายระหว่างแผนกงาน จ านวนการไหลที่ตัดกัน
และการไหลย้อนกลับ ของผังบริษัทก่อนปรับปรุง  

 จากการวิเคราะห์กระบวนการ ดังแสดงในตารางที1่ ประกอบด้วย ขั้นตอนการท างานทั้งหมด โดยมี ระยะเวลา 2615 นาที 
และการเคลื่อนที่ 129 เมตร โดยใช้พืน้ที่ 850 ตารางเมตร 
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ภาพที่ 1 ผังแสดงการไหลก่อนการปรับปรุง 
 

  จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าการไหลของวัตถุดิบนั้นมีการไหลที่ซับซ้อนเนื่องด้วยการจัดวางสถานีงานแต่ละสถานีงานนั้น
ไม่เหมาะสมท าให้การขนถ่ายล าเลียงเกิดความซับซ้อน ในส่วนของคลังตามผังโรงงานนั้นมีอยู่ 4 จุด ท าให้การควบคุมล าบาก
และในแต่ละสถานีงานจะมีการเบิกอะไหล่ทุกสถานีงานท าให้เกิดการเดินทางที่ซับซ้อน ในส่วนของเครื่องจักรนั้นจะมีน้อยช้ินและ
บางช้ินต้องใช้ร่วมกันในระหว่างสถานีท าให้บางเวลาที่ต้องใช้เครื่องจักรพร้อมกันจะท าให้เกิดความล่าช้า 
 
ตารางที่ 1 การไหลของงาน (Flow Diagram) ของวัตถุดิบจนส าเร็จเป็นช้ินงาน 

ล าดับ รายการ 
สัญลักษณ ์

ระยะทาง ระยะเวลา หมายเหตุ   

D 
  

1 เบิกตู้ Analyzer    /  22 เมตร 20 นาที ไป-กลับ 
2 ช้ินงาน(โครงเหล็ก)ถูกล าเลียงไป สถานี

งานที่ 1 
 /    11 เมตร 25 นาที  

3 จัดเตรียมสถานที่เพื่อวางตู้    /   15 นาที  
4 เบิกเครื่องมือ    /  22 เมตร 20 นาที ไป-กลับ 
5 จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์    /   15 นาที  
6 Layout ตู้ Analyzer /      90 นาที  
7 ตรวจสอบการ Layout ตู้     /  30 นาที  
8 ตัด-เจาะตู้ วางรางสายไฟ /      240 นาที  
9 ติดตั้งช้ินงานที่ประกอบ ยึดน๊อต /      90 นาที  
10 ตรวจสอบการติดตั้งพื้นฐาน     /  20 นาที  
11 ช้ินงานที่ถูกประกอบถูกล าเลียงไปสถานี

งานที ่2 
 /    5 เมตร 30 นาที  

12 จัดเตรียมสถานที่เพื่อวางตู้    /   15 นาที  
13 เบิกอะไหล่และจัดเตรียมรวบรวมอะไหล่    /  26 เมตร 35 นาที  
14 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า /      45 นาที  
15 เดินสายไฟของตัวอุปกรณ์ /      300 นาที  
16 เดินท่อแก๊ส และขันFitting เพื่อล็อคท่อ

แก๊ส 
/      135 นาที  

17 เบิกเครื่องAnalyzerและจัดเตรียม พื้นที่    /  16 เมตร 30 นาที ไป-กลับ 
18 ติดตั้งเครื่องAnalyzerและยึดน๊อต /      40 นาที  
19 ตรวจสอบการติดตั้ง     /  30 นาที  
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ล าดับ รายการ 
สัญลักษณ ์

ระยะทาง ระยะเวลา หมายเหตุ   

D 
  

20 ช้ินงานที่ถูกประกอบถูกล าเลียงไปสถานี
งานที ่3 

 /    25 เมตร 30 นาที  

21 จัดเตรียมสายไฟเพื่อต่อทดสอบ    /   15 นาที  
22 ต่อสายไฟเข้ากับตู้ /      15 นาที  
23 วัดกระแสไฟฟ้าและเปิดระบบ /      490 นาที  
24 ตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมด     /  60 นาที  
25 เชิญลูกค้ามาตรวจรับงาน     /  480 นาที  
26 แก้ไขงานจากการตรวจรับงาน /      240 นาที  
27 ตู้Analyzerถูกล าเลียงไปคลัง  /    32 เมตร 60 นาที  

 
ขั้นที ่3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกงาน  
ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกงานเชิงปริมาณ ในรูปของ แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม 

(Activity Relation Chart, REL Chart) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังนี้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม เป็นการประเมิน
เชิงคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างคู่แผนกงาน โดยพิจารณาจาก ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสะดวก สภาพแวดล้อม
ในการท างานเป็นต้น โดยจัดท าในรูป REL Chart ประเมินความสัมพันธ์โดยใช้รหัสสระภาษาอังกฤษ เป็น A E I O U และ X โดย A 
หมายถึงคู่แผนกมีความสัมพันธ์สมบูรณ์แบบที่สุด และ U หมายถึงคู่แผนกมีความสัมพันธ์ที่ไม่ส าคัญ ดังแสดงในภาพที่ 2 แสดง
ความสัมพันธ์โดยความสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงความสะดวกในการใช้งานเนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้มีจ ากัดและสะดวก
ในการไหลของวัสดุโดยมีความสัมพันธ์ระดับมาก 

ขั้นที่ 4 การสร้างผังทางเลือก  
ข้อมูลจาก Combined Activity Relationship Chart จะน ามาสร้างเป็น Activity Relationship Diagram ซึ่งจะใช้เป็น

แนวทางในการพิจารณาเลือกผังทางเลือกที่แตกต่างกัน จ านวน 3 แบบ พร้อมทั้งท าการวิเคราะห์ผังแต่ละแบบ ในด้าน ระยะทาง
ระหว่างแผนกงาน ระยะทางการขนย้ายรวม ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง จ านวนจุดตัดเส้นทางการไหล และ จ านวนเส้นทางไหล
ย้อนกลับ 

ขั้นที่ 5 การประเมินผลเลือกผังโรงงาน 
ผังทางเลือกจ านวน 4 แบบ จะน ามาประเมินเพื่อคัดเลือกผังที่เหมาะสมที่สุด ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 

Rating Analysis) อันประกอบด้วย เวลาระยะทาง 
ขั้นที่ 6 การออกแบบผังแบบละเอียด 

เป็นการก าหนดรายละเอียดของแผนกงานต่าง ๆ และสร้างเป็นผังปรับปรุงแบบละเอียดเฉพาะกรณีศึกษาของบริษัทเพทโทร-
อินสตรูเมนท์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 

ร ะ ดั บ
ความสัมพันธ ์

ร ะ ดั บ
ความสัมพันธ ์

A มากที่สุด 
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของพื้นที่ 
3. ผลการวิจัย 

หลังการวิเคราะห์ปัญหาและการปรับปรุงแผนผังแล้ว เราสามารถออกแบบแผนผังเพื่อความสะดวกในการล าเลียงอุปกรณ์ และ
ลดการเดินทางซ้ าซ้อน โดยแบ่งแผนผังได้สามรูปแบบดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 ออกแบบแผนผัง มุ่งเน้นความสะดวกในการล าเลียงอุปกรณ์ และลดการเดินทางซ้ าซ้อน จึงท าให้สะดวกในการ
เบิกอ่ะไหล่ท าให้ลดเวลาในเรื่องระยะทางมากขึ้นดังภาพ 3.1 

ข้อดี คลังวัตถุดิบนั้นจะอยู่บริเวณเดียวกันท าให้ง่ายต่อการควบคุม คลังเก็บสินค้านั้นอยู่ใกล้บริเวณประตูท าให้สะดวกในการ
ขนส่งเมื่อเวลามีของมาส่ง และคลังเก็บเครื่องมือ และเก็บอะไหล่นั้นอยู่ในบริเวณเดียวกันท าให้สะดวกกับการใช้งานเมื่อจะใช้
พร้อมกัน 

ข้อเสีย สถานีงานที่ 2 นั้นอยู่ใกล้ประตูทางเข้า – ออก มากเกินไป ซึ่งจะท าให้การขนส่งสินค้าไม่สะดวก และคลังเก็บเครื่องมือ
นั้นอยู่ไกลกับสถานีท่ี2 มากเกินไปซึ่งจะท าให้ใช้ระยะการเดินทางมากเกินไป 

รูปแบบที่ 2 ออกแบบแผนผังเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีใช้สอยโดยการเปลี่ยนจากคลังเก็บเครื่องมือ คลังเก็บ ตัววิเคราะห์ (Analyzer) 
คลังเก็บอะไหล่ เป็นช้ันวางของแทนจึงท าให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ดังภาพที่ 3.2 

ข้อดี คลังวัตถุดิบนั้นจะอยู่บริเวณเดียวกันท าให้ง่ายต่อการควบคุม คลังเก็บสินค้านั้นอยู่ใกล้บริเวณประตูท าให้สะดวก
ในการขนส่งเมื่อเวลามีของมาส่ง และช้ันเก็บเครื่องมือ ช้ันเก็บเครื่องAnalyzer และช้ันเก็บอะไหล่นั้นมีขนาดเล็กลง จึงท าให้มีพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสีย สถานีงานที่ 2 นั้นอยู่ใกล้ประตูทางเข้า – ออก มากเกินไป ซึ่งจะท าให้การขนส่งสินค้าติดขัดไม่คล่องตัว นอกจากนั้น
ช้ันเก็บเครื่องมือ ช้ันเก็บเครื่องAnalyzer และช้ันเก็บอะไหล่นั้นมีขนาดเล็กลงท าให้เพิ่มระยะการเดินทางมากขึ้น อีกทั้งคลังเก็บ
เครื่องมือนั้นอยู่ไกลจากสถานีท่ี 2 มากเกินไปซึ่งจะท าให้ใช้ระยะการเดินทางมากเกินไป 

รูปแบบที่ 3 ออกแบบแผนผังเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยโดยเปลี่ยนจากคลังเก็บเครื่องมืออยู่ใกล้กับสถานีงานทั้ง 3 สถานี จึงท าให้
สะดวกและลดเวลาการท างานมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มประตูที่ใหญ่ขึ้นจึงท าให้ง่ายต่อการเข้า-ออก ดังภาพที่ 3.3 

ข้อดี คลังวัตถุดิบนั้นจะอยู่บริเวณเดียวกันท าให้ง่ายต่อการควบคุม คลังเก็บสินค้านั้นอยู่ใกล้บริเวณประตูท าให้สะดวก
ในการขนส่งเมื่อเวลามีของมาส่ง  ช้ันเก็บเครื่องมือ ช้ันเก็บเครื่อง Analyzer และช้ันเก็บอะไหล่นั้นมีขนาดเล็กลง จึงท าให้มีพื้นที่เพิ่ม
มากขึ้น ช้ันเก็บเครื่องมืออยู่ใกล้กับสถานีงานทั้ง 3 สถานี จึงท าให้ง่ายต่อการใช้งาน ช่วยลดเวลาในการเดินทางในการเบิกเครื่องมือ 

ข้อเสีย สถานีงานที่ 2 นั้นอยู่ใกล้ประตูทางเข้าออก มากเกินไป ซึ่งจะท าให้การขนส่งสินค้าไม่สะดวกช้ันเก็บเครื่องมือ ช้ันเก็บ
เครื่อง Analyzer และช้ันเก็บอ่ะไหล่นั้นมีขนาดเล็กลงท าให้เพิ่มระยะการเดินทางมากขึ้น 
 

E มากพอควร 
I มาก 
O ธรรมดา 
U ไม่มาก 
X ไม่มี 

รหัส เหตุผล 
1 ง่ายต่อการขนถ่าย 
2 การไหลของวัสดุ 
3 สะดวก 
4 ง่ายต่อการแนะน าควบคุม 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

222 

        
ภาพที่ 3.1       ภาพที่ 3.2 

 

 
ภาพที่ 3.3 

 
ตารางที่ 2 สรุประยะทาง เวลา และพื้นที่ ของแต่ละรูปแบบแผงผังโรงงาน 

ล าดับ ผัง ระยะทางการเคลื่อนที่ ระยะเวลา พื้นที่ว่าง 
1 ผังก่อนการปรับปรุง 129 เมตร 2615  นาที 500  ตร.ม. 
2 ผังจากการปรับปรุงที1่ 101 เมตร 2570  นาที 500  ตร.ม. 
3 ผังจากการปรับปรุงที2่ 110 เมตร 2540  นาที 650  ตร.ม. 
4 ผังจากการปรับปรุงที3่ 90 เมตร 2518  นาที 650  ตร.ม. 

  
 จากตารางที่ 2 สามารถสรุปได้ว่าหลังจากการปรับปรุงผังโรงงานท่ีท าให้กระบวนการผลิตที่จากเดิมต้องเบิกวัตถุดิบทุกครั้ง
ที่ช้ินงานเข้าสถานีงานนั้นท าให้เกิดระยะทางในการขนถ่ายที่มากขึ้นและเกิดการขนถ่ายซับซ้อนกันหากมีการขนถ่ายพร้อมกัน และ
ในการควบคุมคลังยุ่งยากในการควบคุม แต่หลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีการเบิกวัตถุดิบตามปริมาณงานของในแต่ละ
วันมาไว้ประจ าแต่ละสถานีงานท าให้ไม่เกิดความซัอบซ้อนในการขนถ่ายล าเลียง ในส่วนของผังกระบวนการผลิตนั้น จากตารางสรุป
จะเห็นได้ในว่าในแผน A แผน B และแผน C มี ระยะทางที่แตกต่างกัน แต่มีพื้นท่ีว่างเท่ากัน แต่เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน 
คิดว่าในแผน C มีความเหมาะสมกับการน าไปใช้งานมากที่สุด 
4. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ได้รับการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยในช้ันเรียน รายวิชาการวางผัง
โรงงานอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ทางผู้วิจัยข้อเสนอแนะคือการใช้ SLP ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการจัดการพื้นที่โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กระบวนการท างาน 
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และ ลดเส้นทางการท างานที่มีความสลับซับซ้อนให้ลดลง งานวิจัยนี้ได้น าไปประยุกต์จัดการ กับแผนก
ประกอบติดตั้ง ของบริษัท เพทโทร-อินสรูตเมนท์ จ ากัด ซึ่งพบว่าสามารถแก้ไขจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในการลดเวลาเพิ่มพื้นที่และลดเส้นทางการเคลื่อนที่ท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่ากับอุตสาหกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การคัดเลือกและจ าแนกแบคทีเรียกรดแลคติกจากข้าวกล้องหอมนิลงอกเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต 
Screening and identification of lactic acid bacteria from germinated Hom-nil rice for the development of a 

yogurt production 
ปาลิดา  ตั้งอนุรัตน์1 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคัดเลือกและจ าแนกแบคทีเรียกรดแลคติกจากข้าวกล้องหอมนิลงอก

เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต พบแบคทีเรียกรดแลคติก 28 ไอโซเลต ที่แยกได้จากข้าวหอมนิล งอก โดยการตรวจสอบ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่าแบคทีเรียแกรมบวก และไม่สร้างเอนไซม์คะตะเลส จากนั้นท าการคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติก
ที่ให้ร้อยละของกรดแลคติกสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) น า แบคทีเรียกรดแลคติก 8 ไอโซเลต มาจัดจ าแนกในระดับสกุล
และสปีชีส์โดยใช้ชุดทดสอบ API 50 CHL สามารถ จัดจ าแนกได้เพียง 1 ไอโซเลต คือ GHN7 โดยระบุว่าเป็น Lactobacillus 
plantarum 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากข้าวกล้องหอมนิลงอกโดยใช้เช้ือทางการค้าเปรียบเทียบกับ เช้ือ L. plantarum GHN7 
จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ พบว่าโยเกิร์ตที่ใช้หัวเช้ือทางการค้ามี ความข้นหนืดมากกว่า L. plantarum GHN7 
แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ส าหรับ ค่าสี และ Syneresis ปริมาณกรดแลคติกในโยเกิร์ตข้าวกล้อง
หอมนิลงอกจากเช้ือทางการค้าสูงกว่า L. plantarum GHN7 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) การวิเคราะห์ทางด้านประสาท
สัมผัส พบว่าในด้านรสชาติ โยเกิร์ต ที่ผลิตจากเช้ือทางการค้าได้คะแนนความชอบมากที่สุด (P≤0.05)  ส่วนด้านอ่ืน ๆ มีคะแนน
ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการน า L. plantarum GHN7 ไปใช้ผลิต
โยเกิร์ต จากข้าวได้ 
ค าส าคัญ : ข้าวกล้องหอมนิลงอก, แบคทีเรียกรดแลคติก, โยเกิร์ต 

Abstract 
This research aims to study the screening and identification of lactic acid bacteria from germinated 

Hom nil rice for the development of rice yogurt. Twenty-eight Lactic Acid Bacteria (LAB) strains were 
determined the morphology shown these isolates were Gram-positive bacteria and catalase-negative. Then 
lactic acid bacteria isolates were selected from the highest titratable acidity (%lactic acid) (p<0.05). Accordingly, 
eight strains were classified in the genus and species using API 50 CHL test kit. We found that only GHN7 was 
identified as Lactobacillus plantarum. 

Development of yogurt from germinated Hom nil rice using commercial starter compared with L. 
plantarum GHN7 culture. The analysis found that the physicochemical properties of yogurt that using 
commercial inoculum has high viscousity than L. plantarum GHN7. No significantly difference (p>0.05) for the 
color and syneresis. Titratable acidity of rice yogurt from commercial starter was higher than L. plantarum 
GHN7 (P≤0.05). For Sensory evaluation, the result showed that yogurt was made from commercial cultures had 
higher sensory scores of taste (p≤0.05) while overall acceptance and the other scores were not significantly 
different (p>0.05). There is a possibility for using L. plantarum GHN7 to produce yogurt from rice. 
Keyword : Germinated Hom-nil rice, Lactic acid bacteria, Yogurt 
 
1.   บทน า 
      1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
           โยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์นมหมักด้วยเช้ือแบคทีเรียกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria ; LAB) ซึ่งจะท าหน้าที่ ในการเปลี่ยน
น้ าตาลในสารตั้งต้น เป็นกรดแลคติกเป็นผลิตผลหลัก ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ปลอดภัย (Generally Recognized As 
Safe; GRAS) เพื่อยืดอายุของอาหาร  มีประโยชน์ในการย่อยอาหาร ขับถ่าย ลดกรดในกระเพาะอาหาร เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ  
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ปรับปรุง กลิ่นรส และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Sybesma et al., 2006) นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการใช้ คาร์โบไฮเดรตที่ซับซ้อน 
หรือเรียกว่า “พรีไบโอติก” (prebiotic) เช่น ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ซึ่งไม่สามารถย่อยสลาย ได้โดยมนุษย์ และจุลินทรีย์ชนิดอื่น ๆ  
(Barrangou et al., 2006; Saulnier et al., 2007) โดยพรีไบโอติกจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในล าไส้ และยังช่วยให้
จุลินทรีย์ โปรไบโอติคสามารถมีชีวิตรอด และมีกิจกรรมได้ระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต จึงท าให้โยเกิร์ตได้รับ ความสนใจ
และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการน าวัตถุดิบชนิดอื่น ๆ ที่มีมากใน ประเทศไทย เช่น ข้าว ข้าวโพด
มาแปรรูปเพิ่มเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค 
  ข้าวเป็นวัตถุดิบที่หาง่าย เนื่องจากเป็นอาหารหลักของประชากรในประเทศ และยังเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
วิตามิน เกลือแร่ และใยอาหาร เพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาการแปรรูป
ข้าวเป็นผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตข้าวอีกทางหนึ่ง  โดย เฉพาะข้าวเจ้าหอมนิล ซึ่งมเีมล็ดเป็นสีม่วงด าเป็นข้าว
ทีไ่ม่ผ่านการขัดสี และยังคงมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว เหลืออยู่ จึงท าให้มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนกว่าข้าวที่ผ่านการขัดสี 
ทั้งยังมีสารแอนโทไซยานิน และ gamma-aminobutyric acid (GABA)  ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย และเมื่อน า
ข้าวกล้อง หรือข้าวที่ ไม่ผ่านการขัดสีมาท าให้งอกยังช่วยเพิ่มปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะสาร GABA ได้อีกด้วย 
(Moongngarm and Saetung, 2010) ด้วยเหตุนี้จึงเลือกข้าวหอมนิลงอกมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโยเกิร์ต  และในงานวิจัยนี้
ยังได้คัดเลือกเช้ือแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ าข้าวกล้องหอมนิลเพื่อใช้เป็นกล้าเช้ือที่เหมาะสม ส าหรับการผลิตโยเกิร์ตครั้งนี้อีกด้วย 
     1.2  วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
      1.2.1  เพื่อคัดเลือกและจัดจ าแนกชนิดของแบคทีเรียกรดแลคติกจากข้าวกล้องหอมนิลงอก  
      1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตโยเกิร์ตจากข้าวกล้องหอมนิลงอกโดยกล้าเช้ือที่คัดแยกได้  
           1.2.3 เพื่อศึกษาคุณภาพทางกายภาพ  เคมี  จุลชีววิทยา  และทางประสาทสัมผัสของโยเกิร์ตจากข้าวกล้อง หอมนิลงอก  
    1.3   ขอบเขตของการวิจัย 
          ศึกษากระบวนการผลิตโยเกิร์ตจากข้าวกล้องหอมนิลงอกโดยกล้าเช้ือที่คัดแยกได้ 
2.   วิธีด าเนินการวิจัย 
      2.1   การแยกเชือ้และจัดจ าแนกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ าข้าวหอมนิลงอก 
  2.1.1  การแยกเช้ือแบคทเีรียกรดแลคติก 
          น าน้ าข้าวกล้องหอมนิลงอก (1:4 w/v) ที่ผ่านการพาสเจอไรส์ที่อุณหภูมิ 63 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที แล้วบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ช่ัวโมง มาเจือจางในสารละลาย 0.85% โซเดียมคลอไรดในอัตราสวนท่ีเหมาะสม 
แยกเช้ือแบคทีเรียที่มีชีวิตทั้งหมดโดยวิธี pour plate ในอาหาร MRS (Merck) ที่ประกอบดวย bromocresol purple 0.004% 
บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 24-48 ช่ัวโมง กอนน าโคโลนีที่เกิดการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์บนอาหาร MRS มาเขี่ย
บนอาหาร MRS agar บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  จนเกิดโคโลนีเดี่ยวแลวท าซ ้าอีกครั้ง น าเช้ือที่แยกได้ไปยอมสีแกรม ดูรูปราง 
และการสราง เอนไซมคะตาเลส คัดเลือกเช้ือที่ติดสีแกรมบวกมาเก็บในอาหาร MRS broth ที่มี 10% กลีเซอรอล ที่อุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียส ก่อนน าไปใช้ในการทดสอบคุณสมบัติต่อไป 
  2.1.2  การจัดจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์แบคทีเรียกรดแลคติก 
          ท าการศึกษาคุณสมบัติตาง ๆ เพื่อจัดจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์โดยใชรูปราง การติดสีแกรม การสรางเอนไซม
คะตาเลส การผลิตกรดและกาซจากกลูโคส และความสามารถในการหมักคารโบไฮเดรต 49 ชนิด โดยชุดตรวจสอบส าเร็จรูป 
API50CHL (bioMereux, France)  
      2.2   กระบวนการผลิตโยเกิร์ตจากข้าวหอมนิลงอกโดยเชื้อที่คัดแยกได้  
  2.2.1  การเตรียมกล้าเช้ือ   
          เขี่ยเช้ือแบคทีเรียกรดแลคติกแยกได้จากน้ าข้าวกล้องหอมนิลงอก เพาะเลี้ยงบนอาหาร แข็ง MRS บ่มเช้ือที่อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง ท าการเขี่ยโคโลนีเดี่ยวจากอาหารเลี้ยงเช้ือใส่ลงใน หลอดที่มีอาหารเหลว MRS ปริมาณ 
5 มิลลิลิตร บ่มเช้ือที่อุณหภูมิ  37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั้นท าการปั่นเหวี่ยงเซลล์ด้วยความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 5 นาที เมื่อครบเวลาเทสารละลาย ส่วนใสทิ้ง ท าการล้างเซลล์สองครั้งด้วย saline solution (0.9 กรัมของ NaCl ต่อน้ า 
100 มิลลิลิตร) ที่ฆ่าเช้ือแล้ว จะได้ cell suspension (9 log cfu/ml) เพื่อน าไปใช้เป็นกล้าเช้ือ  แล้วเติมน้ าข้าวกล้องหอมนิลงอกลงไป 5 
มิลลิลิตร จะได้หัวเช้ือ และถ่ายหัวเช้ือ 5 %(v/v) ลงในน้ าข้าวกล้องหอมนิลงอก จากนั้นบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 
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12 ช่ัวโมง ก่อนน าไปใช้เป็นกล้าเช้ือโยเกิร์ตต่อไป ดัดแปลงจากวิธีการของจิราพัชร (2548) และ Martinez-Villaluenga et al. 
(2012) 
  2.2.2  การศึกษากระบวนการผลิตโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก 
         ศึกษาชนิดกล้าเช้ือต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก โดยน าไปวิเคราะห์ ผลทางสถิติแบบ 
T-test แบ่งเป็น 2 สิ่งทดลอง ได้แก่ กล้าเช้ือทางการค้า และกล้าเช้ือที่คัดแยกได้ตามสูตรพื้นฐาน (ดัดแปลงจากโยเกิร์ตข้าวก่ าของ
ประเทือง, 2555) 
         น าข้าวกล้องหอมนิลงอกท าการปรับมาตรฐานค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลาย ในช่วง 18-22 องศาบริกซ์ โดยใช้
น้ าตาล  ละลายน้ าตาล โดยอุ่นข้าวกล้องหอมนิลงอกจนมีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นท าการปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
โดยใช้เวลาปั่นผสมนาน 1 นาที  ต้มที่อุณหภูมิ 80-85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที โดยท าการกวนตลอดเวลา จากนั้นลดอุณหภูมิลง
เหลือ 42 องศาเซลเซียส  เติมหัวเช้ือร้อยละ 5 โดยน้ าหนักมา ผสมให้เข้ากัน และเทลงในถ้วยพลาสติก ปิดฝาให้สนิท ท าการบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ช่ัวโมง หรือจนกระทั่ง มีค่า pH ประมาณ 4.5-4.6 จากนั้นลดอุณหภูมิต่ ากว่า 10 องศา
เซลเซียสทันที และท าการเก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง จากนั้นท าการวิเคราะห์คุณภาพทาง
กายภาพ  เคมี  และจุลชีววิทยา และการวิเคราะห์ทางด้านประสาทสัมผัส ดังนี้  วัดค่า syneresis วิเคราะห์ตามจิราพัชร (2548)  
ค่าความหนืดโดยใช้เครื่อง Brookfield Viscometers  ค่าสีโดยใช้เครื่องวัดสีในหน่วย Hunter (L a b) ค่า pH โดย ใช้พีเอชมิเตอร์  
ปริมาณกรดทั้งหมด (Tritable Acidity, TA)  โดยวิธีไตเตรตตามวีธีของ AOAC (2000) และตรวจหา เช้ือแบคทีเรียกรดแลคติก 
รายงานปริมาณเช้ือที่นับได้ในหน่วย Log10CFU/ml  
       ประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิมจ านวน 30 คน ในด้านความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized complete block design : RCBD) การทดสอบ
ความยอมรับจะใช้วิธีการให้ คะแนนแบบ Hedonic scale  ระดับจาก 1-9 (1 = ไม่ชอบที่สุด; 3 = ไม่ชอบ; 5 = เฉย ๆ; 7 = ชอบ 
และ 9 = ชอบมากที่สุด) วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ Analysis of Variance (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ทางสถิติของคา่เฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  
3.   ผลการวิจัย 
 3.1  การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ าข้าวกล้องหอมนิลงอก 
  จากการผลิตน้ าข้าวกล้องหอมนิลงอก 1:4 (w/v) ที่ผ่านการพาสเจอไรส์ที่อุณหภูมิ 63 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 
แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ช่ัวโมง น ามาคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจาก น้ าข้าวกล้องหอมนิลงอก 
โดยน ามาเจือจางในสารละลาย 0.85 เปอร์เซนต์ โซเดียมคลอไรด์ จากนั้น pour plate ในอาหาร MRS agar และ M17 agar 
ทีป่ระกอบด้วย bromocresol purple 0.004 เปอร์เซ็นต์ บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ช่ัวโมง สามารถแยกเช้ือ
แบคทีเรียกรดแลคติกได้จ านวน 28 ไอโซเลต โดยคัดเลือก จากโคโลนีท่ีเปลี่ยนสีอาหารจากสีม่วงเป็นสีเหลือง 
 3.2   การจัดจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์แบคทีเรียกรดแลคติก 
  น าเช้ือทั้ง 28 ไอโซเลต มาจัดจ าแนกโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา และชีวเคมี ดังต่อไปนี้ 
  3.2.1  การย้อมแกรม (Gram stain) 
   บุษกร (2548)  กล่าวว่า แบคทีเรียกรดแลคติกเป็นกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวกที่ย้อมติดสีม่วง ไม่สร้างสปอร์ ไม่สร้าง
เอนไซม์คะตะเลส (Catalase) มีทั้งชนิดที่มีรูปท่อนและรูปกลม จากการศึกษาพบว่าเป็นแบคทีเรียแกรมบวก ติดสีม่วง 28 ไอโซเลต 
มีรูปร่างท่อนจ านวน 24 ไอโซเลต  และรูปร่างกลม 4 ไอโซเลต โคโลนีที่ได้กลมนูน สีขาวผิวเรียบมัน มีการจัดเรียงตัวเป็นคู่ เป็นโซ่
สายสั้น และสายยาว  
  3.2.2  การทดสอบคะตะเลส  (Catalase test) 
   พบว่าเช้ือแบคทีเรียทั้ง 28 ไอโซเลต ไม่สร้างฟองก๊าซ แสดงถึงผลทดสอบเป็นลบ คือ ไม่สามารถสร้าง เอนไซม์
คะตะเลสได้ซึ่งสอดคล้องกับบุษกร (2548) 
  3.2.3  การทดสอบการสร้างก๊าซ 
   ในการทดสอบการสร้างก๊าซของเช้ือทั้ง 28 ไอโซเลต พบว่ามีเช้ือจ านวน 7 ไอโซเลต มีฟอง ก๊าซเกิดขึ้นในหลอด
ดักก๊าซแสดงว่าเป็นแบคทีเรียกรดแลคติกในกลุ่ม Heterofermentative ส่วนอีก 21 ไอโซเลต พบว่าไม่มีการสร้างก๊าซเกิดขึ้น 
แสดงว่าเป็นแบคทีเรียกรดแลคติกในกลุ่ม Homofermentative  
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3.2.4  การทดสอบการเจริญที่อุณหภูมิต่าง ๆ 
 แบคทีเรียกรดแลคติกเป็นจุลินทรีย์ที่จัดอยู่ในกลุ่มของ mesophilic bacteria แต่สามารถเจริญได้ที่ อุณหภูมิสูงกว่า 

45 องศาเซลเซียส สามารถทนต่อสภาวะมีอากาศ (aerotolerant) ทนต่อความเป็นกรด โดยสามารถเจริญได้ที่ pH  4.0-4.5 บางสาย
พันธุ์สามารถเจริญได้ที่ pH 3.2 และที่ pH สูงถึง 9.6 แต่สามารถสลาย โปรตีนและไขมันได้เพียงเล็กน้อย (จุฑาทิพย์และวิเชียร, 
2549) พบว่าเช้ือแบคทีเรียทั้ง 28 ไอโซเลต มีการ เจริญเติบโตทั้งอุณหภูมิ 10 และ 42 องศาเซลเซียส โดยมีการเจริญเติบโต 
ทีอุ่ณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ได้ดีกว่า ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 

3.2.5  การตรวจสอบความสามารถในการเจริญที่ระดับความเป็นกรดด่างต่างๆ 
 เชื้อแบคทีเรียทั้ง 28 ไอโซเลตมีการเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเช้ือ MRS broth ที่มี pH 4.5 และ pH 9.6  

พบว่าทั้ง 28 ไอโซเลต จะมีการเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเช้ือ MRS broth ที่มี pH 4.5 ได้ดีกว่า pH 9.6  
 3.3   การคัดเลือกและจัดจ าแนกแบคทีเรียกรดแลคติกจากความสามารถในการสร้างกรดแลคติก 
  การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่ดีที่สุดโดยอาศัยการสร้างกรดแลคติก เพื่อท าให้ค่าความเป็นกรดด่าง ต่ าที่สุดให้กับ
ผลิตภัณฑ์ พบว่า ได้เช้ือทั้งหมด 8 ไอโซเลต ได้แก่ GHN7, GHN 8, GHN13, GHN14, GHN22, GHN25, GHN27 และ GHN28  
  จากการศึกษาการจ าแนกแบคทีเรียกรดแลคติก 8 ไอโซเลต ในระดับสกุลและสปีชีส์ด้วยชุดทดสอบ API50CHL พบว่า
สามารถจ าแนกเช้ือในระดับสกุลได้ 1 สายพันธุ์ คือ Lactobacillus plantarum  GHN7 โดยมีร้อยละการจัดจ าแนกที่ 98.2 ซึ่งอยู่
ในระดับเช่ือถือได้  
 3.4  การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีในระหว่างการบ่มโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก 
  เมื่อน าโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกมาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี โดยตรวจสอบค่า pH และปริมาณกรด แลคติก
ในระหว่างการบ่มโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกทุก 3 ช่ัวโมง เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง จากการทดลองศึกษา การเปลี่ยนแปลงค่า pH 
ในระหว่างการบ่มโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก พบว่า ช่วงเวลาที่ 0-3 ช่ัวโมง ค่า pH ของโยเกิร์ตที่ผลิตจากเช้ือทางการค้า 
และเช้ือ L. plantarum GHN7 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และในช่ัวโมงที่ 6-12 พบว่าค่า pH มีค่าลดลงโดยโยเกิร์ต
ข้าวกล้องหอมนิลงอกที่ผลิตจากเช้ือทางการค้า จะมีค่า pH ลดลงมากในช่ัวโมงที่ 12 เท่ากับ 4.16 ในขณะที่กล้าเช้ือ L. plantarum 
GHN7 ท าให้ค่า pH ลดลงช้ากว่า (4.80) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซึ่งยังคงมากกว่าค่า pH ตามมาตรฐานของโยกิร์ตทั่วไป 
เนื่องจาก L. plantarum GHN7 เป็นเช้ือเดี่ยวจึงมีประสิทธิภาพในการท างานต่ ากว่าเช้ือทางการค้า คือ Lactobacillus bulgaricus 
และ Streptococcus thermophilus 
 3.5  การวิเคราะหค์ุณภาพของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากข้าวกล้องหอมนิลงอก 
  จากการทดลองเมื่อน าโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกมาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ พิจารณาลักษณะ เนื้อสัมผัส สีกลิ่น
รสที่เกิดขึ้น พบว่าทั้ง 2 สิ่งทดลองมีลักษณะปรากฎที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเช้ือที่ใช้ โดยเช้ือทางการค้านั้นให้เนื้อสัมผัสของโยเกิร์ต
มีความข้นหนืด มีสีม่วงคล้ าของข้าวกล้องหอมนิลงอก และมีกลิ่นของข้าวกล้อง หอมนิลงอกหมักมากกว่าการใช้เช้ือ L. plantarum 
GHN7 ซึ่งโยเกิร์ตมีลักษณะเนื้อสัมผัสข้นหนืดน้อยกว่า เมื่อน าโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกมาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ 
โดยการหาค่าความข้นหนืด ค่า Syneresis และค่าสี ผลการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ t-test ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก 

โยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก ความข้นหนืด (cP)* Syneresis ค่าสี 
L * ans b * 

เช้ือทางการค้า 242.93a 0 45.77b 8.21 10.2b 

เช้ือ L. plantarum GHN7 130.83b 0 51.45a 7.45 13.16a 

หมายเหตุ : * หมายถึง อักษรก ากับเหนือลักษณะที่ทดสอบในแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
(P≤0.05) 
 ns หมายถึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 L หมายถึง ค่าความสว่างของสีซึ่งมีค่าจาก 0 (สีด า) ถึง 100 (สีขาว) 
 a หมายถึง ค่าความเป็นสีเขียวและสีแดง โดยมีค่าเป็น – คือ เขียว และค่าที่เป็น + คือสีแดง 
 b หมายถึง  ค่าความเป็นสีน้ าเงินและเหลืองโดยมีค่าเป็น – คือสีน้ าเงิน และค่าที่เป็น + คือสีเหลือง 
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 จากการทดลองการวัดค่า Syneresis พบว่า โยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกที่ผลิตจากเช้ือทั้งสองสิ่งทดลอง ไม่สามารถวัดค่า 
Syneresis ได้ และอาจส่งผลต่อความหนืด พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≤0.05) โดยโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกที่ผลิตจาก
เช้ือทางการค้ามีความหนืดเท่ากับ 242.93 เซนติพอยด์ และโยเกิร์ตที่ ผลิตจากเช้ือ L. plantarum GHN7 มีความหนืดเท่ากับ 
130.83 เซนติพอยด์  
 เมื่อน าโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกมาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี โดยการหาความ ช้ืน ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณ
กรดแลคติก ผลการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ t-test ได้ผล การทดลองดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพทางเคมีของโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก 

โยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก ความเป็นกรด-ด่าง (pH)* % กรดแลคติก* 

เช้ือทางการค้า 4.16b 0.74a 

เช้ือ L. plantarum GHN7 4.80a 0.54b 

หมายเหตุ : * หมายถึง อักษรในแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 
  ns หมายถึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางที ่3 ผลการศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก  

โยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก 
จ านวนจุลินทรีย์ (Log CFU/ml) 

แบคทีเรียกรดแลคติกทั้งหมดns แบคทีเรียทั้งหมดns 

เช้ือทางการค้า 9.03 9.12 
เช้ือ L. plantarumGHN7 9.90 9.15 
หมายเหตุ :  ค่าในตารางเป็นค่าเฉลี่ยข้อมูลจากการท าการทดลอง 3 ซ้ า โดยวิธีวิเคราะห์ผลแบบ t-test, ns  หมายถึง ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
  
  จากการทดลองพบว่า pH ของโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกทั้ง 2 สิ่งทดลอง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≤0.05) 
โดยโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกที่ผลิตจากเช้ือทางการค้า มีค่า pH เท่ากับ 4.16 ซึ่งน้อยกว่า โยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกที่ผลิต
จากเชื้อ L. plantarum GHN7 ที่มีค่า pH เท่ากับ 4.80 โดยโยเกิร์ต ข้าวกล้องหอมนิลงอกท่ีผลิตจากเช้ือทางการค้ามีปริมาณ
กรดแลคติกเท่ากับ 0.74 ซึ่งมากกว่าโยเกิร์ตข้าวกล้อง หอมนิลงอกที่ผลิตจากเช้ือ  L. plantarum GHN7 ซึ่งมีปริมาณกรดแลคติก
เท่ากับ 0.54  
  ผลการศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก แสดงดังตารางที่ 3 ไม่พบว่าจ านวน
แบคทีเรียกรดแลคติกและแบคทีเรียทั้งหมดมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
 3.6  การทดสอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก 
  เมื่อน าโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกมาวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านเนื้อสัมผัส สี กลิ่น รสชาติ และความชอบ
โดยรวม น าข้อมูลไปวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4 
 
ตารางที ่4 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสของโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก 

โยเกิร์ตข้าวกล้อง 
หอมนิลงอก 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
เนื้อสัมผัสns สีns กลิ่นns รสชาติ* ความชอบโดยรวมns 

เช้ือทางการค้า 6.9 7.2 5.5 6.5a 6.7 
เช้ือ L.  plantarum GHN7 6.8 7.4 5.6 5.6b 6.7 

C.V. (%) 12.61 10.06 17.15 19.99 16.01 
หมายเหตุ : * หมายถึง อักษรก ากับเหนือลักษณะที่ทดสอบในแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
(P≤0.05)  ns หมายถึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

229 

  จากการตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านเนื้อสมผัส สี กลิ่น และความชอบโดยรวม ไม่พบว่ามี ความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)  โดยโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกที่ผลิตจากเช้ือทางการค้า และโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก
ที่ผลิตจากเช้ือ L. plantarum GHN7 มีคะแนนเฉลี่ยด้านเนื้อสัมผัสเท่ากับ 6.9 และ 6.8 ตามล าดับ  ด้านสีเท่ากับ 7.2 และ 7.4 
ตามล าดับ  ด้านกลิ่นเท่ากับ 5.5 และ 5.6 ตามล าดับ  และมี คะแนนเฉลี่ยด้านความชอบโดยรวมเท่ากัน คือ 6.7 ยกเว้นด้านรสชาติ 
พบว่า มีคะแนนความชอบเฉลี่ยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกที่ผลิตจากเช้ือ
ทางการค้า และโยเกิร์ต ข้าวกล้องหอมนิลงอกที่ผลิตจากเช้ือ L. plantarum GHN7 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.5 และ 5.6 ตามล าดับ  
4.   อภิปรายผลการวิจัย 
 การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ าข้าวกล้องหอมนิลงอกท่ีเตรียมเองด้วยอาหารเลี้ยงเช้ือได้ จ านวน แบคทีเรียที่ติด
สีแกรมบวก  และไม่สร้างเอนไซม์คะตะเลสได้ทั้งหมด 28 ไอโซเลต พบว่ามีรูปร่างเป็นท่อนสั้น 24 ไอโซเลต และกลม 4 ไอโซเลต 
จากนั้นคัดเลือกเช้ือโดยตรวจสอบความสามารถในการสร้างกรดในน้ าข้าวกล้อง หอมนิลงอก พบ 8 ไอโซเลตที่สามารถผลิตกรดได้สูง 
จากนั้นน าแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดเลือกได้ไปทดสอบ ความสามารถในการใช้แหล่งคาร์บอนด้วยชุดทดสอบ API50CHL สามารถ
จ าแนกเช้ือในระดับสกุลได้ 1 สายพันธุ์คือ Lactobacillus plantarum GHN7 จุฑาทิพย์และวิเชียร (2549) กล่าวถึงลักษณะทาง
สันฐานวิทยา (Morphology) ของแบคทีเรียกรดแลคติก โดยพิจารณาจากรูปร่างเซลล์ การจัดเรียงตัวการเคลื่อนที่ การย้อม ติดสีแกรม 
การสร้างแคปซูล อย่างไรก็ตามสภาวะการเจริญและระยะเวลาในการเจริญของเซลล์ อาจมีผลต่อ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเซลล์ 
เมื่อตรวจสอบสัณฐานวิทยาโดยการย้อมแกรมเพื่อดูรูปร่าง การจัดเรียงตัวของ เซลล์ และการติดสีย้อม และการทดสอบคะตะเลส  
 L. plantarum เป็นแบคทีเรียแกรมบวก พบได้ทั่วไปในอาหารหมัก กะหล่ าปลีดอง โยเกิร์ต และ วัสดุพืชหมักอื่นๆ เป็นต้น 
และยังมีสมบัติในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย สามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิ สูงกว่า 45 องศาเซลเซียส สามารถทนต่อ
สภาวะมีอากาศ (aerotolerant) ทนต่อความเป็นกรดโดยสามารถ เจริญได้ที่ pH  4.0-4.5 (Cammarota, 2009)  
 จากการศึกษากระบวนการผลิตโยเกิร์ตจากข้าวกล้องหอมนิลงอกจากกล้าเชื้อท่ีคัดแยกได้ เปรียบเทียบกับ เชื้อทางการค้า 
พบว่าโยเกิร์ตจากเช้ือทางการค้ามีความข้นหนืดมากกว่า โดยโยเกิร์ตทั้งสองมีลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส มีสีม่วงคล้ าไม่แตกต่างกัน 
จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี พบว่าโยเกิร์ตจากเชื้อทางการค้าท าให้ค่า pH ลดลงได้เร็วกว่า ท าให้มีปริมาณกรดแลกติค
ที่เพิ่มขึ้นสูง และใช้เวลาในการบ่มน้อยกว่า ด้านคุณภาพทาง จุลินทรีย์ของโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก พบว่า จ านวนแบคทีเรีย
กรดแลคติกไม่แตกต่างกัน จากการประเมิน คุณภาพทางประสาทสัมผัสไม่พบความแตกต่างด้านสี กลิ่น เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม (P>0.05) แต่พบ ความแตกต่างด้านรสชาติ (P ≤ 0.05) โดยโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกที่ผลิตจากเช้ือทางการค้า YC-380 
มีคะแนน ความชอบสูงกว่า    
 จากการทดลองศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแลคติกในระหว่างการบ่มโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก ในแต่ละช่วงเวลาไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  ที่ช่ัวโมงที่ 0-3 และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≤0.05)  ที่ช่ัวโมงที่ 6-12 โดยสิ่งทดลองทั้ง
สองจะมีปริมาณกรดแลคติกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โยเกิร์ตข้าวกล้อง หอมนิลงอกที่ผลิตจากเช้ือทางการค้า จะมีปริมาณกรดแลคติกสุดท้าย
เท่ากับ 0.74 ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงกว่าโยเกิร์ต ที่ผลิตจากเช้ือ L. plantarum GHN7 ที่มีปริมาณกรดแลคติกเท่ากับ 0.54 สอดคล้องกับค่า 
pH ที่ได้ อย่างไรก็ตาม ปริมาณกรดแลคติกในโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกจากกล้าเช้ือทั้งสองชนิดมีค่าต่ ากว่าโยเกิร์ตที่ผลิตจาก
นมวัว ซึ่ง ได้ค่า pH ประมาณ 4 ปริมาณกรดแลคติก 0.8-1.1%  และใช้เวลาในการบ่ม 6 ช่ัวโมง (อุษามาส, 2552) ขณะที่โยเกิร์ตข้าว
กล้องหอมนิลงอกใช้เวลา 12 ช่ัวโมง 
 จากการทดลองการวัดค่า Syneresis หรือปริมาณน้ าอิสระที่แยกได้จากเนื้อโยเกิร์ตในเวลาที่ก าหนด ไม่สามารถวัดค่าได้ 
เนื่องจากโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกมีองค์ประกอบของสตาร์ชอยู่ เมื่อให้ความร้อนแก่ ส่วนผสมของน้ ากับสตาร์ชจะท าให้มี
ลักษณะข้นหนืด และจับตัวกันเป็นเจลจึงไม่พบน้ าที่แยกตัวออกจากโยเกิร์ต  
  จากการทดลองพบว่าค่า pH ของโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกทั้ง 2 สิ่งทดลอง มีความแตกต่างกัน ทางสถิติ (P≤0.05) 
โดยโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกที่ผลิตจากเช้ือทางการค้า มีค่า pH เท่ากับ 4.16 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าค่ามาตรฐานของโยเกิร์ตทั่วไป คือ 
4.4-4.3 ซึ่งน้อยกว่าโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอก ที่ผลิตจากเช้ือ L. plantarum GHN7 ที่มีค่า pH เท่ากับ 4.80 เนื่องจากเช้ือทาง
การค้าเป็นเช้ือผสม จึงมีความสามารถ ในการผลิตกรดแลคติกได้ดี ส่งผลให้มีค่า pH ลดลง เช่นเดียวกับปริมาณกรดแลคติกของ
โยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิล งอกทีผ่ลิตจากเช้ือทางการค้า มีปริมาณกรดแลคติกมากกว่าโยเกิร์ตที่ผลิตจากเช้ือ  L. plantarum GHN7 
เนื่องจากเช้ือทางการค้าเป็นเช้ือผสมระหว่าง L. bulgaricus และ S. thermophilus จึงมีประสิทธิภาพใน การท างานดีกว่าเช้ือเดี่ยว 
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านเนื้อสัมผัส สี กลิ่น และความชอบโดยรวม ไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ยกเว้นด้านรสชาติ โดยโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมนิลงอกที่ผลิตจากเช้ือทางการค้าและโยเกิร์ต
ข้าวกล้องหอมนิลงอกที่ผลิตจากเช้ือ L. plantarum GHN7 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.5 และ 5.6 ตามล าดับ เนื่องจากเช้ือจุลินทรีย์
ที่ใช้ในการผลิต โยเกิร์ตจะเป็นเช้ือผสม (mixed culture) ระหว่าง S. thermophilus และ L. bulgaricus โดยแบคทีเรีย สองชนิดนี้
จะท าให้ผลิตภัณฑ์มีปริมาณกรดที่พอดี และรสชาติดีด้วย L. bulgaricus เป็นกล้าเช้ือที่ใช้ในการ ท าโยเกิร์ต เนยแข็งสวิส และอิตาลี 
สามารถผลิตกรดแลคติกได้มากกว่า Streptococci ซึ่งมีความสามารถสร้าง กลิ่นรส (flavour) ได้ดีกว่าเชื้อในสกุล Lacobacilli 
(จิราพัชร, 2548) ดังนั้นการใช้เช้ือผสม จึงอาจส่งผลให้รสชาติ ดีกว่าการใช้เช้ือเดี่ยว 
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การออกแบบเครื่องบันทึกค่าแสงอาทิตย์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูอิโนเพื่อวัดค่าก าลังไฟฟ้า 
Design a Solar Recorder by using Arduino Microcontrolle for Power Mensuration  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและการสร้างเครื่องบันทึกค่าแสงอาทิตย์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูยโน การบันทึก

ข้อมูลรังสีจากดวงอาทิตย์จะใช้โซลาร์เซลเป็นอุปกรณ์ส าหรับรับแสงจากดวงอาทิตย์ โดยใช้เซนเซอร์วัดค่าแรงดันและกระแสเพื่อท า
การวัดรังสีแสงอาทิตย์ จากนั้นค่าทั้งสองที่ได้จะถูกน ามาค านวณค่าก าลังไฟฟ้าและท าการเปรียบเทียบกับสเปคของแผ่นโซลาร์เซล 
การวัดค่าประสิทธิภาพของค่าพลังงานแสงอาทิตย์กับระบบการบันทึกค่าแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นจะถูกประเมินขึ้นเพื่อใช้เป็นต้นแบบ
ใน การวัดค่าก าลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และการประยุกต์ใช้งานส าหรับอุปกรณ์อื่นๆ ต่อไป 
ค าส าคัญ : เซลล์แสงอาทิตย์,  ไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูยอิโน,  เครื่องบันทึกแสงอาทิตย์ 

Abstract 
This paper, the designed and construct solar recorder measuring instrument using arduino 

microcontroller is proposed. The solar equipment is used for the solar recorder process. Then, the voltage and 
current sensors are applied   for sun radiation measurement. Then, both values are calculated for determine 
the electrical power and compare with product specification of solar cell. The efficient mensuration of solar 
energy and proposed solar recorder measuring instrument is evaluated for power mensuration of solar cell in 
Chaiyaphum Rajabhat University and apply with the other devices. 
Keyword : Solar Cell,  Arduino Microcontroller,  Solar Recorder 
 
1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 เนื่องจากสถานการณ์ในพลังงาน [1]  ในปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่แหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัด

มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดและมีโอกาสจะหมดในไม่ช้า เป็นเหตุท าให้มีมาตรการหลายด้านในการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
พลังงานแห่งชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานสะอาดที่ได้จากแหล่งธรรมชาติ ท าให้
เกิดความคิดสร้างวิธีการใหม่ในการใช้พลังงานภายในครัวเรือนและในชุมชน ได้เริ่มเป็นการวิจัยพลังงานทดแทนที่เกิดจากธรรมชาติ 
เช่น พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งยังประโยชน์แก่ชุมชนโดยตรง และสอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการลดภาวะโลกร้อน
ในการเผาผลาญจากการใช้น้ ามัน และถ่านหิน ซึ่งต่อมาได้มีพลังงานทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานสะอาดที่ทั่วโลก
ต่างให้ความส าคัญ และให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หนึ่งในนั้นคือ การน าเซลล์แสงอาทิตย์ มาผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อประโยชน์
ในการด ารงชีวิตเป็นทางเลือกหนึ่งในการน าพลังงานธรรมชาติที่สะอาดไม่มีผลกระทบและที่ส าคัญคือไม่มีค่าใช้จ่ายมาใช้ผลิตไฟฟ้า
ทดแทนเช้ือเพลิงประเภทใช้แล้วหมดไป โดยเฉพาะระบบโซลาร์เซลล์เป็นเทคโนโลยีที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
ตัวอย่างเช่น โซลาร์ลูฟท็อป และโซลาร์ฟาร์มที่มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นพลังงานท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด 
แต่เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีราคาแพงและต้องน าเข้าถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ท าให้การใช้ประโยชน์ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก อีกทั้งผู้ที่มีความรู้
ด้านนี้มีไม่มาก การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนยังไม่แพร่หลาย ในการศึกษาค่าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อน าพลังงานจากแสงมาใช้งานเป็นพลังงานทดแทนนั้น จะต้องศึกษาการท างานของแผงโซลาร์เซลล์และการเก็บค่าพลังงานของ
แผงที่ท าการรับแสงอาทิตย์ที่ได้ในแต่ละช่วง แต่ละวัน เพื่อน ามาศึกษาและท าการวิเคราะห์ค่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่วัดได้ในช่วงเวลา
นั้น ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการท างานวิจัยช้ินนี้ เป็นการออกแบบเครื่องบันทึกค่าพลังงานของโซลาร์เซลล์จากดวงอาทิตย์ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ [2-5]  เพื่อท าการเก็บค่าพลังงานแสงอาทิตย์และน าไปศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อออกแบบสร้างและทดสอบระบบบันทึกค่าพลังงานของโซลาร์เซลล์จากดวงอาทิตย์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  

อาร์ดูยโน และเป็นต้นแบบอย่างง่ายในศึกษาการจัดการด้านพลังงานทดแทน โดยใช้การวัดและการบันทึกค่าของพลังงานแสงอาทิตย์
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ที่รับได้ จากการใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นตัววัดค่าแสงและใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ท าการบันทึกข้อมูลที่เก็บได้มาท าการศึกษาและ
วิเคราะห์ในพื้นที่ที่ท าการทดสอบได้ โดยตัวเครื่องบันทึกมีขนาดพอเหมาะและสามารถท าการเคลื่อนย้ายไปท าการทดสอบในพื้นที่
อื่นได้ 

1.3  ขอบเขตงานวิจัย  
 ท าการศึกษาการวัดและบันทึกค่าพลังงานแสงอาทิตย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อเป็น

กรณีศึกษาทางด้านพลังงานในการน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป โดยวัดการค่าพลังงานแสงอาทิตย์จากแผ่นโซลาร์เซลล์ตามที่แสดงในตารางที่ 1  
ในการศึกษาเป็นการน าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์มาบันทึกเพื่อศึกษาและน ามาวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นต้น
แบบอย่างง่ายในการศึกษาทฤษฎีด้านพลังงานทดแทน เป็นหนทางหนึ่งในการศึกษาเรื่องพลังงานอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตต่อไป  
 
ตารางที่ 1 คุณสมบัติและชนิดของโซลาร์เซลล์ 

Solar Cell ชนิด Mono crystalline 
Maximum Power(Pmax) 40W(±5%) 
Open Circuit Voltage(Voc) 21.5V 
Short Circuit Current(Isc) 2.5A 
Maximum Power Voltage(Vmp) 17.2V 
Maximum Power Current(Imp) 2.33A 
Normal Operating Cell Temperature(NOCT) 47±2 C 
Dimensions 35179018 mm 
 
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเป็นการสร้างเครื่องมือทดลองท าการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ คือ การเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
และน าข้อมูลมาวิเคราะห์และจึงสรุปผลการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 ระบบจะท าหน้าที่ควบคุมระบบคอนโทลเลอร์ในการบันทึกค่าพลังงานที่รับได้จากดวงอาทิตย์ โดยหันหน้าได้ทางทิศใต้ 
ท ามุม 15 องศา กับระดับพื้นที่ท่ีท าการทดสอบ ซึ่งดวงอาทิตย์จะมีทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จาก ทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก 
ผ่านชุดทดสอบที่ออกแบบ 

2.2 การบันทึกข้อมูลของระบบ ซึ่งเป็นการบันทึกค่ากระแสและแรงดันที่วัดได้จากแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อน าค่าที่ได้ไปหาค่า
ก าลังที่วัดได้ในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวันต่อไป โดยจะท าให้ทราบค่าก าลังของพื้นที่ท าการวัด 

ระบบการท างานของการออกแบบเครื่องบันทึกค่าแสงอาทิตย์อย่างง่ายโดยใช้ไมโครคอนโทลเลอร์อาร์ดูยโนตามที่แสดงในรูปที่ 1 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1) แผงรับพลังงานโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ซึ่งแสดงค่าของแผงตามตารางที่ 1 จะท าหน้าที่รับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์
และแปลงเป็นก าลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้กับ Microcontroller ท าการบันทึกค่าต่อไป 

2) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) จะเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการควบคุมอุปกรณ์ของระบบบันทึกข้อมูล (Data 
Logger) ระบบการวัดค่าแรงดันและกระแส (Voltage and Current Sensor)  โดยจะท าหน้าที่ควบคุมการบันทึกค่าของระบบบันทึก
ข้อมูล ที่รับค่ามาจาก ระบบการวัดค่าแรงดันและกระแสที่วัดโดยตรงกับแผงโซลาร์เซลล์กับวงจรตั้งเวลาสวิตซ์ดีเลย์ (Time Deley 
Switch Circuit for Load)ที่ต่อกับโหลดเพื่อวัดค่ากระแส 

3) วงจรตั้งเวลาสวิตซ์ดีเลย์ (Time Deley Switch Circuit for Load) ท าหน้าเป็นสวิตซ์เปิด-ปิด ทุก 5 นาทีเพื่อป้องการเสียหาย
ของโหลดที่ใช้ต่อวัดค่ากระแสให้กับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ เนื่องจากการวัดค่ากระแสจากแผงโซลาร์เซลโดยตรงจะมีกระแสไหล
ตลอดเวลาจะท าให้โหลดที่ต่อเกิดความร้อนสูงจนอาจท าให้เกิดความเสียหายกับโหลดได้ 
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รูปที่ 1 แสดงบล็อกระบบการท างานของเครื่องบันทึกค่าแสงอาทิตย์ 
 
3.  ผลการวิจัย 

วิธีการทดลองสามารถอธิบายเป็น 3 ขั้นตอนได้ดังนี้  
ขั้นที่ 1) จากรูปที่ 2 แสดงอุปกรณ์เครื่องบันทึกค่าแสงอาทิตย์อย่างง่ายโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ท าหน้ารับแสงอาทิตย์ จากนั้น

โซลาร์เซลจะท าหน้าที่แปลงพลังงานแสงกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าจากนั้นจะส่งค่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปท าการบันทึกค่า   
ในไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ออกแบบ 

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงต้นแบบเครื่องบันทึกค่าแสงอาทิตย์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูยโน 
 
 ขั้นที่ 2) เป็นการน าผลที่ได้ของเครื่องบันทึกในรูปที่ 2 ออกมาศึกษาต่อไป ตามที่แสดงในรูปที่ 3 คือผลที่ท าการบันทึกค่า
พลังงานแสงอาทิตย์ ของวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในช่วงเวลา 17.06 ถึง 17.26 นาฬีกา โดยในการออกแบบจะท าการ
บันทึกเป็นไฟล์ในโปรแกรม Notepad ผ่านตัวบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่บันทึกลงใน SD Card ขนาด 32 GB 

Solar Cell 

40watt 
Arduino uno R3 

Delay Switch Circuit for Load 

Data Logger 

Voltage and Current 

Sensor 

Microcontrol

ler 
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รูปที่ 3 แสดงการบันทึกค่าโดยวัดจากเครื่องต้นแบบ 
 
 ขั้นที่ 3) จากการท าการทดสอบวัดค่าแสงโดยเครื่องบันทึกที่ออกแบบ และน าค่าที่มาท าการวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้าใน
คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Exel ตามที่แสดงผลในตารางที่ 2 และ 3 ตามล าดับ โดยในการทดสอบได้ท าการวัดค่า กระแส และ
แรงดัน ของแผงโซลาร์เซลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ค่าแรงดันที่ได้ คือ 21 V  กับค่าแรงดันที่วัดได้จากอาร์ดูยโน คือ 205 และ
ค่ากระแสที่วัดได้ คือ 2.2 A กับค่ากระแสที่วัดได้จากอาร์ดูยโน คือ 275  ซึ่งจะใช้เป็นค่าที่ค านวนค่ากระสและแรงดันที่บันทึกได้จาก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อไป ในการท าการวิเคราะห์ค่ากระแสและแรงดันที่วัดได้ จะน าค่าที่บันทึกได้น ามาท าการแปลงค่าด้วยวิธีการ
แปลงดิจิตอลเป็นอนาลอก โดยเป็นการน าการแปลงค่าของดิจิตอลเทคนิคมาแปลงค่าที่ได้ดังสมการด้านล่าง ซึ่งต้องหาค่าคงที่ของ
กระแสและแรงดันก่อน จากสมการ (1) และ (3)  จึงจะสามารถหาค่ากระแสและแรงดันได้ จากสมการ (2) และ (4)   
       ค่าคงที่กระแส (K) = ( ค่ากระแสที่วัดได้/ค่ากระแสที่วัดได้จากอาร์ดูยโน)  (1) 
   ค่ากระแสที่ค านวณ(I) = ( ค่ากระแสที่วัดได้ในแต่ละช่วงเวลาของอาร์ดูยโน ) * ค่าคงที่กระแส (K)  (2) 
       ค่าคงที่แรงดัน(K) = ( ค่าแรงดันที่วัดได้/ค่าแรงดันที่วัดได้จากอาร์ดูยโน)  (3) 
 ค่าแรงดันที่ค านวณ (V) =  ( ค่าแรงดันที่วัดได้ในแต่ละช่วงเวลาของอาร์ดูยโน ) * ค่าคงที่แรงดัน(K)   (4) 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบการบันทึกค่ากระแสที่ได้จากเครื่องบันทึกค่าแสงอาทิตย์ 

วัน เดือน ปี เวลา ค่ากระแสที่วัดได้จากอาร์ดูยโน กระแสที่ค านวณ(I) 
19/5/2015 17:06 279 2.2 A 
19/5/2015 17:06 211 1.663 A 
19/5/2015 17:11 200 1.577 A 
19/5/2015 17:16 193 1.521 A 
19/5/2015 17:21 226 1.782 A 
19/5/2015 17:26 222 1.750 A 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบการบันทึกค่าแรงดันที่ได้จากเครื่องบันทึกค่าแสงอาทิตย์ 

วัน เดือน ปี เวลา ค่าแรงดันที่วัดได้จากอาร์ดูยโน แรงดันที่ค านวณ(V) 
19/5/2015 17:06 205 21 v 
19/5/2015 17:06 181 18.541 v 
19/5/2015 17:11 179 18.336 v 
19/5/2015 17:16 169 17.312 v 
19/5/2015 17:21 183 18.746 v 
19/5/2015 17:26 181 18.541 v 

 
4.  อภิปรายผลการวิจัย 
 ประสิทธิภาพของค่าพลังงานแสงอาทิตย์กับระบบการบันทึกค่าแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น โดยจากการวัดค่าในช่วงเวลาสั้นๆ นั้น
แสดงให้เห็นว่าค่าเครื่องที่ออกแบบสามารถท าการบันทึกได้เป็นอย่างดีและมีค่าใกล้กับสเปคของแผงที่น ามาวัด ซึ่งสามารถที่จะใช้
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เป็นต้นแบบในการบันทึกข้อมูลของแสงอาทิตย์ได้ จากนั้นจะท าการวัดค่าก าลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิให้มีค่าในการวิเคราะห์ที่มากขึ้น เพื่อให้รู้ถึงหาของพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อวัดค่าแสงอย่างง่ายนี้ และ
เพื่อเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้งานส าหรับอุปกรณ์อื่นๆ ต่อไป 
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การตรวจหาความชุกโดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์ของโรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัข (Dirofilaria immitis)  
ในสุนัขจรจัดที่อาศัยในวัดบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต 

Molecular Prevalence Detection of Heart Worm Disease (Dirofilari immitis) in Strayed Dog in the Monastery 
Areas around Rangsit Center, Rajamangala University of Technology Thanyaburi 

กนกวรรณ ใจทน1, ชนินทร์ รัตนสินทร์1 และพชรธร สิมกิ่ง1 

1สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์   คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

บทคัดย่อ 
โรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัขเป็นโรคที่มีความส าคัญและเป็นอันตรายต่อสัตว์ พยาธิที่ก่อโรคได้แก่พยาธิตัวกลมสายพันธ์ 

Dirofilaria immitis โดยพยาธิตัวเต็มวัยจะไปอาศัยในหัวใจห้องล่างขวาซึ่งจะไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือดและท าให้หัวใจ
ล้มเหลว การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการระบาดของโรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัขในประชากรสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่วัดรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี ศูนย์รังสิตเพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิหนอนหัวใจ
ในสุนัข ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ เลือดสุนัขจ านวน 37 ตัวอย่าง จากทั้ง 4 วัด โดยท าการตรวจด้วยวิธี Modified Knott’s และ PCR 
ทั้ง 2 วิธี ผลการตรวจจากสองวิธีในตัวอย่างทั้งหมดให้ผลเป็นลบต่อการติดพยาธิหนอนหัวใจ โดยที่สุนัขจรจัดส่วนใหญ่มีการดูแลที่ดี 
ได้แก่ มีการฉีดวัคซีนประจ าปี ถ่ายพยาธิ และสุนัขจ านวนบางส่วนมีการฉีดยากันเห็บหมัดและพยาธิหนอนหัวใจท าให้ไม่พบการติด
ของพยาธิชนิดนี้ในกลุ่มประชากรดังกล่าว จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการจัดการสุขาภิบาลและการดูแลสุนัขจรจัดในวัดที่ดี
จะท าให้สัตว์ในพื้นที่ปราศจากการติดพยาธิได้ 
ค าส าคัญ : เทคนิคโมเลกุลลาร์, พยาธิหนอนหัวใจในสุนัข, สุนัขจรจัด 

Abstract 
  Canine heartworm is the important disease in dog which causes by the round helminth, Dirofilaria 
immitis. The adult stage of parasite dwells in the right ventricle and obstructed the blood flow in the heart and 
lead to heart failure. The objective of this study is to identify the prevalence of Dirofilaria immitis infection in 
37 strayed dog’s blood samples form 4 temples around Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 
Rangsit Center, by using modified Knott’s technique and PCR method. The result shows negative result from all 
of sample, both methods. This might be associated with the good sanitation for strayed dog such as the 
vaccination, good management, deworm and anti - tick injection. The result showed the appropriate sanitation 
management of strayed dog in monasteries would influence to the low distribution or no infection of the 
parasite disease in the endemic areas.  
Keywords : Molecular technique, Dirofilaria immitis, strayed dogs 
 
1.  บทน า 
 พยาธิหนอนหัวใจ (Dirofilaria immitis) เป็นพยาธิตัวกลมที่อยู่ในเลือดโดยมียุงร าคาญ(Culex)เป็นโฮสต์กึ่งกลาง 
(intermediate host) และเป็นพาหะแพร่โรคที่ส าคัญ มีการแพร่ระบาดของยุงร าคาญจ านวนมากในทุกพื้นที่ที่มีน้ าท่วมขัง ตัวเต็มวัย
ของพยาธิจะอยู่ในเส้นเลือดใหญ่ของหัวใจห้องล่างขวา (pulmonary artery) และในหัวใจห้องล่างขวา (right ventricle) เมื่อตัวเต็มวัย
ผสมพันธุ์แล้วจะมีตัวอ่อน (microfilaria) อยู่ในกระแสเลือด อาการที่เป็นลักษณะจ าเพาะของโรคพบได้ตั้งแต่อาการปอดอักเสบ 
ไปจนถึงอาการหัวใจด้านขวาล้มเหลว และพบว่าพยาธิหนอนหัวใจนี้มีการแพร่กระจายในสุนัขมากกว่าในแมว การรักษาโรคพยาธิ
หนอนหัวใจก็คือก าจัดพยาธิตัวแก่ท่ีอยู่ในหัวใจ ยาที่ใช้ในการรักษาค่อนข้างแพงและมีความเป็นพิษสูง ดังนั้นต้องมีการตรวจสุขภาพ
สุนัข การท างานของตับและไต  หัวใจ  รวมถึงการถ่ายภาพรังสีช่องอก และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยการรักษาจ าเป็นจะต้องให้
สุนัขมีสภาพร่างกายที่พร้อมจึงจะเริ่มวางแผนการรักษาได้ส่วนสุนัขที่สภาพร่างกายไม่พร้อมจ าเป็นจะต้องบ ารุงร่างกายให้แข็งแรงก่อน 
ในปัจจุบันมีค าแนะน าส าหรับการป้องกันการติดพยาธิหนอนหัวใจหลายวิธี โดยอาจจะเลือกวิธีฉีดยาฆ่าตัวอ่อนของพยาธิหนอนหัวใจ 
ทุก 2 เดือนหรือจะเลือกวิธีกินยาฆ่าตัวอ่อนของพยาธิหนอนหัวใจทุกเดือน           
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 พยาธิหนอนหัวใจพบได้ทั่วไปในเขตที่มีอากาศอบอุ่นและแถบเมืองร้อนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย เนื่องจากประเทศไทย
มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน  ซึ่งเหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ของยุงที่เป็นพาหะน าโรค โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีแหล่งชุมชนและ
แหล่งที่มีน้ าขัง หากมีการเลี้ยงสุนัขในบริเวณที่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้สูงสุนัขจะมีโอกาสป่วยด้วยโรคนี้ได้มาก การศึกษาพยาธิ
หนอนหัวใจในสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานครได้เคยมีรายงานไว้โดย อาคม (2524, 2535) และอาคมและสุพจน์ (2544) ผลการศึกษา
อุบัติการณ์ของการติดพยาธิหนอนหัวใจสุนัขในสุนัขจรจัดในประเทศไทยได้แก่ การศึกษาของอาคมและสุพจน์ (2544) โดยการผ่าซาก
สุนัขจรจัดจ านวน 100 ตัว ใน 20 เขตของกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2543 ซึ่งผลจากการศึกษา
ดังกล่าวได้พบการติดพยาธิหนอนหัวใจในอัตรา 51% ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอัตราการระบาดของพยาธิหนอนหัวใจสุนัขยังจัดอยู่ใน
เปอร์เซ็นค่อนข้างสูง และท าอันตรายต่อสุนัขเลี้ยงในกรุงเทพมหานครซึ่งจัดเป็นเมืองที่มีการเลี้ยงสุนัขเป็นจ านวนมาก โดยในปี
พ.ศ. 2542 พบว่ามีจ านวนสุนัขรวมทั้งหมด 633,814 ตัว (ธีรวัฒน์ และสุดสรร, 2545) 
 โรคนี้จึงมีความส าคัญต่อสัตว์เลี้ยง และเป็นโรคที่มีการตรวจพบการแพร่ระบาดมากในหลายๆพื้นที่ โดยเฉพาะในสุนัขจรจัด
ตามบริเวณวัดและตามพื้นที่ต่างๆ ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการระบาดของโรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัขในวัดรอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิตซึ่งจะเป็นการตรวจสอบความชุกของโรค และเพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกัน
และควบคุมโรคหนอนหัวใจสุนัข โดยจะท าการส ารวจจากวัดรอบๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต จ านวน 4 วัด 
และท าการตรวจตัวอย่างเลือดสุนัขด้วยวิธี Modified Knott’s และ Polymerase Chain Reaction (PCR) ซึ่งเป็นวิธีที่ให้
ความจ าเพาะและความไวต่อการตรวจหาการติดพยาธิในร่างกายสัตว์ค่อนข้างสูงซึ่งจะท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทั้งสอง
เทคนิคที่จะใช้ในการตรวจต่อไป 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1  การเก็บตัวอย่างเลือดสุนัขที่ใช้ในการศึกษา 
  ตัวอย่างศึกษาได้แก่สุนัขจรจัดที่อาศัยในวัดจ านวน 37 ตัวจากวัด 4 วัดรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ศูนย์รังสิต อันประกอบด้วย วัดนาวง (15 ตัวอย่าง) วัดรังสิต (7 ตัวอย่าง) วัดประยูรธรรมาราม (10 ตัวอย่าง) และวัดเปรมประชา 
(5 ตัวอย่าง) ท าการจับบังคับสัตว์และเจาะเก็บเลือดสุนัขจากเส้นเลือดขาหน้า (cephalic vein) ปริมาตร 2.5-3 มิลลิลิตรเก็บใส่
หลอดเก็บรักษาสภาพของเลือดที่ผสมสาร citrate และเก็บรักษาในอุณหภูมิ-20 องศาเซลเซียสจนกว่าจะท าการสกัด DNA จาก
ตัวอย่างเลือด 
 2.2  การตรวจหาพยาธิหนอนหัวใจสุนัขระยะ microfilaria โดยใช้เทคนิค Modified Knott’s technique  
  การตรวจพยาธิระยะ microfilaria จะใช้เทคนิค modified Knott’s ในการตรวจโดยจะน าเลือด 1 มิลลิลิตรผสมกับ 2% 
ฟอร์มาลิน ปริมาตร 10 มิลลิลิตรในหลอดขนาด 15 มิลลิลิตร ผสมให้สารละลายเข้ากันดีและน าไปปั่นตกตะกอนที่ความเร็ว 2,000 
รอบต่อนาที (rpm) เป็นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นให้เทส่วนสารละลายด้านบน(supernatant) ทิ้งให้เหลือแต่ตะกอนและ
เติมสารละลาย methylene blue (1 : 1,000) ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับตะกอน ท าการผสมให้สารละลายสีเข้ากับตะกอน จากนั้น
น ามาหยดลงบนสไลด์1 หยด ปิดด้วย cover glass น าไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
 2.2  การสกัด DNA จากตัวอย่างเลือดสุนัข 
  การสกัด genomic DNA จากเลือดสุนัขเพื่อน ามาตรวจด้วยวิธี PCR โดยจะน าตัวอย่างเลือดที่ปริมาณ 100 µl ผสมกับ
สารละลาย Denaturing solution (4 M guanidinium thiocyanate, 25 mM sodium citrate, pH 7, 0.1 M 2-mercaptoethanol, 
and 0.5% N-lauroylsarcosine) ปริมาณ 500 µl ผสมเข้าด้วยกันเพื่อให้เซลล์แตก จากนั้นท าการสกัด DNA โดยวิธี phenol-
chloroform และตกตะกอนด้วยการใช้ Ethanol (Sambrook and Russell, 2001) และละลายตะกอน DNA ที่ได้โดย TE buffer 
(50 mM Tris, pH 8.0, 1 mM EDTA) จากนั้นเก็บรักษาไว้ท่ี -20 องศาเซลเซียสจนกว่าจะท าการตรวจด้วยวิธี PCR 
 2.3  การตรวจหาการติดเช้ือ Dirofilaria immitis โดยใช้เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) 
  การตรวจหา DNA ของเช้ือ D. immitis จะใช้วิธีการที่อ้างอิงจากการศึกษาในปี ค.ศ. 2006 โดย Rishniw และคณะ        
ซึ่งในวิธีการดังกล่าวจะใช้การตรวจหายีน internal transcribed spacer region 2 (ITS2 gene) ที่จ าเพาะต่อเช้ือโดย primer ที่ใช้
ในการตรวจมีล าดับเบส 
  DIDR-F1 (5´-AGTGCGAATTG CAGACGCATTGAG-3´)  และ 
  DIDR-R1 (5´-AGCGGGTAATCACGACTGAGTTGA-3´) 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

238 

  โดยมีสารประกอบในการท าเทคนิค PCR ดังนี้ได้แก่1.5 mM MgCl2, 100 mM dNTPs, 20 mM Tris–HCl (pH 8.4), 50 
mM KCl, 100 nM of ของ primerแต่ละตัว , 1.5 U ของ Taq polymerase และใส่ 2 µl of DNA  โดยจะได้ปริมาณสุทธิในแต่ละ
หลอดอยู่ที่ 20 µl 
  ส่วนสภาวะที่ใช้ในการเพิ่มจ านวน DNA เป้าหมายได้แก่denaturing step ที่ 94 °C เป็นเวลา 2 min และเข้าสู่ 35 รอบ
การเพิ่มจ านวนโดย denaturing (30s ที่ 94 °C), annealing (2 min ที่ 60 °C) และ extension (2 min ที่ 72 °C); สุดท้าย 
extension (7 min ที่ 72 °C) ผลผลิตจากขบวนการ PCR ได้ที่จะน ามาผสมสีย้อม DNA (GelStar™ Nucleic Acid Gel Stain, 
Lonza Rockland, Inc, USA) และน าไปเข้าสู่ขบวนการ Gel electrophoresis โดยใช้ 1 %Agarose gel และก าลังไฟฟ้าที่ 100 
volt เป็นเวลา 35 นาทีโดยจะได้ PCR product ที่ขนาดประมาณ 600 คู่เบส 
 2.4  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่จะส่งผลต่อการติดพยาธิหนอนหัวใจจะด าเนินโดยใช้การค านวน Chi-Square และโปรแกรม 
Number Cruncher Statistical System (NCSS) ver. 2000 (Kaysville, UT, USA) โดยจะน าข้อมูลต่างๆได้แก่ เพศ อายุ สถานที่
อาศัย สภาวะสุขภาพของสุนัข และค่า pack cell volume ของเม็ดเลือดแดง (PCV) มาท าการวิเคราะห์หาความเกี่ยวพันอย่างมี
นัยส าคัญต่อการติดพยาธิต่อไป โดยตั้งค่าปัจจัยที่แสดงถึงผลกระทบต่อการติดพยาธิไว้ท่ี P.values ที่ระดับ0.05 
3.  ผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองพบว่าในการตรวจสอบสุนัขจรจัดจ านวน 37 ตัวอย่าง (วัดนาวง 15 ตัว(40.5%), วัดรังสิต 7 ตัว(13.5%), 
วัดประยูรธรรมาราม 10 ตัว (27%), วัดเปรมประชา 5 ตัว (18.8%) ด้วยการตรวจเทคนิค Modified Knott’s technique และ PCR 
ไม่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อการติดพยาธิหนอนหัวใจสุนัข จากการบันทึกแบบสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสุนัขพบว่ามีสุนัข
เพศผู้จ านวน 17 ตัว (45.9%)  และเพศเมียจ านวน 20 ตัว (54.1%) อายุของสุนัขที่ท าการศึกษาแบ่งเป็นสามช่วงได้แก่น้อยกว่า 1 ปี
จ านวน 8 ตัว (21.6%), ช่วงอายุ 1-5 ปีจ านวน 19 ตัว (51.4%) และมากกว่า 5 ปีจ านวน 10 ตัว (27%) โดยสุนัขส่วนใหญ่ที่เป็น
ตัวอย่างในการศึกษามีสุขภาพดีแต่อย่างไรก็ตามมีสัตว์ป่วย 1 ตัว (2.7%) ซึ่งสุนัขตัวดังกล่าวเป็นสุนัขเพศเมียที่อายุ 7 ปี 
และมีสภาวะป่วยจากการติดเช้ือในกระแสเลือดในขณะที่ท าการเก็บตัวอย่างศึกษาในวัดรังสิตโดยมีค่า PCVเท่ากับ 17 ซึ่งเป็นค่า
เลือดที่แสดงถึงภาวะโลหิตจางซึ่งผู้ดูแลให้ประวัติว่าเคยติดพยาธิเม็ดเลือดและพึ่งฟื้นตัวจากการรักษา ส าหรับค่า PCV ในสุนัขพบว่า
ส่วนใหญ่จะมีค่าต่ ากว่าระดับมาตรฐานในสุนัขที่ 43-57 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45 (เฉลียว, 2548) โดยพบว่าตัวอย่างสุนัขจรจัดที่ท าการศึกษา
จะมีค่า PCV อยู่ระหว่าง 20-40 จ านวน 30 ตัว (81.1%) และมีค่ามากกว่า 40 อยู่ 4 ตัว(10.8%) ส่วนกลุ่มที่มีค่า PCV ในระดับต่ า
มากกว่า 20 ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะโลหิตจางพบ 3 ตัว (8.1%) ดังแสดงในตารางที1่ 
 
ตารางที1่ แสดงข้อมูลตัวอย่างที่ศึกษาและผลการตรวจพยาธิ D. Immitisระยะ microfilaria ด้วยวิธี Modified Knott’s Technique และ 

PCR Technique  
Factor วัดนาวง วัดรังสิต วัดประยูรธรรมาราม วัดเปรมประชา จ านวนทั้งหมด 

1. เพศ      
1.1 เพศผู้ 5 6 4 2 17 (45.9%) 
1.2 เพศเมีย 10 1 6 3 20 (54.1%) 

      
2. อาย ุ      

2.1 น้อยกว่า 1 ปี 6 0 0 2 8 (21.6%) 
2.2 1 - 5 ปี 7 0 10 2 19 (51.4%) 
2.3 มากกว่า 5 ปี 2 7 0 1 10 (27%) 

      
3.  สภาวะสุขภาพของสัตว ์      

3.1 สุขภาพดี 15 6 10 5 36 (97.3%) 
3.2 มีอาการป่วย 0 1 0 0 1 (2.7%) 
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Factor วัดนาวง วัดรังสิต วัดประยูรธรรมาราม วัดเปรมประชา จ านวนทั้งหมด 
4.  สภาวะค่า PCV      
 4.1  มากกว่า 40 (normal) 2 0 2 0 4 (10.8 %) 
 4.2  ระหว่าง 20 - 40 13 5 7 5 30 (81.1 %) 
 4.3  น้อยกว่า 20 0 2 1 0 3 (8.1%) 
      
5. ผลบวกต่อเทคนิค PCR 0 0 0 0 - 
6. ผลบวกต่อ Modified Knott 0 0 0 0 - 

จ านวนทั้งหมด 
15 

(40.5%) 
7 

(13.5%) 
10 (27%) 5 (18.8%) 37 

 
4. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองในการตรวจสอบสุนัขจรจัดจ านวน 37 ตัวอย่าง (วัดนาวง 15 ตัว, วัดรังสิต 7 ตัว, วัดประยูรธรรมาราม 10 ตัว, 
วัดเปรมประชา 5 ตัว) ไม่พบสภาวะการติดพยาธิหนอนหัวใจ  สาเหตุที่ไม่พบอาจเนื่องมาจาก 1. มีการดูแลสุนัขโดยการที่มีเจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาท าการฉีดวัคซีน และป้อนยาถ่ายพยาธิ ยาป้องกันก าจัดเห็บหมัด 2. สภาวะสุขภาพของ
สุนัขส่วนใหญ่เป็นสุนัขสุขภาพดี  มีผลต่อการแสดงอาการ และการพบ microfilaria ในกระแสเลือดเพราะสุนัขที่ถึงแม้สุนัขจะติดเช้ือ
พยาธิหนอนหัวใจเมื่ออายุน้อยอยู่ แต่ส่วนใหญ่มักจะแสดงอาการป่วยเมื่อสุนัขมีอายุมาก คือมากกว่า 4 ปี โดยพบว่าสุนัขที่ติดเช้ือ
พยาธิหนอนหัวใจจ านวนมากจะซึม เหนื่อยง่าย หายใจหอบ ร่างกายอ่อนเพลีย ไอแห้งๆ และบางตัวจะมีเลือดออกมาด้วยเมื่อไอ และ
ในระยะต่อมาจะบวมน้ าและท้องมาน และตายในที่สุด (อาคม สังข์วรานนท์, 2538) ถ้าติดเช้ือพยาธิหนอนหัวใจจ านวนไม่มากจะไม่พบ
อาการเด่นชัด แต่จะสังเกตได้ในสุนัขใช้งาน (เช่น พันธุ์อัลเซเชียน) โดยสุนัขจะเหนื่อยง่าย หอบเมื่อให้ออกก าลังกาย และสุนัขบางตัว
ถึงกับหัวใจวายตายได้ 3. เวลาที่ท าการเจาะเก็บตัวอย่าง ไม่ใช่เวลาปกติที่สามารถพบ microfilaria ในกระแสเลือด เพราะ microfilaria 
จะปรากฏตัวในกระแสเลือดเวลากลางคืนมากกว่ากลางวัน เป็นแบบ nocturnal periodic form ซึ่ง microfilaria จะออกมาอยู่ใน
เลือดในช่วงเวลา 21.00- 02.00 น. ในเวลากลางวันจะตรวจไม่พบ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจท าให้ไม่สามารถพบ microfilaria 
ในตัวอย่างที่ได้ท าการทดลอง (Hayasaki et al., 2003).  
 ส าหรับการเปรียบเทียบเทคนิคที่ใช้ในการตรวจพบว่า เทคนิค Modified Knott’s ใช้เลือดมากกว่าและมีการตกตะกอนท าให้มี
โอกาสที่จะพบ microfilaria มากกว่าเทคนิค blood smear ทั่วๆไป  แต่ข้อจ ากัดในการตรวจวิธีนี้ได้แก่ความเช่ียวชาญในการระบุว่า
เป็นพยาธิหรือไม่ อีกทั้งการตรวจโดยเทคนิคนี้ยังไม่สารมารถระบุชนิดได้ระหว่าง microfilaria ของ D. immitis กับ D. reconditum  
(Jittapalapong et al., 2005) ส าหรับเทคนิค PCR โดยทั่วไปเป็นเทคนิคที่ มีความจ าเพาะสูงโดยสามารถแยกสายพันธุ์เช้ือที่ติดได้
จากความจ าเพาะของแต่ละ primer แต่ถ้ามีปริมาณการติดน้อยมากๆหรือไม่มี moicrofilia อยู่ในกระแสเลือดหรือในตัวอย่างเลือด 
ทีเ่ก็บมา  ก็จะไม่มี DNA ให้สกัดออกมา  และก็จะท าการตรวจออกมาไม่เจอซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการตรวจสอบโดยวิธีดังกล่าว 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าการสุขาภิบาลและโปรแกรมในการดูแลสุนัขจรจัดที่ดีจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการแพร่กระจายของ
พยาธิและโรคต่างๆ นอกจากนี้การเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่กระจายของสัตว์และโรคต่างๆยังเป็นสิ่งส าคัญที่พึงกระท าเป็น
สม่ าเสมอในประชากรสุนัขจรจัด เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งรังโรคอื่นๆที่จะแพร่ระบาดเข้าสู่ประชากรสุนัขท่ีมีเจ้าของในพื้นท่ี
ใกล้เคียงและโรคต่างๆ ที่อาจติดต่อสู่มนุษย์ได้ ทั้งนี้ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่วัดบริเวณอื่นๆและควรท าการศึกษาทางซีรัม
วิทยาเพื่อตรวจหาสุนัขที่เคยได้รับการติดเช้ือเพื่อตรวจหาสถาณการณ์ของสัตว์ท่ีอาจเป็นพาหะ (carrier) ต่อไป 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ทุกท่าน และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่อ านวยความสะดวกและเอื้อเฝื้อสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการทดลองครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ดูแล
และผู้ที่อาศัยในวัดนาวง  วัดรังสิต  วันประยูรธรรมาราม และวัดเปรมประชาที่ได้กรุณาอ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการเก็บตัวอย่างเลือดสุนัขในการศึกษาครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้หลักการของการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (The Systematic Layout Planning 
: SLP) มาใช้ในการปรับปรุงสถานที่ท างานเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่สูงสุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวดเร็ว
ต่อการปฏิบัติงาน การศึกษานี้ได้มีการน าเสนอแผนผังทางเลือกทั้งหมด 4 แบบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละแผน พบว่า
แผนผังทางเลือกท่ี 3 ที่มีการน าตู้เอกสารทั้งหมดมาจัดเรียงรวมกันมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร ท าให้
สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้สูงสุด และสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างได้เป็น 10% จากเดิมมีพื้นที่ว่างเพียง 5% 
ค าส าคัญ : การวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  

Abstract 
  This research aims to apply the systematic layout planning (SLP) to maximize use of available space and 
increase an efficiency flow process time in operations. Four plant layouts were created and evaluated their 
performances. The layout number 3 by placing the file cabinets closed together were the most productive in 
keeping and finding documents. This layout resulted in shortest operational time and increased the available 
space from 5% to 10%. 
Keywords : systematic layout planning, improvement process          
 
1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 การออกแบบผังโรงงานจะมีการวางผังและการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง (Facilities planning and design) 

เพื่อให้มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการใช้งานและจัดวางอยู่ในต าแหน่งที่มีความสัมพันธ์กันในการท างาน การออกแบบผังโรงงาน
เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เพราะจะเป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับงานหลายๆ ด้านที่ต่างก็มีความสัมพันธ์กันมากบ้างน้อยบ้างและ
การวางแผนต้องมีการศึกษาขั้นตอนการท างานให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการวางผังที่ดี เหมาะแก่การท างาน เกิดการไหลของ
งานอย่างต่อเนื่อง การท างานมีความสัมพันธ์กันอย่างดี เกิดการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มความปลอดภัยในการท างาน
ของคนงาน การออกแบบผังโรงงานที่ไม่ดีจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น การท างานเกิดความไม่ต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่มี
ประสิทธิภาพและอาจส่งผลถึงความปลอดภัยในการท างานของคนงาน การออกแบบและปรับปรุงโรงงานจะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากร
ส าหรับการผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับสนับสนุนการผลิตอย่างพอเพียง จะช่วยให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ด้วยผลผลิต
ที่สูงและต้นทุนต่ า การออกแบบและปรับปรุงโรงงานจะส่งเสริมให้การไหลของวัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลท าให้เกิดการผลิต
ทีป่ระหยัด 

 จากข้อมูลปัญหาของทางบริษัท พบว่า บริษัทมีพื้นที่ในที่ท างานมีอยู่อย่างจ ากัด แต่มีจ านวนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
เอกสารต่างๆในการท างานก็มีจ านวนมากงานซึ่งไม่มีการจัดเก็บให้เข้าที่ให้เป็นระเบียบกีดขวางการท างานอาจท าให้เกิดอันตราย
ขณะท างานได้และเนื้อด้วยพื้นที่ท่ีจ ากัดและอุปกรณ์ที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องต้องเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ วิจัยนี้
จึงจัดท าขึ้นเพื่อศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จัดระเบียบเครื่องมืออุปกรณ์ต่างเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการท างาน
มากขึ้น และเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการท างาน  

1.2  วัตถุประสงค์  
 เพื่อหาแนวทางการออกแบบแผงผังส าหรับการจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือในการท างานให้เป็นระเบียบสะดวกต่อ

การปฏิบัติงาน และสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง รวมถึงสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการท างาน สร้างความ
ปลอดภัยในการท างานและสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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1.3  ขอบเขตงานวิจัย 
 การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) โดยใช้ข้อมูลจริงและประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับเป็นแนวทางใน

การตัดสินใจส าหรับกรณีศึกษาบริษัท จีเอ็ม คอนซารา จ ากัด เท่านั้น 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

2.1  ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 สมศักดิ์ ตรีสัตย์ ได้ให้นิยาม “การวางแผนผังโรงงาน” ไว้ว่างานหรือแผนการในการติดตั้งเครื่องจักร  เครื่องมือและวัตถุ

ต่าง ๆ  ที่จ าเป็นในกระบวนการผลิต  ภายใต้ข้อจ ากัดของโครงสร้างและการออกแบบของอาคารที่อยู่ เพื่อท าให้การผลิตมีความปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพสูงสุด   

 พัชรี ช่วยประดิษฐ์ (2552) การจัดผังโรงงานที่เหมาะสมก็คือ การที่ต้องท าให้เสียค่าใช้จ่ายภายในโรงงานทั้งหมดต่ าสุด 
และเพื่อท าให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูง หลังจากท่ีเราได้เลือกท าเลท่ีตั้งโรงงาน และได้ท าการก่อสร้างอาคารโรงงานเรียบร้อย 
ผู้บริหารจะเริ่มวางแผนจัดการโรงงาน เพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย
วัสดุเข้าสู่ระบบการผลิตน้อยที่สุด และการวางผังโรงงานที่ดีถูกต้องตามหลักวิชาการ  

 แววดาว สมานพันธ์ (2553) และคณะ ได้ศึกษาและเสนอแนวทางการปรับปรุงผังโรงงานส าหรับกระบวนการผลิตฮาร์ด
ไดร์ฟในส่วนของ Clean Room โดยประยุกต์ใช้หลักการของการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning - SLP) 
โดยใช้เทคนิคการจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Arena 

 พรเทพ แก้วเช้ือ (2554) และคณะ ได้ศึกษาการวางผังโรงงานของบริษัท Z จ ากัด เพื่อออกแบบผังโดยเพิ่มพื้นที่ว่างให้เกิด
ความยดืหยุ่นในส่วนของการผลิตซึ่งเป็นโรงงานผลิตคลูลิ่งทาว โดยด าเนินการปรับปรุงและวางผังโรงงานใหม่โดยใช้ทฤษฏีการวางผัง
โรงงานอย่างมีระบบ (The Systematic Layout Planning Pattern - SLP) มาประกอบการวิเคราะห์และปรับปรุงการวางผังโรงงาน
เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการท างาน  

 จากทฤษฏีของการวางผังโรงงานและตัวอย่างการประยุกต์ใช้  คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประยุกต์ทฤษฏีของการวาง
ผังโรงงานมาใช้ในการวิจัยครั้งนี ้

2.2  วิเคราะห์ปัญหาของกรณีศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของ SLP  
 2.2.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ขั้นที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

จากการศึกษาข้ันตอนการท างานภายในส านักงานและจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากจ านวนงานที่ต้องปฏิบัติ
ในแต่ละวัน ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละงานจากแผนผังเดิมภายในส านักงาน  ซึ่งพบปัญหาหลายอย่างคือการที่ไม่มี
การแบ่งพื้นที่ของแต่ละแผนกให้ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานมีความซับซ้อน การจัดวางพื้นที่การท างานไม่เหมาะสม ไม่มีการจัดแยก
ประเภทของอุปกรณ์โดยการวางไว้รวมๆ กัน ท าให้เกิดการกีดขวางและเสียพื้นที่ใช้งานมากเกินความจ าเป็น ซึ่งจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจึงได้น ามาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดแผนผังใหม่ของส านักงาน เพื่อให้เหมาะกับการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แผนผังเดิมของส านักงาน 
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ขั้นที ่2 การวิเคราะห์การไหลของวัสดุ  
วิเคราะห์การไหลของวัสดุระหว่างแผนกงานเชิงปริมาณ โดยใช้แผนภูมิไหลของช้ินงาน Flow process chart และ 

ไดอะแกรมการไหล (Flow Diagram) เพื่อท าให้ทราบปริมาณและระยะทางการขนถ่าย  และการไหลของผังบริษัทก่อนปรับปรุง  
 
ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการไหลของช้ินงาน 
 
แผนภูมิการไหลของกระบวนการท างาน 
       
        วิธีเดิม                 แบบคน             
        วิธีที่เสนอ           แบบวัสดุ 
ช่ือเรื่อง  การด าเนินงานเอกสาร 
บริษัท  GM Consara Ltd.,Co. 
วันที่  28 เม.ย. 58 
 

สรุปผล 
 วิธีเดิม วิธีที่เสนอ ความแตกต่าง 
การท างาน 4591 นาท ี   
การขนส่ง 4694 นาท ี   
การตรวจสอบ -   
การคอย -   
การเก็บรักษา -   
ระยะเวลา    

ระยะเวลา ค าอธิบายการท างาน 
     

 ลูกค้าส่งใบสั่งซื้อสินค้าและแบบโครงสร้างของโครงการมาให้ทาง
บริษัทและฝ่ายขาย 

 

    

2 นาท ี ฝ่ายขายส่งแบบโครงสร้างของโครงการมาให้ฝ่ายเขียนแบบ  
 

   
3 วัน ฝ่ายเขียนแบบท าการออกแบบระบบที่จะต้องติดตั้ง 

 

    
2 นาท ี ฝ่ายเขียนแบบท าการส่งแบบให้ฝ่ายขาย  

 

   
2 นาท ี ฝ่ายขายส่งเอกสารใบสั่งซื้อของลูกค้าให้แก่เลขาฝ่ายขายเพื่อ

จัดพิมพ์ใบสั่งขาย 
 

 

   

15 นาท ี เลขาฝ่ายขายท าการพิมพ์ใบสั่งขายของโครงการนั้นๆ 
 

    
2 นาท ี เลขาฝ่ายขายส่งใบสั่งขายไปยังฝ่ายจัดซื้อ  

 

   
15 นาท ี ฝ่ายจัดซื้อท าการสั่งซื้อสินค้า 

 

    
2 นาท ี ฝ่ายจัดซื้อท าการส่งใบสั่งขายไปยังฝ่ายสต๊อกเพื่อก าหนดวันส่งของ

ให้ลูกค้า 
 

 

   

2 นาท ี ฝ่ายสต๊อกท าการก าหนดวันส่งสินค้าให้ลูกค้าตามก าหนด 
 

    
10 นาท ี ฝ่ายบัญชีท าการจัดท าเอกสารใบแจ้งหนี้ส่งให้ลูกค้า 

 

    
20 นาท ี ฝ่ายสต๊อกท าการตรวจนับสินค้าที่ท าการสั่งซื้อ 

 

    
20 นาท ี ฝ่ายสต๊อกท าการจัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าตามจ านวน 

 

    
2 นาท ี ฝ่ายสต๊อกจะท าการแจ้งกลับมายังฝ่ายขายในการส่งสินค้า

เรียบร้อยแล้ว 

 

    

2 นาท ี เลขาฝ่ายขายส่งรายละเอียดโครงการให้แก่เลขาฝ่ายช่าง  
 

   
60 นาท ี เลขาฝ่ายช่างจัดท าแฟ้มรายละเอียดโครงการเพื่อส่งให้หัวหน้าช่าง 

 

    
2 นาท ี เลขาฝ่ายช่างท าการส่งแฟ้มรายละเอียดโครงการให้แก่หัวหน้าช่าง  

 

   
2 นาท ี เลขาฝ่ายช่างท าการโทรนัดกับวิศวกรหน้างานก่อนที่จะเข้า

ด าเนินการติดตั้งระบบ 

 

    

120 นาท ี ฝ่ายช่างท าการเตรียมอุปกรณ์เพื่อเข้าด าเนินงาน 
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ระยะเวลา ค าอธิบายการท างาน 
     

2 วัน ฝ่ายช่างเดินทางเข้าติดตั้งระบบหน้างาน  
 

   
1 วัน ฝ่ายการเงินส่งพนักงานส่งเอกสารไปรับเช็คค่าด าเนินงานที่บริษัท

ลูกค้า 
 

 

   

360 นาท ี พนักงานส่งเอกสารน าเช็คมาส่งให้ที่ฝ่ายการเงิน  
 

   
5 นาท ี ฝ่ายการเงินจัดพิมพ์เอกสารปิดการขาย 

 

    
 
  ขั้นที ่3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ 
 
  ขั้นที ่4 การสร้างผังทางเลือก 
  แบบที่ 1 มีการจัดเรียงตู้เอกสารส่วนใหญ่ให้อยู่ในโซนเดียวกันเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหาเพื่อน าออกมาใช้เนื่องจาก
ทุกๆต าแหน่งมีความจ าเป็นที่ต้องใช้เอกสารชุดเดียวกัน มีการจัดต าแหน่งที่นั่งตามความเหมาะสมและความจ าเป็นในการใช้เอกสาร 
และท าการเปลี่ยนต าแหน่งของทีวีเพื่อให้เหมาะสมกับแสงที่ส่องเข้ามาทางด้านหน้าของส านักงาน 

ค่า ระดับความสัมพันธ ์
A มากที่สุด 
E มาก 
I ปานกลาง 
O น้อย 
U น้อยที่สุด 
X ไม่มี 

รหัส เหตุผล 
1 ติดต่อสื่อสารกัน 
2 ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
3 ความสะดวก 
4 พักผ่อน 
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รูปที่ 3  แผนผังแบบที่ 1 

 
  แบบที่ 2 มีการแบ่งสัดส่วนของแต่ละแผนกให้ชัดเจน มีการแยกตู้เอกสารของแต่ละแผนกออกให้อยู่ตรงกับแผนกที่ใช้งาน 
ช่วยลดเวลาในการค้นหาเอกสารได้ ท าให้การท างานที่สะดวกเพิ่มขึ้น และยังมีการเพิ่มพื้นที่ทางเดินให้มากขึ้นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  แผนผังแบบที่ 2 
 
  แบบที่ 3  มีการน าตู้แอกสารมารวมกันด้านหลังซึ่งจากเดิมมีการใช้ตู้เอกสารแบบช้ันเดียว แต่ในแผนผังที่ 3 มีการเปลี่ยนเป็น  
ช้ันเอกสารแบบ 2 ช้ัน เพื่อลดการใช้พื้นที่และเพิ่มพื้นที่ในการใช้อื่นส าหรับงานอื่นๆ สามารถเพิ่มพื้นที่ทางเดินและพื้นที่พักผ่อน
ส าหรับพนักงาน และเนื่องจากมีการน าเอกสารมารวมกันไว้ในที่เดียวจึงท าให้ง่ายต่อการค้นหาและจัดเก็บ 
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รูปที่ 5  แผนผังแบบที่ 3 
 

แบบที่ 4 มีการจัดโต๊ะท างานให้อยู่ใกล้กันเพื่อง่ายต่อการส่งต่อเอกสารที่จะใช้เวลาไม่นานและง่ายต่อการท างานร่วมกัน
เนื่องจากมีหลายต าแหน่งที่ต้องมีการท างานร่วมกันบ่อย ๆ มีการเปลี่ยนตู้เอกสารจากตู้ช้ันเดียวเป็นตู้ 2 ช้ันเพื่อลดพื้นที่ใช้งานท าให้
มีที่ว่างมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6  แผนผังแบบที่ 4 
 

ขั้นที่ 5 การประเมินผลเลือกผังโรงงาน 
จากการน าเสนอแผนผังการท างานท้ัง 4 จะมีการน ามาประเมินเพื่อหาผังที่ดีและเหมาะสมที่ด้วย ด้วยการวิเคราะห์

องค์ประกอบต่างๆ อันประกอบด้วย ระยะเวลาและพื้นที่ใช้งาน  
ขั้นที่ 6 การออกแบบผังแบบละเอียด   
เป็นการก าหนดรายละเอียดการท างานของแผนกต่างๆ การแบ่งสัดส่วนการท างานและสร้างเป็นผังปรับปรุงแบบละเอียด

ของบริษัท   
3. ผลการวิจัย 
  จากการด าเนินการปรับปรุงแผนผังการท างานของส านักงาน สรุปได้ว่าแผนผังแบบที่ 3 สามารถตอบสนองการท างานได้ดี
ที่สุด เนื่องจากเป็นแผนผังที่สามารถเพิ่มพื้นท่ีใช้สอยในการท างานเพิ่มมากขึ้น มีการท างานที่เป็นล าดับขั้นตอนมากขึ้น ไม่เกิด
ความซับซ้อนในแต่ล่ะขั้นตอนของการด าเนินการ ปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติ มีความเหมาะสมกับการน าไปใช้งานมากที่สุด และ
ไม่จ าเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม สามารถเพิ่มพื้นที่การใช้งานจากเดิมมีพื้นที่ว่างเพียง 5% เพิ่มเป็น 10% 
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4. อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 จากการออกแบบผังทั้ง 4 แบบ จะมีประโยชน์และข้อเสียต่อการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งจากผลการด าเนินการวิจัยสามารถสรุป
ได้ว่าแผนผังที่ 3 มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบันมากที่สุด และในอนาคตอาจจะมีการปรับปรุงผังเพิ่มเติมอีกเป็นได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงแบบใหม่ ท าให้ได้ประโยชน์การแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนแบ่งพื้นที่ท างานกับพื้นที่เอกสาร แยกตู้
เอกสารของแต่ละแผนกออกให้อยู่ตรงกับแผนกที่ใช้งาน ช่วยลดเวลาในการค้นหาเอกสารได้สร้างพื้นที่มุมพักผ่อนในเวลาพักท างาน 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ได้รับการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยในช้ันเรียน รายวิชาการ
วางผังโรงงานอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและขอขอบคุณ บริษัท จีเอ็ม คอนซารา จ ากัด ที่ได้ให้ข้อมูล
ในด้านต่างๆ 
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การศึกษาเปรียบเทียบวิธีไฟร์ฟลายและวิธีกลุ่มอนุภาคส าหรับปัญหาการทดสอบสปริง 
A Comparative Study of Particle Swarm Optimization and Firefly Algorithm Algorithms on Tested Spring 

Problems 
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บทคัดย่อ 
  ในปัจจุบัน ปัญหาต่างๆ ทางด้านการออกแบบทางด้านวิศวกรรมมีความซับซ้อน และ ค าตอบของปัญหา ที่เกิดขึ้นนี้มีอยู่
หลากหลายและหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากปัญหานั้นมีขนาดใหญ่ ที่มีตัวแปร และ เง่ือนไขของตัวแปรที่ซับซ้อนมาก   
วิธีแก้ไขปัญหาแบบ เมตาฮิวริสติก เป็นวิธีการหนึ่ง ส าหรับการค้นหาค าตอบซึ่งเป็น เทคนิคการค้นหาค าตอบรวดเร็วและ  
มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดแก้ไขปัญหาแบบ เมตาฮิวริสติก จึงเป็นวิธีการที่ประสบ
ความส าเร็จมากในปัจจุบัน ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้ได้ น าเสนอ 
วิธีไฟร์ฟลายและ วิธีกลุ่มอนุภาค มาท าการแก้ไขปัญหาปัญหาการทดสอบสปริงซึ่งพบว่าวิธีไฟร์ฟลายสามารถหาค่าได้ดีกว่า ทั้งใน
ส่วนของ ค่าเฉลี่ยของค าตอบ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค าตอบ และ เวลาการประมวลผล  
ค าส าคัญ : เมตาฮิวริสติก, พื้นผิวตอบสนอง, วิธีไฟร์ฟลาย, วิธีชัฟเฟิลฟรอกลิปปิง 

Abstract 
  Currently, the engineering problems are more complicated.  Effective methods for solving these 
problems using a finite sequence of instructions can be categorized into optimization and meta-heuristics 
algorithms.  In this study, the well-known meta-heuristic, Firefly Algorithm (FA) was compared with Particle 
swam optimization (PSO). We modeled the tested spring problems by comparing FA with PSO. Based on the 
experimental results, FA was more effective than PSO in terms of superiority of solution and required 
computational time. 
Keywords : factory layout system, increase revenues 
 
1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 เมตาฮิวริสติก (Meta-Heuristics) เป็นวิธีการหนึ่งใน การหาค าตอบที่เหมาะสมโดยการประมาณ โดยให้ค่าของค าตอบ

ใกล้เคียงกับค่าที่ดีท่ีสุดในปัจจุบันประสบความส าเร็จอย่างมากในการหาค าตอบในปัญหาต่างๆและมีนักวิจัยหลายๆ ท่านในหลายๆ
ประเทศน าไปแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีความรวดเร็วในการประมวลผลส าหรับปัญหาที่มีความซับซ้อน E. Elbeltagi 
ในปี 2005 วิธีเมตาฮิวริสติกที่มีความนิยมแพร่หลายประกอบด้วย วิธีซีมูเลทเต็ดแอนนิลลิง (Simulated Annealing, SA), วิธี
ทาบูเสิร์ช (Taboo Search, TS), วิธีนิวรอลเน็ทเวิร์ค (Neural Network, NN), วิธีทางพันธุกรรม (Genetic Algorithm, GA) และวิธี
ฝูงมด (Ant Colony Optimization, ACO), วิธีดิฟเฟอเรนเชียลเอฟโวลูช่ัน (Differential Evaluation Algorithms, DE), วิธีกลุ่ม
อนุภาค (Particle Swarm Optimization, PSO), วิธีบีส์ (The Bees Algorithm), วิธีฮาร์โมนีเสิร์ช (Harmony Search Algorithm) 
วิธีไฟร์ฟลาย (Firefly Algorithm) และวิธีการอื่นๆ อีกมากมายในปัจจุบัน งานวิจัยฉบับนี้ได้น าวิธีการวิธีกลุ่มอนุภาค และวิธีไฟร์ฟลาย  
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการออกแบบทางด้านวิศวกรรม  

1.2  วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการหาค าตอบของวิธีกลุ่มอนุภาค และ วิธีไฟร์ฟลาย ในการแก้ปัญหาการออกแบบ

ทางด้านวิศวกรรม  
1.3  ขอบเขตงานวิจัย 
 การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) โดยใช้ข้อมูลจริงและประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับเป็นแนวทาง

ในการตัดสินใจ 
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2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 วิธีกลุ่มอนุภาค (Particle Swarm Optimization, PSO) 

  วิธีกลุ่มอนุภาค ถูกพัฒนาโดย Kennedy และ Eberhart ในปี 1995 ซึ่งเลียนแบบพฤติกรรมการเคลื่อนที่หรือการอพยพ
เพื่อหาอาหารของของฝูงนกไปสู่แหล่งอื่นๆ เพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ที่ไม่สามารถระบุได้แน่นอน โดยการเคลื่อนที่แบ่งออกเป็นสอง
แบบ คือ การเคลื่อนที่ขององค์ประกอบย่อยๆ ที่เคลื่อนที่ไปด้วยกันอย่างประสานเวลา (Synchronous) เช่น ปลาหรือนกสามารถ
เคลื่อนที่ไปเป็นฝูง และการเคลื่อนที่ที่สามารถแยกตัวออกจากฝูงแล้วรวมตัวกลับเข้ามาในฝูงอีกครั้ง การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคนี้
สามารถพิจารณาเป็นพฤติกรรมทางสังคมได้ โดยใช้ค่าพารามิเตอร์ของผลตอบสนองด้วยจ านวนของนก หรือกลุ่มอนุภาค (Particle) 
ซึ่งเปรียบเทียบได้กับการค านวณเชิงวิวัฒนาการเช่น วิธีทางพันธุกรรมซึ่งกลุ่มอนุภาคในแต่ละอนุภาค จะต้องหาจุดหมายในทิศทาง
ต่างๆ หลังจากสื่อสารกันในฝูงแล้วจะสามารถระบุต าแหน่งของนกที่ดีท่ีสุดได้ หลังจากได้รับทราบข้อมูลนี้ นกตัวอื่นๆ จะบินไปหานก
ตัวท่ีดีที่สุดซึ่งขึ้นอยู่กับต าแหน่งและความเร็วของนักแต่ละตัว กระบวนการนี้ถูกท าซ้ าจนกระทั่งถึงจุดหมายและสามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 
 

ภาพที่ 1 การเลือกทิศทางการบินของนก 
 
  ก าหนดให้ปริภูมิการค้นหาเป็น d  มิติ และอนุภาคตัวที่ i ในฝูงสามารถแทนด้วย Xi = (xi1, xi2 ,..., xid ) ความเร็วของ
อนุภาคสามารถแทนได้ด้วยเวกเตอร์ Vi = (vi1, vi2 ,..., vid ) ก าหนดให้ต าแหน่งของค าตอบที่ดีที่สุดที่ถูกพบก่อนหน้าเป็น Pi = ( pi1, 
pi2 ,..., pid ) ถ้าอนุภาคตัวที่ g เป็นอนุภาคที่ดีที่สุดในรอบการค้นหาปัจจุบัน ฝูงอนุภาคจะถูกปรับโดยอาศัย (3) และ (4) เมื่อ w คือ 
น้ าหนักการหน่วง (Inertia Weight), c1 และ c2 คือ ตัวประกอบการเร่ง (Acceleration Factor), r1 และ r2 คือ ค่าสุ่มที่มีการกระจาย
แบบสม่ าเสมอในช่วง (0, 1) ส าหรับ w จะถูกค านวณจาก (5) เมื่อ wi คือ ฟังก์ชันน้ าหนักความเร็วของอนุภาคตัวที่ i , wmin และ 
wmax คือ น้ าหนักต่ าสุดและสูงสุด, k คือรอบการค้นหาปัจจุบัน และ kmax คือ รอบการค้นหาสูงสุด กระบวนการหาค าตอบของวิธี
กลุ่มอนุภาค  

  
   

    
n 1 n n n n n n n
id id 1 1 id id 2 2 gd idv wv c r p x c r p x  (3) 

  
n 1 n n 1
id id idx x v 

      

  


 

 
 
 

max min
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w w k
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 โดยสรุปขั้นตอนกระบวนการท างานของวิธีกลุ่มอนุภาคมีดังนี ้
 ขั้นตอนที ่1:  ก าหนดค่าพารามิเตอร์การค้นหา (k), รอบการค้นหาเริ่มต้น (k = 0), รอบการค้นหาสูงสุด (kmax ) 
 ขั้นตอนที ่2:  สุ่มประชากรอนุภาคเริ่มต้นพร้อมกับต าแหน่งและความเร็วเริ่มต้นของแต่ละอนุภาคภายใน (v)  
 ขั้นตอนที ่3:  ค านวณค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (J) ของอนุภาคเริ่มต้น ก าหนดให้ค าตอบเริ่มต้นเป็น pbest 
 ขั้นตอนที ่4:  ค านวณค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของทุกอนุภาค ก าหนดให้อนุภาคที่ให้ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์น้อยที่สุด (J1) 

มีค าตอบเป็น pbest1 
 ขั้นตอนที ่5:  ถ้า J1 < J ปรับค่า pbest = pbest1 
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 ขั้นตอนที ่6:  เลือกอนุภาคที่ให้ค่า pbest น้อยที่สุดจากทุกอนุภาคเพื่อท าการปรับค่า gbest = pbest 
 ขั้นตอนที ่7:  ปรับค่าความเร็วและต าแหน่งของแต่ละอนุภาคโดยใช้ (3) และ (4) ตามล าดับ 
 ขั้นตอนที่ 8:  ถ้า k ≥ kmax ให้ยุติกระบวนการค้นหา ไม่เช่นนั้นให้ปรับค่า k = k +1 แล้ววนกลับไปยังขั้นตอนที่ 2 เพื่อด าเนิน

กระบวนการค้นหาในรอบต่อไป 
2.2  วิธีไฟร์ฟลาย (Firefly Algorithm) 
 วิธีไฟร์ฟลาย (Firefly Algorithm) [2,3] ได้ถูกน าเสนอโดย Xin-She Yang ในปี 2008 โดยรับแนวคิดจากพฤติกรรมการ

กระพริบแสงของหิ่งห้อยในขณะเปล่งแสง เพื่อดึงดูดคู่ผสมพันธุ์หรือหลอกล่อเหยื่อ หิ่งห้อยเป็นแมลงที่ชอบออกหากินในเวลา
กลางคืน และมักจะหลบซ่อนตัวในเวลากลางวันเหมือนค้างคาว ส่วนใหญ่หิ่งห้อยอาศัยตามพุ่มไม้หรือตามพื้นที่ชุ่มช้ืนใกล้หนองน้ า 
หรือล าธารที่มีน้ าใสสะอาด และที่ส าคัญตรงนั้นต้องเป็นน้ านิ่ง   หิ่งห้อยสามารถผลิตแสงในตัวเองได้ โดยแสงมีสีเหลืองปนขาวหรือสี
เขียวปนเหลือง การที่หิ่งห้อยเรืองแสงได้ เพราะเซลล์จากอวัยวะการสร้างแสงของหิ่งห้อยจะผลิตสารสีขาวที่ช่ือว่า ลูซิเฟอริน 
(Luciferin) จากนั้นหิ่งห้อยจะควบคุมการเปล่งแสง  โดยบังคับอากาศที่ได้จากการหายใจเข้าไปในอวัยวะดังกล่าวเมื่อออกซิเจนใน
อากาศสัมผัสกับสารลูซิเฟอริน  และท าปฏิกิริยากับเอมไซม์ หิ่งห้อยก็จะปล่อยพลังงานออกมาเป็นแสงได้ดังนั้นแสงจะสว่างหรือดับ
ขึ้นอยู่กับการหายใจของหิ่งห้อย  หิ่งห้อยแต่ละชนิดมีลีลาในการกระพริบแสงที่แตกต่างกัน มีรูปแบบของการกระพริบแสงถึง 200 
แบบเช่น การกระพริบแสงช้าเร็วต่างกัน และลีลาการเปล่งแสงออกมาของหิ่งห้อยอาจเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่ มันจึงรู้ว่าตัวใด
กระพริบตอบนั่นเอง โดยการเปล่งแสงของหิ่งห้อยเพื่อวัตถุประสงค์ในการผสมพันธุ์ การเข้าสังคม และการหลอกล่อเหยื่อ ในการผสมพันธุ์ 
หิ่งห้อยจะมีการสื่อสารกับเพศตรงข้ามโดยใช้กลไกที่แตกต่างกัน ทั้งความเร็วและความถี่ในการกระพริบแสงเพื่อส่งสัญญาณ หรือ
เรียกร้องความสนใจ หรือแสดงความความพร้อมในการสืบพันธุ์และต าแหน่งที่มันอยู่ หิ่งห้อยต่างชนิดกันจะมีจังหวะการกระพริบแสง
ที่แตกต่าง และสามารถจดจ าการกระพริบแสงของพวกเดียวกันได้ จึงท าให้เกิดการผสมพันธุ์ที่ถูกกับชนิดของหิ่งห้อยนั้นๆ นอกจากนี้ 
หิ่งห้อยยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้กล่าวคือ หิ่งห้อยกระพริบแสงเร็วช้าต่างกันเมื่ออยู่โดดเดี่ยว อย่างไรก็ตาม เมื่ออยู่รวมฝูง
หิ่งห้อยทุกตัวจะปรับจังหวะการกระพริบแสง จนกระทั่งหิ่งห้อยทุกตัวกระพริบแสงพร้อมกัน ด้วยความถี่เดียวกัน ส่วนการเปล่งแสง
เพื่อล่อเหยื่อนั้นพบว่า หิ่งห้อยตัวเมียบางชนิดมีนิสัยดุร้าย มักเลียนแบบการกระพริบแสงของหิ่งห้อยตัวเมียที่มีขนาดเล็กกว่า เพื่อล่อ
ให้ตัวผู้บินเข้ามาหา โดยมันจะส่งแสงสัญญาณโดยการปรับความถี่ และความเข้มข้นของแสงให้ตัวผู้คิดว่ามันพอใจตัวผู้นั้นๆ ครั้นตัว
ผู้บนิหลงเข้ามามันก็จะจับตัวผู้กัดให้ตายซึ่งอาจจะกินด้วย และจะส่งสัญญาณแสงล่อเหยื่อตัวต่อไป วิธีไฟร์ฟลายอาศัยกลไกที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี ้

 2.2.1  ความดึงดูดใจ (Attractiveness) เป็นสัดส่วนกับความเข้มหรือความสว่างของแสง (Light Intensity or Brightness) 
หรือฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) โดยนัยของวิธีไฟร์ฟลาย กล่าวคือ หิ่งห้อยที่มีแสงสว่างน้อยกว่าจะเคลื่อนที่ไปหา 
หิ่งห้อยที่มีแสงสว่างมากกว่าโดยใช้ฟังก์ช่ันความดึงดูดใจ (Attractiveness Function, β(r)) ดังสมการที่ (6) 

       0

mr(r) = e   ,    (m > 1)   (6)    
  โดยที่  r   คือ ระยะทางระหว่างหิ่งห้อยสองตัว 
      β0   คือ ความดึงดูดใจที่ r = 0  
         γ   คือ สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงคงที่ 
 2.2.2 ระยะทาง (Distance) ความน่าสนใจและความสว่างจะมีค่าลดลงหากพบว่า ระยะทางระหว่างหิ่งห้อยสองตัวมีค่า

เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหากไม่มีที่ใดสว่างกว่ากัน หิ่งห้อยจะย้ายที่โดยการสุ่ม โดยก าหนดให้ระยะทางระหว่างหิ่งห้อย i และ j ที่ xi 
และ xj เป็นระยะทางในระบบพิกัดฉาก (Cartesian Distance) ดังสมการที่ (7) 

            2
, ,

1

( )

d

ij i j i k j k

k

r x x x x



                    (7) 

  โดยที่   
ijx  คือ component ล าดับที่ k ของหิ่งห้อยล าดับที่ i (xi) 

 2.2.3 การเคลื่อนไหวของหิ่งห้อย (Movement) หากพบว่า หิ่งห้อย i ถูกดึงดูดจากหิ่งห้อย j ที่มีเสน่ห์ดึงดูดมากกว่า 
(สว่างกว่า) การเคลื่อนไหวของหิ่งห้อยจะพิจารณาจากสมการที่ (8) 
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               (8) 

  โดยที่ α  คือ พารามิเตอร์จากการสุ่ม  rand คือ ตัวเลขสุ่ม [0,1] 
  ขั้นตอนการท างานของวิธีไฟร์ฟลายสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดจ านวนประชากรหิ่งห้อย (i) และรอบการท าซ้ าสูงสุด (tmax) 
  ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดประชากรหิ่งห้อยเริ่มต้น (xi) ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง () โดยวิธีการสุ่มเพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้น 
  ขั้นตอนที่ 3:  ค านวณระยะทางระหว่างหิ่งห้อยแต่ละตัว (rij) ตามสมการ (7) และค่าความดึงดูดใจ β (r) ตาม

สมการ (6) 
  ขั้นตอนที่  4 ถ้า β (r)j > β (r)i แทนที่ Firefly i ที่ต าแหน่ง Firefly j  
  ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลค าตอบใหม่ (xi) ตามสมการ (8) และปรับค่าความดึงดูดใจ β (r) ตามสมการ (1) 
  ขั้นตอนที ่6 เรียงล าดับหิ่งห้อย และหาค าตอบที่ดีท่ีสุดวงกว้างปัจจุบัน (Current Global Best Solution) 
  ขั้นตอนที่ 7 ท าซ้ าขั้นตอนที่ 3-6 จนครบรอบการท าซ้ า 
2.3  ปัญหาการทดสอบแรงกดสปริง  (ส าหรับการหาแรงมากที่สุดที่กระท ากับสปริง (Y)) 
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 โดยที ่x1 = ขอบของหน้ากระดาษที่จะเข้าสู่แกนหมุน (มีค่าตั้งแต่ 100-180) 
  x2 = จุดต่อของสปริง (มีค่าตั้งแต่ 35-75) 
  x3 = ค่าความแข็งของสปริง (มีค่าตั้งแต่ 5-15) 
  x4 = ระยะให้ตัวของสปริง (มีค่าตั้งแต่ 20-50) 
  x5 = ความหนาของกระดาษ (มีค่าตั้งแต่ 0-50) 
2.4  ปัญหาแรงที่กระท าต่อสปริง (ส าหรับการหาแรงที่กระท าต่อสปริงภายใต้เง่ือนไข) 2

3 2 1_ ( ) ( 2)Min f x x x x    
 โดยที่   

3 4 4

1 2 3 1 1( ) 1 / 71,785 0g x x x x x     

   
2 3 4 2

2 2 1 2 2 1 1 1( ) 4 /12,566( ) 1/ 5,108 1 0g x x x x x x x x        

   
2

3 1 2 3( ) 1 140.45 / 0g x x x x     

   4 2 1( ) /1.5 1 0g x x x      

   10.05 2.00x    

   20.25 1.30x    

   32.00 15.00x    

3.  ผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มุ่งประเด็นที่จะท าศึกษาวิธีกลุ่มอนุภาค และ วิธีไฟร์ฟลาย ในปัญหาการออกแบบสปริง โดยท าการทดลองทั้งหมด 
15 ครั้ง เพื่อท าการวิเคราะห์หาค่าที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละวิธี ดังตารางที่ 1 โดย โดยวิธีกลุ่มอนุภาค (PSO ประกอบด้วยจ านวนวนซ้ า 
(Iteration) มีค่าเท่ากับ 150 จ านวนอนุภาค (n)  = 40 น้ าหนักการหน่วง (Wmax,Wmin) มีค่าเท่ากับ 0.4 และ 0.01 ตัวประกอบการ
เร่ง c1 และ c2 (Acceleration Factor) มีค่าเท่ากับ 2 ความเร็วของอนุภาค (v) มีค่าเท่ากับ 2 ค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ของวิธี
ไฟร์ฟลาย คือ จ านวนวนซ้ า (Iteration) เท่ากับ 5000, ค่าสามารถดึงดูดใจ (attractiveness): β0 = 1, α = [0, 1], ค่าคงที่
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง:  = [0.01, 100] และจ านวนของหิ้งห้อยเท่ากับ 40 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบปัญหาแรงกดสปริงส าหรับวิธีไฟร์ฟลายและวิธีฮันทิ่งเสิร์ช 

ปัญหาแรงกดสปริง 
วิธีกลุ่มอนุภาค วิธีไฟร์ฟลาย 

ค่าเฉลี่ย 15 ครั้ง เวลา ค่าเฉลี่ย 15 ครั้ง เวลา 
ค่าเฉลี่ย 3374.15 1128.97 3372.29 2178.38 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.747 1.769 4.042 238.14 
ค่ามากที่สุด 3377.98 1133.37 3377.85 3190.06 
ค่าน้อยที่สุด 3367.73 1123.02 3361.83 2124.42 

 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบปัญหาแรงกดสปริงส าหรับวิธีไฟร์ฟลายและวิธีฮันทิ่งเสิร์ช 

ปัญหาแรงที่กระท าต่อสปริง 
วิธีกลุ่มอนุภาค วิธีไฟร์ฟลาย 

ค่าเฉลี่ย 15 ครั้ง เวลา ค่าเฉลี่ย 15 ครั้ง เวลา 
ค่าเฉลี่ย 0.0108 13356.917 0.0107 13083.673 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0001 631.364 0.0000 449.4575 
ค่ามากที่สุด 0.01091 14488.732 0.0107 13966.927 
ค่าน้อยที่สุด 0.01073 12476.428 0.0107 12754.936 

3. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ทางด้านสถิติ ในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 เพื่อ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทั้ง 2 วิธีการ โดยค่าเฉลี่ย 
(Sample Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลตัวอย่าง (Sample Standard Deviation) ค่ามากที่สุด (Maximum) และค่าน้อยที่สุด 
(Minimum) ของวิธีกลุ่มอนุภาค และ วิธีไฟร์ฟลาย พบว่า วิธีไฟร์ฟลาย มีความสามารถในการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดมากที่สุด และ
ใช้เวลาในการค้นหาค าตอบที่ดีกว่า ในกรณีของปัญหาการออกแบบสปริง ทั้ง 2 แบบ  จากการพิจารณาวิธีการทั้งหมดจะพบว่า ทั้ง 2 
วิธีการอาศัยหลักการที่สิ่งมีชีวิตซึ่งใช้หลักการในการท างานกันอย่างมีระบบ และมีการสื่อสารภายในกลุ่ม ตามพฤติกรรมต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ น ามาประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาจริงในระบบอุตสาหกรรม ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและ
ประสิทธิผลของค าตอบมีมากข้ึน  ในกรณีของวิธีการปรับปรุงค าตอบพบว่า วิธีไฟร์ฟลายมีวิธีการปรับปรุงค าตอบจากค่าเริ่มต้น
โดยพัฒนาค าตอบจากทุกค าตอบท่ีมีระบบการปรับปรุงใช้คุณลักษณะของการเปล่งแสงของหิงห้อยผ่านสมการทางคณติศาสตร ์
ซึ่งจ าลองการเปล่งแสงเพื่อสร้างความดึงดูดใจในกลุ่มเป็นวิธีการปรับปรุงค าตอบที่ดีกว่า เคลื่อนที่ไปด้วยกันอย่างประสานเวลา และ
การสื่อสารกันในระบบกลุ่มอนุภาค  ในกรณีศึกษานี้ ยังพบว่าค่าพารามิเตอร์ ของกระบวนการแต่ละวิธี มีผลต่อการหาค าตอบของ
ปัญหา ดังนั้น ถ้าพารามิเตอร์ที่เลือกใช้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการหาค าตอบของทุกวิธี ข้อแนะน าเพิ่มเติม 
ควรจะทดลองกับปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาการจัดสรรงาน หรือ ปัญหาการการออกแบบทางวิศวกรรมในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพด้านอื่นเพิ่มเติม 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือการน าเสนอแนวทางการปรับปรุงผังโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตสินค้า และ
ติดตั้งเครื่องจักรให้สอดคล้องกับระบบการท างาน เนื่องจากในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) มีความจ าเป็นในการใช้
งานในชีวิตประจ าวันเพราะท าให้การติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกและมีประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เช่นค้นหาข้อมูลที่เราต้องการ
ได้รวดเร็ว ดังนั้นระบบการผลิตจึงมีความส าคัญมากเพื่อที่จะผลิตสินค้าให้ได้จ านวนมากพอตามที่ลูกค้าต้องการ โดยการประยุกต์ใช้
หลักการของการวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ (The Systematic Layout Planning Pattern: SLP) เพื่อหาผลลัพธ์ในการปรับปรุง
วิธีการท างานที่ดีที่สุด กรณีศึกษาโรงงานการผลิตอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของ บริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจ ากัด สาเหตุส่วนใหญ่เกิด
จากการติดตั้งเครื่องจักรไม่เหมาะสมกับการไหลของช้ินงาน ระบบการท างานซับซ้อนท าให้ควบคุมงานได้ยาก ดังนั้นจึงได้ออกแบบ
ผังโรงงาน A B C และ D มาใช้ก าหนดต าแหน่งจัดวางเครื่องจักร เนื่องจากรายการสินค้ามีกระบวนการผลิตที่ต่างกัน ซึ่งหลังจาก
ด าเนินการแล้วพบว่าสามารถลดเวลาในกระบวนการผลิตได้มาก จากเดิมการล าเลียงสินค้าจากคลังช้ัน 1 ขึ้นไปบนไลน์การผลิตช้ัน 2 
ซึ่งมีระยะทาง 33 เมตรใช้เวลาในการเดินทาง 5 นาทีหลังการปรับปรุงผังระยะการเดินทางลดเหลือ 10 เมตรใช้เวลา 2 นาที 
จากเครื่องติดสติ๊กเกอร์ไปยังโต๊ะปฏิบัติงานจากเดิมใช้ระยะทาง 10 เมตรใช้เวลา 3 นาทีลดเหลือระยะทาง 0.5 เมตร 0.30 นาที 
สามารถลดระยะทางการขนถ่ายวัสดุและเวลาการท างานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ค าส าคัญ : การวางผังโรงงาน, เพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน 

Abstract 
The cell phone is currently necessary for daily life because it makes communication more convenient. 

The production system is very important in order to provide product to meet customer demand. A case study 
of manufacturing mobile devices Benchachinda Holdings Limited was used to improve the production process 
performance based on The Systematic Layout Planning Pattern (SLP). The plant layout design A, B, C and D 
were developed to determine the placement of machines. After the new layouts were implemented, the 
production time reduced significantly. For the existing layout, the handling product distance from the 
warehouse on the first floor to the assembly line on the second floor was 33 meters and it took 5 minutes. 
Compared to the proposed layout, the distance was reduced to 10 meters and the required time was 
decreased to 2 minutes. The distance and time from sticker placing machine to working station from a distance 
of 10 meters and 3 minutes in the existing layout, while the proposed layout reduced distance to 0.5 meters 
and time to 0:30 minutes. In sum, the new layout using SLP can shorten the material handling time and allow 
worker to do their tasks more efficiently. 
Keywords: systematic layout planning, Work Improvement 
 
1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
  ปัจจุบันบริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง ด าเนินธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการผลิตอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่หลายยี่ห้อ เพราะการขยายตัวและกิจการที่เติบโตขึ้นทุกปีจึงท าให้มียอดการผลิตที่เพิ่มมากข้ึน แต่การจัดระบบ
ในการผลิตก็ยังไม่เหมาะสมกับจ านวนงานที่เพิ่มมากขึ้นพื้นที่จัดเก็บยังไม่เพียงพอต่อสินค้าที่ผลิต ท าให้มีแนวความคิดและทฤษฏี
เกี่ยวกับการบิหารจัดการพื้นที่เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจาก ในขณะที่บุคลากร
มีจ านวนเพิ่มขึ้น แต่มีพื้นที่ในการบริหารจัดการเท่าเดิมหรือมีพื้นที่จ ากัด จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาของบริษัท เกิดจากการ
วางแผนผังโรงงานที่ไม่สมดุลกับระบบการท างานรวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่มีการจัดโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ การติดตั้ง
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เครื่องจักรซับซ้อน พื้นที่ไม่เพียงพอกับสินค้า การไหลของช้ินงานไม่ต่อเนื่อง ระยะทางระหว่างเครื่องจักรกับโต๊ะปฏิบัติงานห่างกัน
เกินไปท าให้เสียเวลาในการเดินทาง ส่งผลกระทบต่อระบบการท างานอีกหลายขั้นตอน การวางแผนผังโรงงานจึงเป็นกระบวนการ
ในการจัดวางผลิตภัณฑ์สินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในต าแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ด าเนินการและประกอบ
กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตามหลักการของการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning - 
SLP)   

1.2  วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาหาทางเลือกส าหรับแผงผังโรงงานที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน 
1.3  ขอบเขตงานวิจัย 
 การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) โดยใช้ข้อมูลจริงและประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับเป็นแนวทางใน

การตัดสินใจส าหรับกรณีศึกษาของแผนกการผลิต บริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง จ ากัดเท่านั้น 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

2.1 ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 การวางผังโรงงานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดรูปแบบการวางต าแหน่งหรือการจัดสรรพื้นที่ส าหรับปัจจัย

การผลิตต่างๆ เช่น ต าแหน่งของเครื่องจักร,เครื่องมือต่าง ๆ พื้นท่ีส าหรับเก็บวัตถุดิบเป็นต้นเพื่อให้การด าเนินการผลิตมีความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การติดตั้งเครื่องจักร จัดวางในต าแหน่งที่สมดุลในการไหลของช้ินงาน ที่จ าเป็นในระบบการผลิต 
ภายใต้ข้อจ ากัดของโครงสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เดิมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วย
ให้การผลิตเป็นไปอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนการผลิต และลดระยะทางและระยะเวลาที่ในการเคลื่อนย้ายวัสดุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
ซึ่งระบบการผลิตนั้นจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อมีการวางแผนผังโรงงานให้ถูกหลักวิชาการ และสอดคล้องกับระบบการ
ผลิตมากที่สุดโดยทางผู้บริหารและวิศวกรโรงงานจะต้องร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดจึงจะท าให้งานส าเร็จลงได้ด้วยดี นอกจากนี้มี
ผู้น าหลักการของการวางผังโรงงานมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลประกอบการ อาทิเช่นแววดาว สมานพันธ์ (2553) และคณะ ได้ศึกษา
และเสนอแนวทางการปรับปรุงผังโรงงานส าหรับกระบวนการผลิตฮาร์ดไดร์ฟในส่วนของ Clean Room โดยประยุกต์ใช้หลักการของ
การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning - SLP) โดยใช้เทคนิคการจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Arena 
เพื่อลดเวลาในการขนย้ายวัสดุและลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุ อีกท้ังพรเทพ แก้วเช้ือ (2554) และคณะ ได้ศึกษาการวางผัง
โรงงานของบริษัท Z จ ากัด เพื่อออกแบบผังโดยเพิ่มพื้นที่ว่างให้เกิดความยืดหยุ่นในส่วนของการผลิตซึ่งเป็นโรงงานผลิตคลูลิ่งทาว
ทาว โดยด าเนินการปรับปรุงและวางผังโรงงานใหม่โดยใช้ทฤษฏีการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (The Systematic Layout Planning 
Pattern - SLP) มาประกอบการวิเคราะห์และปรับปรุงการวางผังโรงงานเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการท างาน นอกจากนั้นเศขฤทธิ์ ตั้นตระกูล 
(2543) ได้ศึกษาการจัดผังพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบและท าการจัดวางต าแหน่งเครื่องจักรใหม่ ในโรงงานผลิตช้ินส่วน
รถจักรยานยนต์ พบว่าการจัดผังใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายและสามารถผลิตสินค้าได้
เพิ่มขึ้นรวมถึงมีพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเก็บสินคาได้มากขึ้น และวรพล มาอุทธรณ (2547) บริษัท Terra Nova ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมผลิตสินคาจ าพวกเหล็กซึ่งมีความต้องการผลิตสินค้าให้ได้จ านวนมากขึ้นและรวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า จึง
เลือกใช้การผลิตแบบเซลลูลาร (Cellular Manufacturing) มาปรับผังโรงงานเพื่อลดการเคลื่อนย้ายที่ไมจ าเป็นอีกทั้งใช้พื้นที่รวมถึง
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไดอย่างคุ้มค่า ผลที่ไดคือท าให้การไหลในการผลิตสินค้าดีขึ้น สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามความต้องการ
ของลูกค้าและสามารถลดต้นทุนในการจัดการสินคา 

 จากทฤษฏีของการวางผังโรงงานและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้างต้น กลุ่มผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าแนวทางการ
ออกแบบผังโรงงานมาประยุกต์ส าหรับการปรับปรุงผังโรงงานของบริษัทเบญจจินดา 

2.2 วิเคราะห์ปัญหาของกรณีศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของ SLP ดังนี้ 
 ขั้นที1่ การเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา 
 โดยการเก็บข้อมูล ณ โรงงานที่ใช้เป็นกรณีศึกษาทั้งสภาพผังโรงงานปัจจุบัน ต าแหน่งที่ตั้งของเครื่องจักร ชนิดของ

เครื่องจักร จ านวนเครื่องจักร ชนิดของสินค้า ขั้นตอนการผลิตสินค้าและศึกษาสภาพการไหลด้วยแผนผังขั้นตอนการผลิต เพื่อศึกษา
รายละเอียดการผลิตเวลาที่ใช้ในการผลิตเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างการผลิต โดยมีข้อมูลดังนี ้
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ภาพที่1 แสดงผังโรงงานก่อนปรับปรุง 
 

 จากภาพท่ี 1 จะเห็นได้ว่าแผนผังโรงงานปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนผังโรงงานรวมถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวก ไม่มีการจัดโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ การติดตั้งเครื่องจักรซับซ้อน พื้นที่ไม่เพียงพอกับสินค้า การไหลของช้ินงานไม่ต่อเนื่อง 
ระยะทางระหว่างเครื่องจักรกับโต๊ะปฏิบัติงานห่างกันเกินไปท าให้เสียเวลาในการเดินทาง 

ขั้นที ่2 การวิเคราะห์การไหลของวัสดุ 
หลังจากศึกษากระบวนของขั้นตอนการผลิตอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่พบว่าเส้นทางไหลของช้ินงาซับซ้อนการติดตั้ง

เครื่องจักรไม่สมดุลกับกระบวนการผลิตดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงการไหลของช้ินงาน 

ล าดับ รายการ 
สัญลักษณ์ 

ระยะทาง ระยะเวลา 
  D   

1 ตรวจรับสินค้าจากขนส่ง(บริเวณประตูคลังสินค้าช้ัน 1)        

2 
ใช้รถ fork lift ล าเลียงพาเลตสินค้าขึ้นไปบริเวณจุดรับ-ส่งสินค้า
ระหว่างช้ัน บน ไลน์การผลิตช้ัน 2 

     
33 m. 5 นาที 

3 
ใช้รถ hand lift ลากพาเลตสินค้าตามใบออเดอร์มายังโต๊ะ
คอมพิวเตอร์เพื่อยิงรับข้อมูล 

     
9 m. 4 นาที 

4 ยิงรับข้อมูล imei จาก ข้างกล่องสินค้า       27 นาที 

5 
ปริ้นสติ๊กเกอร์ imei number จากข้อมูลที่ยิงรับจากคอมพิวเตอร์
แล้ววางไว้บนพาเลตนั้นๆให้ตรงพาเลต 

     
 8 นาที 

6 ใช้รถ hand lift ลากพาเลตสินค้าจากโต๊ะคอมไปยังโต๊ะเครื่องชริ๊งฟิล์ม      6 m. 5 นาที 
7 ล าเลียงกล่องมือถือเข้าเครื่องชริ้งฟิล์ม        
8 เครื่องชริ้งฟิล์มท าการอบฟิล์มหด        
9 กล่องมือถือถูกล าเลียงออกจากเครื่องชริ้งฟิล์ม        

10 
น ากล่องมือถือที่ตรวจเช็คแล้วลงกล่องเดิมจนครบตามที่ระบุ               
ข้างกล่อง 

     
  

11 ยกกล่องสินค้าลงวางบนพาเลต        

12 
ใช้รถ hand lift ลากพาเลตสินค้าที่ชริ้งฟิล์มแล้วไปยังโต๊ะ
ปฏิบัติงาน 

     
5 m. 3  นาที 

13 
น าสติ๊กเกอร์ imei number ติดลงบนกล่องมือถือให้ตรงกับ imei 
number ที่ระบุข้างกล่อง 

     
  

14 
ล าเลียงกล่องมือถือที่ติด imei number เรียบร้อยแล้วเข้าเครื่อง
ติดสติ๊กเกอร์โปรโมช่ัน 
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ล าดับ รายการ 
สัญลักษณ์ 

ระยะทาง ระยะเวลา 
  D   

15 กล่องมือถือถูกล าเลียงออกจากเครื่องติดสติ๊กเกอร์โปรโมช่ัน        
16 น ากล่องมือถือที่ตรวจสอบแล้วลงกล่องเดิมให้ครบตามจ านวน        
17 ใช้เทปกาวปิดกล่องให้เรียบร้อย        
18 ยกกล่องสินค้าที่ปิดกล่องแล้วลงพาเลต        

19 
ใช้ stretch film พันพาเลตสินค้าที่ผ่านการผลิตทุกขั้นตอนแล้วให้
หนาแน่นและเรียบร้อยทุกพาเลต 

     
  

20 
ใช้รถ hand lift ลากพาเลตสินค้าที่พร้อมจ่ายไปจ่อไว้บริเวณจุด
รับ-ส่งสินค้าระหว่างช้ัน 

     7 m. 3 นาที 

21 
ใช้รถ fork lift ล าเลียงพาเลตสินค้าที่พร้อมจ่ายจากจุดรับ-ส่ง
สินค้าระหว่างช้ันลงไปวางไว้บนช้ันวางสินค้าในคลังสินค้า 

     10 m. 10 นาที 

 
ขั้นที ่3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกงาน 
ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกงานเชิงปริมาณ ในรูปของ แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม 

(Activity Relation Chart - REL Chart) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังนี้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม เป็นการประเมิน
เชิงคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างคู่แผนกงาน โดยพิจารณาจาก ความสัมพันธ์ระหว่างบการไหลของช้ินงาน การควบคุม การขน
ถ่าย และสะดวกใรการใช้งานเป็นต้น โดยจัดท าในรูป REL Chart ประเมินความสัมพันธ์โดยใช้รหัสสระภาษาอังกฤษ เป็น A E I O U 
และ X โดย A หมายถึงคู่แผนกมีความสัมพันธ์สมบูรณ์แบบที่สุด และ U หมายถึงคู่แผนกมีความสัมพันธ์ที่ไม่ส าคัญดังแสดง
ในภาพที่ 2 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 2 แผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรม 
 
  จากภาพที่ 2 แสดงถึงแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์โดยความสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงความสะดวกในการใช้งานเนือง
จากเครื่องจักรที่ใช้มีจ ากัดและสะดวกในการไหลของวัสดุโดยมีความสัมพันธ์ระดับมาก 
 
 
 

1คลังสินค้า
2lineการผลิต
3รถhandlift รถfork lift
4โต๊ะคอมพวิเตอร์
5เคร่ืองปร้ินสต๊ิกเกอร์
6เคร่ืองชร้ิง1
7เคร่ืองชร้ิง2
8เคร่ืองชร้ิง3
9เคร่ืองติดสต๊ิกเกอร์1
10เคร่ืองติดสต๊ิกเกอร์2
11โต๊ะปฏิบัติงาน1
12โต๊ะปฏิบัตงาน2
13จุดล าเลียงสินค้าขึน้-ลง
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ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ความหมาย 

A มากที่สุด 
E มากพอควร 
I มาก 
O ธรรมดา 
U ไม่มาก 
X ไม่มี 
  

ล าดับ เหตุผล 
1 การไหลของชิ้นงาน 
2 ง่ายต่อการควบคุม 
3 สะดวกในการขนถ่าย 
4 สะดวกในการใช้งาน 
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ขั้นที ่4 การสร้างผังทางเลือก 
การแก้ไขและจัดท าผังใหม่เพื่อก าจัดความสูญเปล่าในขั้นตอนที่ใช้เวลานาน โดยการจัดวางผังเครื่องจักรในโรงงานให้

เหมาะสมกับกระบวนการผลิต เช่น การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ตั้งของเครื่องจักร เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการขนย้ายและลดการเคลื่อนที่
ของพนักงาน ซึ่งชนิดของการจัดแผนผังสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่  

1.  ผังตามชนิดเครื่องจักร (Process Layout) โดยจัดชนิดเครื่องจักรเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่องชริ๊งฟิล์ม และ
กลุ่มเครื่องติดสติ๊กเกอร์ซึ่งจ านวนเครื่องจักรที่ใช้จะเท่ากับจ านวนที่ใช้ในผังโรงงานปัจจุบันเพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้กับผังโรงงาน
ปัจจุบัน  

2.  ผังตามชนิดสินค้า (Product Layout) ซึ่งจัดเครื่องจักรตามกระบวนการผลิตของแต่ละสินค้าโดยใช้จ านวนเครื่องจักร
ในแต่ละขั้นตอนการผลิตเท่ากับจ านวนเครื่องจักรที่ใช้ในผังปัจจุบัน  

3.  ผังตามชนิดสินค้า (Product Line Balancing) ซึ่งจัดเครื่องจักรตามกระบวนการผลิตและท าการจัดสมดุล
สายการผลิตเพื่อให้การไหลของสินค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เสียเวลาในการขนย้ายสินค้าระหว่างการผลิตและช่วยลดเวลาว่างของ
พนักงานให้เหลือน้อยที่สุด 

หลังการวิเคราะห์ปัญหาและการปรับปรุงแผนผังแล้ว เราสามารถออกแบบแผนผัง โดยแบ่งแผนผังได้ 4 รูปแบบคือ 
แผนผังแบบ A (ภาพที่ 3.1) แผนผังแบบ B (ภาพที่ 3.2)  แผนผังแบบ C (ภาพที่ 3.3) และแผนผังแบบ D (ภาพที่ 3.4)  

 
ภาพที่ 3.1 (A)                                                       ภาพที่ 3.2 (B) 

 
ภาพที่ 3.3 (C)                                            ภาพที่ 3.4 (D) 

 
  จากภาพที ่3.1 จะเห็นได้ว่าแผนผัง A หลังจากได้ย้ายเครื่องชริ้งไปติดตั้งในจุดใหม่ท าให้ลดระยะทางการเดินจากเครื่องชริ้ง
ไปยังโต๊ะปฏิบัติงานสถานีงาน1ลดเหลือ 0.5 เมตร จากเดิม 5 เมตร สถานีงาน 2 ลดเหลือ 0.5เมตร จากเดิม 7 เมตรโดยใช้เวลาไม่ถึง 
1 นาทีจากเดิมที่ต้องใช้ถึง 5 นาทีท าให้ช้ินงานในการผลิตไหลอย่างต่อเนื่อง ท าให้ง่ายต่อการควบคุมงาน   
  จากภาพที่ 3.2 จะเห็นได้ว่าแผนผัง B หลังจากสร้างเชลก็ท าให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นและได้ย้ายเครื่องจักร
ไปติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสมกับการไหลของช้ินงานเพื่อลดระยะทางระหว่างเครื่องจักรกับโต๊ะปฏิบัติงานสถานีงานที่ 1 ลดเหลือ 
0.5 เมตร จากเดิม 5 เมตร สถานีงานที่ 2 สามารถลดเหลือ 0.5 เมตร จากเดิม 7 เมตรใช้เวลาในการเดินทางน้อยลงจาก 5 นาทีเหลือ
ประมาณ 1 นาที กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนง่ายต่อการควบคุมงาน และมีพื้นท่ีทางเดินเพิ่มมากขึ้นสามารถลดอุบัติเหตุในการ
ท างานได้  
  จากภาพที่ 3.3 จะเห็นได้ว่าแผนผัง C หลังจากสร้างจุดล าเลียงสินค้าขึ้น-ลงระหว่างช้ันเพิ่มอีก 1 ช่องทางจากเดิมมีแค่จุดเดียว
ท าให้ลดระยะทางและระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าจากคลังช้ัน 1 ขึ้นไปบนสายการผลิตช้ัน 2 ให้น้อยลงจากเดิมระยะทาง 33 เมตร
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ใช้เวลา 5 นาทีให้เหลือระยะทางแค่ 10 เมตรใช้เวลาประมาณ 2 นาที และได้สร้างช้ันวางของสูง 3 ช้ันยาว 9 เมตร จ านวน 2 แถวติดกัน 
เพื่อให้เพียงพอกับสินค้าจ านวนมากที่เข้ามาในแต่ละครั้งและเพื่อการเป็นระบบในการไหลของช้ินงานได้ย้ายเครื่องซริ้งไปติดตั้งในจุด
ที่สมดุลกับเครื่องติดสติ๊กเกอร์และโต๊ะปฏิบัติงานท าให้ช้ินงานไหลอย่างต่อเนื่อง สามารถลดระยะทางระหว่างเครื่องจักรกับโต๊ะ
ปฏิบัติงานสถานีงานที่ 1 ลดเหลือ 0.5 เมตรจากเดิม 5 เมตร สถานีงานที่ 2 ลดเหลือ 0.5 เมตร จากเดิม 7 เมตรใช้เวลาในการเดินทาง
น้อยลงจาก 5 นาทีเหลือประมาณ 1 นาที กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนท าให้ควบคุมงานได้ง่าย 
  จากภาพที่ 3.4 จะเห็นได้ว่าแผนผัง D หลังจากเอาก าแพงตาข่ายออกให้เป็นพื้นที่ที่มองเห็นโดยรอบได้ทั้งหมดเพื่อสะดวก
ในการควบคุมงาน ได้จัดตั้งเครื่องจักรให้เป็นแนวตรงเพื่อการไหลของช้ินงานจะได้ต่อเนื่องโดยการย้ายเครื่องชริ้งไปติดตั้งในจุดที่
สมดุลกับเครื่องติดสติ๊กเกอร์และโต๊ะปฏิบัติงานท าให้ลดระยะทางระหว่างเครื่องชริ้งกับโต๊ะปฏิบัติงานสถานีงานที่ 1 ลดเหลือ 0.5 
เมตร จากเดิม 5 เมตร สถานีงานที่ 2 ลดเหลือ 0.5 เมตรจากเดิม 7 เมตร และใช้เวลาในการเดินทางน้อยลงจาก 5 นาทีเหลือประมาณ  
1นาที อีกทั้งได้สร้างจุดล าเลียงสินค้าขึ้น – ลงระหว่างช้ันเพิ่มอีก 1 ช่องทางจากเดิมมีแค่จุดเดียวท าให้ลดระยะทางและระยะเวลาใน
การขนถ่ายสินค้าจากคลังช้ัน 1 ขึ้นไปบนสายการผลิตช้ัน 2 ให้น้อยลงจากเดิมระยะทาง 33 เมตรใช้เวลา 5 นาทีให้เหลือระยะทางแค่ 
10เมตรใช้เวลาประมาณ 2 นาทีและได้สร้างช้ันวางพาเลตสินค้า 3 ช้ัน ยาว 20 เมตร ลึก 1.5 เมตร จัดวางช้ันชิดผนังและอีกด้านยาว 
6.5 เมตร สูง 3 ช้ัน ลึก 1.5 เมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานเพิ่มเติมและให้เพียงพอกับสินค้าจ านวนมากที่เข้ามาในแต่ละครั้ง  
3. ผลการวิจัย 
 จากการประเมินผลการปรับปรุงผังโรงงานทั้ง 4 แบบ พบว่าทางเลือกผังโรงงานรูปแบบ D สามารถลดระยะเวลาและระยะ
ทางการท างานได้อย่างเหมาะสมที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2 สามารถสรุปได้ว่าหลังจากการปรับปรุงผังโรงงานที่ท าให้กระบวนการ
ผลิตที่เคยซับซ้อนไม่เป็นระบบช้ินงานไม่ไหลไปในทิศทางเดียวกัน การติดตั้งเครื่องจักรไม่สมดุลกับการไหลของช้ินงานท าให้เสียเวลา
ในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง และใช้ระยะทางในการขานถ่ายสินค้าไกลเกินไปท าให้เสียเวลาอีกทั้งพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณของสินค้าที่เข้ามาในแต่ละครั้งท าให้ยากต่อการควบคุมงานแต่หลังจากการปรับปรุงผังโรงงานใหม่ท าให้การควบคุมงานได้
สะดวกมากขึ้นเพราะการย้ายเครื่องจักรไปติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสม สร้างจุดล าเลียงสินค้าระหว่างช้ันเพิ่มสร้างช้ันเพื่อรองรับ
จ านวนสินค้าที่มีจ านวนมากท าให้ระบบการท างานไม่ซับซ้อนลดระยะทางและระยะเวลาได้มากพอสมควร จากตารางสรุปจะเห็นได้
ในว่าในแผนผัง A B C และแผนผัง D มีระยะทางที่แตกต่างกันแต่มีพื้นที่ว่างเท่ากัน 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระยะทางและพื้นที่ก่อนและหลังท าการปรับปรุงแผนทางเลือกแบบ D 

กระบวนการผลิต 
ระยะทางก่อน

ปรับปรุง 
ระยะเวลาก่อน

ปรับปรุง 
ระยะทางหลัง

ปรับปรุง 
ระยะเวลาหลัง

ปรับปรุง 
1. ล าเลียงสินค้าจากคลังช้ัน 1ขึ้นไปบนไลน์การผลิตช้ัน 2 33 เมตร 5 นาที 10 เมตร 2 นาที 
2. จากเครื่องชริ้ง1ไปยังเครื่องติดสติ๊กเกอร์ 1 2 เมตร 1 นาที 0.5 เมตร 30 วินาที 
3. จากเครื่องชริ้ง 2 ไปยังเครื่องติดสติ๊กเกอร์ 2 4 เมตร 2 นาที 0.5 เมตร 30 วินาที 
4.  จากเครื่องติดสติ๊กเกอร์ 1 ไปยังโต๊ะปฏิบัติงาน 1 10 เมตร 3 นาที 0.5 เมตร 30 วินาที 
5.  จากเครื่องติดสติ๊กเกอร์ 2 ไปยังโต๊ะปฏิบัติงาน 2 15 เมตร 4 นาที 0.5 เมตร 30 วินาที 
 
  จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าแผนทางเลือกแบบ D สามารถปรับปรุงได้ประสิทธิภาพมากที่สุดโดยจะเห็นได้ว่า ท าให้ลด
ระยะทางระหว่างเครื่องชริ้งกับโต๊ะปฏิบัติงานสถานีงาน1ลดเหลือ 0.5 เมตร จากเดิม 5 เมตร สถานีงาน 2 ลดเหลือ 0.5 เมตร 
จากเดิม 7 เมตรใช้เวลาในการเดินทางน้อยลงจาก 5 นาทีเหลือประมาณ 1 นาที และได้สร้างจุดล าเลียงสินค้าขึ้น - ลงระหว่างช้ันเพิ่ม
อีก 1 ช่องทางจากเดิมมีแค่จุดเดียวท าให้ลดระยะทางและระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าจากคลังช้ัน 1 ขึ้นไปบนสายการผลิตช้ัน 2 
ให้น้อยลงจากเดิมระยะทาง 33 เมตรใช้เวลา 5 นาทีให้เหลือระยะทางแค่ 10 เมตรใช้เวลาประมาณ 2 นาที และได้สร้างช้ันวางพาเลต
สินค้า 3 ช้ันยาว 20 เมตรลึก 1.5 เมตรช้ันชิดผนังและอีกด้านยาว 6.5 เมตรสูง 3 ช้ันลึก 1.5 เมตรเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานเพิ่มเติม
เพื่อให้เพียงพอกับสินค้าจ านวนมากที่เข้ามาในแต่ละครั้ง 
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4. อภิปรายผล 
      การปรับปรุงการวางผังโรงงานซึ่งไดน าไปทดลองปฏิบัติกับผังโรงงงานต้นแบบ พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของการจัด
วางผังโรงงานที่เกิดขึ้นจากข้อมูลเชิงปริมาณได้  โดยใช้ทฤษฎีหลักการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Layout Planning 
: SLP) และหลักการวางผังโรงงานตามความสัมพันธ์ (Relationship Layout Planning :RELAP) ภายใต้เง่ือนไขว่าจะต้องลด
ความความสูญเปล่าทางด้านเวลาการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เพราะมีความเหมาะสมที่สุด และในปัจจุบัน
โรงงานประสบปัญหาทางด้านระยะทางการขนถ่ายระหว่างจุดที่ไกล และใช้เวลามากเกินความจ าเป็น จะพิจารณาจากผลลัพธ์ที่ได้
จากการวิเคราะห์จากผังโรงงานใหม่เทียบกับผังโรงงานแบบเก่า โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบคือ เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ขนถ่าย
ระหว่างกระบวนการ และรอบเวลาในการผลิต (Cycle time) 
5. ข้อเสนอแนะ 
 ด้านการปรับปรุงผังโรงงาน ก่อนที่จะเริ่มท าการปรับปรุงผัง ควรมีการเข้าไปให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบอก
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากการปรับปรุงผังโรงงาน เพื่อให้พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ผู้เกี่ยวข้อง
ควรพิจารณาถึงผลดีและผลเสียของแต่ละทางเลือก รวมถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงผัง
โรงงานด้านการค านวณเนื้อที่ เนื่องจากการวางผังโรงงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ ตามก าลังการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในช่วงแต่ละช่วงเวลา ดังนั้นเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ การปรับปรุงการวางผังโรงงานแต่ละแผนก จึงจะมีการเผื่อพื้นท่ีไว้
ส าหรับการขยายสถานีงานหรือสายการผลิต และผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรม 5ส.อยู่เสมอ 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ ได้รับการสนับสนุนจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอขอบคุณ บริษัทเบญจจินดา 
โฮลดิ้ง จ ากัด ที่ได้ให้ข้อมูลในด้านต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งของวิจัยในช้ันเรียน รายวิชาการวางผังโรงงานอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
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บทคัดย่อ 
  วัตถุประสงค์กำรวิจัยนี้ เป็นศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรน้ ำมันอำกำศยำนแก่อำกำศยำน  โดยประยุกต์ใช้
หลักกำรของกำรวำงแผนผังโรงงำนอย่ำงมีระบบ (The Systematic Layout Planning Pattern: SLP)  ประเมินประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรน้ ำมันอำกำศยำน โดยงำนวิจัยนี้ได้น ำเสนอแผนผังที่พัฒนำใหม่ 4 แผนและน ำมำเปรียบเทียบผลก่อนและหลัง
กำรปรับปรุงในแง่ของควำมปลอดภัย  ควำมสะดวก  และควำมรวดเร็ว  พบว่ำกำรออกแบบผังกำรเดินรถใหม่ แผนผังที่ 4 ใช้เวลำ
น้อยสุด คือ 2.16 นำที ระยะทำงสั้นสุด คือ 8.365 กม. สำมำรถลดระยะเวลำกำรท ำงำนและระยะทำงเข้ำไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  อีกทั้งยังลดควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุที่อำจจะเกิดขึ้นได้ 
ค้าส้าคัญ : กำรวำงผังโรงงำนอย่ำงมีระบบ ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต  

Abstract 
  The purpose of this research was to improve services to refuel the aircraft in the airport. The Systematic 
Layout Planning Pattern (SLP) was adopted to develop the plant layout to evaluate the effectiveness of refuel 
services. Four alternative plans for an aviation fuel truck were developed and the performance of providing safe, 
convenient, and fast refueling service were evaluated and compared with the original plan. The plan number 4 
was the best because its fastest time (2.16 minutes) and shortest distance (8.365 kilometers). With this plan, the 
workers could also operate their tasks more efficient and safer. 
Keywords : systematic layout planning, improvement process 
 
1. บทน้า 

1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของงานวิจัย 
 ในปัจจุบันขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  กำรให้บริกำรน้ ำมันอำกำศยำน  มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนไว้อย่ำงถูกต้อง

และปลอดภัย  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมขั้นตอน  ทุกขั้นตอนของกำรให้บริกำรเติมน้ ำมันเช้ือเพลิงอำกำศยำนอยู่ภำยใต้
กำรควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ชิดของศูนย์ควบคุมทั้งฝั่งคลังน้ ำมันและฝั่งลำนจอด  

 แต่อย่ำงไรก็ตำม เพื่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรผู้วิจัยจึงศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรน้ ำมัน
อำกำศยำนโดยกำรประยุกต์ใช้หลักกำรวำงผังโรงงำนอย่ำงมีระบบ (The Systematic Layout Planning Pattern - SLP) ส ำหรับ
กำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนบำงขั้นตอนให้กระชับมำกยิ่งขึ้น  อีกทั้งเพื่อเพิ่มควำมปลอดภัย  ควำมสะดวก  และควำมรวดเร็ว
ให้มำกขึ้นด้วย 

1.2  วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงผังกำรให้บริกำรน้ ำมันอำกำศยำนแก่อำกำศยำน ส ำหรับกำรสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ

และสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนในแต่ละขั้นตอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
1.3  ขอบเขตงานวิจัย 
 กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ (Simulation) โดยใช้ข้อมูลจริงและประมวลผลผ่ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับเป็นแนวทำง

ในกำรประกอบกำรตัดสินใจส ำหรับกรณีศึกษำ กำรให้บริกำรน้ ำมันอำกำศยำนแก่อำกำศยำน เท่ำนั้น 
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2. วิธีด้าเนินการวิจัย 
2.1  ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 กำรออกแบบวำงผังโรงงำนหรือสถำนที่เพื่อให้เหมำะสมกับกำรท ำงำนกำรผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์กำรท ำงำนหรือหน้ำร้ำน

ในกำรให้บริกำรจำกกระบวนกำรผลิตและบริกำรจะเป็นกำรผ่ำนปัจจัยต่ำง เๆช่นคนเครื่องจักรวัตถุดิบพลังงำนกำรออกแบบกำรวำงผังทีด่ี
จะช่วยลดต้นทุนในกำรบริหำรงำนที่ต่ ำลงกำรท ำงำนมีควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพท ำให้คุณภำพชีวิตมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
โดยก ำหนดต ำแหน่งของคนเครื่องจักรวัตถุดิบและสิ่งสนับสนุนกำรผลิตอันเป็นปัจจัยส ำคัญของระบบกำรผลิตให้เหมำะสม สมศักดิ์ 
(2547) ได้ให้ค ำนิยำม กำรจัดวำงผัง (Layout) หมำยถึง กำรจัดวำงเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์คนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสนับสนุน
กำรผลิตให้อยู่ในต ำแหน่งที่เหมำะสมเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกที่สุดตรงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้กำรวำงผังโรงงำน
อย่ำงมีระบบ (The Systematic Layout Planning Pattern; SLP) มำประกอบกำรวิเครำะห์และปรับปรุงกำรวำงผังเข้ำไป
ปฏิบัติงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนยิ่งขึ้น 

 ส ำหรับกรณีศึกษำนี้จะอำศัยแนวคิดทฤษฎีของไคเซ็นคือ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ไม่จ ำเป็นออกจำกกำรปฏิบัติงำนจริง  
และลดกำรสิ้นเปลืองเวลำในกำรปฏิบัติงำน  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพสูงสุด  เนื่องจำกกำรให้บริกำรต่ออำกำศยำน
จะต้องมีควำมปลอดภัย  สะดวก  รวดเร็วและแข่งขันกับเวลำ 

 จำกกำรปรับปรุงแผนผังใหม่ก็เพื่อให้มีควำมรวดเร็วและสะดวกต่อพนักงำนที่จะเข้ำไปปฏิบัติงำนในพื้นที่กำรท่ำอำกำศยำน 
ซึ่งปัจจุบันมีควำมล่ำช้ำมำกในกำรที่จะเข้ำพื้นที่สนำมบินจึงส่งผลให้กำรบริกำรเติมน้ ำมันอำกำศยำนอำจเกิดกำร Delay ขึ้นได้ส่งผล
ให้เกิดควำมเสียหำยกับธุรกิจของบริษัท ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำสำมำรถใช้เวลำในกำรเข้ำพื้นที่สนำมบินน้อยกว่ำผังเดิม 
จำกเวลำเดิม 3.30 นำที เป็น 2.16 นำที ระยะทำงเดิม 11.665 กม. เป็น 8.365 กม.ปริมำณน้ ำมันที่ใช้เดิม 70 ลิตร ลดลงเหลือ 50 
ลิตร เนื่องจำกผังที่ออกแบบมำใหม่ ใช้ระยะทำงค่อนข้ำงไกลจำกตัวอำคำรส ำนักงำนและไม่ค่อยมีบริษัทที่ให้บริกำรภำคพื้นอำกำศ
ยำนใช้บริกำรช่องทำงนี้เข้ำออก จึงท ำให้ใช้เวลำเข้ำ-ออกพื้นที่สะดวกที่สุด และผังใหม่ระยะทำงในพื้นที่สนำมบินยังใกล้กับเครื่อง
อำกำศยำนที่เข้ำหลุมจอด งำนให้บริกำรเติมน้ ำมันอำกำศยำนต้องมีควำมปลอดภัยและรวดเร็วในกำรให้บริกำร กระชับเวลำมำก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้ทันต่อกำรให้บริกำรอำกำศยำน 

2.2  วิเคราะห์ปัญหาของกรณีศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของ SLP  
 2.2.1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ขั้นตอนแรกของกำรวิจัยเป็นกำรศึกษำข้อมูลกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนพื้นที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิในกำรบริกำรเติม

น้ ำมันอำกำศยำนโดยมีข้อมูลปัญหำและอุปสรรค์ในกำรบริกำรเติมน้ ำมันอำกำศยำน อันประกอบด้วย 
  1.  พนักงำนขำดควำมช ำนำญในกำรขับรถน้ ำมัน 
  2.  พนักงำนไม่ปฏิบัติงำนตำมกฏระเบียบบริษัท 
  3.  กำรมีนิสัยชอบเสี่ยงหรือเจตนำหลีกเลี่ยงเพื่อควำมสะดวกสบำยแก่ตัวเอง 
  4.  สภำพร่ำงกำยที่ไม่พร้อมปฏิบัติงำนพักผ่อนไม่เพียงพอ 
  5.  พนักงำนไม่ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรท ำงำน (WI) 
  6.  ขำดกำรอบรมให้กับพนักงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  7.  เครื่องมือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในกำรท ำงำนช ำรุดและเสื่อมคุณภำพ 
  8.  รถเติมน้ ำมันมีขนำดใหญ่และมีน้ ำหนักมำกท ำให้ไม่คล่องตัวในกำรขับขี่ 
  9.  สภำพรถไม่เหมำะสมและไม่พร้อมใช้งำน 
  10.  พื้นที่ในกำรเข้ำให้บริกำรมีพื้นที่จ ำกัดมำก 
  11.  ทัศนวิสัยในกำรมองเห็นไม่ชัดเจนเมื่อเกิดฝนตกและหมอกลงจัด 
  12.  ช่องทำงเข้ำ-ออก สนำมบินแต่ละช่องทำงไกลมำก 
  13.  ช่องทำงเข้ำ-ออกที่ 1–2 มีรถเข้ำออกมำกเกินไปท ำให้ล่ำช้ำเวลำเข้ำพื้นที่สนำมบิน 
  14.  ช่องทำงเข้ำ-ออกที่ 3-4 มีระยะทำงไกลมำก 
  15.  ถ้ำอำกำศยำนลง Delay มำจำกเมืองต้นทำงจะท ำให้เร่งรีบในกำรให้บริกำรเติมน้ ำมันอำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

กับอำกำศยำนได้ 
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  16.  เจ้ำหน้ำที่กำรท่ำอำกำศยำนประจ ำช่องทำงเข้ำ-ออกตรวจสอบบุคคล นำนมำกท ำให้เสียเวลำในกำรเดินทำงไป
ปฏิบัติงำน 

  17.  ปัญหำกำรจรำจรภำยในสนำมบินรถต่ำงๆวิ่งได้แค่ 30 km./ช่ัวโมงเป็นกฎที่ออกโดยกำรท่ำอำกำศยำนเป็น
ผู้ก ำหนด 

 จำกปัญหำข้ำงต้นผู้วิจัยจึงต้องกำรลดระยะเวลำและระยะทำงในกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนในพื้นที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
 ขั้นที ่2 กำรวิเครำะห์กำรไหลของวัสดุ  
 วิเครำะห์กำรกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนในพื้นที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิโดยใช้แผนภูมิไหล Flow Process Chart และ

ไดอะแกรมกำรไหล (Flow Diagram) เพื่อท ำให้ทรำบระยะเวลำและระยะทำงกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนของผังบริษัทก่อนปรับปรุง 
จำกกำรวิเครำะห์กระบวนกำรดังแสดงในตำรำงที่ 1 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเติมน้ ำมันอำกำศยำนประกอบด้วย ขั้นตอนกำรท ำงำน
ทั้งหมด โดยมี ระยะเวลำจำกเดิม 3.30 นำที ระยะทำงเดิม 11.665 กม. ปริมำณน้ ำมันที่ใช้เติม 70 ลิตร 
 
ตำรำงที่ 1 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเติมน้ ำมันอำกำศยำน 

ล้าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สัญลักษณ์ 

เวลา(นาที) ระยะทาง(เมตร) 
 ⇨ D Δ  

1 กำรเข้ำไปปฏิบัติงำนในสนำมบิน      38 5200 
2 กำรเตรียมตัวเพื่อออกไปปฏิบัติงำน        23 200 
3 ขับรถออกปฏิบัติงำนที่หลุมจอดอำกำศ

ยำน 
     25 3000 

4 ขั้นตอนกำรปกิบัติงำนเติมน้ ำมันอำกำศ
ยำน 

     88 65 

5 ขับรถกลับลำนจอดรถภำยในสนำมบิน      21 3000 
6 เดินทำงเข้ำพักในห้องปฏิบัติกำร      3 200 

รวม 3.30 11,665 
   หมายเหตุ   ปฏิบัติกำร   ตรวจสอบ D  ดีเลย์ ⇨ ล ำเลียงหรือเคลื่อนย้ำย Δ คลัง 
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังเดิมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรเติมน้ ำมันอำกำศยำน 
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  ขั้นที ่3 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนกงำน 
  เป็นกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนในพื้นที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ในรูปของแผนภูมิควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรม (Activity Relation Chart - REL Chart) กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กิจกรรมนั้นเป็นกำรประเมินเชิงคุณภำพของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนโดยพิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลควำมสะดวกสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเป็นต้นโดยจัดท ำในรูป REL Chart ประเมินควำมสัมพันธ์โดยใช้รหัสสระภำษำอังกฤษ
เป็น A E I O U และ X โดย A หมำยถึงคู่แผนกมีควำมสัมพันธ์สมบูรณ์แบบที่สุดและ U หมำยถึงคู่แผนกมีควำมสัมพันธ์ที่ไม่ส ำคัญ
ดังแสดงในรูปที่ 2 และตำรำงที่ 2 
 

ตำรำงที่ 2 สรุปผลควำมสัมพันธ์ของแผงผังเดิม 
ระดับความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ ผลที่ได้ รหัส เหตุผล ผลที่ได้ 

A มำกที่สุด 22 1 ต้องท ำงำนร่วมกัน 27 
E มำก 9 2 ท ำงำนสัมพันธ์กัน 17 
I ปำนกลำง 10 3 ไม่เกี่ยวข้องกัน 1 
O น้อย 11 4 ตรวจสอบ 9 
U น้อยที่สุด 2    

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงควำมสัมพันธ์ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

ขั้นที ่4 กำรสร้ำงผังทำงเลือก 
ข้อมูลจำกปัญหำกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนในพื้นที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิจึงน ำมำสร้ำงเป็นแผนภูมิไหล Flow process 

chart และไดอะแกรมกำรไหล (Flow Diagram) เพื่อท ำให้ทรำบระยะเวลำและระยะทำงกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนซึ่งจะใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพิจำรณำเลือกผังทำงเลือกที่แตกต่ำงกันจ ำนวน 4 แบบพร้อมทั้งท ำกำรวิเครำะห์ผังแต่ละแบบในด้ำนเวลำ ระยะทำงและ
ปริมำณน้ ำมัน 

ขั้นที่ 5 กำรประเมินผลเลือกผังโรงงำน 
ผังทำงเลือกจ ำนวน 4 แบบ จะน ำมำประเมินเพื่อคัดเลือกผังที่เหมำะสมที่สุด ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ (Factor 

Rating Analysis) อันประกอบด้วย เวลำระยะทำงและปริมำณน้ ำมัน ได้แก่ 
แบบที่ 1 จะเป็นแบบที่ใกล้ของส ำนักงำนบริษัท บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) บริษัท BFS และบริษัทต่ำง ๆ 

ที่ด ำเนินกิจกำรให้บริกำรกับอำกำศยำน ท ำให้ช่องทำงเข้ำ - ออกช่องทำงนี้มีคนใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำกตลอดทั้งวันและช่องทำง
ที่เปิดให้รถเข้ำพื้นที่สนำมบินเปิดแค่ 1 ช่องทำงเข้ำ-ออก เนื่องจำกต้องตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่กำรท่ำอำกำศยำนอย่ำงละเอียด
ในกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนทั้งคนและรถท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนในพื้นที่สนำมบิน   

ข้อดี ประตูทำงเข้ำอยู่ใกล้ส ำนักงำนท ำให้เข้ำ-ออกพ้ืนท่ีสนำมบินได้ใกล้ พนักงำนเข้ำ-ออกได้สะดวก พนักงำนจำก
หน่วยงำนอื่นๆใช้บริกำรช่องทำงเข้ำ-ออกนี้เป็นจ ำนวนมำก  
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ข้อเสีย ลำนจอดรถช่ัวครำวไกล กำรเดินทำงมำที่จอดรถเพื่อน ำรถไปปฏิบัติงำนใช้เวลำในกำรเดินทำงนำน มีรถให้บริกำร
จำกหน่วยงำนอื่นๆเข้ำ-ออกเป็นจ ำนวนมำก ช่องทำงเดินรถเปิดแค่ช่องทำงเดียวท ำให้รถเข้ำ-ออกล่ำช้ำ ทำงเข้ำ-ออก มีขนำดคับแคบ
พอดีกับตัวรถต้องระมัดระวังรถที่ให้บริกำรจำกหน่วยงำนอื่นด้วย 

แบบที่ 2 จะเป็นช่องทำงที่ใกล้ของบริษัทให้บริกำรเกี่ยวกับอำหำรและเครื่องดื่มบนอำกำศยำนและบริษัทต่ำงๆที่ด ำเนิน
กิจกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆกับอำกำศยำน ท ำให้ช่องทำงเข้ำ-ออกช่องทำงนี้มีคนใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำกตลอดทั้งวันและช่องทำงที่
เปิดให้รถเข้ำพื้นที่สนำมบินเปิดแค่ 1 ช่องทำงเข้ำ-ออก เนื่องจำกต้องตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่กำรท่ำอำกำศยำนอย่ำงละเอียดในกำร
เข้ำไปปฏิบัติงำน ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนในพื้นที่สนำมบินเช่นกัน  

ข้อดี ประตูทำงเข้ำอยู่ไกลออกไปจำกส ำนักงำนนิดหน่อยท ำให้เข้ำ-ออกพื้นที่สนำมบินได้ใกล้พอควรพนักงำนเข้ำ-ออกได้
สะดวก พนักงำนจำกหน่วยงำนอื่นๆใช้บริกำรช่องทำงเข้ำ-ออกนี้เป็นจ ำนวนมำก  

ข้อเสีย ลำนจอดรถช่ัวครำวค่อนข้ำงจะไกล กำรเดินทำงมำที่จอดรถเพื่อน ำรถไปปฏิบัติงำนใช้เวลำในกำรเดินทำงนำน มีรถ
ให้บริกำรจำกหน่วยงำนอื่นๆเข้ำ-ออกเป็นจ ำนวนมำกเช่นกัน ช่องทำงเดินรถเปิดแค่ช่องทำงเดียวท ำให้รถเข้ำ-ออกล่ำช้ำเช่นกัน มีรถ
ขนำดใหญ่เข้ำ-ออกพื้นที่มำกพอสมควร ทำงเข้ำ-ออก มีขนำดคับแคบพอดีกับตัวรถต้องระมัดระวังรถที่ให้บริกำรจำกหน่วยงำนอื่น 

แบบที่ 3 จะเป็นช่องทำงที่ไกลออกไปพอสมควร แต่บริษัทต่ำงๆที่ด ำเนินกิจกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ กับอำกำศยำนก็ใช้
ช่องทำงที่ 3 เข้ำ-ออก มำก ท ำให้มีทั้งรถและคนเข้ำ-ออกช่องทำงนี้ ท ำให้มีกำรใช้บริกำรช่องทำงนี้น้อยกว่ำช่องทำงเข้ำที่ 1-2 
ช่องทำงที่เปิดให้รถเข้ำพื้นที่สนำมบินเปิดแค่ 1 ช่องทำงเข้ำ-ออก เนื่องจำกต้องตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่กำรท่ำอำกำศยำนอย่ำงละเอียดใน
กำรเข้ำไปปฏิบัติงำนทั้งคนและรถ ท ำให้มีควำมสะดวกขึ้นมำในระดับหนึ่งของกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนในพื้นที่สนำมบินเช่นกัน  

ข้อดี กำรตรวจสอบบุคคลเข้ำไปปฏิบัติงำนในสนำมบินท ำได้รวดเร็วเนื่องจำกคนไม่ค่อยเยอะช่องทำงกำรขับรถเข้ำไป
ปฏิบัติงำนในสนำมบินมี 1 ช่องทำงกำรเดินรถเช่นกัน  

ข้อเสีย จำกตึกส ำนักงำนเดินทำงเข้ำสนำมบินค่อนข้ำงไกลพอสมควร ใช้เวลำในกำรเดินทำงนำนพอสมควรกว่ำจะถึงช่อง
ทำงเข้ำสนำมบิน มีรถเข้ำ-ออกจ ำนวนไม่มำกเท่ำไรแต่จะมีรถบรรทุกจำกส่วนงำนอื่น ๆ ใช้เข้ำ-ออกช่องทำงนี้เหมือนกัน จำกตึก
ส ำนักงำนเดินทำงเข้ำสนำมบินค่อนข้ำงไกลพอสมควร ใช้เวลำในกำรเดินทำงนำนพอสมควรกว่ำจะถึงช่องทำงเข้ำสนำมบิน มีรถเข้ำ-
ออกจ ำนวนไม่มำกเท่ำไรแต่จะมีรถบรรทุกจำกส่วนงำนอื่น ๆใช้เข้ำ-ออกช่องทำงนี้เหมือนกัน ทำงเข้ำ-ออก มีขนำดคับแคบพอดีกับ
ตัวรถต้องระมัดระวังรถที่ให้บริกำรจำกหน่วยงำนอื่นด้วย 

แบบที่ 4 เนื่องจำกใช้เวลำในกำรเข้ำพื้นที่สนำมบินน้อยกว่ำผังเดิมและผังที่ออกแบบมำใหม่ เพรำะระยะทำงค่อนข้ำงไกล
จำกตัวอำคำรส ำนักงำนและไม่ค่อยมีบริษัทที่ให้บริกำรภำคพื้นอำกำศยำนใช้บริกำรช่องทำงนี้เข้ำ-ออก จึงท ำให้ใช้เวลำเข้ำ-ออกพื้นที่
สะดวกที่สุด และยังใกล้พื้นที่ที่เครื่องอำกำศยำนเข้ำหลุมจอด เพรำะงำนให้บริกำรเติมน้ ำมันอำกำศยำนต้องมีควำมปลอดภัยและ
รวดเร็วในกำรให้บริกำร จึงได้ท ำกำรออกแบบวำงผังใหม่และปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้ทันต่อกำรให้บริกำรต่ออำกำศยำน 

ข้อดี พนักงำนเข้ำปฏิบัติงำนในสนำมเข้ำ-ออกช่องทำงนี้น้อยมำกส่วนใหญ่มีเฉพำะรถของเจ้ำหน้ำที่กำรท่ำอำกำศยำนเข้ำ-
ออก1ช่องทำง ,ช่องทำงเข้ำ-ออกที่ 4 เปิดช่องทำงกำรเดินรถ 2 ช่องทำงท ำให้มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำพื้นที่, รถจำกหน่วยงำน
อื่นๆที่ให้บริกำรอำกำศยำนเข้ำออกน้อยมำกเนื่องจำกกำรเดินทำงที่ไกลมำกกว่ำช่องทำงที่ 1-2-3 

ข้อเสีย จำกตึกส ำนักงำนเดินทำงเข้ำสนำมบินไกลมำกใช้เวลำในกำรเดินทำงนำนพอสมควรกว่ำจะถึงช่องทำงเข้ำสนำมบิน 
มีรถเข้ำ-ออกจ ำนวนไม่มำกเท่ำไรแต่จะมีรถบรรทุกจำกส่วนงำนอื่นๆใช้เข้ำ-ออกช่องทำงนี้เหมือนกัน ทำงเข้ำ-ออก มีขนำดคับแคบ
พอดีกับตัวรถต้องระมัดระวังรถที่ให้บริกำรจำกหน่วยงำนอื่นด้วย 

 

ตำรำงที่ 4 สรุปผลเปรียบเทียบระหว่ำงผังเดิมกับผังใหม่แต่ละแบบ 
แผนผัง เวลา ระยะทาง(กม.) ปริมาณน้้ามันที่ใช้ไป 

แผนผังเดิม 3.30 11.665 70 
แผนผังที่ 1 3.28 10.665 64 
แผนผังที่ 2 3.00 9.865 59 
แผนผังที่ 3 2.71 8.965 54 
แผนผังที่ 4 2.16 8.365 50 
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3. ผลการวิจัย 
 สรุปได้ว่ำหลังจำกกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรให้บริกำรน้ ำมันอำกำศยำน โดยกำรประยุกต์และปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนบำง
ขั้นตอนให้กระชับมำกยิ่งขึ้น  จะช่วยท ำให้ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ไม่จ ำเป็นออกจำกกำรปฏิบัติงำนจริง และลดกำรสิ้นเปลือง
เวลำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพสูงสุด เนื่องจำกกำรให้บริกำรต่ออำกำศยำนจะต้องมีควำมปลอดภัย  
สะดวก  และรวดเร็ว จึงได้ท ำกำรปรับปรุงแผนผังใหม่ก็เพื่อให้มีควำมรวดเร็วและสะดวกต่อพนักงำนที่จะเข้ำไปปฏิบัติงำนในพื้นที่
กำรท่ำอำกำศยำน ดังแสดงในรูปที่ 3 และตำรำงที่ 3 
 
ตำรำงที่ 3 ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเติมน้ ำมันอำกำศยำนแบบใหม่ (แบบที่ 4) 

ล้าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สัญลักษณ์ 

เวลา(นาที) ระยะทาง(เมตร) 
 ⇨ D Δ  

1 กำรเข้ำไปปฏิบัติงำนในสนำมบิน      7 /200 
2 กำรเตรียมตัวเพื่อออกไปปฏิบัติงำน       26 6050 
3 ขับรถออกไปปฏิบัติงำนที่หลุมจอดอำกำศยำน      14 1000 
4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเติมน้ ำมันอำกำศยำน      105 65 
5 ขับรถกลับลำนจอดรถภำยในสนำมบิน      11 1050 
6 เดินทำงเข้ำพักในห้องปฏิบัติกำร      1 50 

รวม 2.16 8,365 
 
  สรุปผลกำรปรับปรุงดังแสดงในตำรำงที่ 3 พบว่ำแผนผังแบบใหม่ (แบบที่ 4) ใช้เวลำ 2.16 นำที ระยะทำง 8.365 กม. 
ปริมำณน้ ำมันที่ใช้ไป 50 ลิตร สำมำรถลดระยะเวลำกำรท ำงำนและระยะทำงเข้ำไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 3 ตัวอย่ำงแผนผังใหม่ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรเติมน้ ำมันอำกำศยำน 
 

4. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 แนวคิดทฤษฎีของไคเซ็น คือ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ไม่จ ำเป็นออกจำกกำรปฏิบัติงำนจริง  และลดกำรสิ้นเปลืองเวลำ
ในกำรปฏิบัติงำน  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพสูงสุด  เนื่องจำกกำรให้บริกำรต่ออำกำศยำนจะต้องมีควำมปลอดภัย  สะดวก  
รวดเร็วและแข่งขันกับเวลำ SLP ก็ถือเป็นทำงเลือกหนึ่งที่ใช้ในกำรจัดกำรกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนในพื้นที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิกับ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนโดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้ขบวนกำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพ สำมำรถลดเส้นทำงกำรท ำงำนที่มีควำมสลับซ้อนให้
กระชับมำกยิ่งขึ้นรวมทั้งลดเวลำและเส้นทำงกำรเคลื่อนที่ งำนวิจัยนี้ได้น ำไปประยุกต์จัดกำรแผนกบริกำรน้ ำมันอำกำศยำน ซึ่งพบว่ำ
สำมำรถแก้ไขจัดกำรอีกทั้งยังน ำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่นได้  เพื่อก่อให้เกิดคุณค่ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 กรณีศึกษำนี้เป็นกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรตำมแนวทำงของไคเซ็น เปรียบเทียบผลก่อนและหลังกำรปรับปรุง  
พบว่ำสำมำรถลดระยะเวลำกำรท ำงำนและระยะทำงเข้ำไปปฏิบัติงำน อีกทั้งยังลดควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุที่อำจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและตอบสนองกำรบริกำรลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
5. กิตติกรรมประกาศ 
 งำนวิจัยฉบับนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ผู้จัดท ำจึงใคร่ขอแสดง
ขอบคุณบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท ำให้กรณีศึกษำนี้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยในช้ันเรียน 
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บทคัดย่อ 
        กำรลดหรือจ ำกัดระยะเวลำในกำรขนถ่ำยช้ินงำนและกระบวนกำรขนถ่ำยที่ไม่จ ำเป็น สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพของกำรผลิต
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ งำนวิจัยนี้ ได้น ำเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงผังโรงงำนกรณีศึกษำโรงงำนอิเล็กทรอนิกส์  โดยประยุกต์ใช้
หลักกำรของกำรวำงแผนผังโรงงำนอย่ำงมีระบบ (The Systematic Layout Planning Pattern: SLP) โดยกำรวำงผังห้องล้ำงช้ินงำน 
(washing room) และในส่วนของกระบวนกำรผลิตช้ินส่วนฮำร์ดดิส  โดยงำนวิจัยนี้ได้ปรับปรุงผังโรงงำนใหม่ 2 แบบ หลังจำกท ำกำร
ประเมินประสิทธิภำพของผังโรงงำนใหม่ที่ได้เปรียบเทียบผลก่อนและหลังกำรปรับปรุงพบว่ำ ผังโรงงำนใหม่มีประสิทธิภำพดีกว่ำ
ผังโรงงำนเดิม กำรปรับปรุงผังโรงงำนสำมำรถลดเวลำกำรขนถ่ำยและกระบวนกำรไหลของช้ินงำนลงได้จำก 237 นำที เป็น 197 นำที 
คิดเป็น 16.87 % อีกทั้งยังลดระยะทำง จำกเดิม 60 เมตร เป็น 55 เมตร คิดเป็น 8.33 %  ซึ่งมีผลกระทบต่อเวลำในกระบวนกำร
ผลิตโดยรวม 
ค าส าคัญ : กำรวำงผังโรงงำน, เพิ่มประสิทธิภำพของกำรผลิต 

Abstract 
  Shortening and eliminating unnecessary material handling processes can increase productivity efficiently. 
The purpose of this research is to present a method to improve plant layout in Electronics factory based on The 
Systematic Layout Planning Pattern (SLP) by designing the washing room and hard disk production process. Two 
new plant layouts were proposed in this study. The performance of the proposed and existing layout were 
evaluated. The new layout improved the performance of the existing layout. It reduced the handling process 
time from 237 minutes to 197 minutes (16.78% reduction) and reduced distance from 60 meters to 55 meters 
(8.33% reduction) which could affect the overall production process 
Keywords : systematic layout planning, increase productivity 
 
1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 ปัจจุบันโรงงำนนิเด็ค อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จ ำกัด ได้ด ำเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือช้ินส่วนฮำร์ดดิส 

คอมพิวเตอร์  โดยได้ท ำกำรผลิตช้ินส่วนฮำร์ดดิสคอมพิวเตอร์ประมำณ 50 รูปแบบ โดยรับผลิตให้กับบริษัทช้ันน ำด้ำนเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทกรณีศึกษำ นั้น ได้รับกำรยอมรับและควำมเช่ือมั่นจำกลูกค้ำ ในกำรผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์มำเป็นอันดับ
1 ของเครือข่ำยผู้ผลิตช้ินส่วนฮำร์ดดิสคอมพิวเตอร์ และเริ่มมีปริมำณกำรผลิตช้ินส่วนเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ต้องมี
กำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน  

 ปัญหำของบริษัทท่ีพบมำกท่ีสุดคือเรื่องกระบวนกำรผลิตที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงมีปรับกระบวนกำรผลิตในโรงงำนและ
ออกแบบผังโรงงำน  เพื่อจัดต ำแหน่งที่มีควำมสัมพันธ์กันในกำรท ำงำนที่ดี  เป็นกำรลดกระบวนกำรท ำงำนที่ซับซ้อน  กำรออกแบบ
และปรับปรุงโรงงำนช่วยลดขั้นตอนกำรท ำงำน  มีทรัพยำกรส ำหรับกำรผลิตและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ  ส ำหรับสนับสนุน
กำรผลิตอย่ำงพอเพียง  และช่วยให้ธุรกิจด ำเนินต่อไปได้ด้วยผลก ำไรที่ดี 

1.2  วัตถุประสงค ์
 เพื่อลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนให้กับผู้ปฏิบัติงำนในส่วนของกำรขนถ่ำยชิ้นงำนสู่กระบวนกำรผลิตและจัดระเบียบ

เส้นทำงของกำรขนถ่ำยล ำเลียงช้ินงำนเกิดประโยชน์มำกที่สุด 
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1.3  ขอบเขตงานวิจัย 
 กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ (Simulation) โดยใช้ข้อมูลจริงและประมวลผลผ่ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส ำหรับเป็นแนวทำง

ในกำรตัดสินใจ 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

2.1  ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 กำรวำงผังโรงงำน (Plant  Layout) หรือกำรจัดต ำแหน่งของเครื่องจักร วัตถุดิบ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสนับสนุน

กำรผลิตที่เหมำะสม  จึงจ ำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหำให้เกิดควำมเหมำะสม สมศักดิ์ ตรีสัตย์ (2531) กำรวำงผังโรงงำน
ที่ดี  ที่ได้รับเลือกจำกแผนกำรต่ำงๆ  ที่มีอยู่หลังจำกที่ได้ท ำกำรประเมินผล ในบำงปัญหำที่เกี่ยวกับระบบกำรขนถ่ำยวัสดุ  ก็คือ  
ผังโรงงำนที่มีกำรขนถ่ำยวัสดุน้อยทีสุ่ด หรืออีกปัญหำหนึ่งที่ยึดถือเรื่องค่ำใช้จ่ำยภำยในโรงงำนทั้งหมดเป็นเกณฑ์ ชัยนนท์ ศรีสุภินำนนท์ 
(2541) กำรจัดผังโรงงำนที่เหมำะสมก็คือ กำรที่ต้องท ำให้เสียค่ำใช้จ่ำยภำยในโรงงำนทั้งหมดต่ ำสุด และเพื่อท ำให้กำรผลิตมี
ประสิทธิภำพสูง หลังจำกที่เรำได้เลือกท ำเลที่ตั้งโรงงำน และได้ท ำกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนเรียบร้อย  ผู้บริหำรจะเริ่มวำงแผน
จัดกำรโรงงำน เพื่อช่วยให้กระบวนกำรผลิตเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยในกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุเข้ำสู่ระบบกำรผลิต
น้อยที่สุด และกำรวำงผังโรงงำนที่ดีถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ซึ่งงำนนี้ผู้บริหำรและวิศวกรโรงงำนจะต้องร่วมมือกันท ำงำน
อย่ำงใกล้ชิด จึงจะท ำให้งำนส ำเร็จลงได้ด้วยดี นอกจำกนั้น พัชรี ช่วยประดิษฐ์ (2552) กำรประยุกต์กำรจัดกลุ่ม ABC ของสินค้ำคงคลัง 
(ABC Analysis)  มำใช้ก ำหนดต ำแหน่งจัดวำงสินค้ำ เนื่องจำกรำยกำรสินค้ำมีอัตรำกำรเข้ำออกที่ต่ำงกัน บำงรำยกำรถูกเก็บไว้นำน 
ไม่มีกำรเคลื่อนไหว บำงรำยกำรมีกำรหมุนเวียนเข้ำออกตลอดเวลำโดยจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม  โดยสินค้ำที่มีอัตรำกำรหมุนเวียนเข้ำ
ออกเป็นประจ ำจะถูกจัดเก็บใกล้กับทำงเข้ำออก อีกท้ัง แววดำว สมำนพันธ์ (2553) ได้ศึกษำและเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงผัง
โรงงำนส ำหรับกระบวนกำรผลิตช้ินส่วนฮำร์ดดิสในส่วนของ Clean Room โดยประยุกต์ใช้หลักกำรของกำรวำงผังโรงงำนอย่ำงมี
ระบบ (Systematic Layout Planning - SLP) โดยใช้เทคนิคกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ด้วยโปรแกรมจ ำลองสถำนกำรณ์ และพรเทพ 
แก้วเช้ือ (2554) พร้อมคณะ ได้ศึกษำกำรวำงผังโรงงำนเพื่อออกแบบผังโดยเพิ่มพื้นที่ว่ำงให้เกิดควำมยืดหยุ่นในส่วนของกำรผลิต  
โดยด ำเนินกำรปรับปรุงและวำงผังโรงงำนใหม่  โดยใช้ทฤษฏีกำรวำงผังโรงงำนอย่ำงมีระบบ (The Systematic Layout Planning 
Pattern - SLP) มำประกอบกำรปรับปรุงผังโรงงำนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในกำรท ำงำน  จำกทฤษฏีของกำรวำงผังโรงงำนและตัวอย่ำงกำร
ประยุกต์ใช้  คณะผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะประยุกต์ทฤษฏีของกำรวำงผังโรงงำนมำใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ 

2.2  วิเคราะห์ปัญหาของกรณีศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของ SLP  
 2.2.1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ขั้นตอนแรกของกำรวิจัย เป็นกำรศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินงำนวำงผังของบริษัทกรณีศึกษำในด้ำนกำรผลิตช้ินส่วน

ฮำร์ดดิส  โดยมีปริมำณวัสดุที่ขนถ่ำยระหว่ำงแผนกประมำณ 80,000 ช้ิน/วัน  ส่วนเส้นทำงกำรขนถ่ำยทำงโรงงำนใช้เส้นทำงเดียว
และใช้เวลำในกำรขนถ่ำย 237 นำที โดยมีข้อมูลของปัญหำดังนี้ 

  เนื่องจำกห้องล้ำงช้ินงำนมีปัญหำในกำรขนถ่ำยช้ินงำนออกจำกห้องล้ำงช้ินงำน เพรำะเส้นทำงกำรขนถ่ำยมีควำม
ซับซ้อนในส่วนกระบวนกำรผลิตมีปัญหำคือมีเครื่องจ ำนวนมำกกว่ำพื้นที่ห้องผลิตมีกระบวนกำรผลิตที่ยำว  จึงท ำให้สูญเสียเวลำใน
กำรปฏิบัติงำนมำกเกินควำมจ ำเป็น   หลังจำกศึกษำกระบวนกำรของขั้นตอนกำรท ำควำมสะอำดชิ้นงำนและกระบวนกำรผลิต
ช้ินส่วนฮำร์ดดิส พบว่ำเส้นทำงกำรขนถ่ำยล ำเลียงช้ินงำนในห้องล้ำงช้ินงำนและกระบวนกำรผลิตช้ินส่วนฮำร์ดดิส  เป็นกระบวนกำร
ที่ค่อนข้ำงซับซ้อน และใช้พื้นที่กำรผลิตเกินกว่ำพื้นที่ท่ีมีอยู่ 

  ขั้นที ่2 กำรวิเครำะห์กำรไหลของวัสดุ  
  วิเครำะห์กำรไหลของวัสดุระหว่ำงแผนกงำนเชิงปริมำณ โดยใช้แผนภูมิไหลของช้ินงำน Flow process chart และ 

ไดอะแกรมกำรไหล (Flow Diagram) เพื่อท ำให้ทรำบปริมำณและระยะทำงกำรขนถ่ำย และกำรไหลของผังบริษัทก่อนปรับปรุง  
  จำกกำรวิเครำะห์กระบวนกำร ดังแสดงในตำรำงที่1 ประกอบด้วย ขั้นตอนกำรท ำงำนทั้งหมด โดยใช้พื้นที่ทั้งหมด 

277.5 ตำรำงเมตร  และภำพที่ 1 แสดงผังห้องล้ำงช้ินงำนและกระบวนกำรผลิตก่อนปรับปรุง 
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ตำรำงที่ 1 กำรไหลของช้ินงำน (Flow Diagram)ของกำรท ำควำมสะอำดช้ินงำนและกระบวนกำรผลิต 

ล ำดับ รำยกำร 
สัญลักษณ ์ ระยะทำง/

เมตร 
เวลำ/นำที  

 

 

 

 

1 Washing room(ห้องล้ำงช้ินงำน) 
 

    15 47 
2 Rotor line 

 

    15 85 
3 Base assembly line 

 

    10 12 
4 Motor assembly line 

 

    18 90 
5 QC inspection     

 

1 2 
6 Packing Motor 

 

    1 1 
 
  ในภำพที่ 1 จะเห็นได้ว่ำในห้องล้ำงช้ินงำน มีขนำดพื้นที่ในห้องทั้งหมด 165 ตำรำงเมตร แต่กระบวนกำรไหลและกำรขน
ถ่ำยของช้ินงำนมีควำมซับซ้อน  เนื่องด้วยในห้องล้ำงช้ินงำนมี ประตูส่งช้ินงำนออกไม่เหมำะสมกับกระบวนกำรขนถ่ำยช้ินงำน และ
เสียเวลำจำกกำรขนถ่ำยช้ินงำนไปยังกระบวนกำรผลิตถัดไป และในส่วนของกระบวนกำรผลิตนั้นมีเครื่องจักรอยู่ในพื้นที่จ ำนวนที่มำก  
จนท ำให้ใช้พื้นที่เกินกว่ำขนำดพื้นที่ท ำงำนที่มีอยู่ 
 

 
 

 
ภำพที่  1 ผังห้องล้ำงช้ินงำนและกระบวนกำรผลิตก่อนปรับปรุง 
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ขั้นที ่3 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนกงำน 
ขั้นตอนนี้เป็นกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนกงำนเชิงปริมำณ ในรูปของ แผนภูมิควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรม 

(Activity Relation Chart, REL Chart) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังนี้ กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรม  เป็นกำรประเมินเชิง
คุณภำพของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคู่แผนกงำน โดยพิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ควำมสะดวกในกำรท ำงำนเป็นต้น 
โดยจัดท ำในรูป REL Chart ประเมินควำมสัมพันธ์โดยใช้รหัสสระภำษำอังกฤษ เป็น A E I O U โดย A หมำยถึงคู่แผนกมี
ควำมสัมพันธ์สมบูรณ์แบบที่สุด และ U หมำยถึงคู่แผนกมีควำมสัมพันธ์ท่ีไม่ส ำคัญ ดังภำพที ่2 
 
ตำรำงที่ 2 ระยะทำงและ ระยะเวลำในกระบวนกำรผลิต     

กระบวนกำรผลิต ระยะทำง (เมตร) เวลำ (นำที) 
1. Washing room 15 47 
2. กระบวนกำรผลิตช้ินส่วนฮำร์ดดิส 45 190 
 
  ตำรำงที่ 2 แสดงถึงระยะทำงและเวลำในห้องซักล้ำงและกำรบวนกำรผลิตช้ินส่วนฮำร์ดดิสในปัจจุบัน ในกรณีของสัดส่วน
กำรใช้พื้นที่ จำกพื้นที่ washing roomทั้งหมด 165 ตำรำงเมตร มีกำรใช้พื้นที่ทั้งหมด 92.2 ตำรำงเมตร  คิดเป็น 55.87% พื้นที่ว่ำง
ในกำรเดินของพนักงำน 72.8 ตำรำงเมตร  44.12%  และในส่วนของกระบวนกำรผลิตใช้พื้นที่ทั้งหมด 112.5 ตำรำงเมตร มีกำรใช้
พื้นที่ท้ังหมด 78.3 ตำรำงเมตร คิดเป็น 69.6 % พื้นที่ว่ำงในกำรเดินของพนักงำน 34.2 ตำรำงเมตร  30.4% 
 

 
                     

ภำพที่ 2 ภำพควำมสัมพันธ์ของกิจกรรม 
 
  จำกแผนภำพควำมสัมพันธ์ในภำพที่ 2 สรุปได้ว่ำกำรปรับปรุงผังโรงงำนนี้ได้ให้ควำมส ำคัญดังนี้   
  A = 15, E = 25, I = 5, O = 5 และ U=122 
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  ขั้นที ่4 กำรสร้ำงผังทำงเลือก 
  ข้อมูลจำก Combined Activity Relationship Chart จะน ำมำสร้ำงเป็น Activity Relationship Diagram ซึ่งจะใช้เป็น
แนวทำงในกำรพิจำรณำเลือกผังทำงเลือกที่แตกต่ำงกัน จ ำนวน 2 แบบ พร้อมทั้งท ำกำรวิเครำะห์ผังแต่ละแบบในด้ำนระยะทำง
ระหว่ำงกระบวนกำรผลิตและท ำกำรปรับปรุงกระบวนกำรไหลของช้ินงำน  หลังกำรวิเครำะห์ปัญหำและกำรปรับปรุงแผนผังแล้ว 
เรำสำมำรถออกแบบแผนผัง โดยแบ่งแผนผังได้สองรูปแบบคือ แผนผังแบบ XX. แผนผังแบบ XY. ดังภำพที่ 3, 4 ตำมล ำดับ 
 

 
 

 
 

ภำพที่ 3  แผนผังแบบ XX 
ค ำอธิบำยกำรออกแบบแผงผังแบบ XX. 
ข้อดี ลดกระบวนกำรที่ซับซ้อนและลดเวลำในส่วนของกำรขนถ่ำยล ำเลียงช้ินงำนจำก washing room ไปยังประตูส่ง

ช้ินงำนจำกเดิมใช้เวลำเฉลี่ย 46 นำที 22.5 วินำที เหลือ 46 นำที 12.5 วินำที อีกทั่งยังช่วยให้สำมำรถใช้พื้นที่ในห้องกำรผลิตโดยไม่ต้อง
ขยำย Clean room และไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรย้ำยเครื่องจักรท ำให้ส่วนของกำรผลิตลดพื้นที่ลงได้ โดยกำร combine machined 
และ reduce table ที่วำงเครื่องจักร จำกเดิมใช้พื้นที่ 112.5 ตำรำงเมตร เหลือ 100 ตำรำงเมตร  และลดเวลำจำกเดิม 190 นำที 
เหลือ 150 นำท ี

ข้อเสีย ท ำให้กำรขนถ่ำยช้ินงำนออกเครื่องล้ำงช้ินงำน  W1, W2 และ W3 โดยใช้ประตูส่ง Base ทำงเดียว  อำจท ำให้กำรส่ง
ช้ินงำนล่ำช้ำ  และรถเข็นที่น ำมำจอดรอรับช้ินงำนหลังล้ำงช้ินงำนในห้องล้ำงช้ินงำน (washing room)   อำจส่งผลให้เกิดกำรใช้พื้นที่
กำรท ำงำนที่มำกขึ้น   
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ภำพที่ 4  แผนผังแบบ  XY 

 
ค ำอธิบำยกำรออกแบบแผงผังแบบ XY. 
ข้อดี ลดกระบวนกำรท ำงำนที่ซับซ้อนและลดเวลำในกำรท ำงำนจำกเดิมใช้เวลำเฉลี่ย 46 นำที 22.5 วินำที เหลือ 46 นำท ี

12.5 วินำที และท ำให้กำรขนถ่ำยล ำเลียงช้ินงำนในห้องล้ำงช้ินงำน (washing room) เกิดควำมคล่องตัวมำกขึ้น  อีกทั้งยังลด
กระบวนกำรท ำงำนที่ซับซ้อนลง  ท ำให้ยอดกำรผลิตเพิ่มขึ้น 

ข้อเสีย ท ำให้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเคลื่อนย้ำยเครื่องจักรในห้องล้ำงช้ินงำน  (washing room) และรถเข็นที่น ำมำจอดรอรับ
ช้ินงำนหลังล้ำง อำจส่งผลให้เกิดควำมกำรใช้พื้นที่กำรท ำงำนที่มำกขึ้น 
3. ผลการวิจัย 
ตำรำงที่ 3 สรุประยะทำงและระยะเวลำของแผนผังแต่ละแบบ  
กำรจัดวำงผังโรงงำน ระยะทำง (เมตร) ระยะเวลำ (นำที) 
ภำพที ่2 ก่อนปรับปรุง 60 237 
ภำพที ่3 หลังปรับปรุงแบบ XX 55 197 
ภำพที ่4 หลังปรับปรุงแบบ XY 60 232 
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  จำกกำรวิเครำะห์ผังทำงเลือกจ ำนวน 2 แบบ จะน ำมำประเมินเพื่อคัดเลือกผังที่เหมำะสมที่สุด ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์
องค์ประกอบ (Factor Rating Analysis) อันประกอบด้วย ระยะทำงและเวลำ จะเห็นได้ว่ำภำพที่ 3 และภำพที่ 4 เมื่อท ำกำรประเมิน
ประสิทธิภำพของผังโรงงำนใหม่ที่ได้เปรียบเทียบผลก่อนและหลังกำรปรับปรุงพบว่ำผังโรงงำนแบบ XX.  และแบบ XY. สำมำรถลด
เวลำและระยะทำงกำรขนถ่ำยช้ินงำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพิ่มขนำดพื้นที่ว่ำงมำกขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ำผังโรงงำนที่ปรับปรุงทั้งสอง
แบบมีประสิทธิภำพมำกกว่ำผังโรงงำนปัจจุบัน แต่ผังโรงงำนแบบ XX จะช่วยลดระยะทำงและลดเวลำในกำรขนถ่ำยช้ินงำนและ
กระบวนกำรผลิตได้ดีที่สุด รวมถึงกำรลดปัญหำในเรื่องของกำรใช้พื้นที่ในกระบวนกำรผลิตที่เกินพื้นที่ที่มีอยู่  ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องควร
พิจำรณำถึงผลดีและผลเสียของแต่ละทำงเลือก รวมถึงควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนเพื่อกำรตัดสินใจในกำรปรับปรุงผังโรงงำน 
  จำกกำรปรับปรุงผังโรงงำนใหม่สมำชิกในกลุ่มเลือกแนวทำงตำมภำพที่  3 สำมำรถสรุปได้ว่ำหลังจำกมีปัญหำในกำรขน
ถ่ำยช้ินงำนออกจำกห้องล้ำงช้ินงำน(Washing room) เพรำะเส้นทำงกำรขนถ่ำยมีควำมซับซ้อน  เสียเวลำในกำรยกช้ินงำนจำกโต๊ะ
วำงช้ินงำน  จึงมีกำรปรับปรุงเส้นทำงกำรขนถ่ำยในห้องล้ำงช้ินงำน โดยกำรปรับทิศทำงกำรขนถ่ำยช้ินงำนออกจำกห้องล้ำงช้ินงำน 
และน ำรถเข็นที่ขนถ่ำยช้ินงำนมำวำงช้ินงำนแทนโต๊ะวำงช้ินงำน  ท ำให้กำรขนถ่ำยช้ินงำนรวดเร็วขึ้น  สำมำรถลดเวลำจำกเดิมที่ใช้
เวลำในกำรขนถ่ำยช้ินงำนในห้องล้ำงช้ินงำน เฉลี่ยแล้ว 46 นำที 22.5 วินำที เหลือ 46 นำที 12.5 วินำที  คิดเป็น 0.21 % ในส่วน
ของห้องผลิตมีเครื่องจักรจ ำนวนมำกกว่ำพื้นท่ีห้องผลิต ท ำให้มีปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้พื้นท่ีเกิน จึงปรับปรุงลดขั้นตอนลงท ำให้
กระบวนกำรผลิตท ำงำนได้รวดเร็วขึ้น  และลดพื้นที่ส่วนเกิดในกำรวำงเครื่องจักรได้โดยกำร combine machined และ reduce 
table ที่วำงเครื่องจักร  อีกทั้งยังลดเวลำจำกเดิม190 นำที  ลดเหลือ 150 นำที  คิดเป็น 21.05 % ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่ำ
กำรปรับปรุงแบบ XX  นั้นมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนที่เหมำะสมกับโรงงำน 
4. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  กำรปรับปรุงผังโรงงำนในห้องล้ำงช้ินงำนของบริษัทนิเด็ค  อิเล็กทรอนิกส์นั้น ทั้งสองแบบมีข้อดีและข้อเสียต่ำงกันเพียง
เล็กน้อย  ซึ่งสำมำรถลดเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและลดควำมซับซ้อนได้ดีทั้งสองแบบแต่จะได้ผลดีมำกน้อยเพียงใดคงขึ้นอยู่กับ
ควำมเหมำะสมของพื้นที่ท่ีจะปรับปรุง  ดังนั้นจึงสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในงำนอุตสำหกรรมในลักษณะที่มีรูปแบบหรือมีปัญหำ
ทีค่ล้ำยกันได้  
5. กิตติกรรมประกาศ 
 งำนวิจัยฉบับนี้ได้รับกำรสนับสนุน จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร และ เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยในช้ันเรียน รำยวิชำกำรวำงผัง
โรงงำนอุตสำหกรรม สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
6. เอกสารอ้างอิง 
ชัยนนท์ ศรีสุภินำนนท์. (2541). การออกแบบผังโรงงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิต. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
สมศักดิ์ ตรีสัตย์. (2552). การออกแบบและวางผังโรงงาน. สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).  
พัชรี ช่วยประดิษฐ์และคณะ. (2552). แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง. บัณฑิตวิทยำลัย.มหำวิทยำลัย

หอกำรค้ำไทย. 
แววดำว สมำนพันธ์และคณะ. (2553). การปรับปรุงผังโรงงานเพ่ือจัดสมดุลก าลังการผลิตโดยเทคนิคการจ าลองแบบปัญหาใน

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ. บัณฑิตวิทยำลัย.มหำวิทยำลัยขอนแก่น. 
พรเทพ แก้วเช้ือและคณะ. (2554). การปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษา บริษัท Z จ ากัด. บัณฑิตวิทยำลัย.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

มหำนคร. 
 
 
 
 
 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

274 

การพัฒนาโปรแกรมภาษาช้าง 
Development Elephant program Language 

ศิวาพร  เหมียดไธสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพชรบุรี 76000 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ตั้งอยู่บนความเช่ือที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โปรแกรมภาษาช้าง คือโปรแกรมที่จะท าให้เด็ก

สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ช้าง  โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานโปรแกรม
ที่สามารถสัมผัสและรู้สึกได้  ในการเขียนโปรแกรมจึงไม่ต้องใช้เครื่องมือ ได้แก่จอคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ดและเมาส์ ค าสั่งของ
โปรแกรมภาษาช้าง เป็นชุดค าสั่งในการสั่งงานหุ่นยนต์ช้างประกอบด้วย 5 กลุ่มค าสั่งคือ 1) กลุ่มค าสั่งเดินหน้า 2) กลุ่มค าสั่งถอยหลัง  
3) กลุ่ม ค าสั่งเลี้ยวซ้าย และ 4) กลุ่ม ค าสั่งเลี้ยวขวา 5) กลุ่มค าสั่งเวลา เมื่อเด็กได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาช้างโดยใช้ค าสั่ง
เหล่านี้จะท าให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ช้างให้แสดงพฤติกรรมต่างๆได้ ส่งผลให้เกิดมโนทัศน์ของการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ที่สามารถขยายไปยังการควบคุมสิ่งอื่นๆ มโนทัศน์ของการใช้ การพัฒนาเทคโนโลยี การเรียนรู้ร่วมกัน
ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การเขียนโปรแกรมภาษาช้างรูปแบบนี้จึงแตกต่างจากการเขียนโปรแกรม
ในรูปแบบเดิมๆโดยสิ้นเชิง   
ค าส าคัญ : โปรแกรมที่สัมผัสและรู้สึกได้,  ช้าง  

Abstract 
The research is based on the belief that knowledge the construct by the learner in their own mind. 

The elephant program language for constructing knowledge by the learner is undertake programming to 
control a elephant robot. The elephant program language   developed based on a tangible programming, so 
the tradition input devices are not need. The elephant program language   consists of instruction to control the 
elephant robot. They are five groups including: 1) forward group 2) backward group 3) turn left group 4) ture 
right group 5) timer group. The children can create elephant program language to control the elephant robot 
to achieve different behaviors. The concept to control of the robot and the extent to which control of 
anothers machine can be effective the knowledge to be accquried. The childrenuses the concept and 
development of the technology in collaborative learning to create technology and achieve problem solving. 
Tangible programs are different from tradition programming. 
Keywords : Tangible Program,  Elephant  
 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
  ในปี ค.ศ. 1960 Papert ได้พัฒนาโปรแกรม Logo ส าหรับพัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรม ซึ่งถือได้ว่า
เป็นยุคแรกของการพัฒนาโปรแกรมส าหรับเด็ก โปรแกรมในยุคนั้นจะใช้การพิมพ์โปรแกรมเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างาน
ของวัตถุซึ่ง Papert (1980) เรียกว่า เต่า การเขียนโปรแกรมในสมัยนั้นต้องพิมพ์ค าสั่งด้วยตัวอักษรซึ่งเป็นเรื่องยากส าหรับเด็กที่จะ
ศึกษาและเขียนโปรแกรม แต่ในขณะนั้นก็เป็นเรื่องใหม่ที่เด็กสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ จนกระทั่งเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนผ่านจากยุค CUI (Comnand-User- Interfec) เข้าสู่ยุค GUI (Graphical User Interface) ซึ่งกลายเป็น
มาตรฐานการปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน เป็นการปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ผ่านการคลิกเมาส์ ซึ่งท าให้มีการพัฒนาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเด็กสามารถใช้และเรียนรู้ได้ง่าย เช่นโปรแกรม LogoBlock เป็นโปรแกรมภาษาภาพ 
(iconic programming) ที่ใช้ภาพที่เรียกว่า ไอคอน ส าหรับการพัฒนาโปรแกรม และยังมีโปรแกรม Logo Mindstorm ที่เป็นภาษา
ภาพอุปกรณ์ที่ควบคุมหุ่นยนต์ เป็นต้น ทั้งสองยุคสมัยข้างต้นเป็นการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โดยการโปรแกรมด้วย คีย์บอร์ด 
เมาส์ และจอภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากส าหรับเด็กที่ยังอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ในการเขียนโปรแกรม 
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  ปี ค.ศ 1997  Ishii และคณะ ที่ห้องปฏิบัติการ Tangible Media lab ได้พัฒนาแนวคิดการปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์
ของมนุษย์ (Human- Computer Interactive (HCI)) ซึ่งเรียกว่า การเช่ือมต่อที่สัมผัสและรู้สึกได้ (Tangible Use Interface (TUI))  
เป็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดิจิตอลโดยวัตถุที่สัมผัสและรู้สึกได้ เป็นการเริ่มต้นของยุคการเข้าถึงโลกดิจิตอลที่ปราศจาก คีย์บอร์ด 
เมาส์ และจอภาพ เป็นการเข้าถึงและจัดกระท ากับโลกดิจิตอลผ่านวัตถุที่สัมผัสและรู้สึกได้ ปี ค.ศ. 2000 McNerney ได้น าแนวคิด
ของระบบ TUI มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่สัมผัสและรู้สึกได้ (Tangible Programming) ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เตา 
การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์อัตโนมัติ  ซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรมที่ง่ายที่จะใช้งานส าหรับเด็ก เป็นการพัฒนาแนวคิดโปรแกรมที่สัมผัส
และรู้สึกได้ในการควบคุม ปีค.ศ. 2003 Wyeth and Wyeth ได้พัฒนา อิเล็กทรอนิกส์บล็อก ส าหรับการพัฒนาการเขียนโปรแกรม
ส าหรับเด็ก งานของ  Wyeth and Wyeth เป็นการพัฒนาโปรแกรมง่ายๆและไม่ซับซ้อน เป็นการควบคุมอุปกรณ์ง่ายๆ ปี ค.ศ. 2007 
Horn และ Jacob ยังได้พัฒนา  โปรแกรมภาษาที่สัมผัสและรู้สึกได้ส าหรับควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งเรียกว่า Tern เป็นโปรแกรมที่ใช้
เรียนรู้ในห้องเรียน 
  งานวิจัยแสดงให้เห็นการพัฒนาโปรแกรมภาษาช้าง โดยต้องการให้เด็กสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
ในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาการเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้น  โดยงานวิจัยนี้ใช้เทคโนโลยีที่สัมผัสและรู้สึกได้เป็นฐานของ
การพัฒนาโปรแกรม โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เด็กสามารถใช้โปรแกรมในการควบคุมหุ่นยนต์ช้างโดยปราศจาก คีย์บอร์ด และเมาส์ 
โปรแกรมภาษาช้างที่พัฒนาขึ้นสามารถจับต้องและรู้สึกได้ ง่ายและสะดวกที่จะใช้และมีราคาไม่แพง  
 1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
  1.2.1  เพื่อสร้างโปรแกรมภาษาช้าง 
  1.2.2  เพื่อศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมภาษาช้างกับเด็ก 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1 การออกแบบและสร้างโปรแกรมภาษาช้าง 

 2.1.1 เง่ือนไขความต้องการ  
 2.1.2 ทรัพยากรที่ใช้ 
 2.1.3 การออกแบบ 
 2.1.4 การทดสอบประสิทธิภาพ 

 2.2 ปฎิสัมพันธ์ของเด็กกับโปรแกรมภาษาช้าง 
3. ผลการวิจัย  
 3.1 การออกแบบและสร้างโปรแกรมภาษาช้าง 
  การออกแบบฮาร์ดแวร์โปรแกรมภาษาช้าง ได้ด าเนินการตามแนวคิดทฤษฎีระบบ (system theory) ที่ประกอบด้วย 
อินพุต (input) ได้แก่ เง่ือนไขความต้องการและทรัพยากรในการออกแบบ กระบวนการ (process) ได้แก่ การออกแบบและ
การทดสอบประสิทธิภาพ เอาท์พุต (output) ได้แก่ ผลลัพธ์จากการออกแบบ  
  3.1.1 เงื่อนไขความต้องการ 
    การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาช้าง แนวคิดเบื้องต้นที่ส าคัญ คือ โปรแกรมจะต้องจับต้องและหยิบจับได้ 
ไม่ใช้คีย์บอร์ด หรือ เมาส์ในการเขียนโปรแกรม มีสัญลักษณ์รูปช้างเรียกว่าลูกช้าง เป็นรูปการท างานของค าสั่ง ค าสั่งแต่ละค าสั่งจะมี
โค้ดค าสั่งเพื่อส่งโค้ดรหัสค าสั่งไปยังหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรูปช้าง เช่นเดียวกับค าสั่ง แต่ตัวใหญ่กว่า เรียกว่า แม่ช้าง    
  3.1.2  ทรัพยากรในการออกแบบ 
   ในการออกแบบจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ  ส่วนของค าสั่ง เป็นรูปช้างซึ่งเรียกว่า ช้างตัวลูก โดยค าสั่งรูปช้าง
แต่ละตัวจะส่งค าสั่งเพื่อให้หุ่นยนต์ช้างตัวแม่แสดงดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 ชุดค าสั่งโปรแกรมภาษาช้างลูกช้างและหุ่นยนต์แม่ช้าง 
 
  3.1.3  การออกแบบ 
   การออกแบบโปรแกรมภาษาช้างจะท าการออกแบบโดยใช้บอร์ด Raja Duino V1.2 ที่ออกแบบโดยโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ แสดงบอร์ดดังภาพที่  2  
 

 
 

ภาพที่ 2 บอร์ด Raja Duino V1.2 

 
 

ภาพที่ 3 บล็อกไดอะแกรมโปรแกรมภาษาช้างลูกช้าง 
 
  ระบบการท างานของโปรแกรมภาษาช้างแสดงดังภาพที่ 3 เริ่มจากการกดสวิตซ์เริ่มต้นการท างานสวิตซ์ที่กดจะส่งค่าสวิตซ์
ไปที่บอร์ด Raja Duino เพื่อประมวลผลข้อมูล  ในการประมวลผล จะได้เอ้าท์พุต 3 ทางคือ เสียงออกทางล าโพง การแสดงผลจากจอ 
LCD และรหัสข้อมูลส่งไปยังหุ่นยนต์ตัวแม่ช้าง ซึ่งภาพภายในรหัสค าสั่งลูกช้างแสดงดังภาพที่ 4   
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ภาพที่ 4 ภายในรหัสลูกช้าง 
 
  การทดสอบเบื้องต้นสามารถทดลองการท างานดังภาพที่ 5 เป็นการทดสอบค าสั่งเวลา โดยเมื่อกดสวิตซ์ที่หน้าจอของตัว
ช้างจะแสดงข้อความภาษาอังกฤษค าว่า 2 SEC หมายความว่า รหัสค าสั่งลูกช้างจะส่งข้อมูล เวลา 2 วินาทีไปยังแม่ช้าง 
 

 
 

ภาพที่ 5 การทดสอบเบื้องต้นรหัสค าสั่งลูกช้าง 
 

  ในการออกแบบได้ออกแบบชุดค าสั่งไว้ท้ังหมด 5 ค าสั่งดังนี ้
    ค าสั่งเดินหน้า ค าสั่งนี้จะสร้างเป็นลูกช้างมีสีเขียวที่ตาของลูกช้างจะมีจอ LCD ปรากฏข้อความค าว่า Elephant 1 
ในบรรทัดที่ 1 และในบรรทัดที่ 2 จะแสดงข้อความค าว่า Press key เมื่อมีการกดสวิตซ์ ที่ท้องช้าง ค าสั่งลูกช้างจะส่งข้อมูลค าสั่ง
เดินหน้าไปยังหุ่นยนต์แม่ช้าง และที่จอ LCD จะแสดงข้อความค าว่า Forward ซึ่งหมายถึงการเดินหน้า ดังภาพที่  6 
 

 
 

ภาพที่ 6  ชุดค าสั่งภาษาช้างเดินหน้า 
 
  ค าสั่งถอยหลัง ค าสั่งนี้จะสร้างลูกช้างสีเขียวเช่นเดียวกับค าสั่งเดินหน้า ท่ีตาของช้างจะแสดงผลด้วยจอ LCD ค าว่า 
Elephant 3 ในบรรทัดแรกส่วนบรรทัดที่ 2 แสดงข้อความค าว่า Press เมื่อมีการกดสวิตซ์ที่ท้องช้าง ค าสั่งจะถูกส่งไปยังหุ่นยนต์
ช้างตัวแม่ และแสดงข้อความค าว่า Backward ที่จอ LCD ที่ตาช้างด้วยแสดงดังภาพที่ 7  
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ภาพที่ 7 ชุดค าสั่งภาษาช้างถอยหลัง 
 
  ค าสั่งเลี้ยวซ้าย  ค าสั่งนี้สร้างเป็นค าสั่งลูกช้างสีฟ้า ที่ตาของช้างจะแสดงผลด้วยจอ LCD ค าว่า Elephant 4 ในบรรทัดแรก
ส่วนบรรทัดที่ 2 แสดงข้อความค าว่า Press key เมื่อมีการกดสวิตซ์ที่ท้องช้าง ค าสั่งจะถูกส่งไปยังหุ่นยนต์ช้างตัวแม่ และแสดงข้อความ  
ค าว่า Turn Left 0 ที่จอ LCD ที่ตาช้างด้วยแสดงดังภาพที่ 8   
 

 
 

ภาพที่ 8  ชุดค าสั่งภาษาช้างเลี้ยวซ้าย 
 
  ค าสั่งเลี้ยวขวา  ค าสั่งนี้สร้างเป็นค าสั่งลูกช้างสีเทา ที่ตาของช้างจะแสดงผลด้วยจอ LCD ค าว่า Elephant 5 ในบรรทัด
แรกส่วนบรรทัดท่ี 2 แสดงข้อความค าว่า Press key เมื่อมีการกดสวิตซ์ที่ท้องช้าง ค าสั่งจะถูกส่งไปยังหุ่นยนต์ช้างตัวแม่ และ
แสดงข้อความค าว่า Turn Right 90 ที่จอ LCD ที่ตาช้างด้วยแสดงดังภาพที่ 9  
 

 
 

ภาพที่ 9 ชุดค าสั่งภาษาช้างเลี้ยวขวา 
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  ค าสั่งเวลา ค าสั่งนี้สร้างเป็นค าสั่งลูกช้างสีฟ้า ที่ตาของช้างจะแสดงผลด้วยจอ LCD ค าว่า Elephant 2 ในบรรทัดแรก
ส่วนบรรทัดที่ 2 แสดงข้อความค าว่า Press key เมื่อมีการกดสวิตซ์ที่ท้องช้าง ค าสั่งจะถูกส่งไปยังหุ่นยนต์ช้างตัวแม่ และ
แสดงข้อความค าว่า Turn Right 90 ที่จอ LCD ที่ตาช้างด้วยแสดงดังภาพที่ 10  
 

 
 

ภาพที่ 10  ชุดค าสั่งภาษาช้างแสดงค่าเวลา 
 
  3.1.4  การทดสอบประสิทธิภาพ ในการทดสอบผู้วิจัยท าการทดสอบการท างานของระบบที่สร้างขึ้น เป็นการทดสอบระยะ
การอ่านค่าข้อมูลรหัสจากค าสั่ง โดยผลการทดสอบมีดังต่อไปนี้  
   ในการทดสอบผู้วิจัยท าการทดสอบการท างานของระบบที่สร้างขึ้น เป็นการทดสอบการสั่งงานโดยการส่งรหัสไปยัง
หุ่นยนต์แม่ช้าง และ การปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับโปรแกรมภาษาช้าง โดยผลการทดสอบมีดังต่อไปนี้  
   การทดสอบการสั่งงาน  การทดสอบนี้จะท าการทดสอบที่ละค าสั่งว่าแต่ละค าสั่งมีการส่งข้อมูลไปยังหุ่นยนต์แม่ช้าง
ได้ถูกต้องทุกครั้งหรือไม่  การทดสอบเป็นกลุ่มค าสั่ง การท างานของค าสั่งเป็นแบบต่อเนื่องโดยมีการทดสอบดังนี้  
   1) การทดสอบ  1 ค าสั่ง การทดสอบ 1 ค าสั่งจะท าการกดสวิตซ์ดังภาพที่ 11 เพื่อให้ รหัสค าสั่งลูกช้างส่งค าสั่ง
ไปยังแม่ช้าง ผลการทดสอบจะท าการกดสวิตซ์จ านวน 10  ครั้ง พบว่ารหัสค าสั่งลูกช้างสามารถส่งค าสั่งไปให้แม่ช้างได้ทั้ง 10  ครั้ง   
 

 
 

ภาพที่ 3.11  ทดสอบค าสั่ง 1 ค าสั่ง 
 
   2) การทดสอบ 2 ค าสั่ง ค าสั่งเดินหน้า  2  วินาทีแล้วหยุด  ส าหรับการทดสอบค าสั่งนี้ จะใช้ค าสั่งลูกช้างจ านวน 
2 ค าสั่งคือ ค าสั่งเดินหน้า 1 ค าสั่ง และค าสั่ง ก าหนดเวลาการเคลื่อนที่ 1 ค าสั่ง เนื่องจากในการออกแบบผู้วิจัยได้ออกแบบค าสั่ง
ให้ค าสั่งเดินหน้าจะต้องท างานคู่กับค าสั่งเวลาการเคลื่อนที่เสมอ ค าสั่งลูกช้างกับแม่ช้างแสดงดังภาพที่ 12 
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ภาพที่ 12  ทดสอบโปรแกรมภาษาช้าง 2 ค าสั่ง 
 
   3) การทดสอบ เดินหน้า 2 วินาทีแล้วหยุด การทดสอบค าสั่งนี้วัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบการท างานร่วมกัน
ระหว่างค าสั่ง 2 ค าสั่ง คือค าสั่งเดินหน้า(Forward) และค าสั่งเวลา (2SEC) แสดงดังภาพที่ 13 การทดสอบจะท าการทดสอบจ านวน 
10 ครั้ง ผลการทดสอบพบว่า ทั้ง 2 ค าสั่งสามารถส่งค าสั่งไปยังแม่ช้างได้ถูกต้องทั้ง 10  ครั้ง  
 

 
 

ภาพที่ 13 ข้อความค าสั่งเมื่อกดสวิตซ์ 
 
   4) การทดสอบ ถอยหลัง 2 วินาทีแล้วหยุด แสดงดังภาพที่ 14 การทดสอบค าสั่งนี้เป็นอีกค าสั่งหนึ่งที่ประกอบด้วย
ค าสั่งถอยหลังแล้วตามด้วยระยะเวลาถอยหลัง  ซึ่งคล้ายกับค าสั่งเดินหน้า 2 วินาที การทดสอบจะท าการทดสอบค าสั่งจ านวน 
10  ครั้ง ผลการทดสอบพบว่า ค าสั่งถอยหลัง 2 วินาที  สามารถส่งค าสั่งไปยังหุ่นยนต์ช้างตัวแม่ได้ 10 ครั้งได้ถูกต้อง 
 

 
 

ภาพที่ 14 ชุดค าสั่งถอยหลัง 2 วินาท ี
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3.2 การศึกษาการปฏิสัมพันธ์โปรแกรมภาษาช้างกับเด็ก 
  การศึกษาปฏิสัมพันธ์กับเด็ก  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปฏิสัมพันธ์เด็กกับโปรแกรมภาษาช้างที่ออกแบบและสร้างขึ้นโดยให้
เด็กได้เล่นโดยอิสระในการควบคุมหุ่นยนต์แม่ช้าง พบว่า เด็กสามารถที่จะใช้ค าสั่ง 5 ค าสั่งในการควบคุมหุ่นยนต์ช้างให้เดินหน้า  
เลี้ยวขวา เลี้ยวซ้าย ถอยหลังได้  ซึ่งปกติแล้วในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โดยทั่วไปแล้วเด็กระดับนี้จะไม่สามารถเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจากใช้คีย์บอร์ด หรือเมาส์ค่อนข้างล าบาก และจะต้องเรียนรู้หลักไวยากรณ์ของ
ภาษานั้นๆ อีก ซึ่งเป็นเรื่องยากมากส าหรับเด็ก แต่ภาษาที่ออกแบบขึ้นจะท าให้เด็กสามารถที่จะน าค าสั่งมาเรียงแบบล าดับเพื่อให้
หุ่นยนต์ช้างท างานตามที่ตนต้องการได้ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการป้อนข้อมูล หรือท าการเขียนโปรแกรมบนจอภาพ
คอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์แสดงดังภาพที่ 15  และภาพที่ 16  
 

 
 

ภาพที่ 15   แสดงการปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมที่สัมผัสและรู้สึกได้ 4 ค าสั่ง 
 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงการปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมที่สัมผัสและรู้สึกได้ 6 ค าสัง่ 
 
  การศึกษาการมีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมภาษาช้างกับเด็กนี้ยังได้ศึกษาในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ดังนี้  

ความสนุก ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมภาษาช้าง ผู้วิจัยจะให้เด็กเล่นกับโปรแกรมภาษาช้างโดยอิสระ
โดยยังไม่มีการอธิบายว่าสิ่งที่ให้เด็กเล่นนั้นสามารถโปรแกรมหุ่นยนต์แม่ช้างได้  พบว่าเด็กจะน าโปรแกรมไปสร้างสรรค์เป็นรูปต่าง ๆ 
ตามจินตนาการ  เช่น น าชุดค าสั่งหุ่นยนต์ลูกช้างและแม่ช้าง ไปสร้างเป็นรถไฟ ความเข้าใจค าสั่ง ผลการวิจัยพบว่าเด็กไม่มี
ความสับสนหรือไม่เข้าใจต่อค าสั่งแต่มีปัญหาในการวางค าสั่งซึ่งกล้องไม่สามารถอ่านค่ารหัสได้  ท าให้เด็กเกิดความเข้าใจผิดว่าค าสั่ง
ที่ใช้งานไม่ใช่ค าสั่งที่ถูกต้อง  

ความเข้าใจค าสั่ง ผลการวิจัย การออกแบบชุดค าสั่งลูกช้างในการทดลองครั้งนี้จะท าการออกแบบค าสั่ง 5 ค าสั่งคือ ค าสั่ง
เดินหน้า  ค าสั่งถอยหลัง  ค าสั่งเลี้ยวซ้าย  ค าสั่งเลี้ยวขวา และค าสั่งเวลา การท าความเข้าใจของเด็ก เด็กจะเล่นและทดลองด้วย
ตนเอง  เด็กจะทดลองวางค าสั่ง 3 ค าสั่งเรียงล าดับคือ ค าสั่งเดินหน้า > ค าสั่งเวลา > ค าสั่งถอยหลัง เด็กจะทดลองกดค าสั่งเดินหน้า
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เพียงค าสั่งเดียว แล้วกดสวิตซ์ที่ตัวหุ่นยนต์แม่ช้างเพื่อให้ท างาน ปรากฏว่าหุ่นยนต์แม่ช้างไม่เดิน จากการสังเกตเด็กพยายามอยู่หลาย
ครั้ง จนกระทั้ง เด็กกดค าสั่งเดินหน้า แล้วตามด้วยค าสั่งเวลา ผลปรากฏว่า หุ่นยนต์ช้างสามารถเดินหน้าเป็นเวลา 2 วินาทีได้   
  ความเข้าใจหลักไวยากรณ์ การเขียนโปรแกรมด้วยระบบเดิมที่ใช้คอมพิวเตอร์ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเข้าใจหลักการของ
ภาษาที่เรียกว่า หลักไวยากรณ์ของภาษา  หลักไวยากรณ์เป็นสิ่งยุ่งยากส าหรับเด็กในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งเด็กในระดับ
นี้ยังไม่สามารถอ่านหนังสือและเขียนหนังสือได้ นอกจากนั้นการที่จะจับเมาส์หรือพิมพ์ตัวอักษรเพื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงเป็นสิ่ง
ที่ยุ่งยากมากส าหรับเด็ก  ด้วยรูปแบบไวยากรณ์ของภาษาแต่ละภาษาที่มีความยุ่งยากและเป็นนามธรรม   

การดีบัก (debug) เมื่อเกิดปัญหาในการเขียนโปรแกรมผู้เริ่มต้นสามารถที่จะมองเห็นความผิดพลาดได้อย่างชัดเจนว่าเกิด
ความผิดพลาดที่จุดไหนเพราะมองเห็นแต่ละค าสั่งได้ โดยผู้วิจัยพบว่าผู้เริ่มต้นเมื่อเกิดปัญหา (บัก) จะนั่งล าดับการเดินของหุ่นยนต์
จากบล็อกและสามารถแก้ปัญหาได้ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจนซึ่งแตกต่างจากการเขียนโปรแกรมแบบเดิมที่มองไม่เห็น  
ต้องใช้ความสามารถมากในการแก้ไขเมื่อเกิดบัก การดีบักจะท าให้ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็ก สร้างกระบวนการ
ในการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างลึกซึ้ง 
4. การอภิปรายผล 

แนวคิดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กแบบจับต้องได้ เป็นแนวคิดหนึ่งที่น าเสนอการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม
การท างานของหุ่นยนต์อีกทางเลือกหนึ่ง โดยผู้วิจัยได้อาศัยกรอบแนวความคิดโปรแกรมที่สัมผัสและรู้สึกได้ ในการออแบบและ
สร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กนี้ จะเขียนโปรแกรมโดยน าโปรแกรมมาเขียนภายนอก
จอคอมพิวเตอร์ โดยปราศจากคีย์บอร์ดและเมาท์ จึงท าให้ต้องอาศัยแนวคิดของการสัมผัสโลกดิจิตอลที่สัมผัสและรู้สึกได้กับ
การเขียนโปรแกรมทั่วไปในการสร้างโปรแกรมใหม่ขึ้น โดยโปรแกรมนี้สามารถเขียนเพื่อควบคุมหุ่นยนต์แสดงพฤติกรรมต่างๆ 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาและน าโปรแกรมไปทดลองใช้ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเดิมรู้จัก
การเรียนรู้สิงใหม่ในวิธีการใหม่(shaw,1995) เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถสร้างกระบวนการ
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ การเขียนโปรแกรมที่ไม่จ าเป็นต้องอาศัยคีย์บอร์ดและเมาท์ หรือต้องเข้าใจโปรแกรมที่มีโครงสร้างและ
ไวยากรณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กนี้ จะขยายข้อจ ากัดของแนวคิดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ทีเ่ด็กจะต้องต่อสู้กับ การใช้คีย์บอร์ด และเมาส์ ในการเขียนโปรแกรมด้วยความยากล าบากท าให้เด็กหลายๆคนเกิดความเบื่อหน่าย
และอาจจะเลิกสนใจการเรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ ผู้วิจัยคิดว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กสามารถลดข้อจ ากัดนี้ได้  การเขียน
โปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษาช้างท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะสร้างความรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดที่เช่ือว่าความรู้ไม่จ าเป็นต้องถ่ายทอด
จากครูไปยังผู้เรียน (Piaget, 1972; Papert, 1980) จากการเขียนโปรแกรมพบว่าผู้เริ่มต้นมีความสนุกสนานสามารถสร้างสรรค์
พฤติกรรมแปลกๆ ของหุ่นยนต์โดยไม่ต้องบอกหรือสอนให้เขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ท าพฤติกรรมแปลกๆแต่สามารถสร้างความรู้
ได้เองจากการน าค าสั่งมาใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ช้าง เป็นการยืนยันแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองตามทฤษฎี 
Constructionism (Papert, 1990; Papert, 1993) การใช้โปรแกรมนี้พบว่าเด็กมีความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรมโดยแนะน า
เพียงเล็กน้อยก็สามารถท่ีจะสร้างโปรแกรมควบคุมพฤติกรรมหุ่นยนต์ช้างแปลกๆ ได้  ซึ่งเป็นการท าให้ผู้เริ่มต้นเกิดความเข้าใจ
การสั่งงานหุ่นยนต์เข้าใจมโนทัศน์ในการเขียนโปรแกรมซึ่งจะเป็นการขยายไปสู่การเขียนโปรแกรมควบคุมสิ่งอื่นๆอีก และเข้าใจต่อ
การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความช านาญตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันและการแก้ปัญหา ซึ่งสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการโปรแกรมหุ่นยนต์ช้างกับ เด็กได้สร้างความรู้และสติปัญญาด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องสอนโดยครู แต่ครูจะต้องสร้าง
หรือหาวัตถุช่วยคิดให้กับเด็ก ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการไม่มีอะไรเลยซึ่งเด็กท าได้ยาก 
 5. สรุปผลการวิจัย 
 โปรแกรมภาษาช้างที่ออกแบบและสร้างขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  หุ่นยนต์แม่ช้าง และชุดค าสั่งลูกช้าง ทั้งสองส่วนออกแบบ
โดยใช้บอร์ด Raja Duino V1.2  ในการควบคุมการท างาน ในส่วนของชุดค าสั่งลูกช้างมีทั้งหมด 5 ค าสั่งคือ ค าสั่งเดินหน้า ค าสั่ง
ถอยหลัง  ค าสั่งเลี้ยวซ้าย  ค าสั่งเลี้ยวขวา และค าสั่งเวลา  ผลการทดสอบการท างานทั้งสองส่วนพบว่าท างานได้เต็มประสิทธิภาพ
ไม่ผิดพลาดในการทดสอบจ านวน 10  ครั้งสามารถท างานได้ทั้ง 10 ครั้ง ผลการทดสอบกับเด็ก พบว่า เด็กสามารถเรียนรู้การใช้ค าสั่ง
ทั้ง  5 ค าสั่ง มีความสนุก เรียนรู้เข้าใจค าสั่ง หลักไวยากรณ์  และการดีบักโปรแกรม   
6. ข้อเสนอแนะการพัฒนาในอนาคต 
 6.1 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมภาษาช้างในการควบคุมเครื่องจักรกลเพื่อให้เด็กสามารถเข้าใจการควบคุมการท างานของ
เครื่องจักรกลได้ 
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 6.2 ควรพัฒนาโปรแกรมภาษาช้างเพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดและ
เมาส์อีกต่อไปส าหรับการเขียนโปรแกรมต่างๆเช่น ภาษาซี ภาษาจาวา ภาษาวิชวลเบสิก เป็นต้น ซึ่งการเขียนโปรแกรมเหล่านี้
ส่วนมากจะมีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  
 6.3 โปรแกรมนี้มีข้อจ ากัดในเรื่องของค าสั่งมีจ านวนน้อยควรพัฒนาค าสั่งให้ใช้งานให้มากขึ้น 
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ปรสิตปลิงใสในปลาช่อนจากอ่างเก็บน้้าห้วยจระเข้มาก อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
Monogenetic Trematodes of Snakehead (Ophicephalus striatus) 

from the Huajarake Mark Reservoir in Amphoe Muang, Buriram Province 
ศุภมาศ  ศรีวงศ์พุก1 

1สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
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บทคัดย่อ 
  การตรวจหาปรสิตปลิงใสจากปลาช่อน (Ophicephalus striatus) ที่จับได้จากอ่างเก็บน ้าห้วยจระเข้มาก ต้าบลบ้านบัว 
อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จ้านวน 40 ตัว พบปลาที่มีปรสิตบริเวณซี่
เหงือกจ้านวน 36 ตัว คิดเป็นอัตราส่วนค่าความชุกชุมร้อยละ 90.00 เป็นปรสิตตัวแบนพวกปลิงใสในกลุ่มโมโนจีเนีย ในวงศ์ย่อย 
Ancylodiscoidinae ชนิด Trianchoratus pahanensis   
ค้าส้าคัญ : ปรสิตปลิงใส, โมโนจีเนีย, ปลาช่อน, ห้วยจระเข้มาก, บุรีรัมย์ 

Abstract 
  Forty samples of snakehead (Ophicephalus striatus) were obtained from Huajarake Mark natural reservoir 
in Tumbon Banbua, Amphoe Muang, Buriram Province, Thailand during January to February 2013 (2 months). 
Thirty six of samples (90% prevalence) were infested with monogenetic trematode. There were only one 
monogenetic trematode in Ancylodiscoidins (Monogenea: Ancylodiscoidinae) observed on the gill filaments. There 
was Trianchoratus pahanensis. 
Keyword : monogenetic trematode, snakehead, Ophicephalus striatus, Huajarake Mark reservoir 
 
1.  บทน้า 

1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของงานวิจัย 
 ปลาช่อน มีช่ือสามัญว่า Snakehead หรือ Striped snakehead มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Channa striata หรือ 

Ophicephalus striatus อยู่ในวงศ์ปลาช่อน (Channidae) เป็นปลาที่มีลักษณะล้าตัวค่อนข้างกลมยาว ส่วนท้องแบน ความยาวของ
ล้าตัวเป็น 5-6 เท่าของความกว้างล้าตัว ส่วนหัวแบนลง ขอบส่วนหลังค่อนข้างโค้งดูคล้ายงู ปากกว้าง  มุมปากลึก และยื่นเลยจากตามาก 
ขากรรไกรยืดหดได้ ฟันที่ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างเล็กมากติดกันเป็นแผ่นและแหลมคม หลังมีสีเขียวอ่อนหรือสีน ้าตาลอ่อน
จนเกือบด้าส่วนท้องมีสีเขียว สีครีม หรือสีน ้าตาล ส่วนบนของล้าตัวเป็นริ ว ๆ และสีคล ้า ๆ อยู่เฉียงกับล้าตัว (ศักดิ์ชัย, 2526) 
มีขนาดล้าตัวประมาณ 30-40 เซนติเมตร มีขนาดใหญ่สุดได้ถึง 1 เมตร มีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ (dendrite) จึงสามารถ
เคลื่อนไหวไปบนบกหรือฝังตัวอยู่ในโคลนได้เป็นเวลานาน ๆ เป็นปลาน ้าจืด อาศัยอยู่ตามแม่น ้า ล้าคลอง หนองบึง บ่อ และคู ทั่วทุก
ภาคของประเทศไทย นอกจากนี ยังพบว่าปลาช่อนสามารถอยู่ได้ในน ้ากร่อย ซึ่งมีความเค็ม 0.2-0.3 พีพีที และมี pH ตั งแต่ 4.0-9.0 
ปลาช่อนก็อยู่ได้ นอกจากประเทศไทยแล้วในต่างประเทศท่ีพบว่ามีปลาช่อน คือ ประเทศอินเดีย พม่า มลายู บอร์เนียวเหนือ 
เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็นปลาประเภทกินเนื อ กินสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน ้า รวมทั งปลาขนาดเล็กและแมลง
ในน ้าชนิดต่าง ๆ เป็นอาหาร เมื่ออาหารขาดแคลน ปลาจะมีพฤติกรรมกินกันเอง โดยปลาช่อนตัวใหญ่จะกินปลาตัวเล็กกว่า (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, 2556)  

  เนื่องจากอ่างเก็บน ้าห้วยจระเข้มากเป็นแหล่งน ้าธรรมชาติที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจทางด้านการชลประทาน 
การเกษตรกรรม การประมง และการท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ และมีพันธุ์สัตว์น ้าที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น 
กลุ่มปลาตะเพียน ปลาซิว ปลาหมอ ปลาหลด ปลาช่อน ปลาบู่ ปลานิล โดยเฉพาะปลาช่อนนับว่าเป็นปลาที่ประชาชนนิยมน้ามา
บริโภคเป็นจ้านวนมาก ปัจจุบันปลาช่อนในแหล่งน ้าธรรมชาติมีปริมาณลดลงอย่างมาก เนื่องมาจากไม่มีการสงวนรักษาพันธุ์เพื่อการ
อนุรักษ์ อีกทั งปัญหาการตายของปลาอันเนื่องมาจากถูกโรคและปรสิตเบียดเบียนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ดังนั น การศึกษาถึงชนิดของ
ปรสิตในปลาช่อนจากอ่างเก็บน ้าห้วยจระเข้มาก ถือว่ามีความส้าคัญมากเพราะใช้เป็นแนวทางป้องกันแก้ไข และก้าจัดปรสิตเหล่านั น 
ซึ่งจะช่วยลดอัตราการตายหรือสูญเสียอันเนื่องมาจากถูกปรสิตเบียดเบียนได้ นอกจากนี ปรสิตจากสัตว์น ้าหลายชนิดสามารถ
ถ่ายทอดมาสู่คนผู้บริโภคได้ท้าให้เกิดอันตราย อาจร้ายแรงถึงชีวิตได้ ดังนั น การศึกษาถึงชนิดของปรสิตปลิงใสในปลาช่อนจากแหล่ง
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น ้าดังกล่าว ถือว่ามีความส้าคัญมาก เพราะสามารถใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการจ้าแนกชนิดของปรสิตปลิงใสที่พบในปลาช่อน ซึ่งมี
ข้อมูลด้านดังกล่าวมีอยู่ค่อนข้างน้อย  

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา ชนิด และปริมาณของปรสิตปลิงใสในปลาช่อนจากอ่างเก็บน ้าห้วยจระเข้มาก จังหวัด

บุรีรัมย์ 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาชนิดของปรสิตปลิงใสในปลาช่อนจากอ่างเก็บน ้าห้วยจระเข้มาก ต้าบลบ้านบัว อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

2.   วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ท้าการเก็บตัวอย่างปลาช่อนจากท่าขึ นปลาบริเวณอ่างเก็บน ้าห้วยจระเข้มาก ต้าบลบ้านบัว อ้าเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 
ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 รวม 2 เดือน โดยเก็บตัวอย่างปลาทั งหมดจ้านวน 40 ตัว น้าตัวอย่างปลามา
ตรวจหาปรสิตปลิงใส โดยขูดเมือกบริเวณผิวล้าตัว ครีบต่าง ๆ ด้วยกระจกปิดสไลด์ และน้าไปวางบนแผ่นกระจกสไลด์ที่มีหยดน ้าอยู่ 
น้าไปตรวจหาปรสิตปลิงใสภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ compound microscope ตัดซี่เหงือกใส่จานแก้วที่มีน ้าสะอาด ขูดเมือก
บริเวณซี่เหงือกออกมา เพื่อน้าไปตรวจหาปรสิตปลิงใสภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo microscope เมื่อพบปรสิตปลิงใสน้ามา
บันทึกภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ compound microscope ชนิดที่สามารถบันทึกภาพได้ (Carl ZEISS รุ่น Primo Star M. 
415500-0001 6VDC 30W) และท้าการวิเคราะห์จ้าแนกชนิดของปรสิตปลิงใสโดยใช้เอกสารของ Lim (1986) 
3.   ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบปรสิตตัวแบนซึ่งอยู่ใน Phylum Platyhelminthes, Subfamily Ancylodiscoidinae กลุ่มปลิงใสหรือโมโนจี
เนียน (monogenetic trematode) ในปลาช่อนจากอ่างเก็บน ้าห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ จ้านวน 1 ชนิด คือ Trianchoratus 
pahanensis ซึ่งมีรูปร่างลักษณะดังต่อไปนี  (ภาพที่ 1-3) 
 T. pahanensis เป็นปรสิตกลุ่มโมโนจีเนียน รูปร่างแบนบาง ล้าตัวใส ผิวตัวเรียบ มีการเคลื่อนที่คล้ายปลิง บางครั งจึงเรียกว่า 
“ปลิงใส” มีล้าตัวยาวประมาณ 0.4 มิลลิเมตร ด้านหน้าสุดมีลักษณะเป็นลอน (lobe) 4 ลอนขนาดเท่า ๆ กัน มีจุดตา (eye spots) 
ลักษณะเป็นก้อนกลมรีขนาดเล็กหลายก้อนมารวมกันเป็นก้อนกลมใหญ่ จ้านวน 2 คู่ วางอยู่คู่ขนานกัน โดยจุดตาคู่ที่อยู่ด้านล่างมี
ขนาดใหญ่กว่าคู่ที่อยู่ด้านบนเล็กน้อย ถัดลงมาเป็นคอหอย (pharynx) ลักษณะกลมรี ล้าไส้ (intestinal caecum) แยกออกเป็น 2 
แขนงทอดไปตามความยาวล้าตัว และมาเช่ือมติดกันบริเวณท้ายตัว มีต่อมสร้างไข่แดง (vitellaria) เจริญดีมากกระจายอยู่ทั่วตัว ถัด
ลงมาเป็นอัณฑะรูปร่าง กลมรี รังไข่รูปร่างกลมรีขนาดใหญ่กว่าอัณฑะเล็กน้อยอยู่ค่อนมาทางด้านล่าง บริเวณกลางล้าตัวค่อนไปทาง
ส่วนหัว (ประมาณ 1 ใน 3) พบโคพูลาทอรี ออร์แกน (copulatory organ) ประกอบด้วยท่อกลมขนาดเล็กขดเป็นวงกลม รูปร่าง
คล้ายกระบวยตักแกง หรือตัวโน้ตสากล (ตัวเขบ็ด)  
 ส่วนท้ายของล้าตัวมีโอพีสแฮพเตอร์ (opishapter) เป็นอวัยวะส้าหรับยึดเกาะ 1 อัน มีลักษณะเป็นรูปถ้วยกลม ประกอบด้วย
ขอหนามขนาดใหญ่เป็นสมอ (anchor) ขนาดใกล้เคียงกัน 3 อัน ลักษณะคล้ายรูปตัววาย (y-shape) โดยสมอที่อยู่ด้านบน (dorsal 
anchor) มี 1 อัน จะมีขนาดเล็กกว่าสมอคู่ล่าง (ventral anchor) เล็กน้อย สมอที่อยู่ด้านบนมีความยาวด้านใน (inner length) 
0.035 (0.035-0.040) มิลลิเมตร ความยาวด้านนอก (outer length) 0.025 (0.025-0.030) มิลลิเมตร โคนรากด้านใน (inner root) 
ยาว 0.022 (0.020-0.025) มิลลิเมตร โคนรากด้านนอก (outer root) 0.08 (0.05-0.10) มิลลิเมตร ส่วนปลายของสมอลักษณะยาวเรียว 
แหลมโค้งงอคล้ายตะขอ ท้ามุมประมาณ 45 องศากับตัวสมอซึ่งส่วนนี ยาวประมาณ 0.015 มิลลิเมตร และมีฟิลาเมนท์เส้นบาง ๆ 
ยื่นยาวออกมา 
 สมอคู่ล่างมี 2 อัน ขนาดใกล้เคียงกัน มีความยาวด้านใน (inner length) 0.035 มิลลิเมตร ความยาวด้านนอก (outer length) 
0.026 มิลลิเมตร โคนรากด้านใน (inner root) ยาว 0.018 มิลลิเมตร โคนรากด้านนอก (outer root) 0.06 มิลลิเมตร ส่วนปลายของ
สมอลักษณะยาวเรียว แหลมโค้งงอคล้ายตะขอ ท้ามุมประมาณ 45 องศากับตัวสมอ ซึ่งส่วนนี ยาวประมาณ 0.016 มิลลิเมตร 
และมีฟลิาเมนทเส้นบาง ๆ ยื่นยาวออกมาเช่นกัน  
 บริเวณรอบ ๆ สมอทั ง 3 อันนี  มีขอหนามขนาดเล็ก (marginal hook หรือ hooklet) จ้านวน 14 อัน มีความยาวประมาณ 
0.02 มิลลิเมตร ตั งอยู่ด้านนอกโดยรอบ  
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ภาพที่ 1 รูปร่างลักษณะของ Trianchoratus pahanensis ในปลาช่อน (10x) 
(e.s.= eye spot; ph= pharynx; c.o.= copulatory organ; op = opishaster) 
 

 
 
ภาพที่ 2 รูปร่างลักษณะอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของ Trianchoratus pahanensis ในปลาช่อน (40x) 
(e.s.= eye spot; ph= pharynx; c.o.= copulatory organ) 
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ภาพที่ 3 รูปร่างลักษณะอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของโอพีสแฮพเตอร์ (40x) 
(d.a. = dorsal anchor; 1st v.a. = 1st ventral anchor;  
2nd v.a. = 2nd ventral anchor; m.h. = marginal hook) 
4.   อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปรสิตปลิงใสในปลาช่อน จากอ่างเก็บน ้าห้วยจระเข้มาก ต้าบลบ้านบัว อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบปรสิตตัว
แบนพวกปลิงใสในกลุ่มโมโนจีเนีย ในวงศ์ย่อย Ancylodiscoidinae ชนิด Trianchoratus pahanensis เกาะอยู่ที่บริเวณซี่เหงือก
ของปลาช่อนจ้านวน 36 ตัว จากตัวอย่างปลาทั งหมด 40 ตัว โดยพบปรสิตชนิดนี  10-12 ตัว ต่อปลา 1 ตัว ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ
ความชุกชุมของปรสิต เท่ากับ 90 เปอร์เซ็นต์ จากรายงานพบปรสิตปลิงใสชนิดนี ในปลาชะโด ประเทศมาเลเซีย (Lim, 1986) 
ซึ่งธีรวุฒิ (2542) ได้รายงานว่าปรสิตปลิงใสสามารถใช้เป็นเครื่องหมายทางชีวภาพ (biological tag) และมีความเป็นไปได้ที่จะใช้เป็น
ตัวบ่งชี เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์น ้าหรือปลาเจ้าบ้านได้ เนื่องจากมีความจ้าเพาะเจาะจงต่อปลาเจ้าบ้านสูง และ Rhode (1993) 
กล่าวว่า ปลิงใสสามารถใช้ประโยชน์ในการบอกถึงการจ้าแนกชนิดของปรสิตและปลาเจ้าบ้านได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาทาง
อนุกรมวิธานของปลาเจ้าบ้านได้อีกทางหนึ่ง 
5.   เอกสารอ้างอิง 
ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล.  (2542).  บทบาทของปลิงใส (Monogenea) ในการเป็นตัวบ่งชี สถานภาพทางอนุกรมวิธานของปลาเจ้าบ้าน.  

วารสารข่าวโรคสัตว์น้้า, 9 (2). 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  (2556).  ปลาช่อน.  แหล่งที่มา: www.wikipedia.org/wiki/, 20 พฤษภาคม 2557. 
ศักดิ์ชัย  ชูโชติ.  (2526).  การเลี้ยงปลาน้้าจืด.  ส้านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.  65 น. 
Lim, L. H. S. (1986). New species of Trianchoratus Price et Berry, 1966 (Ancyrocephalidae) from Malayan 

anabantoid fishes. Parasit. Hung. 19: 31-42.  
Rhode, K.  (1993). Ecology of Marine Parasites. Second Edition. CAB International. Wallingford, Oxon, UK. 298 p. 
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การทดสอบชุดแวคคั่มน้้า 
The test Wack water 

สฑีรุจ ศรีสันติสุข
1
, ปิยชาติ ธาตรีนรานนท์

2
, จิรภัทร รักษ์ไชย3 

1,,3
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

16/10 หมู่2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 
โทรศัพท์ 02-8006800 E-mail: sateeruj@gmail.com

 

2
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 

โทรศัพท์ 035-543016 E-mail: peeya.kob@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาหลักการท้างานของ เครื่องแวคคั่มน้้าและเพื่อออกแบบและสร้าง เครื่องแวคคั่วน้้า

ซึ่งท้าให้น้าไปสู่การทดสอบที่ถูกต้อง และได้สรุปผลการท้างานเพื่อให้เห็นถึงการท้างานที่แน่ชัด จากการศึกษาขั้นตอนและทดสอบ
ชุดแวคคั่มได้ผลการทดสอบการท้าสุญญากาศ ซึ่งผลการทดสอบเป็นดังกราฟ คือ การทดสอบหาค่าปริมาตรภายในมีค่าต่้าสุดคือ 
1990 ในการทดสอบสุญญากาศที่ 10 มีค่าสูงสุดคือ 2200 ในการทดสอบสุญญากาศที่ 30 และการทดสอบหาค่าปริมาตรภายนอก
มีค่าต่้าสุดคือ 5 ในการทดสอบสุญญากาศที่ 10 มีค่าสูงสุดคือ 6600 ในการทดสอบสุญญากาศที่ 40 จากผลสรุปจะเห็นได้ว่าการท้า
สุญญากาศของชุดแวคคั่มจะมีค่าปริมาตรภายในและภายนอกสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อการท้าสุญญากาศมีค่าสูงขึ้น แต่ค่าปริมาตรภายใน
จะมีการลงน้อยลงเมื่อการท้าสุญญากาศมีค่าสูงสุดและไม่สามารถสูงขึ้นได้อีก 
ค้าส้าคัญ : แวคคั่ม, ปริมาตร, ทดสอบ 

Abstract 
This research aims to study the function Air Wack, and to design and build. The popcorn machine tools, 

which in turn leads to accurate testing. The results of the work so that the work is clear. The study process and 
test Wack test results to make a vacuum. The test results are shown graphically is to test the capacity of a 
minimum of 1990 to test the vacuum that 10 is the maximum is 2200 to test vacuum at 30 and test the volume 
outside the minimum is five. To test the vacuum that is the 10th highest in 6600 at 40 of a vacuum test results 
can be seen that the vacuum of Wack, the volumes are rising steadily inside and outside. When the vacuum is 
higher. But the inner volume is down less when the vacuum is high and can not rise again. 
Keyword : vacuum, volume, test 
 
1. บทน้า 
 1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของงานวิจัย 

 ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีต่างๆ อย่างมากมายท้าให้อาชีพ
ของประชาชนมีความหลากหลายยิ่งขึ้น ถึงแม้ประเทศไทยจะมีความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆ เหล่านั้นก็ตาม แต่โดยพื้นฐานหรือ
รากเหง้าที่เป็นประเทศเกษตรกรรม อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก น้้าสาหรับการเพาะปลูก
จึงมีความส้าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งข้ึน ปัจจุบันมีการบริหารจัดการและจัดสรรน้้าให้แก่เกษตรกรและชุมชนต่างๆ 
อย่างทั่วถึงในระดับหนึ่ง แต่ในการผันน้้าเข้าสู่ไร่นายังคงเป็นหน้าที่ของเกษตรกรเอง ซึ่งส่วนใหญ่มักนิยมใช้เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าหรือ
เครื่องสูบน้้าที่ใช้พลังงานจากน้้ามันเช้ือเพลิงมาผันน้้าเข้าสู่ไร่นาเป็นหลัก ท้าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการใช้ไฟฟ้าหรือน้้ามันเช้ือเพลิง 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการเกิดวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน ซึ่งทั่วโลกกาลังให้ความสนใจ จึงเป็นการดีถ้าเกษตรกร
สามารถลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และต้นทุนจากการใช้ไฟฟ้าหรือน้้ามันเช้ือเพลิงลงได้  

 ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาคุณสมบัติของแวคคั่มน้้า ซึ่งท้าหน้าที่เสมือนเครื่องสูบน้้าแต่ดีกว่าตรงที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
หรือน้้ามันเช้ือเพลิง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากแวคคั่มน้้า นั้นใช้พลังงานที่ได้จากธรรมชาติ โดยใช้พลังงาน
จากการไหลของน้้าและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นตัวขับเคลื่อน จากวัสดุที่หาได้ง่ายตามร้านวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นและต้นทุน
ต่้า เพื่อให้เกษตรกรไทยนามาเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง และไม่ต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
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ในขณะนี้ ท้าให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างเกิดจากความสนใจในเรื่องของปั๊มน้้าเป็นพิเศษ จึงพยายามจะศึกษาปั๊มน้้าแบบต่างๆ 
ทีใ่ช้พลังงานจากธรรมชาติ ไม่จ้าเป็นต้องสิ้นเปลืองไฟฟ้าหรือพลังงานจากเครื่องยนต์ที่นับวันจะน้อยลงและมีราคาแพงขึ้น เป็นปั๊มน้้า
ที่น่าสนใจชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และในสภาวะปัจจุบันที่แหล่งพลังงานที่มีอยู่เริ่มที่จะลดน้อยลง ท้าให้ต้องหา
แหล่งพลังงานอื่นมาทดแทน มีการน้าเอาแหล่งพลังงานที่เกิดจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด เพราะว่าพลังงาน
ทีไ่ด้จากธรรมชาติไม่มีค่าใช้จ่ายในการท้างานเหมือนพลังงานประเภทอื่น 

 คณะผู้จัดท้าได้เล็งเห็นความส้าคัญเรื่องการแวคคั่มน้้า  จึงได้น้ามาเป็นหัวข้อในการศึกษาและค้นคว้า เพื่อที่จะพัฒนา
ประสิทธิภาพของให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่สูงสุดต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการท้างานของ เครื่องแวคคั่มน้้า 
 1.2.2 เพื่อออกแบบและสร้าง เครื่องแวคคั่วน้้าชุดสาธิต 
1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ความหมายของพลังงานน้้า 
 พลังงานน้้า เป็นรูปแบบหนึ่งการสร้างก้าลังโดยการอาศัยพลังงานของน้้าที่เคลื่อนที่ ปัจจุบันนี้พลังงานน้้าส่วนมากจะถูกใช้

เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้แล้วพลังงานน้้ายังถูกน้าไปใช้ในการชลประทาน การสี การทอผ้า และใช้ในโรงเลื่อย พลังงานของ
มวลน้้าที่เคลื่อนที่ได้ถูกมนุษย์น้ามาใช้มานานแล้วนับศตวรรษ โดยได้มีการสร้างกังหันน้้า (Water Wheel) เพื่อใช้ในการงานต่างๆ ใน
อินเดีย และชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์ใช้เพื่อใช้ในการโม่แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆ ส่วนผู้คนในจีนและตะวันออกไกลก็ได้มีการใช้
พลังงานน้้าเพื่อสร้าง Pot Wheel เพื่อใช้ในวิดน้้า เพื่อการชลประทาน โดยในช่วงทศวรรษ 1830 ซึ่งเป็นยุคที่การสร้างคลองเฟื่องฟู
ถึงขีดสุด ก็ได้มีการประยุกต์เอาพลังงานน้้ามาใช้เพื่อขับเคลื่อนเรือขึ้นและลงจากเขา โดยอาศัยรางรถไฟที่ลาดเอียง (Inclined Plane 
Railroad :Funicular) โดยตัวอย่างของการประยุกต์ใช้แบบนี้ อยู่ที่คลอง Tyrone ในไอร์แลนด์เหนือ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการ
ประยุกต์ใช้พลังงานน้้าในยุคแรกนั้นเป็นการส่งต่อพลังงานโดยตรง (Direct Mechanical Power Transmission) ท้าให้การใช้
พลังงานน้้าในยุคนั้นต้องอยู่ใกล้แหล่งพลังงาน เช่น น้้าตก เป็นต้น 

 ปัจจุบันนี้ พลังงานน้้าได้ถูกใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า ท้าให้สามารถส่งต่อพลังงานไปใช้ในที่ที่ห่างจากแหล่งน้้าได้พลังงานน้้า
เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานศักย์จากความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก การน้าเอาพลังงานน้้ามาใช้ประโยชน์ท้าได้
โดยให้น้้าไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่้า พลังงานศักย์ของน้้าถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนนี้คือ กังหันน้้า 
(Turbines) น้้าที่มีความเร็วสูงจะผ่านเข้าท่อแล้วให้พลังงานจลน์แก้กังหันน้้า ซึ่งหมุนขับเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ในปัจจุบันพลังงานที่ได้
จากแหล่งน้้าที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ พลังงานน้้าตก พลังงานน้้าขึ้นน้้าลง พลังงานคลื่นพลังงานน้้าตก การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้้า
นีท้้าได้โดยอาศัยพลังงานของน้้าตก ออกจากน้้าตามธรรมชาติ หรือน้้าตกที่เกิดจากการดัดแปลงสภาพธรรมชาติ เช่น น้้าตกที่เกิดจาก
การสร้างเขื่อนกั้นน้้า น้้าตกจากทะเลสาบบนเทือกเขาสู่หุบเขา กระแสน้้าในแม่น้้าไหลตกหน้าผา เป็นต้น การสร้างเขื่อนกั้นน้้าและให้
น้้าตกไหลผ่านกังหันน้้าซึ่งติดอยู่บนเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าก้าลังงานน้้าที่ได้จะขึ้นอยู่กับความสูงของน้้าและอัตราการไหลของน้้าที่ปล่อย
ลงมาพลังงานน้้าขึ้นน้้าลง มีพื้นฐานมาจากพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ของระบบที่ประกอบด้วยดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ 
จึงจัดเป็นแหล่งพลังงานประเภทใช้แล้วไม่หมดไป ส้าหรับในการเปลี่ยนพลังงานน้้าขึ้นน้้าลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า คือ เลือกแม่น้้าหรือ
อ่าวที่มีพื้นท่ีเก็บน้้าได้มากและพิสัยของน้้าขึ้นน้้าลงมีค่าสูงแล้วสร้างเขื่อนที่ปากแม่น้้าหรือปากอ่าว เพื่อให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้้า  
20 ขึ้นมา เมื่อน้้าขึน้จะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้้า และเมื่อน้้าลงน้้าจะไหลออกจากอ่างเก็บน้้า การไหลเข้าออกจากอ่างของน้้าต้องควบคุม
ให้ไหลผ่านกังหันน้้าที่ต่อเช่ือมกับเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า เมื่อกังหันน้้าหมุนก็จะได้ไฟฟ้าออกมาใช้งานหลักการผลิตไฟฟ้าจากน้้าขึ้นน้้าลง
มีหลักการเช่นเดียวกับการผลิตไฟฟา้จากพลังงานน้้าตก แต่ก้าลังที่ได้จากพลังงานน้้าขึ้นน้้าลงจะไม่ค่อยสม่้าเสมอเปลี่ยนแปลงไปมาก
ในช่วงขึ้นลงของน้้าพลังงานคลื่น เป็นการเก็บเกี่ยวเอา พลังงานที่ลม ถ่ายทอดให้กับผิวน้้าในมหาสมุทรเกิดเป็นคลื่นวิ่งเข้าสู่ชายฝั่ง
และเกาะแก่งต่างๆเครื่องผลิต ไฟฟ้าพลังงานคลื่นจะถูกออกแบบให้ลอยตัวอยู่บนผิวน้้าบริเวณหน้าอ่าวด้านหน้าที่หันเข้าหา คลื่น 
การใช้คลื่นเพื่อผลิตไฟฟ้านั้นถ้าจะให้ได้ผลจะต้องอยู่ในโซนที่มียอดคลื่นเฉลี่ยอยู่ที่ 8 เมตร ซึ่งบริเวณนั้นต้องมีแรงลมด้วย แต่จาก
การวัดความสูงของยอดคลื่นสูงสุดในประเทศไทยที่จังหวัดระนองพบว่า ยอดคลื่นสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 4 เมตร 

 
 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

290 

 ประโยชน์ของพลังงานน้้า 
 โดยทั่วไปการใช้พลังงานน้้าให้เป็นประโยชน์อาจพิจารณาได้ดังนี้ คือ 
 1) พลังงานน้้าเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ไม่หมดสิ้น คือเมื่อใช้พลังงานของน้้าส่วนหนึ่งไปแล้ว

น้้าส่วนนั้นก็จะไหลลงสู่ทะเลและน้้าในทะเลเมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็จะระเหยกลายเป็นไอน้้า เมื่อไอน้้ารวมตัวเป็นเมฆ
จะตกลงมาเป็นฝนหมุนเวียนกลับมาท้าให้เราสามารถใช้พลังงานน้้าได้ตลอดไปไม่หมดสิ้น 

 2) กังหันพลังงานน้้าสามารถเริ่มด้าเนินการผลิตพลังงานได้ในเวลาอันรวดเร็ว และควบคุมให้ผลิตก้าลังงานออกมาได้
ใกล้เคียงกับความต้องการ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการท้างานสูงมากช้ินส่วนของเครื่องกลพลังงานน้้าส่วนใหญ่จะมีความคงทน 
และมีอายุการใช้งานนานกว่าเครื่องจักรกลอย่างอื่น 

 3) เมื่อน้าพลังงานน้้าไปใช้แล้ว น้้ายังคงมีคุณภาพเหมือนเดิมท้าให้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก เช่น 
เพื่อการชลประทาน การรักษาระดับน้้าในแม่น้้าให้ไหลลึกพอแก่การเดินเรือ เป็นต้น 

 4) การสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บและทดน้้าให้สูงขึ้น สามารถช่วยกักน้้าเอาไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีฝนตก ท้าให้ได้แหล่งน้้าขนาดใหญ่
สามารถใช้เลี้ยงสัตว์น้้าหรือใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ และยังช่วยรักษาระบบนิเวศของแม่น้้าได้โดยการปล่อยน้้าจากเขื่อนเพื่อไล่น้้า
โสโครกในแม่น้้าที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ไล่น้้าเค็มซึ่งขึ้นมาจากทะเลก็ได้ 

 กังหันน้้าที่ได้จากพลังงานทดแทน 
 กังหันน้้าแบบทุ่นลอย (Floatation type water wheel pump) หรือกังหันน้้าชัยพัฒนาออกแบบสร้างขึ้นเพื่อติดตั้ง

ในแม่น้้าล้าธารเป็นกันหันน้้าชนิดหนึ่งสะเทินน้้าสะเทินบกเคลื่อนย้ายได้ง่าย กล่าวคือ เมื่อติดตั้งอยู่ในแม่น้้าล้าธาร ตัวของมันเอง
จะสามารถลอยน้้าอยู่ได้บนผิวน้้าละจะสามารถปรับตัวของมันเองตามสภาพน้้าขึ้นน้้าลง 

 ส่วนประกอบที่ส้าคัญของกังหันน้้าแบบทุนลอย 
 (1)  ทุ่นลอยคล้ายหยดน้้า จ้านวน 2 ทุ่น 
 (2)  วงล้อใบพัด ท้าด้วยเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร กว้าง 1.20 เมตร 
 (3)  ใบพัด ขนาด 0.60 เมตร 1.20 เมตร จ้านวน 12 ใบ ใบพัดนี้จะช่วยขับส่งก้าลังไปยังเครื่องสูบน้้าชนิดลูกสูบชักด้วย

เฟืองจานโซ่และสายพาน 
 หลักการท้างาน 
 กังหันแบบทุ่นลอยจะมีโครงสร้างเป็นลักษณะรูป 12 เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตรมีซองน้้าที่สมารถบรรจุน้้าได้

จ้านวน 110 ลิตร ติดตั้งโดยรอบจ้านวนซอง มีการเจาะรูที่ซองน้้าให้พรุน เพื่อให้น้้าไหลกระจายเป็นฝอย ซองน้้านี้จะถูกขับเคลื่อนให้
หมุนโดยรอบ ระบบส่งก้าลังด้วยเฟืองเกียร์ทอรอบ หรือ จานโซ่ ซึ่งจะท้าให้การหมุนเคลื่อนที่ของซองน้้า ยกน้้าขึ้นไปสาดกระจาย
เป็นฝอยเหนือผิวน้้าด้วยความสูงประมาณ 1.00 เมตร ท้าให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้้ากับอากาศกว้างขวางมากขึ้น เป็นผลท้าให้
ออกซิเจนในอากาศละลายเข้าไปในน้้าได้อย่างรวดเร็ว และในขณะที่น้้าเสียถูกยกขึ้นไปสาดกระจายสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปยัง
ผิวน้้า ก่อให้เกิดฟองอากาศจมตามลงไปใต้ผิวน้้าด้วย อีกทั้งในขณะที่ซองน้้าก้าลังเคลื่อนที่ลงสู่ผิวน้้าแล้วกดลงไปใต้ผิวน้้านั้น จะเกิด
การอัดอากาศภายในซองน้้าภายใต้ผิวน้้าจนกระทั่งซองน้้าจมน้้าเต็มที่ ท้าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงขึ้นตามไป
ด้วย หลังจากนั้นน้้าที่ได้รับการเติมอากาศแล้ว จะเกิดการถ่ายเทของน้้าเคลื่อนที่ออกไปด้วยการผลักดันของซองน้้าด้วยความเร็วของ
การไหล 0.20 เมตร/วินาที จึงสามารถผลักดันน้้าออกไปจากเครื่อง มีระยะทางประมาณ 10.00 เมตร 

 เคร่ืองแวคคั่มน้้า (Hydraulic Ram) 
 วิบูลย์ (2529) ได้กล่าวดั้งต่อไปนี้ เครื่องสูบน้้าที่ได้จากพลังงานน้้าอีกชนิดหนึ่ง  (Hydraulic ram pump) หรือ

เครื ่องแวคคั่มน้้า คือ อุปกรณ์ส่งน้้าที่สามารถท้างานด้วยพลังงานของตัวมันเอง โดยไม่ต้องอาศัยแหล่งพลังงานจากท่ีอื่น เช่น 
เครื่องยนต์ มอเตอร์ หรือเครื่องจักรไอน้้า เข้ามาเป็นตัวช่วยให้ก้าลังงานแก่เครื่องนี้เลย จึงมองเห็นประโยชน์ของมันและน้ามาเป็น
หัวข้อในการศึกษาครั้งนี้ และเพื่อพัฒนาให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใช้หลักการของวอเตอร์แฮมเมอร์ มีผู้ค้นพบหลักการนี้
มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1772 คือประมาณ200 กว่าปีมาแล้ว ผู้ค้นพบ คือ ช่างประปาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมือง Bristol ในประเทศ
อังกฤษ และถูกพัฒนาแนวคิดโดยพี่น้องตระกูลMontgofier หรือที่รู้จักกันดีว่า เป็นผู้คิดค้นการท้างานของบอลลูนโดยใช้อากาศร้อน 
ในประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ.1796 ต่อมาปี ค.ศ. 1956 ดร.มิยาซาวา ได้สร้างเครื่องสูบน้้าพลังน้้าขึ้นโดยเอาหลักการนี้ไปใช้เป็น
ผลส้าเร็จแต่ไม่เป็นที่นิยมเพราะมีประสิทธิภาพต่้า แต่ในอนาคตไฮดรอลิกแรมปั๊มอาจมีประโยชน์มากก็ได้ ถ้าน้้ามันเช้ือเพลิงมีราคา
สูงขึ้น 
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2. วิธีการด้าเนินงานวิจัย 
 ขั้นตอนการทดสอบมีดังนี ้
 (1)  ศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ศึกษาทฤษฎีการไหลของน้้า 
 (2)  ศึกษาการแวคดัมน้้า เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติทั่วไปของแวคคั่ม 
 (3)  ศึกษาการค้านวณปริมาณน้้า เพื่อให้รู้ว่าควรค้านวณปริมาณน้้าให้ถูกต้องอย่างไร 
 (4)  ศึกษาการออกแบบและโครงสร้าง เพื่อให้การสร้างชุดแวคคั่มมีความถูกต้อง 
 (5)  ปรึกษาผู้เช่ียวชาญตรวจสอบขั้นตอนการศึกษาการทดสอบชุดแวคคั่ม เพื่อให้ขั้นตอนการทดสอบนั้นมีความถูกต้องและ
เหมาะสมมากที่สุด 
 (6)  ทดสอบการท้างานการแวดดัมน้้าตามที่ได้ท้าการวางแผน 
 (7)  ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 (8)  วิเคราะห์และสรุปผล 
3. ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 3.1 ศึกษาขั้นตอนและทดสอบชุดแวคคั่ม 
  อากาศและความชื้น (ไอน้้า) ที่มีปนอยู่ภายในระบบปรับอากาศรถยนต์ เมื่อปนกันสารท้าความเย็นจะเกิดผลเสียหาย
หลายประการ เช่น แปรสภาพเป็นกรดเกลือกัดกร่อนช้ินส่วนภายในระบบเป็นเกล็ดน้้าแข็งขวางทางเดินของสารท้าความเย็น
เมื่อระบบท้างาน เกิดการอุดตันความดันขณะท้างานจะสูงผิดปกติจนอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่ออุปกรณ์ของระบบ ดังนั้นเราจึง
จ้าเป็นต้องมีวิธีการดึงความช้ืนอกมาจากระบบ เราเรียกว่า การท้าสุญญากาศหรือการท้าแว็ก (Vacuum) ซึ่งเป็นการท้าให้ภายใน
ระบบมีความดันต่้าลงกว่าความดันบรรยากาศปกติให้มากที่สุด ซึ่ง ณ ความดันที่เป็นสุญญากาศความช้ืนจะแปรสภาพเป็นแก๊สและ
ถูกดึงออกมาจากระบบได้ง่าย 
  การดูดอากาศและความช้ืนออกจากระบบ โดยปั๊มสุญญากาศเรียกว่า การท้าสุญญากาศหรือการท้าแวคคั่มระบบปั๊ม
สุญญากาศถูกให้ส้าหรับลดแรงดันในระบบและอัดทิ้งสู่อากาศ ภายนอกสายท่อกลางของแมนิโฟลด์เกจจะถูกต่อเข้ากับปั้มสุญญากาศ
ทางด้านดูดวาล์วทัง้คู่ของ เกจจะอยู่ในต้าแหน่งเปิดเต็มที่ เดินปั๊มสุญญากาศให้ความดันลดลงถึง - 30 ปอนด์/ตารางนิ้ว และใช้เวลา
ในการดูดความช้ืนอย่างน้อย 20 นาที แต่ถ้าสามารถท้าสุญญากาศระบบได้นานกว่านี้ก็จะเป็นการดี การใช้เวลาในการท้าสุญญากาศ
ระบบได้นานกว่านี้ยิ่งนานเท่าไร จะยิ่งท้าให้การดูดอากาศและความช้ืนออกจากระบบดีขึ้นเท่านั้น 
  ในขณะที่ก้าลังท้าสุญญากาศในระบบค่าความดันของเกจทางด้านความดันต่้าจะอ่านค่าได้ ต่้ากว่า 0 ปอนด์/ตารางนิ้ว 
แสดงว่า ความดันในระบบน้อยกว่าความดันบรรยากาศ ซึ่งจะท้าให้จุดเดือกของสารท้าความเย็นต่้าลง เป็นผลท้าให้สารท้าความเย็น
เปลี่ยนสถานะและดูดรับความร้อนแฝงที่อยู่รอบ ๆท่ออีวาพอเรเตอร์ได้ในขณะที่อุณหภูมิต่้า จะท้าให้ระบบปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพในการท้าความเย็นสูงขึ้น 
  การปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมและบริการเครื่องปรับอากาศ สิ่งหนึ่งที่ควรระวังเป็นอย่างดี คือ อย่าให้ระบบมีความช้ืน
หลงเหลืออยู่ภายในระบบเป็นอันขาด เพราะจะท้าให้ผลความเย็นของระบบปรับอากาศไม่ดีเท่าที่ควร ถ้ามีความช้ืนในระบบมาก
จะท้าให้เกิดการอุดตันความช้ืนภายในระบบ (ความช้ืนกลายเป็นน้้าแข็งอุดรูเล็ก ๆ ของเอกแพนช่ันวาล์วปิดกั้นการไหลของสาร
ท้าความเย็น) และยังท้าให้เกิดอันตรายกับช้ินส่วนต่าง ๆ ของระบบปรับอากาศอีก ด้วย เพราะน้้ายา (R-12) ในทางเคมีเมื่อผสมกับน้้า
แล้วจะท้าให้เกิด กรดไฮโดรคลอริก 
  กรดที่เกิดขึ้นนี้จะกัดท้าลายส่วนที่เป็นโลหะ ขอระบบปรับอากาศทั้งหมด เช่น เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม ท้าให้เกิดเป็น
ออกไซด์ และจะไปอุดตันภายในระบบที่ตะแกรงกรองของรีซีฟเวอร์ดรายเออร์ หรือทางเข้าของคอมเพรสเซอร์ได้ 
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  3.2 ศึกษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบชุดแวดคั่ม 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 แวคคั่ม 
 3.3  ทดสอบชุดแวดคั่ม 
  (1)  ต่อเกจแมนิโฟลด์เข้าระบบปรับอากาศ 
  (2)  น้าปลายสายสีเหลืองต่อกับเครื่องท้า สุญญากาศ  
  (3)  เปิดเครื่องท้าสุญญากาศโดยเสียบปลั๊กที่เต้าเสียบ 
  (4)  เปิดวาล์วด้านความดันต่้าและวาล์วด้านความดันสูง 
  (5)  เดินเครื่องท้าสุญญากาศทิ้งไว้ 5 นาที หรือ เมื่อเข็มด้านความดันต่้าลดลงถึง - 30 Psi 
  (6)  ปิดวาล์วด้านความดันต่้าและวาล์วด้านความดันสูง 
  (7)  ปิดเครื่องท้าสุญญากาศโดยดึงปลั๊กที่เต้าเสียบ 
  (8)  สังเกตเข็มด้านความดันต่้าว่าเมื่อปิด เครื่องท้าสุญญากาศแล้วเข็มมีการ เคลื่อนที่หรือไม่ ภายใน 5 นาที ถ้าเข็มมี
การเคลื่อนที่แสดงว่าในระบบปรับ อากาศระยนต์เกิดการรั่ว  
  (9)  เปิดเครื่องท้าสุญญากาศโดยเสียบปลั๊กที่เต้าเสียบ 
  (10)  เปิดวาล์วทางด้านความดันต่้าและด้านความดันสูง 
  (11)  เดินเครื่องท้าสุญญากาศ 20 - 30 นาที  
  (12)  ปิดวาล์วเกจด้านความดันต่้าและวาล์วเกจด้านความดันสูง 
  (13)  ปิดเครื่องท้าสุญญากาศโดยดึงปลั๊กที่เต้าเสียบ 
  (14)  ถอดสายสีเหลืองออกจากปั๊มสุญญากาศ 
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กราฟที่ 1 ผลการทดสอบการท้าสุญญากาศ 
 
  จากกราฟที่ 1 ผลการทดสอบการท้าสุญญากาศ ซึ่งผลการทดสอบเป็นดังกราฟ คือ การทดสอบหาค่าปริมาตรภายในมีค่า
ต่้าสุดคือ 1990 ในการทดสอบสุญญากาศที่ 10 มีค่าสูงสุดคือ2200 ในการทดสอบสุญญากาศที่ 30 และการทดสอบหาค่าปริมาตร
ภายนอกมีค่าต่้าสุดคือ 5 ในการทดสอบสุญญากาศที ่10 มีค่าสูงสุดคือ 6600 ในการทดสอบสุญญากาศที่ 40 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 
 การศึกษาขั้นตอนและทดสอบชุดแวคคั่มท้าให้คณะผู้วิจัยสามารถเข้าใจการท้างานของชุดแวคคั่ม ซึ่งท้าให้น้าไปสู่การทดสอบ
ที่ถูกต้อง และได้สรุปผลการท้างานเพื่อให้เห็นถึงการท้างานที่แน่ชัด จากการศึกษาขั้นตอนและทดสอบชุดแวคคั่มได้ผลการทดสอบ
การท้าสุญญากาศ ซึ่งผลการทดสอบเป็นดังกราฟ คือ การทดสอบหาค่าปริมาตรภายในมีค่าต่้าสุดคือ 1990 ในการทดสอบสุญญากาศ
ที่ 10 มีค่าสูงสุดคือ 2200 ในการทดสอบสุญญากาศที่ 30 และการทดสอบหาค่าปริมาตรภายนอกมีค่าต่้าสุดคือ 5 ในการทดสอบ
สุญญากาศที ่10 มีค่าสูงสุดคือ 6600 ในการทดสอบสุญญากาศที่ 40 
 จากผลสรุปจะเห็นได้ว่าการท้าสุญญากาศของชุดแวคคั่มจะมีค่าปริมาตรภายในและภายนอกสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อการท้า
สุญญากาศมีค่าสูงขึ้น แต่ค่าปริมาตรภายในจะมีการลงน้อยลงเมื่อการท้าสุญญากาศมีค่าสูงสุดและไม่สามารถสูงขึ้นได้อีก 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการวิจัยนี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดีผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ให้การสนับสนุนในการท้าวิจัยครั้งนี้ 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลทุกคนด้วย 
6. เอกสารอ้างอิง 
วิบูลย์ : (2529). ปั๊มและระบบสูบน้้า.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน. 
บรรจง : (2542). เครื่องสูบน้้าพลังน้้า ที่พัฒนาขึ้นอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 
เลอพงศ์ : (2546). การประยุกต์ใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม ในการจ้าลองความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้้า-อัตราการไหล. กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จิระภัทร: (2548). และคณะ. “ไฮดรอลิกแรมปั๊ม”. โครงงานพิเศษเทคโนโลยีเครื่องกล. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อของทารกคลอดก่อนก าหนดใน NICU โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้การศึกษาข้อมูลย้อนกลับ เพื่อศึกษาสถานการณ์และทราบแนวโน้มสถานการณ์การติดเช้ือของทารก
คลอดก่อนก าหนด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาคือทารกทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน้ าหนักตัวแรกคลอดน้อยกว่า 2,500 กรัม
ทุกราย ที่เข้ารับการรักษาใน NICU ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 จ านวน 161 ราย ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า ทารกที่คลอดก่อนก าหนดทั้งหมด มีการติดเช้ือร้อยละ 34.8 โดยพบว่าทารก
แรกเกิดที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 750 กรัม มีการติดเช้ือร้อยละ 66.67 ทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนัก 750-999 กรัม มีการติดเช้ือร้อยละ 
88.24 ซึ่งท้ังสองกลุ่มถือได้ว่ามีการติดเชื้อมากที่สุด ในขณะทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนัก 1,000-2,499 กรัม มีการติดเชื้อน้อยที่สุด 
จนอาจกล่าวได้ว่าทารกยิ่งมีน้ าหนักตัวน้อยยิ่งมีโอกาสติดเช้ือได้มากกว่าทารกที่มีน้ าหนักตัวมาก และพบว่าทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนัก
น้อยกว่า 2,500 กรัม เกือบทุกรายมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและทารกต้องได้รับออกซิเจนแรกคลอด ร้อยละ 95.65 และ
จ าเป็นต้องให้ออกซิเจนผ่านเครื่องช่วยหายใจ ร้อยละ 86.3 แต่กลับพบว่ามีการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 1.8 
และการติดเช้ือที่พบมากที่สุดถึงร้อยละ 83.9 คือการติดเช้ือในกระแสโลหิต ซึ่งพบได้ภายหลังจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
มากกว่า 48 ช่ัวโมง ถือเป็นการติดเช้ือในโรงพยาบาล ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมาจากการท าหัตถการ เทคนิคการดูแล อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ช่วยชีวิต ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบสถานการณ์การติดเช้ือและสามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนาการพยาบาลเพื่อป้องกัน
การติดเช้ือในทารกคลอดก่อนก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ   
ค าส าคัญ : การติดเช้ือ,  ทารกคลอดก่อนก าหนด, NICU, โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี

Abstract 
This research is a descriptive research by retrospective study for study the situation of blood stream 

infection in premature newborns in the neonatal intensive care unit at Nopparat Rajathanee Hospital. The 
samples for the study were premature newborns with a low birth weight, less than 2,500 grams, all clients 
were admitted in the NICU from 1 October 2011 to 30 September 2012, for a  total of 161 cases and this data 
were analyzed by frequency and percentage. The research reported that from all premature newborn cases, 
the number of case with infection was 34.8 percent. It was found that premature newborns with body weigh 
less than 750 grams were infected in 66.67 percent. Premature newborns of 750 – 999 grams was reported to 
be 88.24 percent. Both groups were at a high risk of infection. While premature newborns of 1,000 – 2,499 
grams were low risk infection. It can be said that the lower birth weight in the premature newborns the most 
high risk to infection. Moreover, the study reported that most of the premature newborns with body weight 
less than 2,500 grams had respiratory system problem and these need oxygen at birth that reported to be 
95.65 percent, the number that needed oxygen with a ventilator was reported to be 86.3 percent. 
Nevertheless, there was only 1.8 percent with respiratory tract infection. Most of the infection were reported to 
be 83.9 percent with blood stream infection in premature newborn. Which may be cause by hospital acquired 
infection from procedure and lifesaver equipment. The results of this study showed the situation of blood 
stream infection and can be used as guidelines to development nursing intervention for prevention in 
premature newborn effectively. 
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1.  บทน า  
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 

หน่วยงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทารกแรกเกิดป่วยหนักทั้งในและนอกโรงพยาบาลที่คลอด
ก่อนก าหนดและครบก าหนดที่มีภาวะวิกฤต ซึ่งปัจจุบันวิทยาการความก้าวหน้าและการท าหัตถการทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้ง
การมีมาตรฐานด้านการพยาบาล ส่งผลให้อัตราการรอดชีวิตของทารกคลอดก่อนก าหนดสูงขึ้น แต่ทารกเหล่านี้ยังไม่พร้อมจะออกมา
เผชิญกับสิ่งแวดล้อมภายนอกทารกจึงเสี่ยงต่อการติดเช้ือได้ง่าย ซึ่งทารกคลอดก่อนก าหนดจะพบการติดเช้ือมากกว่าทารก
ครบก าหนด 3-10 เท่า (Stoll, 2004) เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของการท าหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ความบกพร่องของ
ภูมิคุ้มกัน โดยทั่วไปทารกในครรภ์จะได้รับอิมมูโนโกลบูลินจี (IgG) ปริมาณมากในระยะไตรมาสที่สาม ทารกคลอดก่อนก าหนด
จะได้รับภูมิคุ้มกันจากมารดาน้อย และปฏิกิริยาตอบสนองต่อการติดเช้ือไม่สมบรูณ์ รวมทั้งการสร้างอิมมูโนโกลบูลินเอ็ม (IgM) ก็ยัง
ไม่สมบรูณ์ นอกจากนั้นทารกคลอดก่อนก าหนดมีผิวหนังบอบบางและบวม และการได้รับหัตถการทางการแพทย์และการพยาบาล
หลายอย่างที่ท าอันตรายต่อผิวหนัง เช่น การให้สารน้ า การเจาะเลือด การใช้พลาสเตอร์ติดเครื่องตรวจสอบที่ผิวหนัง ท าให้
ผิวหนังถลอกและติดเช้ือได้ง่าย (McKinney, James, Murray, & Ashwill, 2005) ท าให้ทารกเหล่านี้จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษา 
ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทารกกลุ่มนี้เป็นจ านวนมาก ( Schmitt, Sneed, & Phibbs, 
2006 cited in Poore & Barlow, 2009)  

 การติดเช้ือในทารกแรกเกิดที่เกิดขึ้นในเดือนแรกของชีวิต ทารกอาจได้รับเช้ือตั้งแต่ระยะที่อยู่ในครรภ์มารดา 
(Intrauterine) ระหว่างการคลอด (Intrapartum) หรือระยะแรกหลังเกิด (Postnatal) (Melson, & Jaffe, 1995) ทารกอาจได้รับเช้ือ
ผ่านจากมารดาทางรกหรือจากการที่มารดามีการติดเช้ือภายในโพรงมดลูก หรือได้รับเช้ือระหว่างการคลอดทางช่องคลอด การสูด
ส าลักน้ าคร่ าที่มีการติดเช้ือจากเครื่องมือเครื่องใช้ในการท าหัตถการต่างๆ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวทารกในระยะหลังเกิดขณะที่อยู่
ในโรงพยาบาล (Nosocomial infection) (ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) การเฝ้าระวังการติดเช้ือในหอ
ผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบทารกแรกเกิดก่อนก าหนดติดเช้ือในกระแสโลหิตมีแนวโน้มจะเพิ่ม
มากขึ้น และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในทารกคลอดก่อนก าหนด   

 ดังนั้นการศึกษาสถานการณ์การติดเช้ือของทารกคลอดก่อนก าหนดใน NICU โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อทราบ
แนวโน้มสถานการณ์การติดเช้ือเฉพาะในทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม รวมทั้งเป็นแนวทาง
ในการก าหนดโปรแกรมการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ให้ลดอัตราการติดเช้ือได้ตามเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดของหน่วยงาน และเกิดการน าองค์ความรู้มาใช้น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการพยาบาลทารกคลอดก่อนก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการติดเช้ือต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาสถานการณ์การติดเช้ือของทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ใน NICU 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในปีงบประมาณ 2555  
 1.2.2 เพื่อทราบแนวโน้มสถานการณ์การติดเช้ือเฉพาะในทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม 

ในหน่วยงาน NICU โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้การศึกษาข้อมูลย้อนกลับ (Retrospective 

Study) ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 เป็นระยะเวลา 1 ปี ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสถานการณ์การติดเช้ือของทารกคลอดก่อนก าหนดใน NICU โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นการวิจัย
เชิงพรรณนา (Descriptive  Research) โดยใช้การศึกษาข้อมูลย้อนกลับ (Retrospective  Study) เพื่อศึกษาสถานการณ์การติดเช้ือ
ของทารกคลอดก่อนก าหนด และทราบแนวโน้มสถานการณ์การติดเช้ือของทารกคลอดก่อนก าหนด ที่มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม 
ใน NICU โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาคือทารกทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน้ าหนักตัวแรกคลอด
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น้อยกว่า 2,500 กรัม ทุกราย ที่เข้ารับการรักษาใน NICU จ านวน 161 ราย โดยใช้การศึกษาข้อมูลย้อนกลับ (Retrospective 
Study) ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 เป็นระยะเวลา 1 ปี 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การท าวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนกลับ (Retrospective Study) เพื่อศึกษาสถานการณ์การติดเช้ือของทารกคลอดก่อน
ก าหนด และทราบแนวโน้มสถานการณ์การติดเช้ือของทารกคลอดก่อนก าหนด ที่มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ใน NICU 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ีตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 เป็นระยะเวลา 1 ปี 
  ประชากรที่ศึกษา เป็นทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน้ าหนักตัวแรกคลอดน้อยกว่า 2,500 กรัม ทุกรายในหน่วยงาน NICU 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ที่มีข้อก าหนด  ดังนี ้
 1)   เป็นทารกที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน 2555 
       2)   เป็นทารกที่ได้รับออกซิเจนในรูปแบบต่างๆ และไม่ได้รับออกซิเจน 
 3)   ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ผู้รักษาให้เป็นประชากรศึกษาได้ 
       4)   ศึกษาทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
       5) เก็บข้อมูลอายุตั้งแต่แรกคลอดทุกราย 
 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักตัวแรกคลอดน้อยกว่า 2,500 กรัม ทุกราย จ านวน 161 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จ านวน 2 ชุด มีข้อมูล ดังนี้ 
 ชุดที่ 1 ข้อมูลการคลอดและข้อมูลส่วนตัวทารกที่สรุปแยกทารกติดเช้ือ กับไม่ติดเช้ือ เพื่อศึกษาแนวโน้ม 
 ชุดที่ 2 ข้อมูลทารกที่มีการติดเช้ือ บันทึกอาการและระบบที่พบ ผลการรักษาเพื่อ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหาแนว
ปฏิบัติการให้การดูแลต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย ใน NICU ตั้งแต่แรกคลอดและตลอดการรักษา 
โดยเลือกเก็บเฉพาะทารกแรกคลอดก่อนก าหนดที่มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ที่เกิดย้อนหลัง 1 ปี ระหว่าง วันที่ 1 เดือน
ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน 2555 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บได้มาวิเคราะห์ ดังนี้ 
    1)   น าข้อมูลทั่วไปของประชากรศึกษามาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ  
 2) แปลผลที่น ามาแจกแจงเป็นเชิงบรรยายวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการติดเช้ือในระบบต่างๆ 
 สถานที่เก็บข้อมูล หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) น าแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ที่มีความเช่ียวชาญด้านการวิจัย และด้านการพยาบาลทารกแรกเกิด ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล
ประจ าการในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU) 1 ท่าน และอาจารย์พยาบาลผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านการวิจัย 2 ท่าน 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1)   เสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของโรงพยาบาลและวิทยาลัยฯ พิจารณา 
 2)  ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาล เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล 
 3)  ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมวิจัย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 4)   เก็บข้อมูลจากบันทึกการเฝ้าระวังการติดเช้ือทุกวันทุกเวรและสรุปการติดเช้ือในแต่ละราย 
 5)   รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ 
 ระยะเวลาการท าวิจัย 
 วันที่ 1 ตุลาคม 2556  ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 
 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง  
 หลังจากที่โครงร่างวิจัยและเครื่องมือวิจัยผ่านผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมวิจัย โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี เลขที่ใบรับรอง 29/2556 รหัสโครงการวิจัย 57-1-013-0 ผู้วิจัยเข้าพบพยาบาลประจ า หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 
(NICU) โดยช้ีแจงให้ทราบวัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการวิจัย และขอความร่วมมือในการวิจัยโดยบันทึกการสรุปการติดเช้ือในแต่ละราย 
ระหว่าง วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน 2555 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ (ปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ช และยุวดี ฦาชา, 
2549) ในการอธิบายข้อมูลร้อยละของสถานการณ์การติดเช้ือของทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม 
ใน NICU ประกอบด้วยด้านมารดา ด้านทารก และการติดเช้ือของทารกคลอดก่อนก าหนด  
3.  ผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาคือทารกทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน้ าหนักตัวแรกคลอดน้อยกว่า 2,500 กรัม ทุกรายที่เข้ารับการรักษา
ใน NICU โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จ านวน 161 ราย  
 
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของตัวแปรในการศึกษา (n = 161) 

ตัวแปรที่ศึกษา จ านวน ร้อยละ 
การตรวจครรภ์   
    มากกว่า 5 ครั้ง 42 26.1 
    5 ครั้ง 9 5.6 
    น้อยกว่า 5 ครั้ง 82 51 
    ไม่ได้รับการตรวจครรภ์ 28 17.4 
ผลการตรวจเลือด   
    ปกติ 157 97.5 
    ผิดปกติ (HBsAg positive) 4 2.5 
ภาวะแทรกซ้อนขณะต้ังครรภ์และขณะคลอด   
    มี 94 58.4 
    ไม่มี 67 41.6 
น้ าเดินก่อนคลอด   
    มี 12 7.5 
    ไม่มี 149 92.5 
วิธีการคลอด   
    คลอดปกติ 98 60.9 
    คลอดด้วยการผ่าตัด 59 36.6 
    คลอดก่อนถึงโรงพยาบาล 4 2.5 
น้ าหนักแรกเกิด   
    น้อยกว่า 750 กรัม 9 5.6 
    750 - 999 กรัม 17 10.6 
    1,000 - 1,499 กรัม 61 37.9 
    1,500 - 1,999 กรัม 47 29.2 
    2,000 - 2,499 กรัม 27 16.8 
การช่วยหายใจ   
    ใช้เครื่องช่วยหายใจ (ใส่ Endotracheal tube) 78 48.4 
    ใช้เครื่องช่วยหายใจ (ใส่ Nasopharyngeal tubes) 61 37.9 
    ให้ออกซิเจน (Box/Cannula) 13 8.1 
    ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 9 5.6 
การใส่สายสวนหลอดเลือดแดง และ/หรือ หลอดเลือดด าทางสะดือ   
    ใส่ 43 26.7 
    ไม่ใส่ 118 73.3 
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  จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า มารดาที่ได้รับการตรวจครรภ์ครบตามเกณฑ์ จ านวน 161 ราย มารดาที่ได้รับการตรวจ
ครรภ์มากกว่า 5 ครั้ง จ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.1 มารดาที่ได้รับการตรวจครรภ์ 5 ครั้ง จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.6 
มารดาที่ได้รับการตรวจครรภ์น้อยกว่า 5 ครั้ง จ านวน 82 ราย คิดเป็น ร้อยละ 51 และมารดาที่ไม่ได้รับการตรวจครรภ์ จ านวน 28 
ราย คิดเป็น ร้อยละ 17.4 มารดาที่ได้รับการตรวจเลือดตามเกณฑ์และผลการตรวจเลือดปกติ จ านวน 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.5 
และผลการตรวจเลือดผิดปกติ ( HBsAg positive ) จ านวน 4 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.5 มารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และ
ขณะคลอด จ านวน 94 ราย คิดเป็น ร้อยละ 58.4 และมารดาที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และขณะคลอด จ านวน 67 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 41.6 มารดาที่มีน้ าเดินก่อนคลอด จ านวน12 ราย  คิดเป็น ร้อยละ 7.5 และมารดาที่ไม่มีน้ าเดินก่อนคลอด จ านวน 
149 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.5 มารดาที่คลอดบุตรด้วยวิธีการคลอดปกติ จ านวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.9 มารดาที่คลอดบุตร
ด้วยวิธีการคลอดด้วยการผ่าตัด จ านวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.6 และมารดาที่คลอดบุตรก่อนถึงโรงพยาบาล จ านวน 4 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 2.5 ร้อยละของน้ าหนักแรกเกิดทารก จ านวน 161 ราย ทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 750 กรัม จ านวน 9 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 5.6 ทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักระหว่าง 750-999 กรัม จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.6 ทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนัก
ระหว่าง 1,000-1,499 กรัม จ านวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.9 ทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักระหว่าง 1,500-1,999 กรัมจ านวน 47 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 29.2 และทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักระหว่าง 2,000-2,499 กรัม จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.8 ทารก                
แรกเกิดที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยใส่ Endotracheal tube จ านวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.4 ทารกแรกเกิดที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 
โดยใส่ Nasopharyngeal tubes  จ านวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.9 ทารกแรกเกิดที่ให้ออกซิเจน โดย Box/Cannula จ านวน 13 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 8.1 และทารกแรกเกิดที่ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.6 ทารกแรกเกิดที่ได้รับการให้สารน้ า
และ/หรือสารอาหารทางสายสวนหลอดเลือดแดงและ/หรือหลอดเลือดด าทางสะดือ  จ านวน 43 ราย  คิดเป็น ร้อยละ 26.7 และ
ทารกแรกเกิดที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยการใส่สายสวนหลอดเลือดแดงและ/หรือหลอดเลือดด าทางสะดือ จ านวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 
73.3  
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของทารกแรกเกิดที่พบการติดเช้ือ (n = 161) 

การติดเชื้อ จ านวน ร้อยละ 
ติดเช้ือ 56 34.8 
ไม่ติดเช้ือ 105 65.2 
 
  จากตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาในทารกแรกเกิดที่พบการติดเช้ือ จ านวน 161 ราย พบว่า ทารกแรกเกิดที่พบการติดเช้ือ 
จ านวน 56 ราย  คิดเป็น ร้อยละ 34.8 และทารกแรกเกิดที่ไม่พบการติดเช้ือ จ านวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.2 
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของทารกแรกเกิดที่พบการติดเช้ือกับน้ าหนักแรกเกิดทารก (n = 161) 

น้ าหนักแรกเกิด 
จ านวน  ติดเชื้อ 
ทั้งหมด  จ านวน  ร้อยละ 

น้อยกว่า 750 กรัม 9  6  66.67 
750 - 999 กรัม 17  15  88.24 
1,000 - 1,499 กรัม 61  23  37.70 
1,500 - 1,999 กรัม 47  9  19.15 
2,000 - 2,499 กรัม 27  3  11.11 
 
  จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาในทารกแรกเกิดที่พบการติดเช้ือกับน้ าหนักแรกเกิดทารก จ านวน 161 ราย พบว่า ทารกแรกเกิด
ที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 750 กรัม พบการติดเช้ือ จ านวน 6 ราย จากจ านวนทารกทั้งหมด 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ทารกแรกเกิด
ที่มีน้ าหนัก 750-999 กรัม จากจ านวนทารกทั้งหมด 17 ราย พบการติดเช้ือ จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.24 ทารกแรกเกิด
ที่มนี้ าหนัก 1,000-1,499 กรัม จากจ านวนทารกทั้งหมด 61 ราย พบการติดเช้ือ จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.70 ทารกแรกเกิด
ที่มีน้ าหนัก 1,500-1,999 กรัม จากจ านวนทารกทั้งหมด 47 ราย พบการติดเช้ือ จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.15 และทารกแรกเกิด 
ที่มีน้ าหนัก 2,000-2,499 กรัม จากจ านวนทารกทั้งหมด 27 ราย พบการติดเช้ือ จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1 
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ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของทารกแรกเกิดที่พบการติดเช้ือกับต าแหน่งที่ติดเช้ือ (n = 56) 

ต าแหน่งที่ติดเชื้อ 
ติดเชื้อ 

จ านวน  ร้อยละ 
กระแสเลือด 47  83.9 
ทางเดินหายใจ 1  1.8 
ทางเดินอาหาร 5  8.9 
ประสาทและสมอง 1  1.8 
ตา  2  3.6 
 
  จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ทารกแรกเกิดที่พบการติดเช้ือกับ ต าแหน่งที่ติดเช้ือ จ านวน 56 ราย ทารกแรกเกิดที่พบ
การติดเช้ือในกระแสเลือด จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.9 ทารกแรกเกิดที่พบการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ จ านวน 1 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 1.8  ทารกแรกเกิดที่พบการติดเช้ือระบบทางเดินอาหาร จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.9 ทารกแรกเกิดที่พบการติดเช้ือ
ระบบประสาทและสมอง จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.8 และทารกแรกเกิดที่พบการติดเช้ือที่ตา จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 
3.6     
 
ตารางที่ 5 แสดงร้อยละของทารกแรกเกิดที่พบการติดเช้ือกับระยะเวลาที่ติดเช้ือ ( n = 56 ) 

ระยะเวลาที่ติดเชื้อ 
ติดเชื้อ 

จ านวน  ร้อยละ 
ภายใน 48 ช่ัวโมง 7  12.5 
มากกว่า 48 ช่ัวโมง 49  87.5 
 
  จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า ทารกแรกเกิดที่พบการติดเช้ือกับ ระยะเวลาที่ติดเช้ือ จ านวน 56 ราย ทารกแรกเกิดที่พบ
การติดเช้ือภายใน 48 ช่ัวโมง จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 และทารกแรกเกิดที่พบการติดเช้ือมากกว่า 48 ช่ัวโมง จ านวน 49 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 87.5 
4.  สรุปผลการศึกษาได้ว่า 
 4.1   มีการติดเช้ือในทารกน้ าหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม มากกว่าในช่วงน้ าหนักที่เกินกว่า 1,000 กรัม แม้จะมีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างน้อย แต่อุบัติการณ์การติดเช้ือมีสูงกว่าทารกน้ าหนักมากกว่า 1,000 กรัมขึ้นไป 
 4.2  การติดเช้ือที่พบมากที่สุดถึงร้อยละ 83.9 คือการติดเช้ือในกระแสโลหิต ซึ่งพบได้ภายหลังจาการนอนโรงพยาบาลมากกว่า 
48 ช่ัวโมง ถือเป็นการติดเช้ือในโรงพยาบาล ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมาจากการท าหัตถการ เทคนิคการดูแล และอุปกรณ์ - เครื่องมือ
ทีช่่วยชีวิต 
 4.3  ทารกคลอดก่อนก าหนดช่วยหายใจ โดยใช้เครื่องช่วยหายใจและใส่ท่อหลอดลมคอถึงร้อยละ 49.1 แต่กลับพบการติดเช้ือ
ในระบบทางเดินหายใจเพียงร้อยละ 1.8 
5.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสถานการณ์การติดเช้ือของทารกคลอดก่อนก าหนดใน NICU โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบว่ามีทารกที่น้ าหนัก
ตัวน้อยกว่า 750 กรัม จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.6 ซึ่งมีจ านวนน้อยที่สุด ส่วนทารกน้ าหนักตัว 750 กรัม-999 กรัม มีจ านวน 
17 ราย  คิดเป็นร้อยละ 10.6 ทารกน้ าหนักตัว 1,000 กรัม - 1,499 กรัม มีจ านวน 61 ราย  คิดเป็นร้อยละ 37.9 ซึ่งมีจ านวนมากที่สุด 
ส่วนทารกน้ าหนักตัว 1,500 กรัม - 1,999 กรัม มีจ านวน 47 ราย  คิดเป็นร้อยละ 29.2 และทารกน้ าหนักตัว 2,000 กรัม - 2,499 กรัม 
มีจ านวน 27 ราย  คิดเป็นร้อยละ 16.8  ทารกที่คลอดก่อนก าหนดทั้งหมดใน NICU และมีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม จ านวน 
161 ราย พบการติดเช้ือ จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.8 โดยพบว่าทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 750 กรัม มีการติดเช้ือ 
จ านวน 6 ราย จากจ านวนทารกทั้งหมด 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนัก 750 - 999 กรัม มีการติดเช้ือ 
จ านวน 15 ราย จากจ านวนทารกทั้งหมด 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.24 ซึ่งทั้งสองกลุ่มถือได้ว่ามีการติดเช้ือมากที่สุด ในขณะทารก
แรกเกิดที่มีน้ าหนัก 1,000 - 1,499 กรัม มีการติดเช้ือ จ านวน 23 รายจากจ านวนทารกทั้งหมด 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.70 ดังนั้น
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อาจกล่าวได้ว่าทารกที่มีน้ าหนักตัวเพิ่มมากขึ้นจะพบการติดเช้ือน้อยลง ทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนัก 1,500 - 1,999 กรัม มีการติดเช้ือ 
จ านวน 9 ราย จากจ านวนทารกทั้งหมด 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.15 ส่วนทารกที่มีน้ าหนักตัว 2,000 กรัม - 2,499 กรัม มีการติด
เช้ือเพียง 3 ราย จากจ านวนทารกทั้งหมด 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.11 ซึ่งน้อยที่สุดในกลุ่มตัวอย่าง จนอาจกล่าวได้ว่า ทารกยิ่งมี
น้ าหนักตัวน้อยยิ่งมีโอกาสติดเช้ือได้มากกว่าทารกที่มีน้ าหนักตัวมาก และจากการศึกษาข้อมูลย้อนกลับ (Retrospective Study) 
พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเช้ือในทารกคลอดก่อนก าหนด ที่น้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม มีทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก  

โดยปัจจัยภายใน ได้แก่ ตัวทารกที่คลอดก่อนก าหนด ซึ่งมีน้ าหนักตัวน้อย มีการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ ช้า มีความไม่สมบรูณ์
ของระบบภูมิคุ้มกันของทารกเอง มีภาวะพร่องออกซิเจนแรกคลอดจากความไม่สมบรูณ์ของระบบทางเดินหายใจ ภาวะเสี่ยง
จากการติดเช้ือตั้งแต่ในครรภ์และขณะคลอดจากภาวะแทรกซ้อนของมารดาขณะตั้งครรภ์ และขณะคลอด รวมทั้งปัญหาช้ันผิวหนังที่
ไม่สมบรูณ์ของตัวทารกเอง ผลการศึกษาพบว่า ทารกยิ่งมีน้ าหนักตัวน้อย คลอดก่อนก าหนดมากๆ จะมีภาวการณ์ติดเชื้อสูง 
สอดคล้องกับการที่มารดามีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และขณะคลอด ที่พบถึง 94 ราย จากจ านวนทั้งหมด 161 ราย คิดเป็นร้อยละ 
58.4 ภาวะแทรกซ้อนที่พบทั้งขณะตั้งครรภ์และขณะคลอด ได้แก่  ครรภ์เป็นพิษ  น้ าตาลในเลือดสูงขณะตั้งครรภ์ ความดันโลหิตสูง
ขณะตั้งครรภ์ ติดเช้ือทางเดินหายใจขณะตั้งครรภ์  มารดาติดเช้ือไวรัส  เช่น  เริมและสุกใสขณะตั้งครรภ์ ภาวะน้ าเดินก่อนคลอด
มากกว่า 48 ช่ัวโมง เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อทารกในครรภ์ทั้งสิ้น ทั้งระบบภูมิคุ้มกัน และทางเข้าของเช้ือโรคสู่ทารก ในด้านระบบ
ทางเดินหายใจที่มักพบปัญหาได้เกือบทุกราย จากกลุ่มตัวอย่าง 161 ราย ทารกต้องได้รับออกซิเจนแรกคลอดถึง 154 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 95.65 วิธีการให้ออกซิเจนช่วยหายใจ เริ่มตั้งแต่การให้ออกซิเจน Box หรือ ออกซิเจน Cannula จากกลุ่มตัวอย่าง 161 ราย 
ได้รับออกซิเจน Box หรือ ออกซิเจน Cannula จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.1 หากทารกมีภาวะเสี่ยงที่จะพร่องออกซิเจน
เพิ่มขึน้อีกระดับ จ าเป็นต้องให้ออกซิเจนผ่านเครื่องช่วยหายใจแบบ Non-Invasive การให้ออกซิเจนผ่านระบบทางเดินหายใจโดยไม่
ต้องสอดใส่ท่อทางเดินหายใจผ่านหลอดลมคอ โดยใช้ Nasopharyngeal tubes ซึ่งมีจ านวนถึง 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.9 และ
ทารกที่มีความจ าเป็นต้องใส่ท่อหลอดลมคอ โดยให้ออกซิเจนด้วยเครื่องช่วยหายใจ ( ใส่ Endotracheal  tube ) มีจ านวน 78 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 48.4 แต่กลับพบว่าทารกคลอดก่อนก าหนดที่น้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม มีการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ 
เพียงร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับจ านวนทารกทีมีการติดเช้ือทั้งหมด 56 ราย แล้วพบว่ามีการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจเพียง 1 ราย  

ส่วนปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้ทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม เสี่ยงต่อการติดเช้ือ คือ การขาด
การฝากครรภ์ตามเกณฑ์ที่เหมาะสม  ลักษณะการคลอดที่แตกต่าง  อัตราก าลังของบุคลากรที่ให้การดูแล เทคนิคการท าหัตถการ
ต่างๆ รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์ – เครื่องมือที่ช่วยในการดูแล  จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 161 ราย มีมารดาที่ฝาก
ครรภ์ครบตามเกณฑ์ มากกว่า 5 ครั้งมีเพียง 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.1 ส่วนมารดาที่ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ น้อยกว่า 5 ครั้ง 
จนถึงระดับไม่ได้รับการตรวจครรภ์เลย มีถึง 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.9  

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยเสี่ยงและอาการทางคลินิกของภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลศิริราช 
โดยแพทย์หญิง ภัทรียา วัชรวงศ์ ได้สรุปผลการวิจัยถึงปัจจัยเสี่ยงด้านมารดาที่มีผลต่อการติดเช้ือของทารก ได้แก่  สถานการณ์
การฝากครรภ์  ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์  หลักฐานการติดเช้ือในมารดาก่อนคลอด มีผลต่อการคลอดก่อนก าหนด แต่ไม่พบ
ความสัมพันธ์กับการติดเช้ือในกลุ่มที่น ามาศึกษาหลัง 48 ช่ัวโมง แสดงว่าปัจจัยภายนอกด้านมารดา เป็นเพียงการส่งเสริมให้เกิด
ปัจจัยภายในจากตัวทารกเอง เพราะแม้มารดาจะไม่ได้รับการตรวจครรภ์ตามเกณฑ์ทุกราย แต่ก่อนการคลอดทุกรายมารดาจะได้รับ
การตรวจวิเคราะห์เพื่อดูการติดเช้ือ HIV  VDRL  และ  HBsAg  จากมารดา 161 ราย พบว่ามีค่า  HBsAg Positive  เพียง 4 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 2.5 ที่จะท าให้เกิดภาวะติดเช้ือในระยะแรกก่อน 48 ช่ัวโมง ( Early sepsis ) แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่า ปัจจัย
ภายนอกที่มาส่งเสริมให้เกิดการติดเช้ือมากที่สุดน่าจะเป็นระบบการควบคุมการติดเช้ือในสถานพยาบาล  เทคนิคการท าหัตถการ
ต่างๆ อัตราก าลังของบุคลากรและความพร้อมของเครื่องมืออปุกรณ์ที่ช่วยในการดูแลมากกว่า เนื่องจากพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 161 ราย 
มีการติดเช้ือถึง 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.8 และในจ านวน 56 ราย ที่พบว่ามีการติดเช้ือ พบการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจเพียง 
1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.8 แต่ติดเช้ือในกระแสเลือดถึง 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.9 ของการติดเช้ือทั้งหมด ซึ่งการติดเช้ือที่เกิดขึ้น 
พบว่าเกิดภายหลังการนอนโรงพยาบาลมากกว่า 48 ช่ัวโมง ถึง 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.5 จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เมื่อท าการเปรียบเทียบผลการศึกษาสถานการณ์การติดเช้ือของทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน้ าหนักตัวแรก
คลอดน้อยกว่า 2,500 กรัม ทุกราย ที่เข้ารับการรักษาใน NICU โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัย
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เสี่ยงและอาการทางคลินิกของภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลศิริราช โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ภายนอกที่ส่งเสริมให้ทารกคลอดก่อนก าหนดและทารกแรกเกิดเสี่ยงต่อการติดเช้ือที่เหมือนกัน ได้แก่ การตรวจครรภ์ครบตามเกณฑ์ 
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และขณะคลอด ผลการตรวจเลือดของมารดาผิดปกติ (HBsAg positive) และเทคนิคการท าหัตถการ
ต่างๆ นอกจากที่กล่าวมาการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่ส่งเสริมให้ทารกคลอดก่อนก าหนดเสี่ยงต่อ
การติดเช้ือ ได้แก่ น้ าหนักแรกเกิดทารก โดยผลการศึกษาพบว่า ทารกที่มีน้ าหนักแรกเกิดน้อยมีโอกาสติดเช้ือได้มากกว่าทารกที่มี
น้ าหนักแรกเกิดมาก 
6. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 
 6.1 ควรสนับสนุนให้มีการศึกษาปัจจัยภายนอก ได้แก่ การฝากครรภ์ของมารดาครบตามเกณฑ์ ระบบการป้องกันการติดเช้ือ 
เทคนิคการดูแล เพื่อน าผลการศึกษามาท าแนวปฏิบัติอาจช่วยลดการติดเช้ือได้ 
 6.2 ควรน าผลการศึกษาครั้งนี้ ไปท าการวิจัยต่อในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง เช่น การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการติดเช้ือ 
ที่ต าแหน่ง Periphearal blood ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ( NICU ) หรือพัฒนาโปรแกรมการป้องกัน การติดเช้ือในผู้ป่วยใส่ 
Central Line Catheter ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 
7.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล อาจารย์ ดร.สุชีวา วิชัยกุล และอาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ ที่สละเวลา
ในการให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าที่มีประโยชน์ อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้การท าวิจัยมีความสมบูรณ์ 
และเจ้าหนา้ที่หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU) ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและขอขอบคุณโรงพยาบาล
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การออกแบบและปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษา ห้างค้าปลีก 
Designed and Improved Layout for a Retail Store 
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บทคัดย่อ 
  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงผังร้านค้าปลีก ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ขายและการตอบสนองการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้หลักการของการวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ 
(The Systematic Layout Planning Pattern: SLP) เพื่อให้การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านการบริการ และ
คุณภาพของสินค้าจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงผังร้าน ผลการศึกษาพบว่า ผังใหม่สามารถเพิ่มพื้นที่เป็น 2,468 ตรม. โดยจัดสรร
เพื่อท าร้านค้าเช่าที่มาตรฐาน รูปแบบการบริการแนวใหม่ ขนาดพื้นที่  450 ตรม. จ านวนทั้งหมด 5 ร้าน คิดเป็น 750,000 บาทต่อ
เดือน คิดค่าบริการงานซ่อมบ ารุง 175,000 บาทต่อเดือนใช้พื้นที่ว่างท ากิจกรรมส่งเสริมการขายได้ยอดขาย  80,000 บาท 
ค าส าคัญ : การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ การเพิ่มรายได้ ห้างค้าปลีก 

Abstract 
  The objective of this study was to improve retails layout to efficiently provide services and maximize 
profit based on the Systematic Layout Planning Pattern (SLP). To respond to customer demand on services and 
product quality, the layout of three retail stores were redesigned. We found that the total space of new layout 
was increased to 2468 square meters which could be allocated to five rental retail stores (450 square meters 
each). The rent from 5 stores was 750,000 Baht each month. The additional support services was 175000 Baht per 
month. Moreover, the additional revenue from free space for sale supporting activities was 80,000 Baht.   
Keywords : systematic layout planning, increased revenue, Retail Store 
 
1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย มีการแข่งขันทางด้านการตลาดและการให้การบริการลูกค้าค่อนข้างสูง 

ดังนั้นการออกแบบปรับปรุงผังของห้างค้าปลีกให้มีขนาดลดลงพอเหมาะกับยอดขาย และการเพิ่มช่องทางการให้การบริการลูกค้า 
จึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยมีหน่วยงานที่ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์วิจัย
ความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อน าข้อบกพร่องดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ 
ดังนั้นการศึกษายอดขายสินค้าประเภทอุปโภค เช่น แผนกเครื่องมือเครื่องใช้ ต่างๆ ยอดขายแนวโน้มลงเทียบการประเมินช่วงเปิด
สาขา จึงต้องมีการปรับพื้นที่ให้ลดลงสอดคล้องกับยอดขายปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้งานวิจัยฉบับนี้จึงศึกษาศึกษาแนวทางการปรับปรุงที่
เป็นไปได้ทั้งหมด 3 แบบ เพื่อขออนุมัติจากทางผู้บริหาร พิจารณาความสมบูรณ์ของโครงการ โดยศึกษาข้อดี ข้อเสีย ของแผนผังแต่
ละแบบ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงก าหนดจุดแช็งและจุดอ่อน จากสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจค้าปลีกโดยน าหลักการ
วิเคราะห์จากทฤษฎีสวอต (SWOT) ของอัลเบิร์ด ฮัมฟรี(Albert Humphrey) 

1.2  วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงผังโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายและการตอบสนองการให้บริการลูกค้า

อย่างมีประสิทธิภาพของห้างค้าปลีก 
1.3  ขอบเขตงานวิจัย 
 การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) โดยใช้ข้อมูลจริงและประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับเป็นแนวทางใน

การประกอบการตัดสินใจส าหรับกรณีศึกษา ห้างค้าปลีก เท่านั้น 
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2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1  ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 การวางผังโรงงาน (Plant  Layout) หมายถึง งานหรือแผนการในการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์  และวัตถุต่าง ๆ  

ที่จ าเป็นในกระบวนการผลิต  ภายใต้ข้อจ ากัดของโครงสร้าง และการออกแบบของอาคารที่มีอยู่  เพื่อท าให้การผลิตมีความปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 หลังจากที่เราได้เลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน และได้ท าการก่อสร้างอาคารโรงงานเรียบร้อยแล้วหรือบางครั้งอาจจะจัดหาโรงงาน
ด้วยวิธีการเช่าอาคาร ผู้บริหารจะเริ่มวางแผนการจัดวางแผนผังโรงงาน  เพื่อการที่จะให้สามารถใช้พื้นที่ในโรงงานที่มีอย่างจ ากัด ให้
ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้กระบวนการการผลิตเป็นไปอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนการผลิต และลดการสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายวัสดุจากสถานที่ท าการผลิตแห่งหนึ่งไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งระบบการผลิตนั้นถือว่าการล าเลียงปัจจัย
ในการผลิตเข้าสู่ระบบการผลิตนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ก็ต่อเมื่อมีการวางแผนผังโรงงานที่ดีถูกต้องตามหลักวิชาการ  โดยทาง
ผู้บริหารและวิศวกรโรงงานจะต้องร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดจึงจะท าให้งานส าเร็จลงได้ด้วยดี  

 นอกจากนี้มีผู้น าหลักการของการวางผังโรงงานมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลประกอบการ อาทิเช่น พัชรี ช่วยประดิษฐ์ (2552) 
ได้ศึกษาการจัดรูปแบบ การวางผังสินค้าใหม่โดยการประยุกต์การจัดกลุ่ม ABC ของสินค้าคงคลัง (ABC Analysis) โดยจัดแบ่ง
ประเภทสินค้าออกเป็น 3 ประเภทตามเกรด A, B และ C มาใช้ก าหนดต าแหน่งจัดวางสินค้า เนื่องจากรายการสินค้ามีอัตราการเข้า
ออกที่ต่างกัน บางรายการถูกเก็บไว้นานไม่มีการเคลื่อนไหว บางรายการมีการหมุนเวียนเข้าออกตลอดเวลาโดยจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม
ต่าง ๆ โดยสินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนเข้าออกเป็นประจ าจะถูกจัดเก็บใกล้กับทางเข้าออก ส่วนการจัดเรียงสินค้าในกลุ่ม A จะใช้
ระบบจัดเรียงก าหนดตายตัวเพื่อให้หาสินค้าได้ง่าย ส่วนกลุ่ม B และ C จะใช้ระบบการจัดเรียงแบบไม่ก าหนดต าแหน่งตายตัว 
นอกจากน้ันแววดาว สมานพันธ์ (2553) และคณะ ได้ศึกษาและเสนอแนวทางการปรับปรุงผังโรงงานส าหรับกระบวนการผลิต
ฮาร์ดไดร์ฟในส่วนของ Clean Room โดยประยุกต์ใช้หลักการของการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning - 
SLP) โดยใช้เทคนิคการจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Arena เพื่อลดเวลาในการขนย้ายวัสดุและลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุ 
อีกทั้งพรเทพ แก้วเช้ือ (2554) และคณะ ได้ศึกษาการวางผังโรงงานของบริษัท Z จ ากัด เพื่อออกแบบผังโดยเพิ่มพื้นที่ว่างให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในส่วนของการผลิตซึ่งเป็นโรงงานผลิตคูลลิ่งทาวเวอร์ โดยด าเนินการปรับปรุงและวางผังโรงงานใหม่โดยใช้ทฤษฏีการวางผัง
โรงงานอย่างมีระบบ (The Systematic Layout Planning Pattern - SLP) มาประกอบการวิเคราะห์และปรับปรุงการวางผังโรงงาน
เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการท างาน   

 จากทฤษฏีของการวางผังโรงงานและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประยุกต์ทฤษฏีของการวาง
ผังโรงงานกับห้างค้าปลีก โดยมุ่งหวังเพื่อที่จะใช้พื้นที่ให้ก่อประโยชน์มากที่สุด     

2.2  วิเคราะห์ปัญหาของกรณีศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของ SLP  
 2.2.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ขั้นที ่1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  เป็นการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานและผังปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา ในด้านผลิตภัณฑ์ (P) ปริมาณวัสดุที่ขนถ่าย

ระหว่างแผนก(Q) เส้นทางการขนถ่าย (R) หน่วยสนับสนุนการผลิต (S) และเวลาในการขนถ่าย (T) ตลอดจนพื้นที่ของแผนกงานต่างๆ 
โดยมีปัญหาด้านยอดขายสินค้าประเภทอุปโภคเช่นแผนกเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ยอดขายแนวโน้มลงเทียบการประเมินช่วงเปิด
สาขา จึงต้องมีการปรับพื้นที่ให้ลดลงสอดคล้องกับยอดขายปัจจุบัน 
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ภาพที่ 1  แผนผังแบบเดิมก่อนท าการทดลองเพื่อปรับปรุง 
 

ขั้นที ่2 การวิเคราะห์การไหลของวัสดุ  
วิเคราะห์การไหลของวัสดุระหว่างแผนกงานเชิงปริมาณ โดยใช้แผนภูมิไหลของช้ินงาน Flow process chart และ 

ไดอะแกรมการไหล (Flow Diagram) เพื่อท าให้ทราบปริมาณและระยะทางการขนถ่ายระหว่างแผนกงาน จ านวนการไหลที่ตัดกัน
และการไหลย้อนกลับของผังบริษัทก่อนปรับปรุง  

ขั้นที ่3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกงาน 
ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกงานเชิงปริมาณในรูปของแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม 

(Activity Relation Chart, REL Chart) ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม เป็นการประเมินเชิง
คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างคู่แผนกงาน โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสะดวก สภาพแวดล้อม
ในการท างานเป็นต้น โดยจัดท าในรูป REL Chart ประเมินความสัมพันธ์โดยใช้รหัสสระภาษาอังกฤษ เป็น A E I O U และ X โดย A 
หมายถึงคู่แผนกมีความสัมพันธ์สมบูรณ์แบบที่สุด และ U หมายถึงคู่แผนกมีความสัมพันธ์ที่ไม่ส าคัญ ดังแสดงในตารางที่ 1 
และภาพที ่2 
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ตารางที ่1  เหตุผลและระดับความสัมพันธ์ใน แผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรม 
รหัส เหตุผล รวม  Value Closeness Total 
1 เพื่อการบริการที่ด ี 82  A Absolutely Necessary 12 
2 ง่ายต่อการค้นหา 41  E Especially 52 
3 สะดวก 23  I Important 51 
4 ง่ายต่อการควบคุมคุณภาพ 83  O Ordinary 31 
    U Unimportant 2 
    X Not Desirable 85 

 

 
 

ภาพที่ 2  แผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรม 
 

ขั้นที ่4 การสร้างผังทางเลือก 
ข้อมูลจาก Combined Activity Relationship Chart จะน ามาสร้างเป็น Activity  
Relationship Diagram ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกผังทางเลือกที่แตกต่างกัน จ านวน 3 แบบ พร้อมทั้ง

ท าการวิเคราะห์ผังแต่ละแบบ เพื่อปรับรูปแบบให้ได้พื้นที่ส าหรับร้านค่าเช่าที่มากขึ้น 
 
 

1

U 2

1 X 3

A 4 X 4

1 I 3 X 5

E 1 I 4 X 6

3 E 1 I 4 X 7

X 3 E 1 U 4 X 8

4 X 3 E 1 E 4 X 9
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4 X 4 X 3 E 1 I 4 X 11

I 4 X 4 X 3 E 1 E 4 X 12
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วัตถปุระสงค์การปรับเปลี่ยนรูปแบบ Layout (แบบ)  
รูปแบบที่ 1 เป็นการเน้นการเพิ่มพื้นที่ร้านค้าเช่า (Lease Shop ) เพื่อเพิ่มยอดขายโดยจัดสรร เพื่อท าร้านค้าเช่า (Lease 

shop) ที่มาตรฐาน รูปแบบการบริการแนวใหม่ ดังนี ้
1. ร้านค้าเช่า (Leader shop) มาตรฐานในการบริการลูกค้า เช่น ธนาคาร  
2. ลดค่าใช้จ่ายงานบริการด้านสาธารณูปโภค 
3. เพิ่มพื้นส่วนกลางที่เป็นส่วนที่ว่าง ให้จัดงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย(Promotion Activity)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ผังทางเลือกแบบที่ 1 
 

การวิเคราะห์การลงทุน 
1.  รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการร้านค้าเช่าต่อปีเพิ่มขึ้น 
2.  รายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้า 
ข้อดี จะพบว่าสินค้าที่จัดเรียงพอเหมาะกับยอดขาย โดยมีการ ตรวจสอบวิเคราะห์ ผลการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน

โดยจะมีพื้นที่มีเหลือเพื่อรองรับพื้นที่ ร้านค้าเช่า (Lease shop) อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนได้ตามเป้าหมาย สิ่งส าคัญจะเห็นว่าได้
การวิเคราะห์ ความต้องการลูกค้าโดยการเพิ่มพื้นที่แผนก สินค้าขายยกหีบ (Cup pack) เพิ่มขึ้นอีก10%เพื่อรองรับลูกค้าตามสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ข้อเสีย สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือจะต้องมีการวางแผนการสั่งสินค้าให้พอเพียง เพราะขนาดพื้นที่ลดลงหากปล่อยให้สินค้าขาด
จะกระทบต่อความเช่ือมั่นของลูกค้าได้ 
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รูปแบบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  ผังทางเลือกแบบที่ 2 
 

วัตถุประสงค์การปรับเปลี่ยนรูปแบบ Layout (แบบ) รูปแบบที่ 2 คือ 
รูปแบบการปรับเปลี่ยน Layout รูปแบบที่ 2 นี้ จะคล้ายในรูปแบบที่ 1 เพียงแต่การปรับเปลี่ยน Layout (แบบ) ภายใน

แผนกอิเลคทรอนิคส์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า ที่เป็นทางเลือกในการตัดสินใจของผู้บริหารอีกรูปแบบหนึ่ง 
ข้อดี จะพบว่ามีการเพิ่มจ านวนช้ันวางสินค้าในหมวด อิเล็กทรอนิกส์และความบันเทิง (Electronic & Entertainment)  
ข้อเสีย จะพบว่าช้ันวางสินค้าวางแล้วไม่สะดวกในการมองเห็นสินค้าของลูกค้า 
รูปแบบที่ 3 
วัตถุประสงค์การปรับเปลี่ยนรูปแบบ Layout รูปแบบที่ 3 คือ แนวทางการปรับเปลี่ยน Layout รูปแบบนี้ เปลี่ยนแผนก

อิเล็คทรอนิคส์ให้ LAZADA (ลาซาด้า) เช่าพื้นที่ข้อพิจารณาถึงข้อดี - ข้อเสีย ของการออกแบบ Layout แบบที่ 3 จะคล้ายกับแบบที่ 
1 และแบบที่ 2 แต่อย่างไรก็ตามห้างค้าปลีกเสนอแนวทางใหม่ โดยมีการร่วมกับบริษัท ลาซาดา (LAZADA ) 

ข้อดี จะพบว่าเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพราะใช้การร่วมมือทางธุรกิจการค้ากับบริษัทคู่ค้าที่มีความช านาญ
โดยตรงและยังสามารถ ขายของที่เป็นเครื่องหมายการค้าหลักของห้างค้าปลีก ร่วมกับ บริษัทลาซาด้า (LAZADA) ได้อยู่ตามปกติโดย
ไม่ได้รับผลกระทบทางยอดขาย 

ข้อเสีย บุคลากรที่ท างานอยู่ซึ่งมีประสบการณ์ จะต้องย้ายท าในต าแหน่งที่อาจจะไม่เหมาะสมและก าไรจะลดลงมากว่าเดิม
เพราะถูกแบ่งส่วนการตลาดในสินค้าอื่นๆ ได้ 
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ภาพที่ 5  ผังทางเลือกแบบที่ 3 
 

ขั้นที่ 5 การประเมินผลเลือกผังโรงงาน 
ผังทางเลือกจ านวน 3 แบบ จะน ามาประเมินเพื่อคัดเลือกผังที่เหมาะสมที่สุด ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 

Rating Analysis)  
ขั้นที่ 6การออกแบบผังแบบละเอียด 
เป็นการก าหนดรายละเอียดของแผนกงานต่าง ๆ และสร้างเป็นผังปรับปรุงแบบละเอียดเฉพาะเจาะจงของบริษัท

กรณีศึกษา 
3. ผลการวิจัย 

การปรับปรุงผังโรงงานแบบที่ 1 และแบบที่ 2 นั้น เป็นการให้ความส าคัญด้านการเพิ่มพื้นที่ร้านค้าเช่าเพื่อเพิ่มรายได้เป็นพื้นที่
ทั้งหมดรวมทั้งหมดพื้นที่ 2,468 ตรม.โดยจัดสรร เพื่อท าร้านค้าเช่าที่มาตรฐาน รูปแบบการบริการแนวใหม่ ขนาดพื้นที่  450 ตรม. 
จ านวนทั้งหมด 5 ร้าน โดยสามารถสรุปยอดรายได้ดังนี้ 

1. ร้านค้าเช่า (Lease shop) มาตรฐานใหม่ในการบริการลูกค้า เช่น ธนาคาร ร้านค้ารูปแบบใหม่ เช่น ร้านสปาเพื่อสุขภาพ 
จ านวน 5 ร้าน ค่าเช่าต่อเดือน 150,000บาท คิดเป็น 750,000 บาท 

2. ค่าบริการด้าน งานบ ารุงรักษาในส่วนอาคารเฉลี่ยต่อร้านคิดเป็น ร้านละ 35,000 บาท (ระบบไฟฟ้า  งานปรับอากาศ ไม่รวม
ส่วนต่างการคิดค านวณค่าไฟฟ้า) คิดเป็นเงิน 175,000 บาท 

3. พื้นส่วนกลางที่เป็นส่วนท่ีว่างให้กิจกรรมส่งเสริมการขายคิดพื้นที่เหมารวม 218 ตรม. คิดค่าเช่าเฉลี่ย ต่อเดือนเป็นเงิน 
80,000 บาท (รวมค่าบริการช่างเทคนิคบริการ และระบบไฟฟ้าใช้งานแบบเหมาจ่ายแล้ว) ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงแบบ ดังกล่าวจะได้ 
รายได้เพื่อดังกล่าวรวม 1,005,000 บาทต่อเดือน  

ส่วนการปรับปรุงผังโรงงานแบบที่ 3 นั้นเป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนแปลงผังโรงงาน (Layout) รูปแบบนี้จากเดิมมีก าไรเพิ่มขึ้น
คิดเฉลี่ยทั้งปีเป็น 12.06 ล้านบาท แต่จะได้เพิ่มจากการร่วมกิจการกับบริษัทลาซาด้า (LAZADA) เพิ่มคิดเป็น 1.3 ล้านบาท 
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การวิเคราะห์การลงทุนแบบที่ 3 จะให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบในการตัดสินใจของผู้บริหารในการเลือก
แนวทางที่คุ้มค่าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ 
4. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยในการการออกแบบปรับปรุงผังการจัดวางสินค้าใหม่โดยลดขนาดพื้นที่ขายเดิม เพื่อน าไปท าเป็นร้านค้าเช่าสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 2,468 ตรม.โดยสอดคล้องงกับแนวคล้องกับแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Market 
Mix) ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินการทางการตลาดเป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้าง
ส่วนประสมที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543 : 29) การปรับปรุงดังกล่าวจะสร้างประโยชน์ต่อ
ธุรกิจดังนี ้

1. การออกแบบปรับปรุงผังการจัดวางใหม่จะได้ในด้านประโยชน์ใช้สอยจะเพิ่ม Lease Shop (ร้านค้าเช่า) เพื่อเพิ่มรายได้
จากค่าเช่าของร้านค้าที่มากขึ้น 

2. การออกแบบปรับปรุงผังการจัดวาง ใหม่จะได้ในด้านการจัดเรียงสินค้าจะสามารถท างานได้เร็วขึ้นเนื่องจากมีการปรับกลุ่ม
สินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า 

3. การออกแบบปรับปรุงผังการจัดวางใหม่จะได้ในด้านบริการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าและบริการที่หลากหลาย 
 
ตารางที ่2 เปรียบเทยีบพื้นที่และรายได้จากผังทั้ง 3 แบบ 
แบบที รายละเอียด พื้นที่ก่อนปรับปรุง พื้นที่หลังปรับปรุง รายได้ก่อนปรับปรุง รายได้หลังปรับปรุง 

1 
พื้นที่ขายสินค้า 
พื้นที่ส าหรับร้านค้าเช่า 

9,935 ตรม. 
0 ตรม. 

7,471 ตรม. 
2,464 ตรม. 

75,000,000 
บาทต่อเดือน 

76,005,000 บาทต่อเดือน 

2 
พื้นที่ขายสินค้า 
พื้นที่ส าหรับร้านค้าเช่า 

9,935 ตรม. 
0 ตรม. 

7,471 ตรม. 
2,464 ตรม. 

75,000,000 
บาทต่อเดือน 

76,005,000 บาทต่อเดือน 

3 
พื้นที่ขายสินค้า 
พื้นที่ส าหรับร้านค้าเช่า 

9,935 ตรม. 
0 ตรม. 

6,906 ตรม. 
3,028 ตรม. 

75,000,000 
บาทต่อเดือน 

76,108,833 บาทต่อเดือน 

 
  ข้อเสนอแนะการเลือกรูปแบบของแผนผังที่ดีที่สุด โดยเลือกแผนผังที่คาดว่าจะมีผลดีต่อการบริหารการจัดการต่าง ๆ 
รวมถึงการลดจ านวนสินค้าในคลังสินค้าให้น้อยลงได้มากที่สุด และมีรายได้จากค่าเช่ามากที่สุดคือ รูปแบบที่ 3  และยังส่งผลที่ดีต่อ
ภาพลักษณ์ห้างค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และเพิ่มคุณค่าแก่ตัวธุรกิจเองอย่างมาก 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ได้รับการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยในช้ันเรียน รายวิชาการวางผัง
โรงงานอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
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บทคัดย่อ 
  จุดประสงค์หลักของการวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ (The Systematic Layout Planning Pattern: SLP) คือเพื่อลด
ระยะทางและลดเวลาในการขนถ่ายวัสดุให้น้อยลง วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือน า SLP มาใช้ในการสร้างแผนผังเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้
งาน ลดระยะทางในการท างาน และเพิ่มรายได้จากค่าเช่าในส่วนของพื้นที่ว่างที่มีเพิ่มมากขึ้น เมื่อท าการประเมินประสิทธิภาพของ
การออกแบบผังพื้นที่ใหม่ เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงพบว่า สามารถลดระยะทางการขนถ่ายวัสดุและเวลาการท างาน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิได้มากกว่าผังการใช้พื้นที่ในปัจจุบัน อีกทั้งเพิ่มขนาดพื้นที่ว่างมากขึ้น ซึ่งผังพื้นที่แบบใหม่สามารถช่วยลด
ระยะทางจาก 69 เมตร เป็น 37 เมตร คิดเป็น 46.38% ลดเวลาในการท างานลงถึง 21 นาที คิดเป็น 10.5% และนอกจากนี้ยัง
สามารถเพิ่มพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้น 47.5 ตารางเมตร คิดเป็น 23.75%  เพื่อให้บริการส าหรับผู้เช่าสถานที่เพิ่มเติมอีกด้วย 
ค าส าคัญ : การวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ เพิ่มรายได้ กรณีศึกษา 

Abstract 
  The main objective of the plant layout systemically (The Systematic Layout Planning Pattern: SLP) is to 
minimize the working time and handling process. The purpose of this research was to apply the SLP to create 
plant layout in order to reduce the work space, decrease distance, and increase revenues from the rental space. 
The performance of new plant layout and existing layout were evaluated. The new plant layout was better than 
the existing layout. The new layout area reduced the working distance from 69 meters to 37 meters (equivalent 
to 46.38% reduction) and decreased the working time to 21 minutes (10.5% reduction). It also increased 47.5 
square meters of free up space increased (23.75% increase), which can generate additional rental income to the 
manufacturers. 
Keywords : factory layout system, increase revenues, case study 
 
1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่าง ๆ  ต่อการด าเนินธุรกิจมากมาย ซึ่งกิจกรรมในการด าเนินการ

ธุรกิจใด ๆ ก็ตามที่สามารถควบคุมต้นทุนในการด าเนินการได้ สามารถจัดสรรพื้นที่ภายในการด าเนินธุรกิจให้เกิดการใช้ประโยชน์
สูงสุดได้ บริษัทหรือองค์กรดังกล่าวจะสามารถด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จเหนือคู่แข่ง ซึ่งการวางแผนผังโรงงานนั้นเป็น
กระบวนการในการจัดวางผลิตภัณฑ์สินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในต าแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้แผนผัง
โรงงานด าเนินการและประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย (สมศักดิ์ ตรีสัตย์, 2552) 

 และจากงานวิจัยของพรเทพ แก้วเช้ือ (2554) และคณะ ได้ศึกษาการวางผังโรงงานของบริษัท Z จ ากัด เพื่อออกแบบผัง
โดยเพิ่มพื้นที่ว่างให้เกิดความยืดหยุ่นในส่วนของการผลิตซึ่งเป็นโรงงานผลิตคูลลิ่งทาว โดยด าเนินการปรับปรุงและวางผังโรงงานใหม่
โดยใช้ทฤษฏีการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (The Systematic Layout Planning Pattern; SLP) มาประกอบการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงการวางผังโรงงานเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการท างาน  นอกจากนั้นชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์ (2541) การจัดผังโรงงานที่เหมาะสมก็คือ 
การที่ต้องท าใหเ้สียค่าใช้จ่ายภายในโรงงานทั้งหมดต่ าสุด และเพื่อท าให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งแววดาว สมานพันธ์ (2553) 
ได้ศึกษาและเสนอแนวทางการปรับปรุงผังโรงงานส าหรับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสในส่วนของ Clean Room 
โดยประยุกต์ใช้หลักการของการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning - SLP) โดยใช้เทคนิคการจ าลอง
สถานการณ์ด้วยโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

311 

 ส าหรับกรณีศึกษานี้พบว่าปัจจุบันสถานีบริการระบบบรรจุก๊าซแห่งนี้ยังไม่มีการจัดการที่เป็นระเบียบ รวมถึงไม่มี
การก าหนดจุดต าแหน่งการวางวัสดุอุปกรณ์และจุดปฏิบัติงานที่ชัดเจน การจัดหมวดหมู่ของการท างานจึงไม่เกิดประสิทธิภาพ ส่งผล
ท าให้การท างานล่าช้า และการใช้พื้นที่ท างานของพนักงานที่เกิดจากความเคยชินท าให้การจัดสรรพื้นที่ใช้งานไม่เกิดประโยชน์ตามที่
องค์กรต้องการ อีกทั้งประกอบกับพนักงานไม่มีความรู้เรื่อง 5 ส. จึงท าให้เกิดการใช้พื้นที่ที่ศูนย์เปล่าไปมาก ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะน าทฤษฏีการวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ (The Systematic Layout Planning Pattern: SLP) มาประยุกต์ใช้
ในการจัดวางสินค้าในร้านค้าแห่งนี ้

 ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้ได้น าวิธีการออกแบบและวางผังภายโรงงานมาประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษา เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการออกแบบ
พื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดพื้นที่ใช้สอยอื่นๆที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะท าให้องค์กรสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับ
องค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่องค์กรได้วางแผนและก าหนดไว้ 

1.2  วัตถุประสงค ์
 เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแผงผังโรงงานที่เหมาะสมส าหรับการเพิ่มพื้นที่ใช้งาน ลดระยะทางในการท างาน และ

เพิ่มรายได้จากค่าเช่าในส่วนของพื้นที่ว่างเพิ่มมากขึ้น 
1.3  ขอบเขตงานวิจัย 
 การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) โดยใช้ข้อมูลจริงและประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเป็นแนวทาง

ในการประกอบการตัดสินใจส าหรับ กรณีศึกษาส่วนงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์แก๊ส เท่านั้น 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอวิธีปรับปรุงผังโรงงานอย่างมีระบบ (SLP) มาใช้ในการปรับปรุงพื้นที่สถานีบริการระบบ
บรรจุก๊าซ โดยมีการจัดการดังนี้ ขั้นแรก ท าการวิเคราะห์จุดผังพื้นที่เดิม โดยเก็บข้อมูลจากโรงงาน ขั้นที่ 2 น ามาออกแบบผังพื้นที่
ใหม่ 3 แบบเพื่อท าการวิเคราะห์จุดได้เปรียบและจุดเสียเปรียบ ตอนสุดท้ายท าการเลือกผังโรงงานที่ดีที่สุด พร้อมทั้งสรุปผลและ
ข้อเสนอแนะน า 
 หลังจากศึกษากระบวนการของเส้นทางการท างานของพนักงานตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงถึงขั้นตอนสุดท้าย พบว่าเส้นทาง
เดินค่อนข้างซับซ้อน ดังแสดงในภาพที่ 1 และระยะทาง ระยะเวลาดังแสดงในตารางที่ 1  
ขั้นตอนที่ 1 ท าการวิเคราะห์แผงผังกระบวนการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การไหล (Flow Diagram) ของพนักงานเริ่มต้นของกระบวนการซ่อมบ ารุง 
 
 จากภาพที่ 1 กระบวนการไหลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าแผนผังร้านค้ามีปัญหาเกี่ยวกับข้อจ ากัดของโครงสร้างและการออกแบบ
แผนผังร้านค้าที่มีอยู่น าไปสู่การใช้พื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ กระบวนการท างานเกิดความซับซ้อนและล่าช้าต่อการให้บริการ
กลุ่มลูกค้า รวมถึงการจัดวางพื้นที่การท างานของจุดงานไม่เหมาะสม วางวัสดุไม่เป็นระเบียบ ซึ่งมีพื้นที่ใช้งานค่อนข้างจ ากัด คับแคบ 
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และที่ส าคัญ มีก าแพงกัน ท าให้วางสินค้าไม่เป็นระเบียบ ซึงจากการส ารวจการท างานของพนักงานสามารถสรุประยะทาง
ในการด าเนินงานได้ทั้งหมด 69 เมตร เวลาในการท างาน 200 นาที ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงกระบวนการท างานและระยะเวลาในการท างาน 
กระบวนการผลิต ระยะทางในการท างาน(เมตร) เวลาในการท างาน (นาที) 
กระบวนการท างานทั้งหมด 17 ขั้นตอน 69 200 
 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบผังสถานีบริการระบบบรรจุก๊าซใหม่ 
การวางแผนผังปรับปรุงสถานีบริการระบบบรรจุก๊าซใหม่ได้ใช้ทฤษฏีการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout 

Planning) ดังแสดงในภาพที่ 2 แผนภาพความสัมพันธ์ของกิจกรรม 

 
ภาพที่ 2  แผนภาพความสัมพันธ์ของกิจกรรม 

  

 หลังการวิเคราะห์ปัญหาและการปรับปรุงแผนผังแล้ว เราสามารถออกแบบแผนผัง ได้ดังนี้ 
แผนผังทางเลือกแบบที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 

ภาพที่ 3  แผนผังแบบที่  1 

ผังความสมัพันธ์

1.พนักงานชา่ง

A

2 E

2.อปุกรณ์ และ เครือ่งมอื 4 I

A 1 E

2 E 2 O

3.Work Shop 2 A 6 O

I 2 I 6 O

2 I 4 O 4 A

4.สโตร์ 2 I 4 O 1 E

O 2 O 4 U 2

6 O 6 O O

5.ลฟิต ์ยกรถ 6 I 4 O 4

O 2 O 6 O

6 I 4 O 6

6.ระบบระบายอากาศ O 6 E

I 4 O 4

3 O 6 O

7.พ.ท. ผูเ้ชา่ 6 A 4

A 2 O

4 E 6

8.ทจีอดรถ 2 A

A 2 คา่ ระดบัความส าคญั รหสั เหตผุล

2 A A ส าคญัทีส่งูสดุ 1 ความสมัพันธ ์ตอ่บคุคล

9.ลกูคา้ 2 E ส าคญัทีม่าก 2 ความสะดวก

O I ปานกลาง 3 เสยีงดงั

6 O เล็กนอ้ย 4 ใชอ้ปุกรณ์ รว่มกัน

10.การลกุล ้า พ.ท. U ไมส่ าคญั 5 การตอ้นรับ

6 สิง่แวดลอ้ม  
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ข้อดี สามารถใช้เนื้อที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการแยกส่วนการจัดเก็บคลังวัสดุที่ชัดเจน การปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระเบียบและต่อเนื่อง และลดระยะทางในการเดินปฏิบัติงานของพนักงานด้วย 

ข้อเสีย ยังมีการวางจุดปฏิบัติการที่ไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร ซึ่งจากผังดังกล่าวจะเห็นว่ายังมีพื้นที่ว่างสามารถออกแบบ
เพื่อการใช้งานได้อีก 

แผนผังทางเลือกแบบที่ 2 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แผนผังแบบที่  2 
 

ข้อดี  ใช้เนื้อที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการจัดพื้นที่ด้วยการแยกส่วนพื้นที่ต่างๆอย่างชัดเจน มีพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระเบียบและต่อเนื่อง มีการจัดส่วนการเช่าพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ ดีกว่าแผนผังแบบที่ 1เพราะมีการจัดสรรพื้นที่อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีการเพิ่มขึ้นของพื้นใช้สอยได้อย่างดี 

ข้อเสีย พื้นที่ว่างในการจัดส่วนต่างๆ ยังคงมีมากเกินไป ท าให้เกิดพื้นที่ที่สูญเปล่าไม่เกิดประโยชน์ แต่ยังมีความยืดหยุ่น
ในการจัดสรรพื้นที่ได้ดีกว่าแผนผังแบบที่ 1 เพราะมีการจัดพื้นที่ในการปฏิบัติงานและจัดเช่าร้านค้าได้อย่างลงตัว 

แผนผังทางเลือกแบบที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แผนผังแบบที่ 3 
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ข้อดี  ใช้เนื้อที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการจัดพื้นที่ด้วยการแยกส่วนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีพื้นที่ในการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นระเบียบและต่อเนื่อง ในส่วนของพื้นที่ว่างนอกเหนือจากพื้นที่ปฏิบัติงานมีการจัดท าพื้นที่เช่าอย่างเป็นระบบท าให้
ทางสถานีบริการระบบบรรจุก๊าซเกิดรายได้เข้าองค์กรมากขึ้น บรรยากาศในการท างานดีขึ้นเพราะแสงสว่าง และมีพื้นท่ีเพิ่มขึ้น
มากกว่า แผนผังที่ 1 และ แผนผังที่ 2 ท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างคล้องตัว พร้อมกับมีพื้นที่ให้ลูกค้าได้เดินเพื่อเลือกชมสินค้า
ขณะรอการปฏิบัติงานของพนักงาน  สามารถมองเห็นภายในร้านได้อย่างทั่วถึงซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มลูกค้าที่มากขึ้น  

ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทุนปรับเปลี่ยนผังมากพอสมควรเนื่องจากมีการต่อเติมและแบ่งสัดส่วนสถานีมากยิ่งขึ้น  
3. ผลการวิจัย 
 เมื่อท าการประเมินประสิทธิภาพของผังพื้นที่ใหม่ที่ได้เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงพบว่าแผนผังทั้ง 3 แบบนั้น 
ทางเลือกแบบที่ 3 เป็นทางเลือกที่ดีท่ีสุด เพราะเป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการแยกส่วนการจัดเก็บสินค้าที่ชัดเจน 
มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบและต่อเนื่อง นอกจากนั้นพบว่าสามารถลดระยะทางในการขนถ่ายวัสดุได้ถึง 37 เมตร 
คิดเป็น 46.38%  และลดเวลาในการท างานลงถึง 21 นาที คิดเป็น 10.5% ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระยะทางในการขนถ่ายวัสดุก่อนและหลังปรับปรุง 

กระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุง (เมตร) หลังการปรับปรุง (เมตร) ลดลง(เมตร) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
ระยะทางในการปฏิบัติงาน 69 เมตร 37 เมตร 32 เมตร 46.38 % 
 
 ในส่วนของการใช้เวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลต่อระยะเวลาการให้บริการต่อลูกค้า พบว่า ผลจากการปรับปรุงผังโรงงาน 
สามารถลดเวลาในระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าได้ถึง 10.5% เพราะการเดินทางที่ลดลงดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการขนถ่ายวัสดุก่อนและหลังการปรับปรุง 

กระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุง (นาท)ี หลังการปรับปรุง (นาที) ลดลง (นาที) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
เวลาในการปฏิบัติงาน 200 นาที 179 นาที 21 นาที 10.5% 
 
 ส่วนในด้านพื้นที่ว่างภายในสถานีบริการระบบบรรจุก๊าซ จากการจัดแผนผังพื้นที่ตามแบบที่ 3 นั้น สามารถเพิ่มพื้นที่ว่าง
ในการท างานได้ถึง  23.75% หรือคิดเป็นพื้นที่  47.5 ตารางเมตร ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลจากการปรับปรุงผังโรงงานสามารถสรุปผลด้านพื้นที่ในการท างาน 

พื้นที่ ก่อนการปรับปรุง (ตารางเมตร) หลังการปรับปรุง (ตารางเมตร) เพิ่มขึ้น (ตารางเมตร) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
ร้าน 200 152.5 47.5 23.75% 

 
4. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาที่ส าคัญของสถานีบริการระบบบรรจุก๊าซ นั้นประกอบด้วยปัญหาหลักคือ พนักงานเคยชินกับการวางสิ่งของไม่เป็น
ระเบียบ อีกทั้งประกอบกับพนักงานไม่มีความรู้เรื่อง 5 ส. จึงท าให้ส่งผลกระทบท าให้มีการใช้พื้นที่สูญเปล่าไปมาก การวางผังโรงงาน
สามารถช่วยลดเวลา ลดระยะทาง และเพิ่มพื้นที่ของโรงงานได้ จากการวิเคราะห์สามารถลดระยะทางจาก 69 เมตรต่องาน เป็น  
37 เมตรต่องาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จาก 200 นาที เป็น 179 นาที และเพิ่มพื้นทีว่่างในการท างานได้ถึง 47.5 ตารางเมตร 

ทางผู้วิจัยข้อเสนอแนะคือการใช้หลักของการวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ (SLP) เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการจัดการพื้นที่
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กระบวนการท างานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และลดเส้นทางการท างานที่มีความสลับซับซ้อนให้ลดลง งานวิจัย
นี้ได้น าไปประยุกต์จัดการ กับแผนกซ่อมบ ารุงของบริษัท พบว่าสามารถแก้ไขจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในการลดเวลา เพิ่มพื้นที่และลดเส้นทางการเคลื่อนที่ท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่ากับอุตสาหกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชันโรง 2 ชนิดในการเป็นแมลงผสมเกสรเงาะพันธุ์สีทอง 
Efficiency comparison of 2 stingless bees for insect pollinator of rambutan var. Sri Thong 
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บทคัดย่อ 
การทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชันโรง 2 ชนิดคือ ชันโรง Tetragonula laeviceps และ

ชันโรง Tetragonula fuscobalteata  ในการเป็นแมลงช่วยผสมเกสรเงาะพันธุ์สีทองโดยด าเนินการทดลองที่สวนเงาะพันธุ์สีทอง 
ต าบลวังแซ้ม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2557 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design; CRD) มี 3 ซ้ า 4 สิ่งทดลองดังนี้ การผสมเกสรแบบผสมเปิดคือ ปล่อยให้แมลงผสมเกสร
ในธรรมชาติช่วยผสมเกสร การผสมเกสรแบบผสมปิด โดยการคลุมถุงตาข่ายป้องกันไม่ให้แมลงชนิดใดเข้าผสมเกสร ใช้ชันโรง T. 
laeviceps 1 รัง ต่อต้น และใช้ชันโรง T. fuscobalteata 1 รัง ต่อต้น ผลการทดลองพบว่า จ านวนผลขี้ครอก น้ าหนักต่อผล 
น้ าหนักต่อ 15 ช่อ ความหวานของเนื้อ ความกว้างของผล และความยาวของผลของแต่ละสิ่งทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการผสมเกสรของชันโรงทั้ง 2 ชนิดพบว่า ชันโรง T. fuscobalteata ช่วยให้เกิดการติดผลของ
เงาะพันธุ์สีทองมากกว่าชันโรง T. laeviceps  
ค าส าคัญ : แมลงผสมเกสร, เงาะพันธุ์สีทอง ชันโรง  

Abstract 
This research aimed to compare the efficacy of 2 stingless bees Tetragonula laeviceps and 

Tetragonula fuscobalteata as insect pollinator of rambutan var. Sri Thong. The study was conducted at 
rambutan orchard in Tambon Wang-cham Amphor Makam Chantaburi province, during January to June 2014. 
Experimental design was Completely Randomized Design with 3 replications and 4 treatments as follows: 
opened pollination, closed pollination, stingless bee T. laeviceps and T. Fuscobalteata (by using 1 colony of 
stingless bee per 1 caged rambutan tree). 

The results revealed that no significant difference at 95% between all parameters such as numbers of 
fruit set per inflorescences, numbers of complete fruit, abnormal fruit, abortive fruit, sweetness (Brix) of fruit 
pulp, width and length of fruit of each treatment. Stingless bee T. fuscubalteata showed higher efficacy as 
insect pollinator for rambutan var. Sri Thong than T. laeviceps. 
Keyword : pollinators, rambutan var. Sri Thong, stingless bee  
 
1.  บทน า 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

 เงาะเป็นผลไม้ที่ส าคัญของประเทศมีปลูกกันมากตามจังหวัดทางภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพื้นที่ปลูกกว่า 
649,298 ไร่ ผลผลิต 644,210 ตันต่อปี มีการส่งออกในปริมาณ 11,241 ตัน มูลค่ารวม 499,422,152 บาท ต่อปี (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) เงาะมีหลายสายพันธุ์ แต่ที่นิยมปลูกกันมากในขณะนี้คือ พันธุ์โรงเรียนเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรปลูก
มากที่สุด และพันธุ์สีทองซึ่งเป็นพันธุ์ท่ีติดผลน้อยกว่าเงาะพันธุ์โรงเรียนแต่พันธุ์ที่ออกดอกก่อนพันธุ์อื่นและขายได้ราคาดี ในปีหนึ่งๆ 
เงาะจะออกดอกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ช่วงระหว่างต้นเดือนมกราคมถึงปลายเดือนมีนาคม หลังจากนั้นผลจะแก่เก็บได้ประมาณเดือน
พฤษภาคมถึงกรกฎาคม เงาะมีดอกเป็นจ านวนมากแต่ติดเป็นผลไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ของดอกทั้งหมด (พิสิษฐ์ และมณเฑียร, 2507) 
และยังมีปัญหาเรื่องเงาะขี้ครอก คือผลมีขนาดเล็ก เมล็ดลีบ ท าให้รายได้ที่ผู้ปลูกเงาะควรจะได้รับลดน้อยลง ซึ่งเงาะขี้ครอกนี้เกิดจาก
ดอกไม่ได้รับการผสมเกสร (พีระเดช และคณะ, 2523) เนื่องจากแมลงผสมเกสรลดลงจากการใช้สารเคมีจ านวนมาก ส่งผลต่อผลผลิต
ที่ได้รับของเกษตรกรลดลง ชันโรงเป็นแมลงผสมเกสรที่มีประสิทธิภาพชนิดหนึ่ง และเป็นแมลงที่เลี้ยงได้ง่ายการจัดการง่าย (อัญชลี, 
2556) เหมาะที่เป็นทางเลือกของเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตแก่เงาะ  
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 การวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชันโรงในการเป็นแมลงผสมเกสรเงาะพันธุ์สีทอง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการใช้ชันโรงเป็นแมลงผสมเกสรเงาะพันธุ์สีทอง เพื่อเพิ่มผลผลิตในการปลูกเงาะพันธุ์สีทองเป็นการค้าต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชันโรง 2 ชนิดในการเป็นแมลงช่วยผสมเกสรเงาะพันธุ์สีทอง 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1  สวนเงาะพันธุ์สีทอง ต าบลวังแซ้ม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
 1.3.2  เปรียบเทียบประสิทธิภาพชันโรง 2 ชนิดคือ T. laeviceps และ T. fuscobalteata ในการผสมเกสรเงาะพันธุ์สีทอง

โดยเปรียบเทียบกับการผสมดอกเงาะวิธีการผสมเปิดและผสมปิด โดยบันทึกลักษณะดังนี้  
  1) ลักษณะภายนอก ได้แก ่จ านวนผลที่ติดต่อช่อ จ านวนผลที่สมบูรณ์ จ านวนผลที่ไม่สมบูรณ์ (คือผลที่ติดเมล็ดดี 

แต่ผลมีลักษณะบิดเบี้ยว) จ านวนผลที่เป็นขี้ครอก (ผลที่ไม่ติดเมล็ด และไม่มีการขยายตัวของเนื้อ ผลมีลักษณะแบน) น้ าหนักของผล 
ขนาดของผลโดยการบันทึกข้อมูล ความยาวของผลโดยการวัดจากขั้วผลถึงปลายผล ความกว้างของผลโดยการวัดตรงกลางของผล  

  2) ลักษณะภายใน ได้แก ่ความหนาของเนื้อ และความหวานของเนื้อ 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 

การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชันโรง 2 ชนิดในการเป็นแมลงช่วยผสมเกสรในเงาะพันธุ์สีทอง ท าการทดลองที่สวน
เงาะพันธุ์สีทอง ต าบลวังแซ้ม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยเลือกต้นเงาะที่สมบูรณ์มีอายุเท่ากัน และขนาดสูงไม่เกิน 3 เมตร 
จ านวน 12 ต้น เลือกช่อดอกมีขนาดเท่ากันจ านวน 15 ช่อต่อต้น ติดป้ายที่ช่อดอก ด าเนินการทดลองเปรียบเทียบวิธีการผสมเกสร
ที่แตกต่างกัน 4 แบบคือ วิธีการผสมแบบเปิดคือ ปล่อยให้แมลงในธรรมชาติผสมเกสร วิธีการผสมแบบปิดคือ ใช้ถุงคลุมช่อดอก
ป้องกันไม่ให้แมลงเข้าผสมเกสร วิธีการใช้ชันโรงชนิด T. laeviceps และ T. Fuscobalteata ผสมเกสรโดยการใช้กรงตาข่ายคลุมต้น
เงาะทั้งต้น ใส่ชันโรง 1 รังภายในกรงตาข่าย วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) 
มี 3 ซ้ า เก็บข้อมูลผลสมบูรณ์ ผลไม่สมบูรณ์ ผลขี้ครอก ลักษณะความสมบูรณ์ของรูปร่างทรงผล ความยาวผล ความกว้างของผล 
จ านวนผลต่อช่อ น้ าหนักของผล ความหนาของเนื้อ ความหวานของเนื้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Analysis of variance และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
3.  ผลการวิจัย 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชันโรง 2 ชนิดในการเป็นแมลงผสมเกสรเงาะพันธุ์สีทอง ประกอบด้วย 4 สิ่งทดลอง ได้แก่ 
การผสมแบบเปิด การผสมแบบปิด ใช้ชันโรง T. laeviceps และชันโรง T. Fuscobalteata พบว่า วิธีการผสมเกสรทุกวิธีท าให้
จ านวนผลทั้งหมดต่อช่อ ผลสมบูรณ์ ผลไม่สมบูรณ์ ผลขี้ครอก น้ าหนักต่อผล น้ าหนักต่อ 20 ช่อ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) 
โดยมีการติดผลเฉลี่ย 3.24  6.66  5.31 และ 1.64 ผลต่อช่อตามล าดับ ความสมบูรณ์ของผล โดยดูลักษณะผลที่สมบูรณ์ที่เป็น
ทีต่้องการของตลาด พบว่า ผลสมบูรณ์ในสิ่งทดลองทั้งสี่ คือ ชันโรง T. laeviceps  ชันโรง T. fuscobalteata การผสมแบบเปิด และ
การผสมแบบปิด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีผลสมบูรณ์เฉลี่ย  5.82  3.08  3.66  และ 1.53 ตามล าดับ โดยมีผลที่ไม่สมบูรณ์  
ทั้ง 4 สิ่งทดลองในจ านวนที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน พบผลขี้ครอกเกิดขึ้นทั้ง 4 สิ่งทดลองในปริมาณที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
แต่พบในสิ่งทดลองผสมแบบปิดมากที่สุด   

น้ าหนักของผลพบว่า น้ าหนักต่อผลในสิ่งทดลองทั้งสี่คือ ชันโรง T. Laeviceps ชันโรง T. fuscobalteata การผสมแบบเปิด 
และการผสมแบบปิด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดย ผลมีน้ าหนักเฉลี่ย 0.02 0.02 0.03 และ 0.02 กรัม ตามล าดับ น้ าหนักของ
ผลต่อ15 ช่อ พบว่าในสิ่งทดลองทั้งสี่คือ ชันโรง T. laeviceps ชันโรง T. fuscobalteata การผสมแบบเปิด และการผสมแบบปิด ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีน้ าหนักต่อช่อเฉลี่ย 2,150 1,050 2,390 และ 680 กรัม ตามล าดับ   
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ตารางที่ 1 ลักษณะการติดผล น้ าหนัก และความสมบูรณ์ของผลที่ได้จากวิธีการผสมเกสรที่แตกต่างกัน 

สิ่งทดลอง 
จ านวนผลทั้งหมด/

ช่อ (ผล) 

ผล
สมบูรณ์ 
(ผล) 

ผลไม่
สมบูรณ์  
(ผล) 

ผล
ขี้ครอก 
(ผล) 

น้ าหนัก/ผล      
(กรัม) 

น้ าหนัก/ 
20 ช่อ 
(กรัม) 

ชันโรง  T. laeviceps   3.24 5.82 0.97 0.13 0.02 2,150 
ชันโรง T. fuscobalteata   6.66 3.08 0.70 0.15 0.02 1,050 
ผสมแบบเปิด              5.31 3.66 0.83 0.10 0.03 2,390 
ผสมแบบปิด               1.64 1.53 0.70 0.57 0.02 680 
F-test                  ns ns ns ns ns ns 
C.V. (%)             76.43 64.86 64.86 67.14 44.53 58.55 

หมายเหตุ:   ns  =  non significant  at  95%  level 
  
 ขนาดของผล ได้แก่ ความกว้าง และความยาว ความหนาเนื้อ และความหวาน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2) 
ขนาดของผล พบว่าในสิ่งทดลอง ชันโรง T. laeviceps มีความยาวเฉลี่ย  5.23 เซนติเมตร ความกว้าง 3.95 เซนติเมตร ชันโรง T. 
fuscobalteata มีความยาวเฉลี่ย 4.95 เซนติเมตร ความกว้าง 3.68 เซนติเมตร การผสมแบบเปิดมีความยาวเฉลี่ย 5.27 เซนติเมตร 
ความกว้าง 4.05 เซนติเมตร และการผสมแบบปิด  มีความยาวเฉลี่ย  4.06 เซนติเมตร ความกว้าง 1.93  เซนติเมตร ตามล าดับ 
ความหวานของผลเงาะพบว่า ความหวานของผลเงาะจากสิ่งทดลอง ชันโรง T. laeviceps   ชันโรง T. fuscobalteata การผสมแบบเปิด 
และการผสมแบบปิด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดย มีความหวานเฉลี่ย 14.75 14.88 15.24 และ 4.87 องศาบริกซ์ ตามล าดับ 
ความกว้างของผล พบว่าในสิ่งทดลอง ชันโรง T. laeviceps มีความกว้าง 3.95 เซนติเมตร T. fuscobalteata มีความกว้าง 3.68 
เซนติเมตร การผสมแบบเปิดมีความกว้าง 4.05 เซนติเมตร และการผสม แบบปิดมีความกว้าง 1.93 เซนติเมตร ตามล าดับ ความยาว
ของผล พบว่าในสิ่งทดลอง ชันโรง T. laeviceps มีความยาว 5.23 เซนติเมตร T. fuscobalteata มีความยาว 4.95 เซนติเมตร 
การผสมแบบเปิดมีความยาว 5.27 เซนติเมตร และการผสมแบบปิดมีความยาว  4.06 เซนติเมตร ตามล าดับ ความหนาของเนื้อพบ
ความแตกต่างทางสถิติระหว่างสิ่งทดลอง โดยวิธีการผสมที่ใช้ ชันโรง T. laeviceps ชันโรง T. fuscobalteata และการผสมแบบเปิด
มีความแตกต่างกันทางสถิติกับการผสมแบบปิด โดยมีความหนาของเนื้อเฉลี่ย 0.56  0.55  0.55 และ 0.15 เซนติเมตร ตามล าดับ 
การผสมแบบปิดมีความหนาของเนื้อน้อยที่สุด เนื่องจากมีจ านวนผลขี้ครอกเป็นจ านวนมาก 
 
ตารางที่ 2 คุณภาพของเงาะพันธุ์สีทอง ที่ได้จากวิธีการผสมเกสรที่แตกต่างกัน 

สิ่งทดลอง 
ความหวานเนื้อ 

(°บริกซ์) 
ความหนาเนื้อ
(เซนติเมตร) 

ความกว้างผล
(เซนติเมตร) 

ความยาวผล
(เซนติเมตร) 

ชันโรง T. laeviceps   14.75 0.56 a1/ 3.95 5.23 
ชันโรง T. fuscobalteata   14.88 0.55 a 3.68 4.95 
ผสมแบบเปิด  15.24 0.55 a 4.05 5.27 
ผสมแบบปิด 4.87 0.15 b 1.93 4.06 

F-test ns ** ns ns 
C.V. (%) 34.20 30.77 23.96 10.81 

หมายเหตุ:   **  =    significant  at  95%  level                     
   ns  =    non significant  at  95%  level                     
   1/  =    ตัวอักษรที่อยู่ในแนวตั้งเดียวกันแสดงความแตกต่างทางสถิติของแต่ละสิ่งทดลอง   
4.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาประสิทธิภาพของชันโรง T. laeviceps และ T. fuscobalteata ในการเป็นแมลงผสมเกสรเงาะพันธุ์สีทอง 
เปรียบเทียบกับการปล่อยให้มีแมลงในธรรมชาติผสมเกสร และการผสมปิด ไม่ให้มีแมลงผสมเกสร ผลการทดลองพบว่า จ านวนผล
ทั้งหมดต่อช่อ จ านวนผลสมบูรณ์ จ านวนผล ไม่สมบูรณ์ จ านวนผลขี้ครอก น้ าหนักต่อผล น้ าหนักต่อ 20 ช่อ ความหวานของเนื้อ 
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ความกว้างของผลและความยาวของผล ของแต่ละสิ่งทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีเฉพาะความหนาของเนื้อ ที่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) เนื่องจาก ผลขี้ครอกท่ีเกิดขึ้นในสิ่งทดลองที่ ป้องกันไม่ให้แมลงผสมเกสรไม่มีส่วนของเนื้อผล 
เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการผสมเกสร ของชันโรงทั้ง 2 ชนิด พบว่า ชันโรง T. fuscobalteata ช่วยให้เกิดการติดผล
มากกว่า ชันโรง T. laeviceps ส่งผลให้ลักษณะผลมีขนาดเล็ก แต่เมื่อช่ังน้ าหนักรวมท าให้มีน้ าหนักรวมมากกว่า ชันโรง T. 
laeviceps ในการผสมแบบปิด พบผลเงาะไม่สมบูรณ์ และเงาะผลขี้ครอกจ านวนมากแสดงให้เห็นว่าเงาะต้องการแมลงในการช่วย
ผสมเกสรขณะที่ดอกบาน หากไม่ได้รับการผสมเกสรการเจริญของผลจะไม่สมบูรณ์ หรือไม่ติดเมล็ด พบเป็นผลที่มีเมล็ดลีบ เปลือก
บาง สอดคล้องกับพีระเดช และคณะ (2523)  ที่กล่าวว่าเงาะขี้ครอกเกิดจากการขาดการผสมเกสร พงษ์ศักดิ์ (2549)  ได้ทดลองใช้
ชันโรงผสมลิ้นจี่ พบว่า น้ าหนักผลที่ได้จากการผสมแบบเปิด และมีการน าชันโรงเข้าช่วยผสมเกสรด้วยพบว่า ได้น้ าหนักผลเฉลี่ย 8.85 
กรัม ส่วนน้ าหนักผลโดยวิธีคลุมช่อด้วยตาข่ายจะมีน้ าหนักผลเฉลี่ย 4.53 กรัม การควบคุมการผสมข้ามต้น ลิ้นจี่มีอัตราติดผลน้อย 
หากเกิดผลได้ก็เป็นการผสมเข้ากับตัวเอง ท าให้เกิดผลที่เจริญไม่สมบูรณ์ เมล็ดลีบ ขนาดน้ าหนักน้อยมากเป็นครึ่งหนึ่งของพวก
ที่ได้รับการผสมข้ามต้น ซึ่งในงานวิจัยในครั้งนี้วิธีผสมเปิดแบบธรรมชาติมีแมลงผสมเกสรสามารถลงตอมดอกได้ทั้งวัน การตอมซ้ า
บ่อยๆ นั้นเพิ่มโอกาสการท าให้เกสรตัวผู้จากต้นและดอกอื่นไปติดกับเกสรตัวเมีย อาจท าให้การติดผลดีขึ้น และมีน้ าหนักดีกว่า ท าให้
สรุปได้ว่า ชันโรง T. fuscobalteata ให้จ านวนการติดผลมากที่สุดคือ 6.66 ผล/ช่อ เมื่อเปรียบเทียบกับ T. laeviceps คือ 3.24 ผล/
ช่อ ตามล าดับ และการผสมแบบเปิดให้จ านวนการติดผลมากที่สุดคือ 5.31 เมื่อเปรียบเทียบกับการผสมแบบปิด คือ 1.64 ผล/ช่อ 
ตามล าดับ โดยลักษณะการติดผลไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างสิ่งทดลอง 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และขอขอบคุณเกษตรกร 
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6.  เอกสารอ้างอิง 
พงษ์ศักดิ์ จิณฤทธิ์. (2549).  ความหลากหลายและขยายพันธุ์ชันโรง (Trigona spp.) เพ่ือช่วยผสมเกสร ให้ลิ้นจี่ในโครงการทอง

ผาภูมิ 72 พรรษามหาราช อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
พิสิษฐ ์ศศิผลิน และมณเฑียร โสมภีร์. (2507). “การศึกษาลักษณะดอกเงาะ” ใน กสิกร.  37. 3.  กรุงเทพฯ : นน. 245– 255.  
พีระเดช ทองอ าไพ รว ีเสรฐภักดี และเบญจมาศ ศิลาย้อย. (2523). ผลของสารควบคุมการเติบโตบางชนิดที่มีต่อการแสดงเพศของ

ดอกเงาะพันธุ์สีชมพู. ใน พืชสวน. 15. หน้า 51 - 58.  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  (2557).  รายงานสถิติ ปริมาณ มูลค่า และการส่งออกเงาะปี 2555-2556. กรุงเทพฯ : กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์. 
อัญชลี สวาสดิ์ธรรม. (2556). มหัศจรรย์ชันโรง. ใน เอกสารเผยแพร่ความรู้สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาล าดับที่ 6. ปทุมธาน ี: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

320 

การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ 
ตามสมรรถนะอาชีพ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

The development of competency-based training through computer interactive simulations program  
for students at Rajabhat University 

นายเอกบุตร อยู่สุข1 ดร.นพพล มิ่งเมือง2 ดร.สมสุข แขมค า3 รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพจน์ วนิชกุล4 
1สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 081 846 3368 eak_y.s@hotmail.com คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

4บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ 

ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์
แบบปฏิสัมพันธ์ ตามสมรรถนะอาชีพ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 3) เพื่อศึกษาทักษะการฝึกปฏิบัติทดสอบสมรรถนะ
ตามรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มีวิธีด าเนินการวิจัยโดยการทดสอบก่อนการใช้ ทดลองใช้ และการทดสอบหลังจากการใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์
จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพแล้ว ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การเลือกแบบเจาะจงเป็น
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง จ านวน
ทั้งหมด 220 คน ใช้ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาหรือด้านการจัดการเทคโนโลยี ด้านการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม
ทักษะแบบฐานสมรรถนะอาชีพ และผู้สอนด้านสาขาเครื่องกล จ านวนรวมทั้งสิ้น 15 คนเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ โดยใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ 
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพบว่า 1) มีลักษณะต่อเนื่องเป็นวงจรแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยสามารถสร้างสภาพแวดล้อมใหม่
ในการฝึกปฏิบัติแบบสังคมสารสนเทศ ที่มีขั้นตอน 7 ขั้นตอน ได้แก ่ ขั้นน า  ขั้นภารกิจ  ขั้นกระบวนการ  ขั้นการวางแผน ขั้นการทดลอง  
ขั้นการประเมินผล และ ขั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากแต่ละขั้นได้น ามาแบ่งเป็นสัดส่วนเพื่อสะดวก 2) การประเมินประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ ตามสมรรถนะอาชีพซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ส่วนได้แก่ ส่วนของ
ลงทะเบียนและแก้ไขข้อมูลนักศึกษา  ส่วนของข้อมูลของนักศึกษาและสมรรถนะอาชีพ  ส่วนของการส่งข้อมูล  ส่วนของการประเมิน
สมรรถนะอาชีพ และ ส่วนของการรายงานผลการฝึกปฏิบัติ 3) นอกจากนี้รูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์
แบบปฏิสัมพันธ ์ยังพบว่า รูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ ในครั้งนี้ยัง
ได้รูปแบบการฝึกปฏิบัติแบบใหม่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือที่รองรับงานตามกระบวนการประเมินนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติ ส่งผลให้
การประเมินการฝึกปฏิบัติตามสมรรถนะอาชีพมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถน าไปใช้ในทุกที่ ทุกเวลา เหมาะกับสาขาวิชาชีพ
ที่จะต้องท าการประเมินในสถานการณ์จริง ซึ่งมีผลการประเมินในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 4.65 และนักศึกษาท่ีฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ พบว่าผลของ
การประเมินในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.70 

ข้อค้นพบจากงานวิจัย รูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ 
ที่พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมใหม่ในการฝึกปฏิบัติแบบสังคมสารสนเทศมีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และสามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงให้สามารถใช้ได้ในอาเซียนได้ ตลอดจนเพื่อใช้ทดสอบสมรรถนะอาชีพ 
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติต่อไป 
ค าส าคัญ : คอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก  
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Abstract 
Based on studies of competency-based training related to the standard of each profession, therefore 

the purpose of this study is to develop Competency-based Training through  computer interactive simulations 
program for students at Rajabhat University, to evaluate the efficacy of the training program, and to study the 
skills practice of the students through the training program.  One Group Pretest - Posttest Design was used in 
this study. The sample used in this study was 220 students, major in mechanical technology of Industrial 
Technology Department, at 5 Rajabhat Universities. Moreover, the training program was tested by 15 experts in 
educational technology, technology management, competency-based training and mechanical technology. 
The statistics used to analyze the data in this study were the average and standard deviation. 

The findings indicate that the development of competency-based training through computer 
interactive simulations program for students at Rajabhat University has an ongoing interactive cycle by creating 
a new environment in using information technology for training.  The program has a seven-step for training 
process included introduction, mission, method, planning, practicing, assessment, and transfer of the 
technology. However, the program evaluation contains five main components which are the registration and 
students' information correction, students' information and competency, data transferring, the assessment of 
Job competency and the report of the training.  The findings also indicate that the program provides  new 
forms of training practice including the tools that support the training process which made more convenient 
assessment, and  the program can be used anywhere and anytime which good for the fields that need to 
assess in real life situations. For the program assessment the average rating at the highest level of the program 
performance was 4.65 and the average rating at the highest level of the students' satisfaction in the program 
performance was 4.70 

This development of competency-based training through computer interactive simulations program is 
new innovation in competency-based training in information technology that suitable and useful for Rajabhat 
University and others institutions. Moreover, the program can be improved to use all over the ASEAN for 
competency testing based on the National Skill Standards. 
Keywords: computer interactive simulations, National Skill Standards, small diesel engine mechanic 
 
1.  บทน า 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนต้องมีการพัฒนาขึ้นพร้อมๆกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง  คอมพิวเตอร์เป็น
เทคโนโลยีสามารถน ามาช่วยในการฝึกปฏิบัติแบบสถานการณ์จ าลอง เนื่องจากสถานการณ์จริงจะมีความยุ่งยากต่อการลงมือปฏิบัติ 
ด้วยจ านวนอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติมีน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนผู้ฝึกและ มีระยะเวลาในการฝึกน้อย อุปกรณ์ฝึกไม่อยู่ตามสภาพที่สมบูรณ์
หรือพร้อมต่อการฝึก อาจมีอันตราย  เสียค่าใช้จ่ายมาก ต้องใช้เวลามากในการก าหนดวิธีการฝึกในแต่ละครั้ง และไม่คุ้มค่าในการฝึก 
ที่ส าคัญผู้เรียนไม่สามารถเห็นกระบวนการท างานได้ทั้งหมด เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจ าลองสถานการณ์ช่วยการแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้ สามารถแสดงกระบวนการคิดได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มการตัดสินใจในการแก้ปัญหาของผู้ฝึก สามารถเสนอตัวอย่างของ
สถานการณ์จริงและ สามารถฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นอันตราย  

 นักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปัจจุบันประสบปัญหาในด้านการขาดสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
จึงจ าเป็นสร้างเสริมให้มีความสามารถในการท างานเป็นการสร้างสมรรถนะให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล สามารถแก้ไขโดยการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นแบบฐานสมรรถนะอาชีพ โดยน ามาตรฐานต่างๆ มาเป็นกรอบการรองรับการฝึกแบบฐานสมรรถนะอาชีพ อันเป็น
รูปแบบการพัฒนาบุคคลที่เน้นความสามารถเป็นรายบุคคล มุ่งที่ผลงานหรือผลลัพธ์เป็นส าคัญ  

 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

322 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ ส าหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1.2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาทักษะการฝึกปฏิบัติทดสอบสมรรถนะตามรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบ

ปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัย  ราชภัฏ 
1.3  ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะ

อาชีพ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยได้ศึกษาข้อมูล   การเรียน การสอน การฝึกปฏิบัติวิชาเครื่องยนต์ดีเซล เรื่องหัวฉีด
น้ ามันเช้ือเพลิง ตามหลักสูตรเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยใช้
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 

 1.3.1 ประชากร 
  ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการจัดการเทคโนโลยี   ด้านการเรียนการสอนการฝึกอบรมทักษะแบบ

ฐานสมรรถนะอาชีพ ผู้สอนด้านสาขาเครื่องกล จ านวน 15 คน 
  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธาน ี 

 1.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  1) ผู้เช่ียวชาญใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความช านาญด้านเทคโนโลยี

การศึกษา ด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรมทักษะแบบฐานสมรรถนะอาชีพ ผู้สอนในสาขาเครื่องกล จ านวนรวมทั้งสิ้น 15 คน 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ  

  2) นักศึกษาช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ านวน 44 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ส าหรับใช้หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

  3) นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทุกคนที่ศึกษาในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง รวมทั้งหมด จ านวน 220 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ส าหรับศึกษาทักษะการฝึกปฏิบัติทดสอบ
สมรรถนะตามรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ 

 1.3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น  ได้แก่ รูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ ตามสมรรถนะอาชีพ 
  ตัวแปรตาม ได้แก ่
  1) ทักษะการฝึกปฏิบัติด้วยรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตาม

สมรรถนะอาชีพ 
  2) สมรรถนะหลังฝึกปฏิบัติด้วยรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตาม

สมรรถนะอาชีพ 
  3) ความพึงพอใจหลังฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

323 

 1.3.4 กรอบความคิดการวิจัย 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ  
 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 

          

           

                              

                        

    

                                      

                                              

                                      

         

             

    

               

                       

                                                 
                              

                                                       

    

            
          

 
 
ภาพที่ 2  แสดงกระบวนการพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ 

ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 การพัฒนารูปแบบผู้วิจัยได้เริ่มจากการศึกษาเนื้อหาการเรียน การสอน การฝึกปฏิบัติในรายวิชาที่ต้องการน ามาพัฒนา ผู้วิจัยได้
เลือกวิชาเครื่องยนต์ดีเซล เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีทั้งการสอนในภาคทฤษฎี และในภาคปฏิบัติ และยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
ท้องถิ่นได้พร้อมกับมีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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 1.  การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ ตามสมรรถนะอาชีพ ส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 2.  ออกแบบและร่างรูปแบบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์
ตามสมรรถนะอาชีพ 
 3.  สร้างรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ ตามสมรรถนะอาชีพ    
 4.  ออกแบบคู่มือการใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ 
 5.  ประเมินการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ โดยด าเนินการดังนี้ 
  5.1  ทดลองรายบุคคล  
  5.2  ทดลองกลุ่มเล็ก  
  5.3  ทดลองกลุ่มใหญ่  
 

             

                   

                   

                               
                           

            

                 
                 
                   

                    
              

                    
                 
              

 
 

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 6. ศึกษาผลของทักษะ สมรรถนะและความพึงพอใจ จากกลุ่มตัวอย่างที่ฝึกปฏิบัติด้วยรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์
จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ ตามสมรรถนะอาชีพ  
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ภาพที่ 4 การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะ
อาชีพ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีดังนี้ 

1.  แบบสอบถามการพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ
เครื่องยนต์ดีเซลเล็ก ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  

2.  รูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพเรื่อง หัวฉีดน้ ามันเช้ือเพลิง 
3.  แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตาม

สมรรถนะอาชีพ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ       
4.  แบบประเมินทักษะหลังได้รับการฝึกปฏิบัติด้วยรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ 

ตามสมรรถนะอาชีพเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก 
5.  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสภาพจริง 
6.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ 

ตามสมรรถนะอาชีพ  
วิธีด าเนินการทดลองวิจัยและ การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการประเมินผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ใช้เป็น

ข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการฝึกปฏิบัติทั้งระบบ โดยแบ่งการประเมินผลออกได้เป็น 4 ขั้น คือ 
1.  ขั้นปฏิกิริยา   
2.  ขั้นการเรียนรู้  
3.  ขั้นพฤติกรรม  
4.  ขั้นผลลัพธ์  
การประเมินพฤติกรรมในการฝึกปฏิบัติ และการประเมินผลลัพธ์ จัดเป็นการติดตามผลการฝึกปฏิบัติ เนื่องจากจะต้อง

ด าเนินการฝึกปฏิบัติจริงจึงจะสามารถประเมินได้ ผู้วิจัยจึงด าเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี ้
1. ให้นักศึกษาท าแบบวัดสมรรถนะอาชีพเครื่องยนต์ดีเซลเล็กก่อนทดลองเรียนด้วยรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์

จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ ตามสมรรถนะอาชีพ  
2.  น ารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก 

ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกลหรือ สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนกับผู้สอนและเพื่อนก่อน เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเข้าไปเรียน และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามถึงปัญหาที่พบ 

3.  ประเมินทักษะหลังได้รับการฝึกปฏิบัติด้วยรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตาม
สมรรถนะอาชีพเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก 

4.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและฝึกปฏิบัติตามสภาพจริง ด้านสมรรถนะอาชีพเครื่องยนต์ขนาดดีเซลเล็กตามเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถนะอาชีพของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

5.  นักศึกษาประเมินผลความพึงพอใจหลังฝึกปฏิบัติโดยท าแบบประเมินความพึงพอใจในตอนท้ายของหน่วยเรียนรูปแบบ
การฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ ตามสมรรถนะอาชีพ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก 

6. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนโดยวัดตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 
ข้อมูลได้จากแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบให้เลือกค าตอบหลายๆ ค าตอบ และมีลักษณะของค าตอบแบบ

ทีส่ามารถเรียงเป็นคะแนนตามล าดับความส าคัญ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ไปเทียบค่าคะแนนแจงนับความถี่ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ได้แก ่ค่าเฉลี่ย หรือค่ามัธยมฐานเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อจะน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้น าไปเขียนผลสรุปต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล ในกรณีแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด ผู้วิจัยใช้การจัดหมวดหมู่และแยกประเภทข้อมูล และด าเนินการแจกแจง
ความถี่ ข้อมูล แล้วค านวณหาค่าร้อยละ เพื่อน าเสนอเป็นการอภิปรายต่อไป 

สถิติที่ใช้ในการวิจัยเป็นค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนการประเมินความเหมาะสมของการน า
รูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ ตามสมรรถนะอาชีพไปใช้ คะแนนการประเมินคุณภาพ
รูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ ตามสมรรถนะอาชีพ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
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สภาพจริง คะแนนการประเมินทักษะและ ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ ตามสมรรถนะอาชีพ 
3.  อภิปรายผลการวิจัย 

รูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพที่พัฒนาขึ้น เป็นกิจกรรมจาก
การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการฝึกปฏิบัติแบบสังคมสารสนเทศ ที่มีขั้นตอนในการเรียน 7 ขั้นตอนโดยมีแหล่งทรัพยากรการฝึกอยู่
ส่วนกลาง ได้แก่ ขั้นน า ขั้นภารกิจ ขั้นกระบวนการ ขั้นการวางแผน ขั้นการทดลอง ขั้นการประเมินผลและ ขั้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยี มีรูปแบบการฝึก ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ส่วนได้แก่ 1) ส่วนของลงทะเบียนและแก้ไขข้อมูลนักศึกษา 
2) ส่วนของข้อมูลของนักศึกษาและสมรรถนะอาชีพ3) ส่วนของการส่งข้อมูล 4) ส่วนของการประเมินสมรรถนะอาชีพ 5) ส่วนของ
การรายงานผลการฝึกปฏิบัติ 

ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ ตามสมรรถนะอาชีพ ผลที่ได้คือ
ได้ระบบตามที่ออกแบบไว้ผู้วิจัยได้น าระบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินโดยทดลองใช้รูปแบบฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลอง
สถานการณ์ที่พัฒนาขึ้น จากการประเมินประสิทธิภาพต่อการใช้งาน โดยใช้การประเมินด้วยเทคนิค Black box testing มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุดและมีความเห็นไปในทางเดียวกัน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติมีต่อรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตาม
สมรรถนะอาชีพ พบว่าในภาพรวมมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.70 และมีความคิดเห็นไป
ในทางเดียวกัน โดยใช้ค่า One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test เป็นการทดสอบผล 

ผลคะแนนของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติในการทดสอบสมรรถนะหลังฝึกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ย X  = 32.67, S.D. = 7.06 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนการฝึกปฏิบัติตามสมรรถนะ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X  = 24.74, S.D. = 6.16 โดยท าการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าค่า sig. (One- tailed) มีค่าเท่ากับ .00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนนักศึกษา 
ทีฝ่ึกปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะอาชีพหลังฝึกปฏิบัติกับค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงกว่าก่อนฝึกปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

จากการวิจัยพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในครั้งนี้ได้รูปแบบการฝึกปฏิบัติเรื่องหัวฉีดน้ ามันเช้ือเพลิงผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ แบบใหม่ประกอบด้วยเครื่องมือที่รองรับงานตามกระบวนการประเมิน ผู้ฝึกปฏิบัติสามารถ
ประเมินผลตามกระบวนการประเมินตามสมรรถนะอาชีพได้อย่างง่าย ส่งผลให้การประเมินสมรรถนะอาชีพมีความสะดวกมาก
เนื่องจากการพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ สามารถน าไปใช้
ในทุกที่ทุกเวลาซึ่งเหมาะกับวิชาชีพที่จะต้องท าการประเมินในสถานการณ์จริง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ผลจากการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการฝึกปฏิบัติ  ของผู้เช่ียวชาญต่อการพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่าน
คอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ ที่ได้จากออกแบบประกอบด้วยองค์ประกอบที่ครบถ้วนที่ใช้
ส าหรับการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ส่วนได้แก่ส่วนของการลงทะเบียนและแก้ไขข้อมูลผู้ฝึกปฏิบัติ ส่วนของข้อมูลของผู้ฝึกปฏิบัติ
ได้รับการประเมินและสมรรถนะอาชีพส่วนของการส่งข้อมูลส่วนของการประเมินสมรรถนะอาชีพและส่วนของการรายงานผล
การประเมินพบว่าผู้เช่ียวชาญเห็นว่าทุกองค์ประกอบครอบคลุมการประเมินสมรรถนะอาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
โดยทุกอาชีพที่มีโครงสร้างการประเมินตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลอง
สถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพในการประเมินได้นอกจากนี้การพัฒนาระบบครั้งนี้ยังเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนา
ฝึกปฏิบัติบนคอมพิวเตอร์พกพาแบบสัมผัสได้อีกด้วย 

2)  ผลจากการประเมินของผู้เช่ียวชาญและผู้ฝึกปฏิบัติที่มีต่อรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ ได้รับการประเมินจากผู้เช่ียวชาญและผู้ฝึกปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” พบว่าผู้เช่ียวชาญ
และผู้ฝึกปฏิบัติ สามารถใช้ฝึกปฏิบัติด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นได้โดยง่ายซึ่งมีความสอดคล้องกับเอ็ดเวิร์ด (Edward,1997 : 51-63)  
ที่ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจ าลองสถานการณ์  เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง โดยผลการทดลองพบว่า  กลุ่มที่
เรียนด้วยคอมพิวเตอร์แบบจ าลองสถานการณ์มีความสามารถดีกว่ากลุ่มควบคุมและเห็นว่าการจ าลองสถานการณ์ในห้องปฏิบัติการ
เป็นประโยชน์และง่ายต่อการฝึก  แต่จะไม่มีผลอย่างเต็มที่เท่ากับการฝึกจริงในสถานการณ์จริงแต่ก็เหมาะส าหรับผู้เรียนที่เริ่มต้น
เพราะการจ าลองสถานการณ์จะสร้างประสบการณ์ก่อนไปเจอสถานการณ์จริง จากรูปแบบการฝึกปฏิบัติมีการใช้งานครบทุกด้านใน
การประเมินสมรรถนะอาชีพโดยผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการประเมิน Black box testing สอดคล้องกับงานวิจัยของนริศ มิ่งโมรา (2549) 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ได้ท าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญของการวิจัยได้ระบุไว้ว่าเพื่อให้ระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นนั้นมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความน่าเช่ือถือและถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้งานสิ่งส าคัญนั่นคือขั้นตอน
ของการทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบที่ได้พัฒนาขึ้น 

3) ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ฝึกปฏิบัติต่อการฝึกด้วยรูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์
แบบปฏิสัมพันธ์ ตามสมรรถนะอาชีพ ผู้ฝึกปฏิบัติเห็นว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือ
จ าลองสถานการณ์ในการพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติและยังเห็นว่ารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ตามสมรรถนะอาชีพ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีการออกแบบหน้าจอในการสร้างรายละเอียดเกณฑ์การประเมินร่องรอย
หลักฐานรายงานผลการประเมินรวมไปถึงการน าเข้าข้อมูลของผู้ฝึกปฏิบัติที่ประเมินสมรรถนะอาชีพ ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ง่ายต่อการเรียนรู้สะดวกแก่การประเมินโดยมีความสอดคล้องกับโชน (Shon, 1997 : 5124)  ที่ได้ท าการวิจัยเพื่อรวมทฤษฎีการสอน
ส าหรับการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจ าลองสถานการณ์เพื่อหาความสัมพันธ์ของเหตุผลในการสอน โดยพบว่าล าดับขั้น
การแก้ปัญหาการควบคุมโดยนักศึกษาและการปฏิบัติโดยสรุปแล้ว  นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ข้อคิดเห็นว่าเป็นผลดีอย่างมากเกี่ยวกับ
การเรียน การฝึกปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจ าลองสถานการณ์ 
4. กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์ ดร.นพพล มิ่งเมือง อาจารย์ดร.สมสุข แขมค า และรองศาสตราจารย์ 
ดร.จุมพจน์ วนิชกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือแนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจนให้
ก าลังใจและแนวคิดที่มีประโยชน์และทรงคุณค่ายิ่งต่อผู้วิจัย ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญที่เสียสละเวลาในการให้
ค าแนะน างานวิจัยและช้ีแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์ตาม
สมรรถนะอาชีพส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่านของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานีที่ให้ความช่วยเหลือตลอดมาและขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีพระคุณ และส านึกในพระคุณของบิดา มารดา ที่ได้ให้
ก าเนิด เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน ซึ่งเป็นทั้งก าลังใจ ก าลังกาย ที่มีให้กับผู้วิจัยมาโดยตลอดและไม่มีสิ้นสุด 
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