
I

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั�งที่ 17
และเครือข�ายวิจัยประชาชื่น ครั�งที่ 6
“ไทย-จีน เส�นทางสู�อนาคตเพ�่อสร�างความรุ�งเรืองร�วมกัน”

วันศที่ 1 เมษายน 2565
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
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ก ำหนดกำร 
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดบัชำติ ครัง้ท่ี 17 และเครือข่ำยวิจยัประชำชื่น ครัง้ท่ี 6 

ไทย-จีน : เส้นทำงสู่อนำคต เพื่อสร้ำงควำมรุ่งเรืองร่วมกนั 
A Road to Future - Rebuilding path to Thai-China "Common Prosperity" 

วนัศุกร์ที ่1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
เวลำ 

 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรบั  

     โดย ดร.ดำริกำ  ลทัธพิพฒัน์  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์  
09.10 – 09.20 น. กล่าวเปิดประชุม  

     โดย ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว  ประธานเครอืข่ายวจิยัประชาชื่น 
09.20 – 9.50 น. ชมวดิทิศัน์แนะน ามหาวทิยาลยั 

 

09.50 – 10.00 น.  กล่าวต้อนรบัวทิยากร  
     โดย รองศำสตรำจำรย ์ดร.นิตย ์เพช็รรกัษ์  รองอธกิารบดสีายงานวจิยัและพฒันา  
           มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

10.00 – 12.00 น. เสวนาวชิาการ หวัขอ้ “ทศิทางอนาคตของประเทศไทยจากงานวจิยัและพฒันาภายใต้
ความร่วมมอื ไทย-จนี”   โดย   
 

 พลเอกสุรสิทธ์ิ ถนัดทำง   
     ผูอ้ านวยการศูนย์วจิยัยุทธศาสตร์ไทย-จนี ส านักงานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 
 

 คุณโจ ฮอรน์ พธัโนทยั    
     กรรมการอ านวยการบรษิทั Strategy613  ทีป่รกึษาดา้นประเทศจนี ธนาคารกสกิร
ไทย 
 

 Mr. Louis Moser    
     Area Manager, Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar, IATA 
  
ดร.ภมิูพฒัน์ พงศ์พฤฒิกลุ  
     ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้นวจิยั  
     วทิยาลยับรหิารธุรกจินวตักรรมและการบญัช ีมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์  

 ผศ.ดร.กลัยำ  สว่ำงคง  
     ผูด้ าเนินรายการหลกั 
     คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
 

 ดร.เพญ็พิสุทธ์ิ สีกำแก้ว  
     ผูด้ าเนินรายการช่วงเสวนาวชิาการ 
     วทิยาลยันานาชาตจินี มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์  
 

12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 16.00 น. น าเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยาย  

 



IVค

ที่ หมายเลขบทความ เวลาที่น าเสนอ ผู้น าเสนอ ชื่อบทความ สังกดัหน่วยงาน
1 3011 13.00-13.15 น. รชาดา ศรีสุวรรณ                              

พิมพช์นา ศรีบุณยพรรัฐ
สภาพปัญหาการน าหลกัธรรมาภิบาลของส านกังานเลขาธิการวฒุิสภาไปปฏิบตัิ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

2 3027 13.15-13.30 น. อุกฤษ วรรณประภา, นลินา องคสิงห, 
ธนิต จึงด ารงกิจ,ชนาสิน เทพบุตร และ 
วิชญ กุลประดิษฐารมณ์

การศึกษารูปแบบและโครงสีไทยในจิตรกรรมฝาผนงักรณีศึกษา: การเปรียญ
หลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชยัวฒัน์” วดัเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จงัหวดั
นนทบุรี

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

3 3031 13.30-13.45 น. ศุภลกัษณ์ เบญจธญัเลิศ                       
นทันิชา หาสุนทรี

ปัจจยัดา้นสวสัดิการที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานมหาวิทยาลยั สายปฏิบตัิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

4 3032 13.45-14.00 น. เฉิน ซงหลิง, เพญ็พิสุทธิ์ สีกาแกว้, 
กนกพรรณ ธรรมสถิตยส์ุข,                 
โม่ หลิงเฟิน, และ หวง สี่ฉาง

ยทุธศาสตร์ BRI กบัแนวโนม้การวิจยัดา้นภาษาไทยในประเทศจีน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

5 3036 14.00-14.15 น. ฐณยศ โล่ห์พฒันานนท์ การตอบรับซีรีส์โทรทศัน์กบัการเปลี่ยนแปลงดา้นวฒันธรรมสมัพนัธ์ไทย-จีน
ในสงัคมไทยร่วมสมยั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

6 3022 14.15-14.30 น. ธนภรณ์ แซ่ลิ่ม                                   
คงศกัดิ์ สงัฆมานนท์

การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์เรื่อง 
ระบบนิเวศโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรคข์องเคเอสของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6

วิทยาลยันครราชสีมา

7 3016 14.30-14.45 น. นุชรินทร์ มิ่งโอโล การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของขอ้มูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดตา้ เพื่อหา
ศกัยภาพและโอกาสของชุมชนดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วน
ร่วม

มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็

8 3017 14.45-15.00 น. ปริญ รสจนัทร์ การสร้างความรับรู้และเขา้ถึงฐานขอ้มูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดตา้ เพื่อลดความ
เหลื่อมล ้าในการรับรู้และการเขา้ถึงขอ้มูล ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
แบบมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็

9 3018 15.00-15.15 น. นนัทวนั เจก๊จนัทึก การพฒันา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดขอ้มูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊ก
เดตา้สู่ชุมชน ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็

ตารางน าเสนอผลงานวชิาการและบทความวจิัย โครงการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวจิัยประชาชื่น ครั้งที่ 6
เรื่อง "ไทย-จีน: เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกนั"  A Road to Future - Rebuilding path to Thai-China "Common Prosperity"

วนัศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ห้องน าเสนอ  Zoom 1
ผู้ด าเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติพล ธาระรูป   Zoom Meeting ID :679 3931 4701



V

ที่ หมายเลขบทความ เวลาที่น าเสนอ ผู้น าเสนอ ชื่อบทความ สังกัดหน่วยงาน
1 3012 13.00-13.15 น. นนทร์  วรพาณิชช์                        

อคัรนนัท ์ คิดสม
ขอ้เทจ็จริงในการยอมจ่ายประกนัร่วมของผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 
ในระบบประกนัสงัคม

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

2 3013 13.15-13.30 น. นุชนาถ ยนิดี ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนกัศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลยัศิลปากร
3 3014 13.30-13.45 น. วิรชา อยูส่มบูรณ์ การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการให้บริการของเรือสินคา้ประเภทเทกองใน

เขตพื้นที่ทิ้งสมอเกาะสีชงั กรณีศึกษา บริษทั XYZ จ ากดั
มหาวิทยาลยับูรพา

4 3015 13.45-14.00 น. ชิณทณ์ภทัร แตพ้านิช                
ศรัณยธ์ร ศศิธนากรแกว้                
วราพรรณ อภิศุภะโชค

การเปิดรับข่าวสารและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อผลิตภณัฑส์ุขภาพ ของกลุ่มชาวจีน ยคุนิวนอร์มอล

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

5 3029 14.00-14.15 น. วริศ ลิ้มลาวลัย ์                             
คุณากร วิวฒันากรวงศ์

การเพิ่มความแม่นย  าในการพยากรณ์เวลารอคอยในระบบแถวคอยแบบ
หน่วยบริการเดียวโดยใชก้ารแจกแจงปกติแบบตดัปลาย

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

6 3030 14.15-14.30 น. สุทธิพงศ ์ผ่องแผว้ , สุเมธ ไชยโพธิ์ ,
 อรอุมา มูลวตัร และ นศัพช์าณณั 
ชินปัญช์ธนะ

ระบบติดตามคลงัสินคา้วคัซีนโควิด-19 ดว้ยแอปพลิเคชนัไลน์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

7 3035 14.15-14.30 น. ศรัญญู เกษรา, กมลลกัษณ์ แดงคราม,
 วรัฏฐา สุขพงษไ์ทย และ นศัพ์
ชาณณั ชินปัญช์ธนะ

การพฒันาเอพีไอเกตเวย ์ส าหรับอีคอมเมิร์ชแพลตฟอร์ม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

8 3040 14.30-14.45 น. มีกิจ  วานิชวิสุทธิกุล                          
 ปิยะวิทย ์ทิพรส

การจดักลุ่มหลกัทรัพยท์ี่เหมาะสมที่สุดตามวิธีของมาร์โควิทซ์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

9 3039 14.45-15.00 น. ปิยะวิทย ์ทิพรส การวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง: ระเบียบวิธีการ
วิจยัและเทคนิคการรายงานผลวิเคราะห์เพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ในบทความ
วิจยั

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

ตารางน าเสนอผลงานวชิาการและบทความวจิัย โครงการประชุมวชิาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวจิัยประชาชื่น ครั้งที่ 6
เรื่อง "ไทย-จีน: เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน"  A Road to Future - Rebuilding path to Thai-China "Common Prosperity"

วนัศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ห้องน าเสนอ  Zoom 2 
ผู้ด าเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ ชลไพศาล   Zoom Meeting ID : 962 4465 4704

ง
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ที่ หมายเลขบทความ เวลาที่น าเสนอ ผู้น าเสนอ ชื่อบทความ สังกัดหน่วยงาน
1 3019 13.00-13.15 น. กฤษฎาภรณ์ จนัตะคุณ การสร้างนวตักรรมการเขา้ถึงขอ้มูลดว้ยฐานขอ้มูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊ก

เดตา้ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด

2 3020 13.15-13.30 น. ลินดา คนัทา                                  
 ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ

การประยกุตก์ารประเมินความเสี่ยงและอนัตรายดว้ยวิธีวิเคราะห์โบว์
ไทด์ในอุตสาหกรรมเคมี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

3 3021 13.30-13.45 น. ฐิติวรดา ทองเสนา                        
ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ

การประยกุต ์Python เพื่อการค านวณการเกิดเพลิงไหมแ้ละระเบิด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

4 3024 13.45-14.00 น. มหาศาล เกิดคลา้ย                        
ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ

การพฒันาเวป็แอพพลิเคชัน่ส าหรับการค านวณการรั่วไหลและกระจาย
ตวัของสารเคมี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

5 3025 14.00-14.15 น. ปาวิสา บุญจูง                                
 ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ

คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบระบบวาลว์นิรภยัในอุตสาหกรรมเคมี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

6 3026 14.15-14.30 น. มณฑิกา หมื่นทะวงษ์ การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินอนัตรายจากการรับ
สมัผสัในกระบวนการเคมี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

7 3028 14.30-14.45 น. กฤษดา ติยะมณีโรจน์,  ปพิชญา 
เทศนา และพฒันา เต็งอ านวย

การตรวจวิเคราะห์เกลือแร่ และโลหะหนกัในร่างกายโดยใชเ้ครื่อง 
OligoScan

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

8 3041 15.00-15.15 น. พงศกร ยงคโ์พธิ, ภูวดิษฐ์ วรน
ลินพฒัน,์    อุดมลกัษณ์ อ าพนัธุ์ 
และ นศัพช์าณณั ชินปัญช์ธนะ

เวบ็แอปพลิเคชนัสมุนไพรไทยส าหรับอีคอมเมิร์ซ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

ตารางน าเสนอผลงานวชิาการและบทความวจิัย โครงการประชุมวชิาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวจิัยประชาชื่น ครั้งที่ 6
เรื่อง "ไทย-จีน: เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน"  A Road to Future - Rebuilding path to Thai-China "Common Prosperity"

วนัศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ห้องน าเสนอ  Zoom 3
ผู้ด าเนินรายการ รองศาสตราจารย์นัศพ์ชาณณั ชินปัญช์ธนะ  Zoom Meeting ID : 935 2216 6845
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติ 2) เสนอแนะแนวทางในการน าหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไปปฏิบัติ โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In – Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informance) 

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญการวิจัยคือผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจ านวน 14 
คน ผู้บริหารประกอบด้วย รองเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 2 คน และผู้อ านวยการส านักบริหารงานกลาง 
จ านวน 3 คน ข้าราชการและบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วย ข้าราชการระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 3 คน พนักงานราชการในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 2 คน ลูกจ้างประจ า
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 2 คน พนักงานจ้างเหมาเพ่ือเสริมงานด้านนิติบัญญัติ ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จ านวน 2 คน 

 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ในการตรวจสอบจากแหล่งบุคคลมากท่ีสุดโดยการสอบถามข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างหลายกลุ่มในค าถามเดียวกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
 1. ความโปร่งใสรับรู้ข้อมูลของหน่วยงานได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ส านักงานได้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนสอดคล้องกับ ความรับผิดชอบ ตะหนักในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ มีความรับผิดชอบเมื่อ
ความผิดพลาดเกิดขึ้น ตรวจสอบโดยการใช้อ านาจรัฐ และจิตส านึกความรับผิดชอบจ าเป็นต้องปฏิบัติโดยยึด
หลักนิติธรรม และความโปร่งใส เป็นหลัก ต้องมีความกระตือรือร้นในการแก้ไข และความกล้าที่จะยอมรับผล
จากการกระท าของตนเอง 
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 2. หลักการมีส่วนร่วม การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการรับฟังปัญหาและได้รับข้อเสนอแนะจาก
บุคคลภายนอก และผู้บังคับบัญชาควรจะต้องรับฟังปัญหาจากการท างานของผู้ ใต้บังคับบัญชาซึ่ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ท างานโดยตรงจึงรู้จักปัญหาได้ดีกว่า 
 
ค าส าคัญ : หลักธรรมาภิบาล, ปัญหาการน าหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติ 
 

Abstract 

 

 This research The objectives are: 1) study the factors affecting the implementation 

of the Code of Governance of the Senate Secretariat 2) provide guidance on the 

implementation of the principles of good governance of the Senate Secretariat by this 

study it is a qualitative research. With in-depth interviews with key informance. 

 The research sample consisted of 12 executives and government officials from the 

Secretariat of the Senate. Deputy Secretary of the Senate Office directors and civil servants 

consist of civil servants, government officials, and permanent employees. In this study, the 

survey was conducted from the most personal sources by asking information from several 

groups of samples in the same question. 

           The results of the research were as follows: 

 The Secretariat of the Senate adheres to the following good governance principles: 

 1. Transparency, able to perceive the information of the organization which can be 

examined the office has an information center. To make people comply with Responsibility It is 

the duty that must be performed. Take responsibility when mistakes happen Inspected by the 

exercise of state power and the conscience and responsibility must be observed based on the 

rule of law and transparency, in essence, requires enthusiasm for editing. And the courage to 

accept the consequences of your actions 
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 1. Transparency, able to perceive the information of the organization which can be 
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the duty that must be performed. Take responsibility when mistakes happen Inspected by the 

exercise of state power and the conscience and responsibility must be observed based on the 

rule of law and transparency, in essence, requires enthusiasm for editing. And the courage to 
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 2. Principle of participation allowing the public to participate in listening to problems and 

receiving suggestions from third parties. And supervisors should have to listen to problems from 

the work of subordinates, which the subordinates are working directly, so they know the problems 

better. 

Key word : Good governance, Problems in implementing good governance principles of 

the Secretariat of the Senate. 

 

บทน า 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเทียบเท่ากรม และมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ฝ่ายรัฐสภาซึ่งได้ก าหนดให้มีส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ และนอกจากจะมีงานหลักภายในองค์กรยังเป็นหน่วยงานราชการที่ท าหน้าที่หลักในการสนับสนุน
งานด้านนิติบัญญัติให้แก่สมาชิกวุฒิสภามีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 18 ส านักการแยกรัฐสภาเพ่ือ
จัดตั้งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐที่มีความเป็นอิสระ
คล่องตัวในการด าเนินงาน (autonomy) รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางการบริหารมีภารกิจใน การอ านวยความสะดวกให้บริการกับสมาชิกวุฒิสภา ส าหรับ
ประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงสร้างการบริหารงานที่เป็นอิสระมีการจัดตั้งมาเป็นระยะ ๆ ซึ่งแต่เดิมนั้น
มีการจัดตั้งองค์การภาครัฐเพียง 2 ประการ คือ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต่อมา พบว่า ภารกิจบาง
ประเภทไม่เหมาะสมหรือเข้าข่ายการจัดตั้งเป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จึงต้องด าเนินการโดยออก
กฎหมายเฉพาะ และมีการจัดตั้งเป็นองค์การหรือหน่วยงานในก ากับของรัฐมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เช่น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย องค์การทหารผ่านศึก คุรุสภา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น (สุรพล  นิติไกรพจน์ , 
2541, หน้า 5-8) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผลผลิตของการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดของการจัดภาครัฐ 
กล่าวคือ การบริหารภาครัฐที่มุ่งค่านิยมประชาธิปไตยภายใต้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลและ การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่หรือ (autonomization is a product of democratic governance reform and new public 
management) กรอบแนวคิดดังกล่าวนี้ ถูกรวม ๆ เรียกว่า“Governance” ซึ่งหมายถึง การจัดการปกครอง
หรือการอภิบาลเพ่ือสะท้อนถึงความพยายามในการสร้างแนวทางการบริหารภาครัฐที่มีความรับผิดชอบรับการ
ตรวจสอบต่อสาธารณะBorwornwathana (2005, pp. 13-45)แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เป็นกรอบแนวคิดใน
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ซ่ึงแนวคิดที่มีอิทธิพลส าคัญ คือ การน าแนวความคิดของการจัดการภาคเอกชนมา
ใช้ในการบริหารองค์การภาครัฐ (Christensen & Laegreid, 2003, pp. 20) ทั้งนี้โดยการปรับบทบาทและ



4

วิถีทางในการบริหารภาครัฐที่พยายามที่จะลดบทบาทที่เน้นนการควบคุมของภาครัฐเป็นการก ากับดูแล การ
จ ากัดขนาดของระบบราชการ และแปรสภาพหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์การรูปแบบใหม่ที่มีความเป็นอิสระ
ทางการบริหาร (Christensen & Laegreid, 2003, pp. 121) 
 ดังนั้น แนวคิดธรรมาภิบาลเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ส าคัญของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ Rhodes 
(1996, p. 652) เป็นแนวคิดที่มุ่งหลักการบริหาร โดยยึดหลักนิติธรรม (rule of law) หลักความถูกต้อง หลัก
ความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบและรับการตรวจสอบต่อสาธารณะ (accountability) หลักความมี
ประสิทธิผล (effectiveness) (Kjare, 2004, pp. 19-27) มีการวางแผนกลยุทธ์และมีการปรับโครงสร้างและ
ก าหนดพันธกิจส าหรับองค์การ มีการกระจายอ านาจไปสู่ระดับปฏิบัติการมากขึ้น โดยพิจารณาได้จาก การมี
เจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยและศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และการตรวจสอบอ านาจรัฐ อาจกล่าวได้ว่าทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุด 
คือ ผู้บริหารเป็นหลักชัยของหน่วยงาน และเป็นดวงประทีปของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บริหารที่ดี
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และพยายามท าตนให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ร่วมงาน
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง การด าเนินงานจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
ย่อมข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการน าหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาสังคม 
ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ เป็นการบริหารงานยุคใหม่ที่เน้น
ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ ความประพฤติชอบ การมีส่วนร่วม และกระบวนการยุติธรรม 
โดยยึดหลักส าคัญพ้ืนฐาน 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ การมีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม การเอาใจใส่ในปัญหาของบ้านเมือง มีความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบจากการกระท า ยึด
มั่นใจความถูกต้องดีงาม ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์ สูงสุด เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการด าเนินงาน 
(ส ารวย ขจรศักดา, 2555, หน้า1) จากประเด็นปัญหาดังกล่าวในข้างต้น ปัญหาของการวิจัยคือ 1. ความ
ร่วมมือของบุคลากร 2. ข้าราชการยังขาดตระหนักในการน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 3. ช่องการร้องเรียน
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภายังมีไม่มากพอ 4. มีการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น สภาพ
ปัญหาการน าหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติตามทัศนะของหน่วยงานในส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จึงเป็นหัวข้อควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าอย่างยิ่ง 
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 ดังนั้น แนวคิดธรรมาภิบาลเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ส าคัญของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ Rhodes 
(1996, p. 652) เป็นแนวคิดที่มุ่งหลักการบริหาร โดยยึดหลักนิติธรรม (rule of law) หลักความถูกต้อง หลัก
ความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบและรับการตรวจสอบต่อสาธารณะ (accountability) หลักความมี
ประสิทธิผล (effectiveness) (Kjare, 2004, pp. 19-27) มีการวางแผนกลยุทธ์และมีการปรับโครงสร้างและ
ก าหนดพันธกิจส าหรับองค์การ มีการกระจายอ านาจไปสู่ระดับปฏิบัติการมากขึ้น โดยพิจารณาได้จาก การมี
เจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยและศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และการตรวจสอบอ านาจรัฐ อาจกล่าวได้ว่าทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุด 
คือ ผู้บริหารเป็นหลักชัยของหน่วยงาน และเป็นดวงประทีปของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บริหารที่ดี
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และพยายามท าตนให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ร่วมงาน
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง การด าเนินงานจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการน าหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานตามหลัก
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติ  
 2.  เสนอแนะแนวทางในการน าหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติ 
ขอบเขตของการวิจัย  
               การวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตในการศึกษาจ าแนกดังนี้ 
  1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการน าหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเลขาธิการ
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 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักการมีส่วนร่วม 5. หลักความ
รับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า และงานเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.  ขอบเขตด้านพื้นที่  
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วุฒิสภาไปปฏิบัติ ที่อยู่ เลขที่ 111 ถนน สามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300   
  
 3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะท าการศึกษาวิจัยตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ถึงเดือนมกราคม 
พ.ศ 2564 รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี 
 4.  ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วย 
 ระดับผู้บริหารและข้าราชการ จ านวน 12 คน 

1. ผู้บริหารส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
รองเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 3 คน 
ผู้อ านวยการส านักบริหารงานกลาง จ านวน 3 คน 

 2.  ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ระดับผู้ปฏิบัติ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 9 คน 
 1.  พนักงานราชการในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 3 คน 
 2.  ลูกจ้างประจ าส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 3 คน 
 3.  พนักงานจ้างเหมาบริการเพ่ือเสริมงานด้านนิติบัญญัติของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน 3 คน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เตือนใจ ฤทธิจักร (2550, หน้า 81) ได้ศึกษาเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ตามทัศนะของบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม” ผลการศึกษา
พบว่า บุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันมีทัศนะต่อธรรมาภิ
บาลในการบริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
กลุ่มที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติงานในสายงานหลักอาจ
เป็นเพราะกลุ่มสายงานหลักและกลุ่มสายงานสนับสนุนของสถาบันนิติวิทยามีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่องานแตกต่างแต่ท้ังสองสายงานต้องประสานการท างานร่วมกัน 

รุ่งนภา ตาอินทร์ (2551, หน้า 153) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการ
บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี และศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลตอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทฤษฎีปัจจัยทางการบริหารที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ปัจจัยทางการบริหารตามแบบจ าลอง7’S (Mckomsey 7-S Framework) และในการศึกษาจะศึกษา
ทั้งข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนต่างๆ และจากแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ใช้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว ซึ่งแบบสอบถามของประชาชนจะสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วประกอบกับการสังสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างเพ่ือ
ศึกษาบรรยากาศสภาพแวดล้อมและรูปแบบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

 กุลวัชร หงส์คู(2553) ได้ศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลหลักการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความส าคัญของ
ธรรมาภิบาลตลอดจนการน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในการท างานรับใช้ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษาพบว่า บุคากรภายในเทศบาลสมุทรสาครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและทัศนคติในทางบวกเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยเห็นด้วยมากที่สุดในด้านหลักความเป็นธรรมและหลักการมี
วิสัยทัศน์เชิงยุทธตามล าดับ และเห็นด้วยมากในด้านหลักการมีส่วนร่วม  รองลงมา คือ หลักการ
บริหารด้วยนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการตรวจสอบได้ หลักการยึดมั่นเป็นส่วนมาก หลักความ
รับผิดชอบ และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร
ภายในเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก ในด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาองค์การ และด้านคุณภาพการให้บริการ 
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บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
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วิสัยทัศน์เชิงยุทธตามล าดับ และเห็นด้วยมากในด้านหลักการมีส่วนร่วม  รองลงมา คือ หลักการ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าหลักธรร
มาภิบาลของส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาไปปฏิบัติ  

ตามล าดับ ส าหรับความต้องการหลักธรรมาภิบาลในเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่าบุคลากรจัด
อันดับความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลอันดับ 1 หลักความเป็นธรรม อันดับที่ 2 หลักความโปร่งใส 
และอันดับ 3 หลักความรับผิดชอบ 

 

กรอบแนวคิดของการค้นคว้าอิสระ 

ตัวแปรอิสระ (independent variable)  ตัวแปรตาม (variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  หน่วยในการวิเคราะห์ 
  หน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) คือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วย 

1)  ผู้บริหารได้แก่ รองเลขาธิการ ผู้อ านวยการส านัก 
2)  ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
3)  พนักงานราชการ ได้แก่ พนักงานราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

แนวทางในการน าหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไป

ปฏิบัติ 

การน าหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ไปปฏิบัติ 



8

 2.  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(Key Informance) ประกอบด้วย ได้แก่ 
 1)  ผู้บริหารประกอบด้วย  
 1.1  ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 1.2  รองเลขาธิการวุฒิสภาและรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 2)  ข้าราชการประกอบด้วย 
 2.1  ข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 2.2  ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก   
 โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งออกเป็น  3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ สอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์  ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาการน าหลักธรรมา ภิบาลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติ ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการน าหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการน าหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติ 
 1.  แบบสัมภาษณ์ 
 แบบสัมภาษณ์มีลักษณะเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
 1.1  น าประเด็นเนื้อหาแต่ละด้านมาสร้างเป็นค าถามเพ่ือสัมภาษณ์ 
 1.2  สร้างสัมภาษณ์ให้คลอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
 1.3  น าแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย เพ่ือแก้ไข เนื้อหาที่ใช้ 
 1.4  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยพิจารณาอีกครั้ง เพ่ือให้
แบบสัมภาษณ์มีความสมบุรณ์มากขึ้น 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ โดยผู้วิจัยยื่นเรื่องเสนอให้กับทางมหาวิทยาลัยเพ่ือ
จัดท าบันทึกเพ่ือขอสัมภาษณ์ในงานวิจัยครั้งนี้และน าไปให้ผู้ที่จะสัมภาษณ์ไว้เป็นหลักฐาน หลักจากนั้นเป็นขั้นตอน
ของการสัมภาษณ์ เมื่อได้ขอข้อมูลจากการสัมภาษณ์และจดบันทึกมาแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องเพียงพอ
และความเชื่อถือได้ของข้อมูลว่าจะสามารถตอบปัญหาของงานวิจัยได้อย่างครบถ้วน 
5. การตรวจสอบข้อมูล 
 ผู้วิจัยมีการตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้า (Triangulation Technique) โดยมีรายละเอียดดังนี้ผู้วิจัยจึงใช้
วิธีการ ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ซึ่งจะท าการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง และตอบปัญหาการวิจัย โดยตรวจสอบแหล่งข้อมูลพิจารณาใน แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้า
บุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ ในการศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้ในการตรวจสอบจากแหล่งบุคคล



9

 2.  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(Key Informance) ประกอบด้วย ได้แก่ 
 1)  ผู้บริหารประกอบด้วย  
 1.1  ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 1.2  รองเลขาธิการวุฒิสภาและรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 2)  ข้าราชการประกอบด้วย 
 2.1  ข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 2.2  ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก   
 โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งออกเป็น  3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ สอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์  ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาการน าหลักธรรมา ภิบาลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติ ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการน าหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการน าหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติ 
 1.  แบบสัมภาษณ์ 
 แบบสัมภาษณ์มีลักษณะเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
 1.1  น าประเด็นเนื้อหาแต่ละด้านมาสร้างเป็นค าถามเพ่ือสัมภาษณ์ 
 1.2  สร้างสัมภาษณ์ให้คลอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
 1.3  น าแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย เพ่ือแก้ไข เนื้อหาที่ใช้ 
 1.4  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยพิจารณาอีกครั้ง เพ่ือให้
แบบสัมภาษณ์มีความสมบุรณ์มากขึ้น 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ โดยผู้วิจัยยื่นเรื่องเสนอให้กับทางมหาวิทยาลัยเพ่ือ
จัดท าบันทึกเพ่ือขอสัมภาษณ์ในงานวิจัยครั้งนี้และน าไปให้ผู้ที่จะสัมภาษณ์ไว้เป็นหลักฐาน หลักจากนั้นเป็นขั้นตอน
ของการสัมภาษณ์ เมื่อได้ขอข้อมูลจากการสัมภาษณ์และจดบันทึกมาแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องเพียงพอ
และความเชื่อถือได้ของข้อมูลว่าจะสามารถตอบปัญหาของงานวิจัยได้อย่างครบถ้วน 
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เป็นที่รับทราบโดยทั่วไปอย่างมากที่สุด อีกทั้งผู้บริหารต้องมีความโปร่งใสในการบริหารงานของกิจการคือ
ไม่ซ่อนเร้นหรือปิดบังในการบริหารงานรวมทั้งต้องเต็มใจและอ านวยความสะดวกให้มีกลไกตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของทุกส่วนได้ทุกข้ันตอน 

 ประเด็นที่สาม  หลักธรรมาภิบาลมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีนโยบายที่ให้ข้าราชการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ส าหรับการบริหารงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ยึดหลักธรรมาภิบาลใน
หลักการมีส่วนร่วมการร่วมกันท างานเป็นทีม เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด หลัก
ธรรมาภิบาลที่องค์กรน ามาใช้มากที่สุด เป็นหลักความรับผิดชอบ บุคลากรของหน่วยงานส่วนใหญ่มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ ส าหรับผู้บริหารควรมีมากกว่าความรับผิดชอบที่ตรวจสอบและสร้างความเชื่อมั่น หรือ
ศรัทธาให้แก่ข้าราชการในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือเป็นรากฐานที่มั่นคงให้แก่องค์กร ท าให้องค์กรมี
ความแข็งแกร่ง และแข็งแรงมากยิ่งขึ้น องค์กรมีการก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติตามและเป็น
เป้าหมายขององค์กรที่ให้ทุกคนปฏิบัติเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายเดียวกันและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน 
หลักธรรมาภิบาลที่องค์กรน ามาใช้มากที่สุด เป็นหลักการมีส่วนร่วม องค์กรจะพัฒนาไปได้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรเรื่องของการท างานต้องท างานเป็นทีมหลายคนต้องช่วยกันเพ่ือให้งานส าเร็จรุ
ร่วงไปได้ด้วยดี ผู้บังคับบัญชาต้องรับฟังปัญหาจากผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ ท างานและรู้
ปัญหาได้จากหน้างานและน าข้อผิดพลาดไปปรับแก้ไขต่อไปเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนี้อีก อีกทั้งส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการประเมินผลงานของข้าราชการที่
ได้รับการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนเงินดือนในต าแหน่งที่สูงขึ้นโดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

เสนอแนะแนวทางในการน าหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติ
ประการแรก 
 ประเด็นแรก  ต้องให้ความส าคัญในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์กรอย่างจริงจังและติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่องโดยมีการติดตามผลทุกระยะ และมีการจัดฝึกอบรมทุกปีให้กับข้าราชการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้
มากยิ่งขึ้น ปัญหาคือบุคลากรขององค์กรและแนวนโยบายขององค์กร บุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติ ตามหลักธรร
มาภิบาลจนน าไปสู่การโดนให้ออกจากงาน  
ต่างกับแนวคิดนโยบายสาธารณะแนวทางการปฏิบัติของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ซึ่งอาจจะท าโดยคน ๆ เดียวหรือ
คณะบุคคลในการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้อง มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ 1. ต้องมีวัตถุประสงค์ 2. เป็นแนวทางปฏิบัติ 
3. การปฏิบัติจะต้องเกิดขึ้นจริง 4. การปฏิบัติจะเป็นไปในเชิงบวก หรือเชิงลบก็ได้ในส่วนของแนวนโยบายของ
องค์กรบางครั้งก าหนดมาท าให้มีผลลัพธิ์ไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับแนวคิดนโยบายใดก็ตาม ถ้าไม่มี
การน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ นโยบายนั้นก็ไร้คุณค่า หรือเมื่อน าไปปฏิบัติแล้วล้มเหลว นอกจากจะเกิดความ
เสียหายต่อประชาชน ยังเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และอาจส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองของผู้ก าหนด
นโยบายอีกและข้าราชการบางส่วนไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ข้าราชการบางคนไม่ซื่อสัตย์สุจริต มี
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เป้าหมาย โดยสอดคล้องกับ ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (2547 หน้า 7) กล่าวว่า บริหารแบบมีส่วนร่วม       
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บาลนั้นเป็นเพียงตัวอักษร และไม่เกิดผลดีต่อองค์กรนั้น ๆ  โดยเฉพาะผู้บริหารของหน่วยงานควรเป็นผู้น าให้
ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และน าความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัญหาของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาคือข้าราชการบางส่วนใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ท าให้เปลืองงบประมาณ เช่น การใช้
กระดาษA4 ใช้แล้วไม่น ากลับมาใช้ซ้ าเพราะสามารถน าด้านหลังกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดหรือไม่ ใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในการส่งงานท าให้สามารถประหยัดในการใช้
กระดาษมากจนเกินความจ าเป็น หน่วยงานได้ควรจัดให้มีการฝึกอบรมและการรณรงค์ให้รู้จักการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้คุ้มค่า โดยสอดคล้องกับ Gibson, Ivancevich, and Donnelly (1979 p. 25) สรุปว่า กระบวนการ
บริหารมี 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  

1) องค์ประกอบที่หนึ่ง การวางแผนและการจัดโครงสร้างองค์การ 
2) องค์ประกอบที่สอง การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การสรรหา คัดเลือกคนเข้าองค์การ  

ภาวะผู้น า และการสื่อสาร 
3) องค์ประกอบที่สาม การปฏิบัติการการผลิต ได้แก่ การควบคุมและการติดตามผล 

การประเมิน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1.1  ควรให้ความส าคัญในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์กรอย่างจริงจังและติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีการติดตามผลทุกระยะ 
      1.2 บุคลากรขององค์กรและแนวนโยบายขององค์กร บุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาลจนน าไปสู่การโดนให้ออกจากงาน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุปัจจัยในการยอมจ่ายประกันร่วมของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ใช้การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผู้มาใช้บริการที่มีสิทธิประกันสังคมตามมาตรา 
33 ในโรงพยาบาลรัฐจ านวน 2 โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ จ านวน 400 ชุด โดยแบ่งออกเป็นผู้ที่เต็มใจจ่าย
จ านวน 300 ตัวอย่าง และผู้ที่ไม่เต็มใจจ่ายจ านวน 100 ตัวอย่าง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแสดงให้เห็นข้อมูล
ด้านสุขภาพ ได้แก่ ภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรัง โรคที่ป่วยเป็นประจ าและจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษา สภาวะด้าน
สุขภาพ คุณภาพการรักษาตามสิทธิบัตรประกันสังคม ระดับความเต็มใจจ่ายเพ่ิม และสาเหตุที่เต็มใจจ่ายและ
ไม่เต็มใจจ่าย 

ผลการจากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 69.25 ไม่มีการเจ็บป่วยที่ป่วยเป็นประจ า 
และ 30.75 เป็นโรคที่ป่วยเป็นประจ าและจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษา โรคที่ป่วยเป็นประจ าสูงที่สุด ได้แก่ โรค
ภูมิแพ้ คิดเป็นร้อยละ 14.80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลจากการประเมินสภาวะด้านสุขภาพ พบว่า ความ
รุนแรงของอาการเจ็บป่วยและความเร่งด่วนที่ต้องเข้ารักษาของอาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด ในขณะที่ความพึง
พอใจในสภาวะร่างกายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คุณภาพการรักษาการเจ็บป่วย
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เฉพาะโรคมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.48 (คะแนนเต็ม 5) คุณภาพการรักษาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3.59 และคุณภาพ
โดยรวมของการรักษาตามสิทธิประกันสังคม 3.84 ระดับความเต็มใจจ่ายเพ่ิมส่วนใหญ่ร้อยละ 56.30 ระบุว่า
เต็มใจจ่ายเพ่ิมไม่เกินร้อยละ 0.50 ของรายได้ต่อเดือนโดยสาเหตุที่เต็มใจจ่ายร้อยละ 90.30 ระบุว่า เพ่ือ
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ค าส าคัญ : การยอมจ่ายประกันร่วม, ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, ระบบประกันสังคม 

 

Abstract 

 The objective of this study was to study the facts to agree insurance copayment of 
insurer under section 33 in social security system. The data were collected from the 
questionnaire of service users who are entitled to social security under section 33 in 2 
government hospitals; 400 hospitals in Bangkok divided into 300 samples of willing payers and 
100 unwilling to pay. This research used data analysis to reveal health data: chronic illness 
and disease, heath aspect, quality of treatment according to social security system, willingness 
to pay extra and reasons for being willing to pay and unwilling to pay 

The results of the study found that 69.25% of the respondents did not have a chronic 
illness and 30.75 percent of the respondents had a chronic illness and required treatment. 
The disease with the most frequent illnesses was allergies, accounting for 14.80%. The results 
of the assessment of health conditions found that the severity of the illness and the urgency 
of the symptoms to be treated were at the lowest level while the satisfaction in the physical 
condition during the past 1 year was at a very satisfactory level. The quality of treatment for 
specific illnesses had a mean score of 3.48 (of 5 full score), quality of emergency medical 
treatment 3.59, and overall quality of treatment pursuant to social security eligibility 3.84. The 
willingness to pay extra, most 56.30 percent indicated that they were not willing to pay more. 
More than 0.50% of monthly income by reason of willingness to pay 90.30% said that for their 
own and family's better health. 

Keywords: insurance copayment, insurer under section 33, social security system. 
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บทน า 

ประเทศไทยเริ่มมีระบบสวัสดิการแก่พนักงาน ลูกจ้างภาคเอกชน (และต่อมาขยายไปยังผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ) ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 
107 ตอน 161 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน  พ.ศ. 2533 และต่อมาได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม ในฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ตามล าดับ โดยเป็นระบบที่เอกชน (นายจ้าง
และผู้ประกันตน) เป็นผู้จ่ายร่วม ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกันสังคม มีหลักการในการสร้างหลักประกันให้แก่ผู้
ประกันตนโดยให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนใน 7 กรณี  กล่าวคือ 

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

2. กรณีคลอดบุตร 

3. กรณีทุพพลภาพ 

4. กรณีตาย 

5. กรณีสงเคราะห์บุตร 

6. กรณีชราภาพ และ 

7. กรณีว่างงาน 

อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 พรบ.ประกันสังคม นั้น ยังคงมีความ
แตกต่างและด้อยกว่าสิทธิประกันสุขภาพรูปแบบอื่นๆ ของประเทศ แสดงตัวอย่าง ได้ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1: ความแตกต่างในสิทธิประโยชน์ (ประกันสังคม-บัตรทอง) 

สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม บัตรทอง 
1.การใช้บริการ รพ.คู่สัญญาที่เลือกไว้ รพ.ชุมชนที่ร่วมโครงการและอยู่ในพื้นที่ที่

ลงทะเบียนไว้เท่านั้น หากไม่มีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญสามารถส่งตัวไปยัง รพ. ที่มี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงได้ 

2.การเจ็บป่วยเฉพาะ
โรค 

เช่น ไม่คุ้มครองการปลูกถ่ายไข
กระดูกหากเป็นมะเร็งชนิดที่
ประกันสังคมก าหนดไว้มาก่อน  
ไม่คุ้มครองการปลูกถ่ายไตหากเป็น
โรคไตเรื้อรังมาก่อน 

คุ้มครองไม่ว่าจะเป็นมาก่อนหรือไม่ 
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เช่น ไม่คุ้มครองการปลูกถ่ายไข
กระดูกหากเป็นมะเร็งชนิดที่
ประกันสังคมก าหนดไว้มาก่อน  
ไม่คุ้มครองการปลูกถ่ายไตหากเป็น
โรคไตเรื้อรังมาก่อน 

คุ้มครองไม่ว่าจะเป็นมาก่อนหรือไม่ 

3.บริการด้านทันตก
รรม 

ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ไม่เกิน 
900 บาท/ปี 

ใช้ได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง และไม่มีวงเงิน 

4.การรักษาตัว
แบบต่อเนื่อง 

ไม่คุ้มครอง ให้บริการรักษาตัวแบบพักฟ้ืนหลังผู้ป่วย
กลับบ้านและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ร่างกายหลังสิ้นสุดการรักษา 

5.ด้านยาและ
เวชภัณฑ์ 

ใช้ทั้งในและนอกบัญชีหลักแห่งชาติ ใช้ยาที่มีอยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติ ส่วนยา
นอกบัญชียาหลัก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
แพทย์ รวมทั้งกรณีที่ผู้ป่วยยอมจ่ายเงิน
เอง 

6.ค่าห้องและ
ค่าอาหาร 

ค่าห้องและค่าอาหารสามัญไม่เกิน 
700 บาท/วัน 

ครอบคลุมค่าห้องและค่าอาหารสามัญ 
(รพ.รัฐบาล) 

7.การชดเชยกรณีชรา
ภาพ 
 
 
 

อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้
ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย ได้
ประโยชน์ทดแทนกรณีบ านาญชรา
ภาพ ร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 
เดือนสุดท้าย 

- 

8. การชดเชยกรณี
ว่างงาน 

หากจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า  6 
เดือนในระยะเวลา 15 เดือนก่อน
การว่างงาน 
    กรณี "ว่างงาน" จากการลาออก
หรือสิ้นสุดสัญญา ได้รับเงินทดแทน 
45% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่
เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน 
    กรณีถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทน 
70% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่
เกิน 200 วัน/ปีปฏิทิน 
   ค านวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ าเดือน
ละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 
15,000 บาท 

- 

ที่มา: ประยุกต์จากธนาคารไทยพาณิชย์ (2562) 
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 ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่า หากมีระบบประกันชีวิตภาคสมัครใจ ที่ผู้เอาประกันต้องท าการจ่ายร่วมเอง 
หรือที่เรียกว่า ระบบประกันร่วม (Coinsurance) ซึ่งผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันจ านวนหนึ่ง เพ่ือให้ได้รับ
สิทธิในการรักษาพยาบาล (โดยปกติจะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันชีวิตส่วนหนึ่งและต้องจ่ายเองอีกส่วน
หนึ่ง) หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือท าให้สิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เสมอหรือเทียบเคียงได้กับสิทธิ
ประกันสุขภาพของประเทศในส่วนอ่ืนๆ แล้ว ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะยอมจ่ายร่วมเพ่ิมเติมหรือไม่
อย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือศึกษาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุปัจจัยในการยอมจ่ายประกันร่วมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 

การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาของ European Hospital and Healthcare Federation (2015) ที่ได้ศึกษาการจ่ายที่
เกิดขึ้นจริง (Out-of-pocket Payment) ในระบบการดูแลสุขภาพของประเทศในทวีปยุโรปจ านวน 24 
ประเทศ พบว่า มีหลายประเทศที่ใช้ระบบประกันร่วม (Co-insurance) ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม โครเอเชีย 
เดนมาร์ก เอสโทเนีย เยอรมนี กรีซ ฮังการี ลัทเวีย ลิทูเนีย และโปรตุเกส โดยคิดเป็นร้อยละ 45.83 ของทุก
ประเทศที่ศึกษาซึ่งใช้ระบบการแบ่งปันค่าใช้จ่ายการประกันสุขภาพ โดยลักษณะของการจ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่
วิเคราะห์จากการดูแลรักษาในโรงพยาบาล พบว่า ผู้ป่วยจะจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมส าหรับการดูและในแต่ละวัน
ประมาณ 10 ยูโร สูงสุด 28 วันต่อปี และในกรณีที่ผู้ป่วยมีการท าประกันร่วม (Co-insurance) จะครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ 10 และครอบคลุมสูงสุด 28 วัน และหากพิจารณาในมิติของการดูแลผู้ป่วยนอกที่
ปกติแล้วจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี เช่น ค่าบัตรก านัลการดูแลสุขภาพ ในกรณีนี้ผู้ป่วยที่ มีการท าประกัน
ร่วมจะไม่ต้องเสียค่าบริการในส่วนนี้ 

งานวิจัยเรื่อง Shirin Nosratnejad et al. (2016) ท าการศึกษาเ ร่ือง Systematic Review of 
Willingness to Pay for Health Insurance in Low and Middle Income Countries เพ่ือประเมินความ
เต็มใจที่จะจ่ายของผู้ค้นหาบริการทางสุขภาพของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและต่ า ใช้ Systematic 
Review จาก 21 บทความครอบคลุม 16 ประเทศ ใช้เทคนิค meta-analysis ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ย
ความเต็มใจที่จะจ่ายของบุคคล คือ ร้อยละ 1.18 ของระดับรายได้ต่อหัว (GDP per capita) และร้อยละ 1.39 
ของรายได้ประชาชาติสุทธิต่อหัว (net national income per capita) เป็นไปในทิศทางเดียวกับส่วนของ
ครัวเรือน คือ ร้อยละ 1.82 และ 2.16 ตามล าดับ โดยขนาดครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้ จะมี
ความสัมพันธ์กับความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ิมข้ึน ในขณะที่เมื่ออายุมากขึ้นจะท าให้ความเต็มใจที่จะจ่ายลดลง 
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 ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่า หากมีระบบประกันชีวิตภาคสมัครใจ ที่ผู้เอาประกันต้องท าการจ่ายร่วมเอง 
หรือที่เรียกว่า ระบบประกันร่วม (Coinsurance) ซึ่งผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันจ านวนหนึ่ง เพ่ือให้ได้รับ
สิทธิในการรักษาพยาบาล (โดยปกติจะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันชีวิตส่วนหนึ่งและต้องจ่ายเองอีกส่วน
หนึ่ง) หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือท าให้สิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เสมอหรือเทียบเคียงได้กับสิทธิ
ประกันสุขภาพของประเทศในส่วนอ่ืนๆ แล้ว ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะยอมจ่ายร่วมเพ่ิมเติมหรือไม่
อย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือศึกษาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุปัจจัยในการยอมจ่ายประกันร่วมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 

การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาของ European Hospital and Healthcare Federation (2015) ที่ได้ศึกษาการจ่ายที่
เกิดขึ้นจริง (Out-of-pocket Payment) ในระบบการดูแลสุขภาพของประเทศในทวีปยุโรปจ านวน 24 
ประเทศ พบว่า มีหลายประเทศที่ใช้ระบบประกันร่วม (Co-insurance) ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม โครเอเชีย 
เดนมาร์ก เอสโทเนีย เยอรมนี กรีซ ฮังการี ลัทเวีย ลิทูเนีย และโปรตุเกส โดยคิดเป็นร้อยละ 45.83 ของทุก
ประเทศที่ศึกษาซึ่งใช้ระบบการแบ่งปันค่าใช้จ่ายการประกันสุขภาพ โดยลักษณะของการจ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่
วิเคราะห์จากการดูแลรักษาในโรงพยาบาล พบว่า ผู้ป่วยจะจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมส าหรับการดูและในแต่ละวัน
ประมาณ 10 ยูโร สูงสุด 28 วันต่อปี และในกรณีที่ผู้ป่วยมีการท าประกันร่วม (Co-insurance) จะครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ 10 และครอบคลุมสูงสุด 28 วัน และหากพิจารณาในมิติของการดูแลผู้ป่วยนอกที่
ปกติแล้วจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี เช่น ค่าบัตรก านัลการดูแลสุขภาพ ในกรณีนี้ผู้ป่วยที่ มีการท าประกัน
ร่วมจะไม่ต้องเสียค่าบริการในส่วนนี้ 

งานวิจัยเรื่อง Shirin Nosratnejad et al. (2016) ท าการศึกษาเรื่อง Systematic Review of 
Willingness to Pay for Health Insurance in Low and Middle Income Countries เพ่ือประเมินความ
เต็มใจที่จะจ่ายของผู้ค้นหาบริการทางสุขภาพของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและต่ า ใช้ Systematic 
Review จาก 21 บทความครอบคลุม 16 ประเทศ ใช้เทคนิค meta-analysis ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ย
ความเต็มใจที่จะจ่ายของบุคคล คือ ร้อยละ 1.18 ของระดับรายได้ต่อหัว (GDP per capita) และร้อยละ 1.39 
ของรายได้ประชาชาติสุทธิต่อหัว (net national income per capita) เป็นไปในทิศทางเดียวกับส่วนของ
ครัวเรือน คือ ร้อยละ 1.82 และ 2.16 ตามล าดับ โดยขนาดครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้ จะมี
ความสัมพันธ์กับความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ิมข้ึน ในขณะที่เมื่ออายุมากขึ้นจะท าให้ความเต็มใจที่จะจ่ายลดลง 

Kwadwo Bosompra et al. (2001) ท าการศึกษาเรื่อง Psychosocial factors associated with 
the public's willingness to pay for genetic testing for cancer risk : a structural equations model 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ประยุกต์จาก Andersen's behavioral 
model of health services utilization ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคที่จะ
เกิดข้ึน การรับรู้ความไวต่อโรคมะเร็ง การมองโลกในแง่ดี การค้นหาข้อมูล ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม และอายุ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความเต็มใจที่จะจ่ายได้ร้อยละ 30.3 
นอกจากนี้ โอกาสที่จะได้รับการทดสอบเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญในการท าความเข้าใจความเต็มใจที่จะจ่าย การ
ตระหนักถึงการทดสอบความอ่อนไหวทางพันธุกรรมของโรคมะเร็งและการพูดคุยและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
นี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับโอกาสที่เพ่ิมข้ึนของความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้น 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจะเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 รายตามการค านวนขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane เก็บข้อมูลบริเวณโรงพยาบาลรัฐบาลจ านวน 2 แห่งในเขตกรุงเทพ
มหานครโดยอาศัยการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างในบริเวณหน้าโรงพยาบาลจากผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล โดย
คัดกรองคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปีที่เคย
ใช้สิทธิประกันสังคมที่เกี่ยวกับสุขภาพในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และเป็นผู้ที่มีความเต็มใจจ่ายเพ่ิมเติมจากสิทธิใน
ระบบประกันสังคมจ านวน 300 ราย เก็บข้อมูลระหว่างช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2563 โดยใช้
แบบสอบถามทีม่ีข้อค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ การเจ็บป่วยเรื้อรัง โรคที่ป่วยประจ า การ
ประเมินสภาวะและการเผชิญความเสี่ยงด้านสุขภาพ เป็นต้น และข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพ่ิมเติมจากสิทธิ
ประกันสังคม เช่น จ านวนครั้งที่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม จ านวนครั้งที่ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับประกันสังคม 
การประเมินคุณภาพการรักษาตามสิทธิประกันสังคม ความยินดีจ่ายเพ่ิมและระดับความยินดีจ่ายเพ่ิมเพ่ือให้
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น และสาเหตุของความยินดีและไม่ยินจ่าย เป็นต้น ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะ
ใช้ (1) การหาค่าความถี่ (Frequencies) เป็นการแจงนับความถี่ของตัวอย่างที่เก็บได้แต่ละกลุ่ม (หลังท าการ 
Cleaning ข้อมูลแล้ว) (2) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) (3) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) (4) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการแปลผลระดับความหมาย/ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับ
สุขภาพ รวมทั้งการจัดกลุ่มและล าดับสาเหตุที่เต็มใจจ่ายและไม่เต็มใจจ่าย 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผู้ตอบแบบสอบถามหรือกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 58.00 และเพศชายร้อยละ 42.00 ช่วง
อายุเฉลี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ 45.80 อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาร้อยละ 34.80 อยู่ในช่วง 31-40 ปี 
สถานภาพโสดร้อยละ 49.80 สมรสแล้วร้อยละ 47.00 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าร้อยละ 80.50 รองลงมาคืออนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 12.30 นอกจากนี้อาชีพของกลุ่มตัวอย่างโดย
ส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบอาชีพพนักงานเอกชนร้อยละ 91.00 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 
5.80 

ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนบุคคลอยู่ในช่วง 10 ,000 – 20,000 บาท จ านวน 349 
คน คิดเป็นร้อยละ 87.30 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30 ในขณะ
ที่รายได้ครัวเรือนโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงมากกว่า 60 ,000 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 
รองลงมาคือ 40,001 – 50,000 และ 50,001 – 60,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมา
คือ 30,001 – 40,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 72 58 และ 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 14.50 และ 5.50 ตามล าดับ  

ส าหรับการเจ็บป่วยเรื้อรังส่วนใหญ่ไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.25 และมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 และผู้ที่เป็นโรคที่ป่วยเป็น
ประจ าหรือการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง (จ าเป็นที่จะต้องรักษาและดูแลติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 
12 เดือน หรือมากกว่าและมีข้อจ ากัดในผลการรักษาหรืออยู่ระหว่างการรักษา ) มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ โรค
ภูมิแพ้จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 รองลงมา คือ โรคผิวหนัง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 
และ โรคอ่ืนๆ ได้แก่ โรคโลหิตจาง โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคหอบหืด โรค
ไมเกรน โรคเนื้องอกในเต้านมและมดลูก โรคถุงน้ าในเต้านม โรคเก๊า จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 1)  

 
ตารางท่ี 1: โรคที่ป่วยเป็นประจ าและจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โรคที่ป่วยเป็นประจ า จ านวน (คน) ร้อยละ (ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม) 

โรคภูมิแพ้ 59 14.80 
โรคผิวหนัง 19 4.80 
โรคอ่ืนๆ 13 3.30 

โรคข้อและกระดูก 11 2.80 
โรคความดันโลหิต 8 2.00 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผู้ตอบแบบสอบถามหรือกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 58.00 และเพศชายร้อยละ 42.00 ช่วง
อายุเฉลี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ 45.80 อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาร้อยละ 34.80 อยู่ในช่วง 31-40 ปี 
สถานภาพโสดร้อยละ 49.80 สมรสแล้วร้อยละ 47.00 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าร้อยละ 80.50 รองลงมาคืออนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 12.30 นอกจากนี้อาชีพของกลุ่มตัวอย่างโดย
ส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบอาชีพพนักงานเอกชนร้อยละ 91.00 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 
5.80 

ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนบุคคลอยู่ในช่วง 10 ,000 – 20,000 บาท จ านวน 349 
คน คิดเป็นร้อยละ 87.30 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30 ในขณะ
ที่รายได้ครัวเรือนโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงมากกว่า 60 ,000 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 
รองลงมาคือ 40,001 – 50,000 และ 50,001 – 60,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมา
คือ 30,001 – 40,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 72 58 และ 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 14.50 และ 5.50 ตามล าดับ  

ส าหรับการเจ็บป่วยเร้ือรังส่วนใหญ่ไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.25 และมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 และผู้ที่เป็นโรคที่ป่วยเป็น
ประจ าหรือการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง (จ าเป็นที่จะต้องรักษาและดูแลติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 
12 เดือน หรือมากกว่าและมีข้อจ ากัดในผลการรักษาหรืออยู่ระหว่างการรักษา ) มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ โรค
ภูมิแพ้จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 รองลงมา คือ โรคผิวหนัง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 
และ โรคอ่ืนๆ ได้แก่ โรคโลหิตจาง โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคหอบหืด โรค
ไมเกรน โรคเนื้องอกในเต้านมและมดลูก โรคถุงน้ าในเต้านม โรคเก๊า จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 1)  

 
ตารางท่ี 1: โรคที่ป่วยเป็นประจ าและจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โรคที่ป่วยเป็นประจ า จ านวน (คน) ร้อยละ (ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม) 

โรคภูมิแพ้ 59 14.80 
โรคผิวหนัง 19 4.80 
โรคอ่ืนๆ 13 3.30 

โรคข้อและกระดูก 11 2.80 
โรคความดันโลหิต 8 2.00 

โรคที่ป่วยเป็นประจ า จ านวน (คน) ร้อยละ (ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม) 

โรคเบาหวาน 5 1.30 
โรค หู คอ จมูก 4 1.00 
โรคอ้วนลงพุง 3 0.80 

โรคพยาธิ 1 0.30 
รวม 123 30.75 

 
ส าหรับสภาวะด้านสุขภาพใน 3 ด้าน (ตารางท่ี 2) พบว่า 
1) ระดับความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยในโรคประจ าตัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความเต็มใจจ่าย

ในการประกันร่วมในระบบประกันสังคมโดยส่วนใหญ่ประเมินว่า มีระดับความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยในโรค
ประจ าตัวอยู่ในระดับน้อยที่สุด จ านวน 269 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.3 รองลงมาคือระดับน้อยจ านวน 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ระดับปานกลาง และระดับมาก จ านวน 24 และ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และ 
0.8 ตามล าดับ โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างมีอาการเจ็บป่วยในโรคประจ าตัวรุนแรงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 1.40) 

2) ระดับความเร่งด่วนที่ต้องเข้ารักษาของอาการเจ็บป่วยในโรคประจ าตัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ความเต็มใจจ่ายในการประกันร่วมในระบบประกันสังคมโดยส่วนใหญ่ประเมินว่ามีระดับความเร่งด่วนที่ต้องเข้า
รักษาของอาการเจ็บป่วยในโรคประจ าตัวอยู่ในระดับน้อยที่สุด จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง รองลงมาคือระดับน้อยจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ระดับปานกลาง ระดับมาก และระดับ
มากท่ีสุด จ านวน 20 1 และ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 0.3 และ 0.3 ตามล าดับ โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างมี
ความเร่งด่วนที่ต้องเข้ารักษาของอาการเจ็บป่วยในโรคประจ าตัวอยู่ในระดับเร่งด่วนน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
1.37) 

3) ระดับความพึงพอใจในสภาวะร่างกายของตนเอง ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามความเต็มใจจ่ายในการประกันร่วมในระบบประกันสังคมโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสภาวะ
ร่างกายของตนเอง ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ของ
กลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือมีความพึงพอใจมากที่สุดจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ของกลุ่มตัวอย่าง 
และมีความพึงพอใจในระดับมาก น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 93  13 และ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 3.3 
และ 2.0 ตามล าดับ โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในสภาวะร่างกายของตนเอง ในระยะเวลา 1 ปี
ที่ผ่านอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.79) 

ทั้งน้ี ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามความเต็มใจจ่ายในการประกันร่วมในระบบประกันสังคมจ านวน 
400 คนประเมินว่าสภาวะด้านสุขภาพของตนเองอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 2.18) 
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ตารางท่ี 2:  การประเมินสภาวะด้านสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สภาวะด้าน

สุขภาพ 
ระดับการประเมิน รวม S.D. ค่า 

เฉลี่ย 
ความ 
หมาย น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1. ระดับความ
รุนแรงของ

อาการเจ็บป่วย
ในโรคประจ าตัว 

269 
(67.3%) 

104 
(26.0%) 

24 
(6.0%) 

3 
(0.8%) 

0 
(0.0%) 

 

400 
 
 
 

400 
 
 
 
 

400 

.617 1.40 รุนแรง
น้อยที่สุด 

2.ระดับความ
เร่งด่วนที่ต้องเข้า
รักษาของอาการ
เจ็บป่วยในโรค

ประจ าตัว 

274 
(68.5%) 

104 
(26.0%) 

20 
(5.0%) 

1 
(0.3%) 

1 
(0.3%) 

.617 
 
 

1.37 เร่งด่วน
น้อยที่สุด 

3.ระดับความพึง
พอใจในสภาวะ

ร่างกายใน
ระยะเวลา 1 ปีที่

ผ่านมา 

8 
(2.0%) 

13 
(3.3%) 

160 
(40.0%) 

93 
(23.3%) 

126 
(31.5%) 

.991 3.79 พึงพอใจ 
มาก 

รวม 400 0.74 2.18 ระดับ
น้อย 

*หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 

 

ส าหรับการประเมินคุณภาพการรักษาตามสิทธิบัตรประกันสังคม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความเต็ม
ใจจ่ายในการประกันร่วมในระบบประกันสังคมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากในทุกด้าน คุณภาพโดยรวม
ของการรักษาตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84) คุณภาพการรักษาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.59) และคุณภาพการรักษาการเจ็บป่วยเฉพาะโรค (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48) ตามล าดับ ทั้งนี้ ใน
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ตารางท่ี 2:  การประเมินสภาวะด้านสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สภาวะด้าน

สุขภาพ 
ระดับการประเมิน รวม S.D. ค่า 

เฉลี่ย 
ความ 
หมาย น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1. ระดับความ
รุนแรงของ

อาการเจ็บป่วย
ในโรคประจ าตัว 

269 
(67.3%) 

104 
(26.0%) 

24 
(6.0%) 

3 
(0.8%) 

0 
(0.0%) 

 

400 
 
 
 

400 
 
 
 
 

400 

.617 1.40 รุนแรง
น้อยที่สุด 

2.ระดับความ
เร่งด่วนที่ต้องเข้า
รักษาของอาการ
เจ็บป่วยในโรค

ประจ าตัว 

274 
(68.5%) 

104 
(26.0%) 

20 
(5.0%) 

1 
(0.3%) 

1 
(0.3%) 

.617 
 
 

1.37 เร่งด่วน
น้อยที่สุด 

3.ระดับความพึง
พอใจในสภาวะ

ร่างกายใน
ระยะเวลา 1 ปีที่

ผ่านมา 

8 
(2.0%) 

13 
(3.3%) 

160 
(40.0%) 

93 
(23.3%) 

126 
(31.5%) 

.991 3.79 พึงพอใจ 
มาก 

รวม 400 0.74 2.18 ระดับ
น้อย 

*หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 

 

ส าหรับการประเมินคุณภาพการรักษาตามสิทธิบัตรประกันสังคม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความเต็ม
ใจจ่ายในการประกันร่วมในระบบประกันสังคมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากในทุกด้าน คุณภาพโดยรวม
ของการรักษาตามสิทธิประกันสังคม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84) คุณภาพการรักษาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.59) และคุณภาพการรักษาการเจ็บป่วยเฉพาะโรค (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48) ตามล าดับ ทั้งนี้ ใน

ภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการรักษาทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.64) (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3: การประเมินคุณภาพการรักษาตามสิทธิบัตรประกันสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คุณภาพการ
รักษาและการ
ให้ค าปรึกษา 

ระดับคะแนนคุณภาพ 
รวม S.D. 

ค่า 
เฉลี่ย 
 

ความ 
หมาย 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ไม่ทราบ/ไม่
เกี่ยว 
ข้อง 

1. คุณภาพ
การรักษาการ
เจ็บป่วย
เฉพาะโรค 

2 
(0.5%) 

3 
(0.8%) 

105 
(26.3%) 

97 
(24.3%) 

23 
(5.8%) 

170 
(42.5%) 

400 0.79 3.48 พึง
พอใจ
มาก 

2. คุณภาพ
การรักษาการ
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

12 
(2.4%) 

12 
(2.4%) 

68 
(13.6%) 

47 
(9.4 %) 

13 
(2.6%) 

348 
(69.6%) 

400 0.72 3.59 พึง
พอใจ
มาก 

3. คุณภาพ
โดยรวมของ
การรักษาตาม
สิทธิ
ประกันสังคม 

4 
(1.0%) 

17 
(4.3%) 

101 
(25.3%) 

181 
(45.3%) 

87 
(21.8%) 

10 
(2.5%) 

400 0.85 3.84 พึง
พอใจ
มาก 

รวม 400 0.79 3.64 พึง
พอใจ
ระดับ
มาก 

*หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
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นอกจากนี้ ระดับความเต็มใจจ่ายเพ่ิมเพ่ือให้ได้สิทธิประโยชน์ใหม่ที่เพ่ิมขึ้นจากจ านวนที่เต็มใจจ่าย  
300 คน ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเต็มใจจ่ายเพิ่มในระดับน้อย (จ่ายเพ่ิมเติมไม่เกินร้อยละ 0.50 ของรายได้
ต่อเดือน) จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 รองลงมาคือมีความเต็มใจจ่ายเพ่ิมในระดับปานกลาง (จ่าย
เพ่ิมเติมไม่เกินร้อยละ 1.00 ของรายได้ต่อเดือน) จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และมีความเต็มใจจ่าย
เพ่ิมในระดับมาก (จ่ายเพิ่มเติมมากกว่าร้อยละ 1.00 ขึ้นไปของรายได้ต่อเดือน) จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.70 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4: ระดับความเต็มใจจ่ายเพิ่มเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น 
ระดับความเต็มใจจ่ายเพิ่ม จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อย 
(ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของรายได้ต่อเดือน) 

169 
 

           56.30 

ปานกลาง 
(ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของรายได้ต่อเดือน) 

99            33.00 

มาก 
(มากกว่าร้อยละ 1.00 ของรายได้ต่อเดือน) 

32            10.70 

รวม 300            100.0 
 

ผลการวิเคราะห์ไขว้ระหว่างการประเมินสภาวะด้านสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 2) และ
ระดับความเต็มใจจ่ายเพ่ิมเพ่ือให้ได้สิทธิประโยชน์ใหม่ที่เพ่ิมขึ้น (ตารางที่ 4) แสดงให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจ 
กล่าวคือ ในกรณีกลุ่มตัวอย่างที่มีการประเมินระดับความพึงพอใจในสภาวะร่างกายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
ในระดับที่มีสุขภาพดีมากและดีมากที่สุด มีสัดส่วนความเต็มใจจ่ายเพ่ิมในระดับปานกลางและระดับมาก
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประเมินระดับความพึงพอใจในสภาวะร่างกายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในระดับที่มี
สุขภาพในระดับปานกลางและระดับอื่น ดังนี้ 

1) กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินระดับความพึงพอใจในสภาวะร่างกายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในระดับ
น้อยที่สุดทั้งหมด 1 คน มีความเต็มใจจ่ายเพ่ิมในระดับน้อย 1 คน 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินระดับความพึงพอใจในสภาวะร่างกายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในระดับ
น้อยทั้งหมด 6 คน มีความเต็มใจจ่ายเพิ่มในระดับน้อย 5 คน มีความเต็มใจจ่ายเพิ่มในระดับปานกลาง 1 คน 

3) กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินระดับความพึงพอใจในสภาวะร่างกายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในระดับ
ปานกลางทั้งหมด 11 คน มีความเต็มใจจ่ายเพ่ิมในระดับน้อย 5 คน มีความเต็มใจจ่ายเพิ่มในระดับปานกลาง 4 
คน และมีความเต็มใจจ่ายเพ่ิมในระดับน้อย 2 คน 
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มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประเมินระดับความพึงพอใจในสภาวะร่างกายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในระดับที่มี
สุขภาพในระดับปานกลางและระดับอื่น ดังนี้ 

1) กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินระดับความพึงพอใจในสภาวะร่างกายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในระดับ
น้อยที่สุดทั้งหมด 1 คน มีความเต็มใจจ่ายเพ่ิมในระดับน้อย 1 คน 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินระดับความพึงพอใจในสภาวะร่างกายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในระดับ
น้อยทั้งหมด 6 คน มีความเต็มใจจ่ายเพิ่มในระดับน้อย 5 คน มีความเต็มใจจ่ายเพิ่มในระดับปานกลาง 1 คน 

3) กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินระดับความพึงพอใจในสภาวะร่างกายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในระดับ
ปานกลางทั้งหมด 11 คน มีความเต็มใจจ่ายเพ่ิมในระดับน้อย 5 คน มีความเต็มใจจ่ายเพิ่มในระดับปานกลาง 4 
คน และมีความเต็มใจจ่ายเพ่ิมในระดับน้อย 2 คน 

4) กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินระดับความพึงพอใจในสภาวะร่างกายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในระดับ
มากท้ังหมด 68 คน มีความเต็มใจจ่ายเพ่ิมในระดับน้อย 18 คน มีความเต็มใจจ่ายเพ่ิมในระดับปานกลาง 36 
คน และมีความเต็มใจจ่ายเพ่ิมในระดับน้อย 14 คน 

5) กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินระดับความพึงพอใจในสภาวะร่างกายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในระดับ
มากที่สุดทั้งหมด 91 คน มีความเต็มใจจ่ายเพ่ิมในระดับน้อย 25 คน มีความเต็มใจจ่ายเพ่ิมในระดับปานกลาง 
50 คน และมีความเต็มใจจ่ายเพ่ิมในระดับน้อย 16 คน 

 
ส าหรับสาเหตุที่ท าให้เต็มใจจ่ายเพ่ิมเพ่ือให้ได้สิทธิประโยชน์ใหม่ที่เพ่ิมขึ้นนั้น เป็นการจ่ายเพ่ิมเพ่ือ

สุขภาพของตนเองและครอบครัว จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 90.30 รองลงมา คือ  เพ่ือช่วยท าให้การ
ให้บริการการประกันสุขภาพในภาพรวมดีข้ึน จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 เพ่ือช่วยขยายขอบเขต
ประกันสังคมให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสุขภาพมากข้ึน จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 และให้เหตุผลว่าการ
ดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงรับผิดชอบ จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 นอกจากนี้ ยังระบุว่าเพ่ือช่วย
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.30 ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) 
 

ตารางท่ี 5: สาเหตุที่เต็มใจจ่าย 
สาเหตุที่ท าให้เต็มใจจ่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.เพ่ือสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
2.เพ่ือช่วยท าให้การให้บริการการประกันสุขภาพใน
ภาพรวมดีข้ึน 
3.เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการด้าน
สาธารณสุขให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล 

271 
181 

 
40 
 

90.30 
60.30 

 
13.30 

4. เพ่ือช่วยขยายขอบเขตประกันสังคมให้ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายสุขภาพมากขึ้น 
5.การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงรับผิดชอบ 

94 
 

73 

31.30 
 

24.30 
 
ในขณะที่เหตุผลของการไม่เต็มใจจ่ายเพิ่มนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่เต็มใจจ่ายเพิ่ม จ านวน 100 คน 

ส่วนใหญ่ระบุว่ารายได้น้อย แต่เต็มใจที่จะจ่ายถ้ามีรายได้มากขึ้นจ านวน 79 คิดเป็นร้อยละ 79.00 รองลงมา 
คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพถ้วนหน้านี้ เป็นสวัสดิการที่ภาครัฐควรจัดให้กับประชาชนประชาชนจึง
ไม่จ าเป็นต้องจ่ายเพ่ิมจ านวน 61 คิดเป็นร้อยละ 61.00 ไม่เห็นความจ าเป็น และเป็นการเพ่ิมภาระทางการเงิน
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 หากมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการใช้สิทธิประกันสังคม 
แต่ละคนควรรับผิดชอบตัวเองจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 และมีความสามารถในการท าประกัน
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สุขภาพเอกชน และไม่เคยใช้สิทธิประกันสังคมที่เกี่ยวกับสุขภาพ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 6) 

 
ตารางท่ี 6: สาเหตุที่ไม่เต็มใจจ่าย 

สาเหตุที่ท าให้ไม่เต็มใจจ่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.รายได้น้อย แต่เต็มใจที่จะจ่ายถ้ามีรายได้มากข้ึน 79 79.0 
2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพถ้วนหน้านี้ 
เป็นสวัสดิการที่ภาครัฐควรจัดให้กับประชาชน 
ประชาชนจึงไม่จ าเป็นต้องจ่ายเพิ่ม 

61 
 
 

61.0 
 
 

3. มีความสามารถในการท าประกันสุขภาพเอกชน 
และไม่เคยใช้สิทธิประกันสังคมที่เก่ียวกับสุขภาพ 

17 17.0 
 

4. ไม่เห็นความจ าเป็น และเป็นการเพ่ิมภาระทาง
การเงิน 

31 
 

31.0 
 

5. หากมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
การใช้สิทธิประกันสังคม แต่ละคนควรรับผิดชอบ
ตัวเอง 

19 
 
 

19.0 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิเคราะห์จากระดับความเต็มใจจ่ายเพ่ิมเพ่ือให้ได้สิทธิประโยชน์ใหม่ที่เพ่ิมขึ้นตามตารางท่ี 4 
แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเต็มใจจ่ายเพ่ิมโดยสาเหตุหลักของการเต็มใจจ่ายที่เพ่ิมนั้น
มาจากเพ่ือสุขภาพของตนเองและครอบครัว และเพ่ือช่วยท าให้การให้บริการการประกันสุขภาพในภาพรวมดี
ขึ้น โดยหากพิจารณาร่วมกับการศึกษาของ European Hospital and Healthcare Federation (2015) ที่มี
การก าหนดอัตราส่วนการร่วมจ่ายที่แน่นอนระหว่างภาครัฐและประชาชน รวมทั้งก าหนดเพดานขั้นสูงในการ
จ่าย ดังนั้น ภาครัฐหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถก าหนดนโยบายเพ่ือให้สอดคล้องกับความเต็มใจจ่ายที่
เพ่ิมขึ้น เช่น ออกรูปแบบทางเลือกเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนมีความครอบคลุมสุขภาพของตนเองและครอบครัว
มากขึ้น ก าหนดอัตราส่วนการร่วมจ่ายของภาคเอกชนและเพดานขั้นสูงในการจ่าย และรวมถึงการออกแบบ
ทางเลือกท่ีท าให้ได้รับการบริการด้านสุขภาพในภาพรวมที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการลดภาระรายจ่ายของทั้ง
ภาครัฐและครอบครัวทางด้านสุขภาพได้ ยิ่งกว่านี้ ผลจากงานวิจัยของ Shirin Nosratnejad et al. (2016) 
ท า ก า รศึ กษ า เ รื่ อ ง  Systematic Review of Willingness to Pay for Health Insurance in Low and 
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สุขภาพเอกชน และไม่เคยใช้สิทธิประกันสังคมที่เกี่ยวกับสุขภาพ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 6) 

 
ตารางท่ี 6: สาเหตุที่ไม่เต็มใจจ่าย 

สาเหตุที่ท าให้ไม่เต็มใจจ่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.รายได้น้อย แต่เต็มใจที่จะจ่ายถ้ามีรายได้มากข้ึน 79 79.0 
2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพถ้วนหน้านี้ 
เป็นสวัสดิการที่ภาครัฐควรจัดให้กับประชาชน 
ประชาชนจึงไม่จ าเป็นต้องจ่ายเพิ่ม 

61 
 
 

61.0 
 
 

3. มีความสามารถในการท าประกันสุขภาพเอกชน 
และไม่เคยใช้สิทธิประกันสังคมที่เก่ียวกับสุขภาพ 

17 17.0 
 

4. ไม่เห็นความจ าเป็น และเป็นการเพ่ิมภาระทาง
การเงิน 

31 
 

31.0 
 

5. หากมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
การใช้สิทธิประกันสังคม แต่ละคนควรรับผิดชอบ
ตัวเอง 

19 
 
 

19.0 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
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แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเต็มใจจ่ายเพ่ิมโดยสาเหตุหลักของการเต็มใจจ่ายที่เพ่ิมนั้น
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มากขึ้น ก าหนดอัตราส่วนการร่วมจ่ายของภาคเอกชนและเพดานขั้นสูงในการจ่าย และรวมถึงการออกแบบ
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ท า ก า รศึ กษ า เ รื่ อ ง  Systematic Review of Willingness to Pay for Health Insurance in Low and 

Middle Income Countries ชี้ให้เห็นทางเลือกในการก าหนดสัดส่วนการร่วมจ่ายของภาคเอกชนสามารถ
ก าหนดอยู่ระหว่างร้อยละ 1.18 ถึง 2.16 ของระดับรายได้ต่อหัวประชากร 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป การศึกษาที่ครอบคลุมโรงพยาบาลมากกว่า 2 โรงพยาบาล
จะท าให้ทราบข้อมูลในภาพกว้างมากและหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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ลงทุน การออม และการวางแผนการเงินกับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมทางด้านการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาใน
หลักสูตรการเรียนด้านบัญชีกับหลักสูตรที่ไม่ใช่ด้านบัญชี และ (3) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมทางด้าน
การเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มีแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียวกับนักศึกษาที่มีแหล่งรายได้มากกว่าหนึ่งแหล่ง 

งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีผู้ตอบกลับรวม 125 
คน งานวิจัยนี้ทดสอบความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลวิจัยพบว่าระดับความรู้-การออมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมทางการเงินที่ดีของนักศึกษา ปัจจัยความรู้ -การวางแผนการเงินมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมทางการเงินที่ดีของนักศึกษา และนักศึกษาที่มีแหล่งรายได้เพียงช่องทางเดียวจะมีพฤติกรรม
ทางการเงินที่ดีมากกว่านักศึกษาที่มีแหล่งรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง ทั้งนี้ไม่พบความแตกต่างของพฤติกรรม
ทางด้านการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาในหลักสูตรการเรียนด้านบัญชีกับหลักสูตรที่ไม่ใช่ด้านบัญชี 
ค าส าคัญ : ความรู้-การลงทุน ความรู้-การออม ความรู้-การวางแผนการเงิน พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคล 
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Abstract 
 

The objectives of research were (1) to study the relationship between financial knowledge 
such as investment knowledge, saving knowledge and financial planning knowledge and personal 
financial behavior of 4th year students. (2) to study difference of personal financial behavior of 4th 
year students between accounting program and non-accounting program and (3) to study the 
difference of personal financial behavior of 4th year students between one source of revenue and 
more than one source of revenue. This research collected secondary data from students in 
Bachelor of Accountancy, Public Administration and Business Administration, totally 125 
respondents. This research used multiple regression analysis to test the relationship. It was found 
that knowledge of saving positively related to good personal financial behavior. The knowledge 
of financial planning positively related to good personal financial behavior.  The student who had 
only one source of revenue, had more good personal financial behavior than student who had 
more one source of revenue. It was not found the difference of personal financial behavior of 
4th year students between accounting program and non-accounting program. 
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บทน า 
สภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเงินเป็นตัวแปรส าคัญในการด าเนินชีวิตของบุคคล  เนื่องจากในการ ด าเนิน

ชีวิตประจ าวันย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตลอดเวลา ความรู้ทางการเงินจึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะน าไปสู่การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลที่เป็นหัวใจส าคัญช่วยให้ประสบผลส าเร็จทางด้านการเงิน ความรู้ทางการเงิน  คือ  ความรู้และ
ความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการเงิน  ความเสี่ยงทางการเงิน  รวมถึงทักษะ  แรงจูงใจ  และความเชื่อมั่ นที่จะ
ใช้ความรู้และความเข้าใจเหล่านี้ในการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล  ในหลากหลายบริบททางการเงิน  เพ่ือปรับปรุง
ความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของปัจเจกและสังคม  และช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมในชีวิตทางเศรษฐกิจ 

สิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายในปัจจุบัน มากกว่า 50% ของคนท่ีมีบัตรเครดิตไม่สามารถจ่ายบิล
รายเดือนได้เต็มจ านวน  และอีกประมาณ 48% เคยผ่อนสินค้าแบบเสียดอกเบี้ย ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
จ่ายของคนไทยที่ส าคัญ  คือ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเน้นความสะดวกสบายรวดเร็วติดหรู และนิยมเสพโซเซียลมีเดีย
เพ่ิมข้ึน จึงสามารถกล่าวได้ว่าความรู้ทางการเงินสะท้อนออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมการใช้จ่าย (กรุงเทพธุรกิจ, 
2564) และพฤติกรรมด้านการใช้จ่ายที่แสดงออกมานั้นมีความสัมพันธ์กับทักษะทางด้านการเงิน  ซึ่งเป็นทักษะ
หนึ่งที่มีความส าคัญในปัจจุบัน  

จากวิกฤต COVID-19 ที่แพร่ไปเกือบทุกประเทศทั่วโลกและในประเทศไทย ณ ขณะนี้ที่ท าให้มีปัญหาต่าง 
ๆ ตามมามากมาย แสดงให้รู้ถึงความส าคัญของการวางแผนการเงิน  การเกิดค่าใช้จ่าย  การลดลงของรายรับที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ แต่หากบุคคลมีเงินออมหรือมีรายได้หลายทางและมีการวางแผนทางการเงินที่ดี  การเกิด
วิกฤตเช่นนี้จึงท าให้สามารถหาทางออกและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  แต่ในทางตรงกันข้าม  บุคคลที่ไม่มีเงินออม  
มีรายได้ทางเดียว  ไม่มีความรู้และการวางแผนทางด้านการเงินท่ีชัดเจน  ทางออกเพียงอย่างเดียวที่ตามมาคือ  
การกู้ยืมเงินจากแหล่งต่าง ๆ  ซึ่งท าให้เกิดหนี้สิน  และหากไม่วางแผนการใช้จ่ายอย่างมีวินัยจะท าให้หนี้พอกพูน
จนกลายเป็นปัญหาทางการเงินตามมาอย่างไม่จบสิ้น โดยปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมและทิศทางของ
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ระบบ AI ได้เข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันของเราในหลายทิศทาง  การลดการใช้เงินสดหันมาใช้เงินออนไลน์กันมากข้ึน  ท้ังโอน
ช าระเงิน  รวมถึงการซื้อของผ่านทางออนไลน์ ท าให้การใช้เงินหรือจ่ายเงินเป็นเรื่องง่ายผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจท าให้มีความยับยั้งชั่งใจในการใช้เงินน้อยลง (Business Today, 2563) แต่ในอีกด้านหนึ่งระบบ AI 
ยังท าให้การวางแผนทางการเงินในอนาคตนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้นเช่นกัน  เพราะความรู้สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าใน
อดีต 

ดังนั้นจากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการมีความรู้ในด้านการเงินนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากใน
ยุคปัจจุบันนี้  ทางคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของความรู้ด้านการจัดการเงินส่วนบุคคล  จึงได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ชั้นปี
ที่ 4  คณะวิทยาการจัดการ  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลให้กับทางมหาวิทยาลัยและคณะวิชาได้ทราบว่า  นักศึกษาของ
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ท่านมีความรู้ในด้านการเงินอยู่ในระดับใด  นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรอ่ืนมีทักษะทางด้าน
การเงินต่างกันอย่างไร เพ่ือให้ทางมหาวิทยาลัยและคณะวิชาเห็นความส าคัญของการเสริมสร้างความเข้าใจทาง
การเงิน  ทัศนคติ  สภาพแวดล้อมให้กับนักศึกษาได้ตระหนักรู้และให้ความส าคัญกับวิชาการเงินว่าเป็น ทักษะชีวิต  
ที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้ทางการเงิน ได้แก่ การลงทุน การออม และการ

วางแผนกับพฤติกรรมทางด้านการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา  
2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมทางด้านการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาในหลักสูตรการเรียน

ด้านบัญชีกับหลักสูตรที่ไม่ใช่ด้านบัญชี 
3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมทางด้านการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มีแหล่งรายได้เพียง

แหล่งเดียวกับนักศึกษาที่มีแหล่งรายได้มากกว่าหนึ่งแหล่ง 

สมมติฐานการวิจัย 
การลงทุน หมายถึง การออมเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้น

เช่นกัน  การตัดสินใจน าเงินออมมาลงทุน เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างดี 
เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2554) การมีความรู้ทางด้านการลงทุนส่งผลต่อ                  พฤติ
กรรมการบริหารจัดการเงิน จึงน าไปสู่สมมติฐานการวิจัยดังนี้  

H1 : ความรู้ด้านการลงทุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 
บุคคลที่วางแผนการออมไว้รอบด้านที่มากกว่าการฝากธนาคารท าให้ไม่รู้สึกว่าการออมเป็นภาระ  และ

สามารถท าการออมได้อย่างสม่ าเสมอแต่ต้องท าการออมอย่างพอเหมาะพอดีและสอดคล้องกับเงื่อนไขทางการเงิน 
(ชนะ เวชกุล, ม.ป.ป.) การมีความรู้ทางด้านการออมที่แตกต่างกันส่งผลต่อการวางแผนการออมที่แตกต่างกัน จึง
น าไปสู่สมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

H2 : ความรู้ด้านการออมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 
แนวคิดการเงินเปรียบเหมือนผลลัพธ์จาก ความรู้  ความเข้าใจ และทัศนคติด้านการเงิน การเปรียบเทียบ

ความสามารถทางด้านรายได้กับสิ่งที่เราจะใช้จ่ายไปในขณะนั้นจะช่วยให้สามารถยับยั้งชั่งใจในการซื้อสิ่งที่ไม่
จ าเป็นได้ (TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน, 2559) การรู้จักวางแผนทางด้านรายได้และค่าใช้จ่ายส่งผลกับพฤติกรรม
การใช้จ่ายเงินที่แตกต่างกัน จึงน าไปสู่สมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

H3 : ความรู้ทางด้านการวางแผนการเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคล 
ของนักศึกษา 
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นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงินบ้าง  เนื่องจากผ่านการศึกษามาแล้วในระดับต่าง ๆ 
คือมีความรู้อยู่พอสมควร  และมีความเข้าใจภาวะเศรษฐกิจในระดับพ้ืนฐาน  แต่ส าหรับผู้ที่ศึกษาทางด้านบัญชี  
บริหารธุรกิจ  การเงิน  เศรษฐศาสตร์  หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องก็จะมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีกว่า  รวมถึงมี
การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย   แต่ส าหรับทั่วไปอาจไม่สนใจในเรื่องนี้เท่าไรนักจึงท าให้คนส่วนใหญ่ไม่
ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องของการเงินถ้าหากไม่ได้ศึกษาด้วยตัวเอง  หรือถ้าเข้าใจก็อาจจะมีบางประเด็นที่เข้ าใจผิด
และยังไม่ทราบอยู่ (ศิวัช กรุณาเพ็ญ, 2560) หลักสูตรการเรียนมีผลต่อความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงิน จึง
น าไปสู่สมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

H4 : นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรด้านบัญชีมีพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกับนักศึกษาที่ 
เรียนในหลักสูตรที่ไม่ใช่ด้านบัญชี 

รูปแบบการบริหารจัดการเงินของนักศึกษาขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดเพราะมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา (สยานนท์ สหุนันต์, 2561) การบริหารจัดการเงินของ
นักศึกษาขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จึงน าไปสู่สมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

H5 : นักศึกษาที่มีแหล่งที่มารายได้เพียงแหล่งเดียวจะมีพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกับ 
นักศึกษาที่แหล่งรายได้มากกว่าหนึ่งแหล่ง 

กรอบแนวคิดทฤษฎีงานวิจัย 

            ตัวแปรอิสระ                                                            ตัวแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านความรู้ - การลงทุน 

ปัจจัยด้านความรู้ - การออม 
พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคล 

ของนักศึกษา 
ปัจจัยด้านความรู้ - การวางแผน 

หลักสูตรที่เรียน 

แหล่งที่มาของรายได้ 
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นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงินบ้าง  เนื่องจากผ่านการศึกษามาแล้วในระดับต่าง ๆ 
คือมีความรู้อยู่พอสมควร  และมีความเข้าใจภาวะเศรษฐกิจในระดับพ้ืนฐาน  แต่ส าหรับผู้ที่ศึกษาทางด้านบัญชี  
บริหารธุรกิจ  การเงิน  เศรษฐศาสตร์  หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องก็จะมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีกว่า  รวมถึงมี
การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย   แต่ส าหรับทั่วไปอาจไม่สนใจในเรื่องนี้เท่าไรนักจึงท าให้คนส่วนใหญ่ไม่
ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องของการเงินถ้าหากไม่ได้ศึกษาด้วยตัวเอง  หรือถ้าเข้าใจก็อาจจะมีบางประเด็นที่เข้ าใจผิด
และยังไม่ทราบอยู่ (ศิวัช กรุณาเพ็ญ, 2560) หลักสูตรการเรียนมีผลต่อความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงิน จึง
น าไปสู่สมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

H4 : นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรด้านบัญชีมีพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกับนักศึกษาที่ 
เรียนในหลักสูตรที่ไม่ใช่ด้านบัญชี 

รูปแบบการบริหารจัดการเงินของนักศึกษาขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดเพราะมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา (สยานนท์ สหุนันต์, 2561) การบริหารจัดการเงินของ
นักศึกษาขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จึงน าไปสู่สมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

H5 : นักศึกษาที่มีแหล่งที่มารายได้เพียงแหล่งเดียวจะมีพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกับ 
นักศึกษาที่แหล่งรายได้มากกว่าหนึ่งแหล่ง 

กรอบแนวคิดทฤษฎีงานวิจัย 

            ตัวแปรอิสระ                                                            ตัวแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านความรู้ - การลงทุน 

ปัจจัยด้านความรู้ - การออม 
พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคล 

ของนักศึกษา 
ปัจจัยด้านความรู้ - การวางแผน 

หลักสูตรที่เรียน 

แหล่งที่มาของรายได้ 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณคือแบบสอบถาม ซึ่งได้น า

แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  กลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยขนาดของกลุ่มประชากรคือนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจ านวน 655 คน โดยแยกเป็น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตจ านวน 422 คน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตจ านวน 100 คน และหลักสูตร
บัญชีบัณฑิตจ านวน 133 คน (reg.su.ac.th: เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร) ได้รับการตอบกลับจ านวน 125 คน 
โดยแยกเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตจ านวน 45 คน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตจ านวน 20  คน และ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจ านวน 60 คน โดยใช้การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้
สูตร Taro Yamane (Taro Yamane. 1973; อ้างถึงใน จันทร์เพ็ญ กัญจยาวัฒน์. 2555) ตามสูตรค านวณ โดยค่า
ความคาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10 ได้เท่ากับ 87 คน  
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ  
 - ปัจจัยด้านความรู้ -การลงทุน วัดค่าโดย ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากข้อค าถาม จ านวน 9 ข้อ  

ด้วยค่าคะแนน 1 – 5  โดยก าหนดให้ คะแนน 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มาก
ที่สุด  
 - ปัจจัยด้านความรู้-การออม วัดค่าโดย ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากข้อค าถาม จ านวน 4 ข้อ  
ด้วยค่าคะแนน 1 – 5  โดยก าหนดให้ คะแนน 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มาก
ที่สุด  
 - ปัจจัยด้านความรู้-การวางแผน วัดค่าโดย ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากข้อค าถาม จ านวน 12 ข้อ  
ด้วยค่าคะแนน 1 – 5 โดยก าหนดให้ คะแนน 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มาก
ที่สุด  
 - หลักสูตรที่เรียน วัดค่าโดย  เป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่ไม่ใช่บัญชี = 0  

                                   เป็นนักศึกษาในหลักสูตรบัญชี = 1 
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 - แหล่งที่มาของรายได้ วัดค่าโดย ถ้ามีรายได้มากจากมากกว่า 1 แหล่ง = 0   
                                        ถ้ามีรายได้มาจากแหล่งเดียว = 1  

 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา  
   วัดค่าโดย ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนจากข้อค าถาม จ านวน 10 ข้อ ที่เป็นค าถามเกี่ยวกับการใช้จ่าย
ด้วยความระมัดระวังและการเตรียมตัวกับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดหวังทางการเงิน ด้วยค่าคะแนน 1 – 5  โดยก าหนดให้ 
คะแนน 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มากที่สุด  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานวิจัยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) โดยตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา และตัวแปรอิสระ 
ได้แก่  ปัจจัยด้านความรู้-การวางแผน ปัจจัยด้านความรู้-การออม ปัจจัยด้านความรู้-การลงทุน และแหล่งที่มาของ
รายได ้

ผลการวิจัย 
จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามได้รับการตอบกลับ จ านวน 125 ชุด และน าแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูล

มาแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล อธิบายได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ  (จ านวน 125 คน) 

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. หลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  บัญชีบัณฑิต 
2. แหล่งที่มาของรายได้ 
  หลายแหล่ง 
  แหล่งเดียว 

 
45 
20 
60 
 

52 
73 

 
36 
16 
48 
 

41.60 
58.40 

จากตาราง 1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จ านวน 45 คน   
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 - แหล่งที่มาของรายได้ วัดค่าโดย ถ้ามีรายได้มากจากมากกว่า 1 แหล่ง = 0   
                                        ถ้ามีรายได้มาจากแหล่งเดียว = 1  

 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา  
   วัดค่าโดย ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากข้อค าถาม จ านวน 10 ข้อ ที่เป็นค าถามเกี่ยวกับการใช้จ่าย
ด้วยความระมัดระวังและการเตรียมตัวกับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดหวังทางการเงิน ด้วยค่าคะแนน 1 – 5  โดยก าหนดให้ 
คะแนน 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มากที่สุด  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานวิจัยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) โดยตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา และตัวแปรอิสระ 
ได้แก่  ปัจจัยด้านความรู้-การวางแผน ปัจจัยด้านความรู้-การออม ปัจจัยด้านความรู้-การลงทุน และแหล่งที่มาของ
รายได ้

ผลการวิจัย 
จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามได้รับการตอบกลับ จ านวน 125 ชุด และน าแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูล

มาแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล อธิบายได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ  (จ านวน 125 คน) 

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. หลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  บัญชีบัณฑิต 
2. แหล่งที่มาของรายได ้
  หลายแหล่ง 
  แหล่งเดียว 

 
45 
20 
60 
 

52 
73 

 
36 
16 
48 
 

41.60 
58.40 

จากตาราง 1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จ านวน 45 คน   

 
 

(ร้อยละ 36)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จ านวน 20 คน (ร้อยละ 16 ) และ บัญชีบัณฑิตจ านวน 60 คน
(ร้อยละ 48) กลุ่มตัวอย่างมีแหล่งที่มาของรายได้เพียงช่องทางเดียว จ านวน 73 คน (ร้อยละ 58.40) 
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความรู้-การลงทุน ปัจจัยความรู้-การออม ปัจจัยความรู้-วางแผน 
และแหล่งที่มารายได้ กับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ตัวแปรอิสระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. β 
Std. 
Error Beta 

 (ค่าคงที่) 2.024 .308  6.574 .000 
 ความรู้-การลงทุน -.013 .028 -.039 -.468 .641 
 ความรู้-การออม .131 .039 .281 3.390 .001*** 
 ความรู้-การวางแผน .366 .071 .407 5.119 .000*** 
 หลักสูตรที่เรียน -.029 .100 -.024 -.285 .776 
 แหล่งที่มาของรายได้ .166 .097 .137 1.721 .088* 

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 
Adjusted R Square 0.234       F = 8.577 (Sig 0.000)       n = 125 

จากการทดสอบการถดถอยพบว่าโมเดลนี้สามารถพยากรณ์แนวโน้มอิทธิพลของตัวแปร  โดยความรู้- การ
ลงทุน ความรู้-การออม ความรู้-การวางแผน หลักสูตรที่เรียน และแหล่งที่มารายได้  สามารถอธิบายพฤติกรรม
ทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ร้อยละ 23.40 
(Adjusted R Square) ความรู้-การออม (β = 0.131, t = 3.390, Sig 0.001***) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา ความรู้-การวางแผน ( β = 0.366, t = 5.119, Sig 0.000***) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา ทั้งนี้ ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ -
การลงทุน (β = - 0.013, t = -0.468, Sig 0.641 ) กับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ส าหรับแหล่งที่มาของรายได้ (β = 0.166, t = 1.721, Sig 0.088*) พบว่า นักศึกษาที่มีรายได้เพียงแหล่ง
เดียวจะมีค่าเฉลี่ยคะแนนระดับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลสูงกว่านักศึกษาที่รายได้มากกว่าหนึ่งแหล่ง ทั้งนี้  
ไม่พบความแตกต่างของคะแนนระดับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรทางการ
บัญชีกับหลักสูตรที่ไม่ใช่ทางการบัญชี (β=-0.29 , t=-0.285,  Sig= 0.776)  
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการทดสอบข้างต้นพบว่า ความรู้-การออมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคล

ของนักศึกษา นักศึกษาที่มีความรู้ทางการออมเงินจะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินด้วยความระมัดระวังและมีการ
จัดเก็บเงินไว้เพ่ือสถานการณ์ฉุกเฉิน สอดคล้องกับบทความวิจัยของ ธีรพัฒน์ มีอ าพล (2557) กล่าวว่า ความรู้ทาง
การเงินด้านการออมส่งผลให้บุคคลมีทักษะความรู้ในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้บุคคลมีความตระหนักในเรื่องของการออมมากขึ้น โดยมีการจัดสรรรายได้ไว้เป็นเงินออมก่อน
การน าไปใช้จ่ายเสมอ ความรู้-การวางแผนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 
นักศึกษาที่มีความรู้ทางการวางแผนการเงินสูงจะมีการเตรียมการการใช้จ่ายเงินในอนาคตท าให้มีพฤติกรรมการใช้
จ่ายที่ระมัดระวังเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้มากกว่านักศึกษาที่มีความรู้ทางการวางแผนการเงินน้อย สอดคล้องกับ
บทความวิจัยของกลางใจ แสงวิจิตร, ธนาวุธ แสงกาศนีย์, พรทิพย์ จิระธ ารง, พเนิน อินทะระ, ศรรสนีย์ สังข์
สุวรรณ, และ ภูมิ ชี้เจริญ (2562) กล่าวว่า หลังการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคลท าให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการ
จัดการวางแผนการเงินดีกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญ นักศึกษามีความตระหนักรู้ในการวางแผนการใช้จ่าย
ดีกว่าเมื่อมีความรู้ทางการเงิน ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาที่ดีกว่า ทั้งนี้ ไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้-การลงทุนกับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา  อาจเนื่องมาจาก
นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้มาจากแหล่งเดียวท าให้มีจ านวนเงินออมในระดับน้อยและไม่จูงใจในการแสวงหาความรู้
ในการลงทุนท าให้ระดับความรู้ในการลงทุนของนักศึกษาอยู่ในระดับน้อยจึงไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ -
การลงทุนกับพฤติกรรมทางการเงินของนักศึกษา 

ส าหรับแหล่งที่มาของรายได้ พบว่านักศึกษาที่มีรายได้เพียงแหล่งเดียวจะมีค่าเฉลี่ยคะแนนระดับ
พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลสูงกว่านักศึกษาที่รายได้มากกว่าหนึ่งแหล่ง กล่าวคือ นักศึกษาที่มีรายได้เพียง
แหล่งเดียวจะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่ระมัดระวังมากกว่านักศึกษาที่มีรายได้มากกว่าหนึ่งแหล่ง เนื่องจาก
นักศึกษาที่มีรายได้จากแหล่งเดียวจะมีข้อจ ากัดของรายได้มากกว่าท าให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้จ่ายมาก
ขึ้น สอดคล้องกับบทความวิจัยของสนทยา เขมวิรัตน์, ดวงใจ เขมวิรัตน์, ธานี คงเพ็ชร์, และพรประภา แสงสิน
เจริญชัย (2555) กล่าวว่า นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่ามีระดับคะแนนเฉลี่ยทางด้านความรู้ทางการเงินน้อย
กว่านักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า อาจเป็นเพราะว่าการขาดบริบทที่กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ เม่ือ
นักศึกษามีรายได้มากจึงไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้  อีกทั้งการที่นักศึกษามีรายรับจากแหล่ง
รายได้ทางเดียวจึงท าให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของเงิน และมีความระมัดระวังในการใช้งานมากกว่า จึงท าให้ต้อง
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงินเป็นผลท าให้มีความรู้มากกว่านักศึกษาที่มีรายได้หลายทาง  ทั้งนี้ ไม่พบความ
แตกต่างของคะแนนระดับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรทางการบัญชีกับ
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการทดสอบข้างต้นพบว่า ความรู้-การออมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคล

ของนักศึกษา นักศึกษาที่มีความรู้ทางการออมเงินจะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินด้วยความระมัดระวังและมีการ
จัดเก็บเงินไว้เพ่ือสถานการณ์ฉุกเฉิน สอดคล้องกับบทความวิจัยของ ธีรพัฒน์ มีอ าพล (2557) กล่าวว่า ความรู้ทาง
การเงินด้านการออมส่งผลให้บุคคลมีทักษะความรู้ในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้บุคคลมีความตระหนักในเรื่องของการออมมากขึ้น โดยมีการจัดสรรรายได้ไว้เป็นเงินออมก่อน
การน าไปใช้จ่ายเสมอ ความรู้-การวางแผนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา 
นักศึกษาที่มีความรู้ทางการวางแผนการเงินสูงจะมีการเตรียมการการใช้จ่ายเงินในอนาคตท าให้มีพฤติกรรมการใช้
จ่ายที่ระมัดระวังเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้มากกว่านักศึกษาที่มีความรู้ทางการวางแผนการเงินน้อย สอดคล้องกับ
บทความวิจัยของกลางใจ แสงวิจิตร, ธนาวุธ แสงกาศนีย์, พรทิพย์ จิระธ ารง, พเนิน อินทะระ, ศรรสนีย์ สังข์
สุวรรณ, และ ภูมิ ชี้เจริญ (2562) กล่าวว่า หลังการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคลท าให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการ
จัดการวางแผนการเงินดีกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญ นักศึกษามีความตระหนักรู้ในการวางแผนการใช้จ่าย
ดีกว่าเมื่อมีความรู้ทางการเงิน ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาที่ดีกว่า ทั้งนี้ ไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้-การลงทุนกับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา  อาจเนื่องมาจาก
นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้มาจากแหล่งเดียวท าให้มีจ านวนเงินออมในระดับน้อยและไม่จูงใจในการแสวงหาความรู้
ในการลงทุนท าให้ระดับความรู้ในการลงทุนของนักศึกษาอยู่ในระดับน้อยจึงไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ -
การลงทุนกับพฤติกรรมทางการเงินของนักศึกษา 

ส าหรับแหล่งที่มาของรายได้ พบว่านักศึกษาที่มีรายได้เพียงแหล่งเดียวจะมีค่าเฉลี่ยคะแนนระดับ
พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลสูงกว่านักศึกษาที่รายได้มากกว่าหนึ่งแหล่ง กล่าวคือ นักศึกษาที่มีรายได้เพียง
แหล่งเดียวจะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่ระมัดระวังมากกว่านักศึกษาที่มีรายได้มากกว่าหนึ่งแหล่ง เนื่องจาก
นักศึกษาที่มีรายได้จากแหล่งเดียวจะมีข้อจ ากัดของรายได้มากกว่าท าให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้จ่ายมาก
ขึ้น สอดคล้องกับบทความวิจัยของสนทยา เขมวิรัตน์, ดวงใจ เขมวิรัตน์, ธานี คงเพ็ชร์, และพรประภา แสงสิน
เจริญชัย (2555) กล่าวว่า นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่ามีระดับคะแนนเฉลี่ยทางด้านความรู้ทางการเงินน้อย
กว่านักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า อาจเป็นเพราะว่าการขาดบริบทที่กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ เม่ือ
นักศึกษามีรายได้มากจึงไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้  อีกทั้งการที่นักศึกษามีรายรับจากแหล่ง
รายได้ทางเดียวจึงท าให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของเงิน และมีความระมัดระวังในการใช้งานมากกว่า จึงท าให้ต้อง
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงินเป็นผลท าให้มีความรู้มากกว่านักศึกษาที่มีรายได้หลายทาง  ทั้งนี้ ไม่พบความ
แตกต่างของคะแนนระดับพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรทางการบัญชีกับ

 
 

หลักสูตรที่ไม่ใช่ทางการบัญชี อาจเนื่องจากพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินของนักศึกษามีวิถีการด าเนินชีวิตในการ
เรียนและการใช้ชีวิตประจ าวันไม่แตกต่างกันมากนักและหลักสูตรที่เรียนของนักศึกษาที่ไม่ใช่ทางการบัญชีก็มีการ
ก าหนดให้เรียนในรายวิชาทางด้านการบัญชีเป็นความรู้พ้ืนฐานท าให้นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนทางด้านการบัญชีมี
ความรู้พื้นฐานทางการบัญชีการเงินเพียงพอต่อการใช้จัดการการเงินของตนเองได้จึงอาจท าให้ไม่พบความแตกต่าง
ระหว่างพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินส่วนบุคคล 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
1. การให้ความรู้ทางการออมเงินและการวางแผนทางการเงินกับนักศึกษาจะช่วยให้นักศึกษามีความรู้และ

น าไปปรับใช้กับการใช้จ่ายการเงินส่วนบุคคลของตนเองด้วยความระมัดระวัง 
2. หลักสูตรแนะน ารายวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินหรือการลงทุนทางด้านการเงินให้กับนักศึกษา

เพ่ือเพ่ิมความรู้และน าไปปรับใช้กับการใช้จ่ายการเงินส่วนบุคคลของตนเอง 
3. ในการวิจัยครั้งถัดไปอาจมีการศึกษาภายในคณะวิชาที่มีสภาพแวดล้อมและลักษณะการเรียนรายวิชา

ในหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันเพ่ือท าให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนมากข้ึน 
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การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการให้บริการของเรือสินค้าประเภทเทกองในเขตพื้นที่ทิ้งสมอเกาะสีชัง กรณีศึกษา 
บริษัท XYZ จ ากัด 

A Study Factors Affecting the Service of Bulk Cargo Ship At Koh Sichang Anchorage, A Case 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  Qualitative Research และ เชิงปริมาณ  Quantitative Research มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านขนถ่ายสินค้าของเรือสินค้าประเภทเทกองแห้ง 
ในเขตท่ีทิ้งสมอเกาะสีชัง ของบริษัท XYZ จ ากัด โดยการเก็บรวบรมข้อมูลจากเอกสาร Statement of Fact/Time 
Sheet (SOF) ของบริษัท XYZ จ ากัด ย้อนหลังจ านวน 3 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 2564 และ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  กับพนักงานปฏิบัติงานบนเรือ (Boarding Agent) ในบริษัท XYZ จ ากัด 
และมีประสบการณ์ อย่างน้อย 10 ปี ที่ท างานในปัจจุบัน จ านวนทั้งหมด 3 ท่าน 

 ผลการวิจัยเอกสาร Statement of fact/ time sheet (SOF) ของบริษัท XYZ จ ากัด พบว่า มีปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของเรือสินค้าประเภทเทกองแห้ง ในเขตท่ีทิ้งสมอเกาะสีชัง  มีปัจจัยหลักอยู่ 2 ปัจจัย 
คือ 1) ปัจจัยด้านสภาพอากาศในช่วงมรสุม เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ส่งผลท าให้สิ นค้าเสร็จไม่ทันเวลา 
เนื่องจาก มีคลื่น ลมแรง และ การทิ้งสมอในเขตที่ไม่เหมาะสมในช่วงฤดูมรสุม ท าให้การท าสินค้าหยุดชะงัก  2) 
ปัจจัยด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร ไม่มีผลกระทบมากหนัก เนื่องจากการท างานของอุปกรณ์ เคร่ืองจักร มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนท างานอยู่สม่ าเสมอ 
 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของเรือสินค้าประเภท
เทกองแห้ง ในเขตที่ทิ้งสมอเกาะสีชัง มีปัจจัยหลักอยู่ 3 ปัจจัย คือ 1)ปัจจัยด้านสภาพอากาศ ส่งผลกระทบต่อการ
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ขนถ่ายสินค้าของเรือเทกองแห้ง เนื่องจากช่วงฤดูมรสุมต้องมีการทิ้ งสมอในเขตที่เหมาะสมกับสินค้าที่ท าการขน
ถ่าย และ มีบังคลื่น บังลม เพ่ือให้เรือทั้งสองฝั่งท าการขนถ่ายสินค้าได้ 2) ปัจจัยด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร ส่งผล
กระทบไม่มากนัก แต่ถือเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งปัจจัยในการท าการขนถ่ายสินค้า เนื่องจาก อุปกรณ์การท างานทุก
ชนิดของบนตัวเรือ มีความส าคัญมากต่อการท างาน หากพบว่า อุปกรณ์ เคร่ืองจักร เสียหาย ท าให้การขนถ่าย
สินค้ามีความล่าช้าได้เช่นกัน  3) นโยบายรัฐบาล เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต่อการขนถ่ายสินค้า คือ การ
ท างานมีความซ้ าซ้อน มีระยะเวลาในการท างานค่อนข้างจ ากัด จึงท าให้เป็นปัจจัยหลัก ต่อการขนถ่ายสินค้า เวลา
เรือสินค้าเข้ากลางคืน ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างานมากยิ่งขึ้น  
ค าส าคัญ : เขตที่ทิ้งสมอ,การขนถ่ายสินค้า,เรือสินค้าประเภทเทกอง,อัตรากินน้ าลึก,ค่าระวาง,ตัวแทนของเรือ
สินค้า 
 

ABSTRACT  

 This research is a qualitative research and quantitative research study. To study the 

factors affecting the cargo handling services of dry bulk vessels. In the area where XYZ Company 

Limited's Koh Sichang anchor is dropped by collecting information from the Statement of 

Fact/Time Sheet (SOF) of XYZ Company Limited for the past 3 years from 2019 to 2021 and In-

Depth Interview with Boarding Agents in XYZ Company Limited with at least 10 years of experience 

working at present, total of 3 persons 

 Research results of Statement of fact/ time sheet (SOF) of XYZ Company Limited found 

that there were factors affecting the services of dry bulk vessels. in the area that left the anchor 

of Koh Sichang There are two main factors: 1) Weather factors during monsoons from May to 

October As a result, the product was not finished in time due to strong wind and waves and the 

anchoring in the wrong area during the monsoon season. causing the production to stop. 2) 

Factors on equipment, machinery, not much impact. Due to the work of equipment and 

machinery, there is a constant preparation before work. 

 The research findings from in-depth interviews revealed that there were factors affecting 

the service of dry bulk vessels. in the area that left the anchor of Koh Sichang There are 3  main 



43

ขนถ่ายสินค้าของเรือเทกองแห้ง เนื่องจากช่วงฤดูมรสุมต้องมีการทิ้ งสมอในเขตที่เหมาะสมกับสินค้าที่ท าการขน
ถ่าย และ มีบังคลื่น บังลม เพ่ือให้เรือทั้งสองฝั่งท าการขนถ่ายสินค้าได้ 2) ปัจจัยด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร ส่งผล
กระทบไม่มากนัก แต่ถือเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งปัจจัยในการท าการขนถ่ายสินค้า เนื่องจาก อุปกรณ์การท างานทุก
ชนิดของบนตัวเรือ มีความส าคัญมากต่อการท างาน หากพบว่า อุปกรณ์ เครื่องจักร เสียหาย ท าให้การขนถ่าย
สินค้ามีความล่าช้าได้เช่นกัน  3) นโยบายรัฐบาล เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต่อการขนถ่ายสินค้า คือ การ
ท างานมีความซ้ าซ้อน มีระยะเวลาในการท างานค่อนข้างจ ากัด จึงท าให้เป็นปัจจัยหลัก ต่อการขนถ่ายสินค้า เวลา
เรือสินค้าเข้ากลางคืน ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างานมากยิ่งขึ้น  
ค าส าคัญ : เขตที่ทิ้งสมอ,การขนถ่ายสินค้า,เรือสินค้าประเภทเทกอง,อัตรากินน้ าลึก,ค่าระวาง,ตัวแทนของเรือ
สินค้า 
 

ABSTRACT  

 This research is a qualitative research and quantitative research study. To study the 

factors affecting the cargo handling services of dry bulk vessels. In the area where XYZ Company 
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machinery, there is a constant preparation before work. 

 The research findings from in-depth interviews revealed that there were factors affecting 

the service of dry bulk vessels. in the area that left the anchor of Koh Sichang There are 3  main 

factors: 1 )  climate factors Affects the loading and unloading of dry bulk ships. This is because 

during the monsoon season, anchors must be left in an area suitable for loading and unloading 

goods and have wind and wave shields to enable ships on both sides to unload the goods. 2 ) 
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บทความ 
 
 ประเทศไทยมีการพัฒนาท่าเรือต่างๆ มีทั้งท่าเรือแม่น้ า (River Port) ท่าเรือทะเล (Sea Port)ท่าเรือบก
(Dry Port) รวมทั้งเขตที่ทิ้งสมอต่างๆ (Anchorage Adrea) เขตที่ทิ้งสมอเกาะสีชัง เป็นเขตพ้ืนที่ทิ้งสมอที่มีเรือ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจอดเพ่ือท าการขนถ่ายสินค้าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย เนื่องจากเป็นบริเวณที่
สามารถก าบังลมได้ตามหลักภูมิศาสตร์ เรือขนาด 20,000 ตันขึ้นไปสามารถจอดท าการขนถ่ายสินค้าได้โดยไม่มี
ข้อจ ากัดเรื่องความลึกของน้ า เรือในเขตพ้ืนที่ทิ้งสมอเกาะสีชัง เป็นเรือสินค้าประเภทเทกอง(Bulk Carrier) สินค้า
เทกอง หรือ รวมกอง(Bilk Cargo) เป็นสินค้าทั่วไปไม่สามารถจัดเก็บเป็นหีบห่อได้ มีทั้งประเภท สินค้าแห้ง และ 
สินค้าเหลว เป็นสินค้าที่ขนส่งจ านวนมาก โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า สินค้าเทกองทั่วไป แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 
แร่เหล็ก ( Iron Ore) เมล็ดพืช(Grain)ถ่านหิน(Coal)ฟอสเฟต(Phosphate)บ๊อกไซต์และอลูมิน่า(Bauxite 
&Alumina) 
 เรือสินค้าประเภทเทกองแห้ง (Bulk Carrier) เป็นเรือสินค้าที่มีจ านวนมากเป็นอันดับต้นๆที่ท าการขนถ่าย
สินค้าในประเทศไทยและยังเป็นยังประเภทเรือสินค้าที่มีจ านวนมากที่สุดที่บริษัท XYZ จ ากัด ได้ให้บริการและด้วย
การขนถ่ายสินค้าของเรือประเภทเทกองแห้ง (Bulk Carrier) เป็นการขนถ่ายสินค้าแบบเปิด ปัจจัยต่างๆ จึงมี
ผลกระทบต่อการขนถ่ายสินค้า ท าให้การขนถ่ายสินค้าเสร็จล่าช้ากว่าแผนที่ได้มีการวางไว้ เรือขนถ่ายสินค้าเสร็จ
ล่าช้ากว่าก าหนด ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึนและยังส่งผลกระทบไปถึงแผยที่วางไว้ในท่าเรือ  
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 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาเรื่องการใช้บริการการขนถ่ายสินค้ามีความล่าช้าและไม่เป็นตามแบบแผนที่ได้
คาดการณ์ไว้ จึงท าให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อกลุ่มผู้ใช้บริการของบริษัท XYZ จ ากัด ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวแทนเรือ
สินค้าที่เข้ามาในประเทศไทย โดยทางบริษัทไม่สามารถตอบสนองข้อสงสัยของผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจนถึงสาเหตุ
ของความล่าช้า ผู้วิจัยจึงได้จัดท างานวิจัยขึ้นมา เพ่ือศึกษาถึงปัญหาการขนถ่ายล่าช้าและน าปัญหาที่เกิดขึ้น มา
พัฒนาการการใช้บริการ เพ่ือสามารถแข่งขันกับบริษัทอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย  
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านขนถ่ายสินค้าของเรือสินค้าประเภทเทกองแห้ง ในเขต
ที่ทิ้งสมอเกาะสีชัง บริษัท XYZ จ ากัด 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเฉพาะเรือสินค้าประเภทเทกองแห้ง ที่ท าสินค้าในเขตที่ทิ้งสมอเกาะสีชัง 
บริษัท XYZ จ ากัด เท่านั้น 
 2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ เอกสารบันทึกการท างานของเรือสินค้า
ประเภทเทกอง Statement of Fact / Time Sheet (SOF) ที่เข้ามาขนถ่ายสินค้าในเขตที่ทิ้งสมอเกาะสีชัง บริษัท 
XYZ จ ากัด และพนักงานปฏิบัติการบนเรือ (Boarding Agent) จ านวน 3 ท่าน  
 กรอบแนวความคิดงานวิจัย 
  ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ปัจจัยการขนถ่ายสินค้า 
- ด้านความแออัดเรือสินค้า 
- ด้านพ้ืนที่ทิ้งสมอ 
- ด้านทีมงานของผู้รับเหมาในการขน
ถ่ายสินค้า 
- ด้านสภาพอากาศ 

 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจนถ่าย
สินค้าล่าช้า ในเขตพ้ืนที่ทิ้งสมอ 

เกาะสีชัง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) 
  ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – Structured Interviews) โดยผู้วิจัยได้ก าหนด
โครงสร้างและค าถามแบบปลายเปิด (Open -  Ended) ไว้ล่วงหน้าก่อนการไปเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่ง
ไม่ได้ก าหนดแนวค าตอบ โดยเปิดช่องว่างผู้ให้ข้อมูลหลักตอบได้อย่างอิสระ ท าให้ได้ค าตอบที่ละเอียดในทุกแง่มุม 
โดยการสัมภาษณ์ แบ่งออกได้ 4 ส่วนต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ส่วนน า เป็นข้อมูลเกี่ยวกับชื่องานวิจัย/หลักสูตร/คณะ  
 ส่วนที่ 2 ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ์ เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกสัมภาษณ์ (ในกรณีที่
ผู้ให้สัมภาษณ์ยิมยอม) ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน สถานที่ท างาน วันที่สัมภาษณ์ สถานที่สัมภาษณ์ ผู้
สัมภาษณ์  
 ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ส่วนที่ 4 ส่วนค าถาม เป็นส่วนของข้อค าถาม หรือประเด็นหรือแนวข้อค าถามอย่างคราวๆ และเนื้อที่เพ่ือ
จดบันทึกผลการสัมภาษณ์ 
 ข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงได้และมีความน่าเชื่อ ได้แก่ เอกสารบันทึกการท างาน
ของเรือสินค้าประเภทเทกองแห้ง ที่เข้าท าสินค้าในเขตที่ทิ้งสมอเกาะสีชัง บริษัท XYZ จ ากัด คือ Statement of 
Fact/Time Sheet (SOF) ของเรือจ านวน 143 ล า ซึ่งได้ท าการเก็บข้อมูลย้อนหลังจ านวน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 ถึง
ปี 2564         
 
วิธีด าเนินงานวิจัย    
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์ ดังนี้  
 - รวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เอกสาร 
Statement of Fact/ Time Sheet (SOF) และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
 - เก็บรวรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In – depth Interview) จากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง  
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผล 
 ข้อมูล เอกสาร  Statement of fact/ time sheet (SOF) ปีพ .ศ .  2562ถึ งปี  2564 โดยผู้ วิ จั ย ได้
ท าการศึกษาย้อนหลังจ านวน 3 ปี มีเรือสินค้าจ านวน 143 ล า บริษัท XYZ จ ากัด 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านขนถ่านสินค้าของเรือสินค้าประเภทเทกอง แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ ปัจจัยด้านสภาพอากาศ และ ปัจจัยด้าน อุปกรณ์ เครื่องจักร สามารถแบ่งแยกได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

Statement of fact/ time sheet (SOF) พ.ศ. 2562-2564 
เดือน 
               ฤดูการ 

ขนส่งสินค้า 

IN 
TIME 

OUT  
TIME 

WEATHER 

OUT  
TIME 

EQUIPMENT 
มกราคม 6 4 1 

กุมภาพันธ์ 8 1 2 
มีนาคม 8 6 0 
เมษายน 5 3 3 

พฤษภาคม 3 8 3 
มิถุนายน 5 8 2 
กรกฎาคม 2 7 3 
สิงหาคม 4 8 3 
กันยายน 5 5 2 
ตุลาคม 3 2 1 

พฤศจิกายน 4 5 2 
ธันวาคม 7 3 0 
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ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าเทกองแห้ง ที่เสร็จไม่ทันเวลา แบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลจากการสัมภาษณ์กับพนักงานปฏิบัติการบนเรือ (Boarding agent) จ านวน 3 ท่าน 
1. ความแออัดของเรือบริเวณ ที่ทิ้งสมอ เกาะสีชัง มีผลกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าของเรือหรือไม่ อย่างไร 

มีผลกระทบต่อการขนถ่าย ไม่มีผลกระทบต่อการ
ขนถ่าย 

แนวทางการแก้ไข 

- ช่วงฤดูมรสุม (ฤดูฝน) 
- เจ้าหน้าที่น าร่อง 
- บริเวณท่ีทิ้งสมอไม่เหมาะสม 

 

- ช่วงที่ไม่ใช่ฤดูมรสุม 
(ฤดูร้อนและฤดูหนาว) 

- มีการแบ่งเขตเรือตามประเภทของสินค้าทีชัดเจน 
- เจ้าหน้าที่น าร่อง ควรเลือกบริเวณที่ทิ้งสมอให้
เหมาะสมและปลอดภัยต่อการท างานในทุกช่วง
ฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีท าให้การขนถ่ายสินค้า
ล่าช้าหรือเสร็จไม่ทันเวลา 

อุปกรณ์ เครื่องจักร สภาพอากาศ  

เกิดมรสุม  

คลื่นแรง  
ขาดก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถในการวางแผน   

ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายการท าธุรกรรมด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความชื้นในอากาศ  

เครื่องจักรหรืออุปกร์การท างานช ารุด ขณะท างาน  
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2. บริเวณที่ทิ้งสมอที่ก าหนดโดยกรมเจ้าท่าในปัจจุบันเพียงพอ หรือเหมาะสมหรือไม่ บริษัทฯเรือสามารถร่วม
ก าหนดจุดในการทิ้งสมอหรือไม่                        

เพียงพอ/เหมาะสม ไม่เพียงพอ/ไม่
เหมาะสม 

แนวทางการแก้ไข 

- ช่วงที่ไม่ใช่ฤดูมรสุม (ฤดูร้อน
และฤดูหนาว) 

- ช่วงฤดูมรสุม (ฤดูฝน) 
 

ไม่มีแนวทางการแก้ไข เนื่องจากการก าหนดจุดทิ้ง
สมอขึ้นอยู่กับดุจพินิจน าร่องเท่านั้น มีเพียงการร้อง
ขอจุดที่ทิ้งสมอให้เหมาะสมกับสินค้าประเภทนั้นๆ 
ตามที่ลูกค้าหรือเจ้าของสินค้าร้อง แต่ท้ายที่สุด
บริเวณต าแหน่งที่ทิ้งสมอนั้นจะขึ้นอยู่ที่ดุลพินิตของ
น าร่องเป็นผู้ตัดสินใจ 

3. ถ้าหากความล่าช้าเกิดจาก ทีมงานของผู้รับเหมาในการขนถ่ายสินค้า (STEVEDOORING) เช่นในด้าน
แรงงานหรืออุปกรณ์สนับสนุน ท่านมีวิธีป้องกัน หรือแก้ปัญหาอย่างไร 
 “หากความล่าช้าเกิดจากทีมงานของผู้รับเหมาการขนถ่ายสินค้า กรณีนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้น เนื่องจากก่อนเรือ
เข้าท าสินค้า ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า เพ่ือวางแผนและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่ท าการขนถ่ายสินค้า 
ทุกๆฝ่ายจะได้รับแจ้ง การเข้า - ออก ของเรือสินค้า ท าให้สามารถเตรียมพร้อมหรือแก้ไขจุดบกพร่องเรือที่ท าสินค้า 
แม้แต่การเตรียมทีมกรรมกรให้พร้อมต่อการท างาน” 

4. สถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าของเรือ หรือไม่ อย่างไร 
มีผลกระทบต่อการขนถ่ายสินค้า แนวทางการแก้ไข 

- ค่าใช้จ่ายในองค์กรเพ่ิมข้ึน 
- ระยะเวลาเตรียมการก่อนขึ้นเรือเพ่ิมข้ึน 
- มาตราการป้องกันโควิด 19 ของภาครัฐเพ่ิมเข้ามา 
- มีการเพ่ิมกรรมกรใน กรณีที่เรือสินค้าไม่อนุญาติให้ใช้
ห้องพักของเรือ 

- ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิด 19 และป้องกัน
มิให้เกิดการแพร่เชื้อ 
 

 

ไม่เกิดความล่าช้า แนวทางการแก้ไข 
- มีการวางแผนก่อนท าการขนถ่ายสินค้า 
- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับเหมาสนับสนุนอยู่บนเรือสินค้า 
- มีอะไหล่ส ารองในกรณีเกิดข้อบกพร่องของอุปกรณ์  

- บริษัทตัวแทนเรือติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการท าสินค้าอยู่สม่ าเสมอเพ่ือสามารถแจ้งผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ เมื่อเกิดกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย ของ
การขนถ่ายสินค้า 
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ไม่เกิดความล่าช้า แนวทางการแก้ไข 
- มีการวางแผนก่อนท าการขนถ่ายสินค้า 
- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับเหมาสนับสนุนอยู่บนเรือสินค้า 
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- บริษัทตัวแทนเรือติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการท าสินค้าอยู่สม่ าเสมอเพ่ือสามารถแจ้งผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ เมื่อเกิดกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย ของ
การขนถ่ายสินค้า 

5.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
  
การอภิปรายผล 
 เน่ืองจากงานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณ ผู้วิจัยน าเอาผลการวิจัยจาก เอกสาร 
Statement of fact/ time sheet (SOF) และ ผลการวิจัยจากผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 3 ท่าน มาวิเคราะห์และใช้
เป็นแนทางในการอภิปรายผลดังนี้ 
 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการขนถ่ายสินค้าเทกอง พ้ืนที่ทิ้งสมอเกาะสี
ชัง แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ 1.) ปัจจัยจากสภาพอากาศ  2.) ปัจจัยอุปกรณ์ เครื่องจักรการท างาน 3.) 
นโยบายรัฐบาล 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการขนถ่ายสินค้าเทกอง จากสภาพอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับ
ก า รศึ กษ า ข อ ง  Noorul Shaiful Fitri Abdul Rahman; Mohammad Khairuddin Othman; Izzat Amir 
Sanusi; Aminuddin Md Arof and Alisha Ismail (2019) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินการขนส่งสินค้าเทกองในท่าเรือ Kemaman ประเทศมาเลเซีย ที่กล่าวว่า เรือล่าช้าจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขนส่งนั้น ทั้งแผนการขนส่ง และอาจท าให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือเพ่ือประเมินปัจจัยความล่าช้าในการด าเนินการขนส่งของสินค้าเทกอง โดยใช้
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- ขยายเวลา เข้า-ออก ช่วงเวลากลางคืนของเรือสินค้า 
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เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับการจัดการสินค้าแห้งเทกองที่ท่าเรือภายในประเทศ โดยวัตถุประสงค์ของ
ผู้ใช้บริการท่าเรือคือเพ่ือให้เรือใช้เวลาอยู่ในท่าน้อยที่สุด ในขณะที่วัตถุประสงค์ของผู้ด าเนินการท่าเรือคือให้บริการ
ขนถ่ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การผสมผสานระหว่างอุปกรณ์ขนย้ายหลักและอุปกรณ์ช่วยขนย้าย 
ยานพาหนะส าหรับขนย้ายภายในประเทศ และแรงงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับตัวเลือกการบรรจุสินค้าแห้งเทกอง 
ได้รับการจัดระบบออกเป็น 16 รูปแบบที่ออกแบบ โดยก าหนดโดยการส ารวจจากผู้เชี่ยวชาญในภาคสนาม โดย
ร่วมมือกับพนักงานในแผนงานและ ภาคการพัฒนาของท่าเรือDanube Pancevo ประเทศเซอร์เบีย ผู้วิจัยเสนอ
แนวทางในการเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ภาครัฐบาล จาก นโยบายการท างาน และ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการท างาน สอดคล้องกับ Chen 
Shun (2010) ได้ศึกษาเรื่องการขนส่งสินค้าจ านวนมากและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง
ได้รับการพัฒนาอย่างมากในประเภทของเรือการออกแบบเรือและการใช้งานนับตั้งแต่มีการคิดค้นเรือบรรทุกสินค้า
แห้งเทกองประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจที่วัดจากต้นทุนและรายได้ของผู้ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในด้านความเร็วน้ าหนักบรรทุกน้ าหนักเบาและเครื่องยนต์ได้รับการตรวจสอบส าหรับ
ประเภทหลักของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและแนวโน้มที่ เปิดเผยในการพัฒนาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเป็นผลมา
จากการปรับปรุงทางเทคนิคและการพิจารณาด้านเศรษฐกิจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้ 
 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าเทกองแห้ง พ้ืนที่ทิ้งสมอเกาะสีชัง 
กรณีศึกษา XYZ จ ากัด ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่ทราบให้ถึงปัจจัยผลกระทบต่อการขนถ่าย
สินค้า โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ด้านสภาพอากาศ  เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงต้องมีการวางแผนการท างานให้ครอบคลุม และ
มีแผนส ารองในการท างาน ในช่วงมรสุม  
 2. ด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงาน ในการขนถ่ายสินค้าเทกองแห้ง และมี
ทีมงานสนับสนุนตลอดเวลา และ บริษัทเช่ายืมอุปกรณ์สนับสนุน หรือเตรียมการไว้ตลอดการท างาน  
 3. ด้านรัฐบาล เป็นปัจจัยส าคัญการด าเนินงาน เพ่ิมนโยบายการท างาน ขยายระยะเวลาในการท างาน 
เพ่ือให้เรือสินค้าได้มีระยะเวลาในการท างาน หรือ การน าส่งเอกสาร ในช่วงกลางคืน  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
 หลังจากท่ีได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการของเรือสินค้าประเภทเทกอง ใน
เขตที่ทิ้งสมอเกาะสีชัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินวิจัย เกี่ยวกับประเภทเรือสินค้าหลักของ
เรือสินค้าประเภทต่างๆ เพ่ือครอบคลุมถึงเรือสินค้าที่หลากหลาย  โดยเรือสินค้า แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 1. เรือบรรทุกสินค้าท่ัวไป  (General Cargo Ship) 
 2. เรือบรรทุกเทนเนอร์   (Container Ship) 
 3. เรือบรรทุกรถยนต์  (Ro – Ro Ship) 
 4. เรือบรรทุกสินค้าแช่เย็น (Refer Ship) 
 5. เรือบรรทุกน้ ามัน   (Tanker Ship) 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เปรียบเทียบระดับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ าแนกตาม
ลักษณะประชากร 2) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับความตั้งใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
4) อิทธิพลร่วมระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้หลักการวิจัยเชิงส ารวจ ด้วย
แบบสอบถามออนไลน์ โดยทางผู้วิจัยมีการแปลแบบสอบถามเป็นภาษาจีน เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มชาวจีนที่มีความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อายุ 20 ปี ขึ้นไป จ านวน 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน การทดสอบ t-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ค่าสถิติสหสัมพันธ์ (Correlation) และการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า 1) อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
แตกต่างกัน 2) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวก (r=0.49) กับความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวก (r=0.69) กับความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (β=0.63) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ค าส าคัญ : การเปิดรับข่าวสาร, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ความตั้งใจซื้อ, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, กลุ่มชาวจีน 
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Abstract 
 

The purposes of this research are 1) To compare the difference in Demographic 
Characteristics effected in Buying Decision of Health Product 2) To study the correlation in 
Behavior of Media Exposition effected in Buying Decision of Health Product 3) To study the 
correlation in Marketing Factors effected in Buying Decision of Health Product 4) To study the 
influencing between Behavior of Media Exposition and Marketing Factors effected in Buying 
Decision of Health Product. The researcher uses quantitative research method by online survey. 
The survey method that researcher used is questionnaire. The questionnaire is translated to 
Chinese language. Using questionnaire is the tool to collect data from the population. Researches 
targets Chinese people at the age of 20 or above who interesting in Health Product for 400 
peoples. 

Statistics that researcher uses to analyze are Frequency Distribution, Percentage, Average, 
Standard Deviation, T-test, One-Way Analysis of Variance, Correlation and Multiple Regression 
Analysis with level of significance below 0.05. The result of the research shown that 1) The 
differences in Demographic Characteristic (Age, Education, Occupation and Income) is affected to 
Buying Decision of Health Product. 2) Behavior of Media Exposition has positive correlated  
(r = 0.49) with Buying Decision of Health Product. 3) Marketing Factors has positive correlated  
(r = 0.69) with Buying Decision of Health Product. 4) Buying Decision of Health Product is influenced 
(β=0.63) by Marketing Factors. 

Keyword: Media Exposition, Marketing Factors, Buying Decision, Health Product, Chinese 
People 
 
บทน า 

ในปัจจุบันกลุ่มชาวจีนมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินต่อการท่องเที่ยวในการซื้อสินค้าไทย และทานอาหารไทย 
มีสัดส่วนที่สูงมากกว่าการใช้จ่ายในส่วนอ่ืน โดยกลุ่มชาวจีนส่วนใหญ่มีความสนใจ และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยคุณ “ภวัต 
เรืองเดชวรชัย” ผู้อ านวยการธุรกิจสายงานการวางแผน และกลยุทธ์สื่อโฆษณา บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด 
กล่าวว่า “พฤติกรรมของกลุ่มชาวจีนที่ใช้จ่ายเงินต่อการท่องเที่ยวเพ่ือซื้อสินค้า มีสินค้าในกลุ่มของครีมบ ารุงผิว  
ยาดม ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเป็นสินค้าท่ีนิยมของกลุ่มชาวจีน” (ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์, 2561)  
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บทน า 
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เรืองเดชวรชัย” ผู้อ านวยการธุรกิจสายงานการวางแผน และกลยุทธ์สื่อโฆษณา บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด 
กล่าวว่า “พฤติกรรมของกลุ่มชาวจีนที่ใช้จ่ายเงินต่อการท่องเที่ยวเพ่ือซื้อสินค้า มีสินค้าในกลุ่มของครีมบ ารุงผิว  
ยาดม ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเป็นสินค้าท่ีนิยมของกลุ่มชาวจีน” (ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์, 2561)  

นอกจากพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้ว กลุ่มชาวจีนยังมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ตามการ
รายงานของ Datareportal ที่กล่าวถึงพฤติกรรมของชาวจีนมีการใช้แอปพลิเคชันส าหรับพูดคุยติดต่อสื่อสารกัน 
มากถึงร้อยละ 88.9 และมีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้า คิดเป็นร้อยละ 72.3 
(Datareportal, 2021) โดยมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่กลุ่มชาวจีนมองว่าสินค้าจากประเทศไทย ประเภท
ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความปลอดภัย มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ สามารถหาซื้อได้ง่าย ทั้งยังมีการส่งเสริมทาง
การตลาด เช่น สินค้าราคาพิเศษ ราคาขายส่ง เหมาะกับคนจีนที่ต้องการซื้อน ากลับไปขาย หรือซื้อไปฝาก และด้วย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P ได้แก่ Product, Price, Place, Promotion เหล่านี้ ท าให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของประเทศไทยเป็นที่นิยมของชาวจีนอยู่ตลอดเวลา 

ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้กลุ่มชาวจีนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการด ารงชีวิตที่ต่างไปจากเดิม แต่กลุ่มชาวจีนยังคงมีความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอยู่ตลอด  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาในเรื่องของ การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อบุคคลกับสื่อออนไลน์ และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ว่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของกลุ่มชาวจีน ยุคนิวนอร์มอล  
มากน้อยเพียงใด โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีของ 
(ปรมะ สตะเวทิน 2539) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีของ 
(McLeod & O’keefe 1972) ในการศึกษาความถี่ของการเปิดรับข่าวสาร ผู้วิจัยได้แบ่งการเปิดรับข่าวสารจ าแนก
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสื่อบุคคล ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ (เชาว์ โรจนแสง 2555) ประเภทสื่อออนไลน์ 
ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ (กาญจนา แก้วเทพ 2539) ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีของ (Kotler & Armstrong, 2004) และความตั้งใจซื้อ ผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎี
ของ (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1996) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของกลุ่มชาวจีน ยุคนิวนอร์มอล จ าแนกตาม
ลักษณะประชากร 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับความตั้งใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของกลุ่มชาวจีน ยุคนิวนอร์มอล 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ของกลุ่มชาวจีน ยุคนิวนอร์มอล 

4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาด ต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของกลุ่มชาวจีน  ยุคนิวนอร์มอล 
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กรอบแนวคิด 

 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคชาวจีนที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์สุขภาพอายุ 20 ปีขึ้นไป  
 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริง ผู้วิจัยจึง

ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Cochran (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2547 p.121) ที่มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
และความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ 5 โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ปรับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือความ
เหมาะสมและเพ่ิมความเชื่อม่ันแก่งานวิจัย จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาท้ังสิ้น จ านวน 400 คน 

H 1 

H 2 

H 3 

H 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะทางประชากร 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.การศึกษา 
4.อาชีพ 
5.รายได้ 
 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ประเภทของสื่อ 
   1.สื่อบุคคล 
   2.สื่อออนไลน์ 
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) 
2.ราคา (Price) 
3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 

 
ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
1.ความตั้งใจในการซื้อสินค้า 
2.ความตั้งใจในการซื้อสินค้าซ้ า 
3.การแนะน าบอกต่อ 
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กรอบแนวคิด 

 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคชาวจีนที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์สุขภาพอายุ 20 ปีขึ้นไป  
 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริง ผู้วิจัยจึง

ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Cochran (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2547 p.121) ที่มีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
และความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ 5 โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ปรับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือความ
เหมาะสมและเพ่ิมความเชื่อม่ันแก่งานวิจัย จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาท้ังสิ้น จ านวน 400 คน 

H 1 

H 2 

H 3 

H 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะทางประชากร 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.การศึกษา 
4.อาชีพ 
5.รายได้ 
 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ประเภทของสื่อ 
   1.สื่อบุคคล 
   2.สื่อออนไลน์ 
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) 
2.ราคา (Price) 
3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 

 
ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
1.ความตั้งใจในการซื้อสินค้า 
2.ความตั้งใจในการซื้อสินค้าซ้ า 
3.การแนะน าบอกต่อ 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 

(Nonprobability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling)  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ค าถามปลายปิด 
(Close-Ended Question) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมาจากทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ประเภท 
WeChat ทั้งนี้ผู้วิจัยมีการแปลแบบสอบถามเป็นภาษาจีน และมี Screening Question เพ่ือคัดกรองผู้ตอบ
แบบสอบถาม ต้องมีสัญชาติจีน อายุ 20 ปีขึ้นไป และมีความสนใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ านวน 400 คน  

การทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อย
แล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ของ (Cronbach Coefficient 
Alpha) ที่แบบสอบถามมีระดับ 0.70 ขึ้นไป โดยใช้สูตรของ (Cronbach, 1951, P.299) ได้ผลดังนี้ 

1. ค าถามระดับความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ     α = 0.904 
2. ค าถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ  α = 0.958 
3. ค าถามความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ               α = 0.843 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Description Statistics Analysis) โดยใช้การแจกแจงความถี่  

(Frequency Distribution) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation และ การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics Analysis) โดยใช้ การวิเคราะห์ความ
แตกต่างค่าเฉลี่ย (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ค่าสถิติสหสัมพันธ์ 
(Correlation) และ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA) ก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากร จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างชาวจีน ที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เพศหญิง และเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.25 มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  
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คิดเป็นร้อยละ 52.75 มีอาชีพผู้ปฏิบัติงานธุรกิจ และนักธุรกิจการค้า คิดเป็นร้อยละ 82.25 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 6,543 – 8,543 หยวน(ประมาณ 34,023 – 44,423 บาท) คิดเป็นร้อยละ 49.75 
 ผลการวิเคราะห์การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างชาวจีน  ที่มี
ความสนใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีระดับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.51 เมื่อพิจารณาด้านประเภทสื่อบุคคล พบว่า 
ตัวอย่างชาวจีนมีระดับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.63 และเมื่อพิจารณาด้านประเภทสื่อออนไลน์ พบว่า ตัวอย่างมี
ระดับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการศึกษาพบว่า 
ตัวอย่างชาวจีน ที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38 เมื่อพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.45 เมื่อพิจารณาด้านราคาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.51 เมื่อพิจารณาด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 เมื่อพิจารณาด้านกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.47 
 ผลการวิเคราะห์ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างชาวจีน ที่มีความสนใจ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีระดับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.55  
 ผลการวิเคราะห์ความสนใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างชาวจีน ที่มีความสนใจ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่มีความสนใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภทผลิตภัณฑ์ยา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.3 
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง คิดเป็นร้อยละ 22.80 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คิดเป็นร้อยละ 14.00 และ
ผลิตภัณฑ์อาหาร คิดเป็นร้อยละ 5.00 
 

ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีแตกต่างกัน 
เพศ ที่แตกต่างกันจะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยที่ก าหนดว่าลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจ าแนกตามเพศ จะมีความตั้งใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน 
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คิดเป็นร้อยละ 52.75 มีอาชีพผู้ปฏิบัติงานธุรกิจ และนักธุรกิจการค้า คิดเป็นร้อยละ 82.25 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 6,543 – 8,543 หยวน(ประมาณ 34,023 – 44,423 บาท) คิดเป็นร้อยละ 49.75 
 ผลการวิเคราะห์การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างชาวจีน  ที่มี
ความสนใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีระดับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.51 เมื่อพิจารณาด้านประเภทสื่อบุคคล พบว่า 
ตัวอย่างชาวจีนมีระดับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.63 และเมื่อพิจารณาด้านประเภทสื่อออนไลน์ พบว่า ตัวอย่างมี
ระดับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการศึกษาพบว่า 
ตัวอย่างชาวจีน ที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38 เมื่อพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.45 เมื่อพิจารณาด้านราคาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.51 เมื่อพิจารณาด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 เมื่อพิจารณาด้านกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.47 
 ผลการวิเคราะห์ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างชาวจีน ที่มีความสนใจ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีระดับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.55  
 ผลการวิเคราะห์ความสนใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างชาวจีน ที่มีความสนใจ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่มีความสนใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภทผลิตภัณฑ์ยา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.3 
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง คิดเป็นร้อยละ 22.80 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คิดเป็นร้อยละ 14.00 และ
ผลิตภัณฑ์อาหาร คิดเป็นร้อยละ 5.00 
 

ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีแตกต่างกัน 
เพศ ที่แตกต่างกันจะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยที่ก าหนดว่าลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจ าแนกตามเพศ จะมีความตั้งใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน 

อายุ ที่แตกต่างกันจะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
อายุ 60 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ อายุ 50-59 ปี มีค่าเฉลี่ย
ของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพเท่ากับ 3.89 อายุ 30-39 ปี มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เท่ากับ 3.82 อายุ 20-29 ปี มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพเท่ากับ 3.78 และ อายุ 40-49 ปี มี
ค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพเท่ากับ 3.74 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดว่า ลักษณะทาง
ประชากรที่แตกต่างกัน จ าแนกตามอายุ จะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (Post-hoc Comparison) พบว่า อายุ 40-49 ปี  
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า อายุ 60 ปีขึ้นไป 

การศึกษา ที่แตกต่างกันจะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 โดยการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เท่ากับ 4.33 รองลงมาคือ 
การศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เท่ากับ 4.01 และ การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เท่ากับ 3.63 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดว่า ลักษณะ
ทางประชากรที่แตกต่างกัน จ าแนกตามการศึกษา จะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (Post-hoc Comparison) พบว่า การศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพต่ ากว่า การศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพ ที่แตกต่างกันจะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติที่ 0.05 
โดย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพสูงที่สุด เท่ากับ 4.42 
รองลงมาคือ เกษียณอายุ มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เท่ากับ 4.40 นักวิชาชีพ และเกษตร  
มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพเท่ากัน เท่ากับ 4.33 นักบริหาร และผู้จัดการ มีค่าเฉลี่ยของความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เท่ากับ 4.15 นักเรียน และนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.00 
พ่อบ้าน และแม่บ้าน มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เท่ากับ 3.93 ผู้ปฏิบัติงานธุรกิจ และนักธุรกิจ
การค้า มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เท่ากับ 3.73 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดว่า 
ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จ าแนกตามอาชีพ จะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (Post-hoc Comparison) พบว่า ผู้ปฏิบัติงานธุรกิจ 
และนักธุรกิจการค้า มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพต่ ากว่า พ่อบ้าน และแม่บ้าน และข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
โดย รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ ากว่า 2,540 หยวน (ประมาณ 13,200 บาท) มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์
สุขภาพสูงที่สุด เท่ากับ 4.33 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,541 – 4,541 หยวน (ประมาณ 13,213 – 
23,613 บาท) มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เท่ากับ 4.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4,542 – 6,542 
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หยวน (ประมาณ 23,618 – 34,018 บาท) มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เท่ากับ 3.95 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมากกว่า 8,544 หยวน (ประมาณ 44,428 บาท) มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เท่ากับ 
3.92 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,543 – 8,543 หยวน (ประมาณ 43,023 – 44,423 บาท) มีค่าเฉลี่ยของความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เท่ากับ 3.67 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดว่า ลักษณะทางประชากรที่
แตกต่างกัน จ าแนกตามรายได้ จะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (Post-hoc Comparison) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6,543 – 8,543 หยวน (ประมาณ 43,023 – 44,423 บาท) มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต่ ากว่า 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 2,540 หยวน (ประมาณ 13,200 บาท) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4,542 – 6,542 หยวน 
(ประมาณ 23,618 – 34,018 บาท) และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 8,544 หยวน (ประมาณ 44,428 บาท) 
 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 จากการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ที่ 0.49 
ถือว่ามีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

ตัวแปร              ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)  Sig. 
ความสัมพันธ์ระหว่าง     0.49    0.00* 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความตั้งใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ที่  0.69 ถือว่า 
มีความสัมพันธ์ระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด  
มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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หยวน (ประมาณ 23,618 – 34,018 บาท) มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เท่ากับ 3.95 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมากกว่า 8,544 หยวน (ประมาณ 44,428 บาท) มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เท่ากับ 
3.92 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,543 – 8,543 หยวน (ประมาณ 43,023 – 44,423 บาท) มีค่าเฉลี่ยของความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เท่ากับ 3.67 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดว่า ลักษณะทางประชากรที่
แตกต่างกัน จ าแนกตามรายได้ จะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (Post-hoc Comparison) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6,543 – 8,543 หยวน (ประมาณ 43,023 – 44,423 บาท) มีค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต่ ากว่า 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 2,540 หยวน (ประมาณ 13,200 บาท) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4,542 – 6,542 หยวน 
(ประมาณ 23,618 – 34,018 บาท) และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 8,544 หยวน (ประมาณ 44,428 บาท) 
 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 จากการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ที่ 0.49 
ถือว่ามีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

ตัวแปร              ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)  Sig. 
ความสัมพันธ์ระหว่าง     0.49    0.00* 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความตั้งใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ที่  0.69 ถือว่า 
มีความสัมพันธ์ระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด  
มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ตัวแปร             ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)             Sig. 
ความสัมพันธ์ระหว่าง     0.69    0.00* 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัว เพ่ือวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระด้วยกัน ถึงความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) โดยใช้สถิติที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระด้วยกันเอง (Tolerance) และค่า VIF (Variance Inflation Factor) 

 
Model      Collinearity Statistic 

 Tolerance       VIF  
(Constant) 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร       .59     1.69 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด       .59     1.69 
  
 จากการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีค่า Tolerance มากกว่า .20 ส่วนค่า VIF ของตัวแปร
อิสระแต่ละตัวมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเองมีปริมาณไม่สูงมากจน
ท าให้เกิดปัญหา หากตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเองสูงจะส่งผลให้อ านาจพยากรณ์ค่าตัวแปรตามลดน้อยลง 
โดยค่าที่ยอมรับได้ที่แนะน าโดย (Druckman, 2005) คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ .75 ดังนั้นจึงสามารถท าการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณได้ 
 

สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด มีอิทธิพลร่วมกันต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

จากการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว ได้แก่ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด สามารถร่วมอธิบายการแปรผันของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพได้
ร้อยละ 48 (Adjusted R^2 = 0.48) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอ่ืนให้คงที่แล้ว พบว่า มีตัวแปร
อิสระเพียงตัวเดียวที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ ปัจจัย  
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ส่วนประสมทางการตลาด (β = 0.63) ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการถดถอยเชิงพหุของสมการที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

ตัวแปรอิสระ       b                         β  t     Sig. 
1. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  0.10  0.09  1.88  0.06 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ         
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  0.91  0.63  13.40  0.00* 
Adjusted R2 = 0.48, F=181.43, sig = 0.00* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ความแตกต่างของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของกลุ่มชาวจีน ยุคนิวนอร์มอล จ าแนกตามลักษณะ
ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.1 เพศ ที่แตกต่างกันจะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในปัจจุบันภายใต้การ
ด ารงชีวิตแบบใหม่ หรือ ‘ความปกติใหม่’ (New Normal) หลังจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ท าให้มนุษย์ตระหนักถึงปัญหาการดูแลสุขภาพของตนเอง และมีความต้องการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึ้น 
โดยไม่แบ่งแยกเพศ ดังนั้น เพศ จึงไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วารี สุทักษิณา (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยาในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า เพศ ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อยาในร้านขายยาแผนปจจุบันใน
เขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  

1.2 อายุ ที่แตกต่างกันจะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ที่กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน นักการ
ตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างของการจ าแนกแบ่งส่วนทางการตลาด 
เพ่ือช่วยในการค้นหาความต้องการของตลาดส่วนเล็ก Niche Market  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) จากงานวิจัย
พบว่า เพศหญิง และเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.25 ที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์สุขภาพมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณย์รดา พัฒนศศิรัฐกุล (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางของนักศึกษาชาวจีน ผลการศึกษาพบว่า อายุ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางที่
แตกต่างกัน  
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ส่วนประสมทางการตลาด (β = 0.63) ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการถดถอยเชิงพหุของสมการที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

ตัวแปรอิสระ       b                         β  t     Sig. 
1. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  0.10  0.09  1.88  0.06 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ         
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  0.91  0.63  13.40  0.00* 
Adjusted R2 = 0.48, F=181.43, sig = 0.00* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ความแตกต่างของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของกลุ่มชาวจีน ยุคนิวนอร์มอล จ าแนกตามลักษณะ
ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.1 เพศ ที่แตกต่างกันจะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในปัจจุบันภายใต้การ
ด ารงชีวิตแบบใหม่ หรือ ‘ความปกติใหม่’ (New Normal) หลังจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ท าให้มนุษย์ตระหนักถึงปัญหาการดูแลสุขภาพของตนเอง และมีความต้องการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึ้น 
โดยไม่แบ่งแยกเพศ ดังนั้น เพศ จึงไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วารี สุทักษิณา (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยาในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า เพศ ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อยาในร้านขายยาแผนปจจุบันใน
เขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  

1.2 อายุ ที่แตกต่างกันจะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ที่กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน นักการ
ตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างของการจ าแนกแบ่งส่วนทางการตลาด 
เพ่ือช่วยในการค้นหาความต้องการของตลาดส่วนเล็ก Niche Market  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) จากงานวิจัย
พบว่า เพศหญิง และเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.25 ที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์สุขภาพมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณย์รดา พัฒนศศิรัฐกุล (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางของนักศึกษาชาวจีน ผลการศึกษาพบว่า อายุ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางที่
แตกต่างกัน  

1.3 การศึกษา ที่แตกต่างกันจะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ท าให้
ผู้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2539) จากงานวิจัยพบว่า 
กลุ่มชาวจีนส่วนมากมีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคแตกต่างกัน  

1.4 อาชีพ ที่แตกต่างกันจะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน  เนื่องจากอาชีพที่มีความ
แตกต่างกันย่อมมีความคิด อุดมการณ์ ค่านิยม แตกต่าง กันไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีวรรณ บัวเผื่อน 
(2561) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการมา
ท่องเที่ยวประเทศไทย : กรณีศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการมาท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน  

1.5 รายได้ ที่แตกต่างกันจะมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน เนื่องจาก รายได้เป็นปัจจัยที่
ก าหนดความต้องการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ และพฤติกรรมของคน รายได้จะเป็นตัวชี้ความสามารถในการ
ช าระสินค้าหรือไม่มีความสามารถในการช าระสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ อารียวงศ์สถิตย์ 
(2563) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากร้านขายยาของผู้บริโภคในจังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ผลต่อการตัดสินใจซื้อยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากร้านขายยาของผู้บริโภคในจังหวัดนครนายกแตกต่างกัน 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อภิปรายผลได้ดังนี้ 

จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวก  
กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ที่ 0.49 
ถือว่ามีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ แซลมวล แอล.เบรกเกอร์ ที่ให้
ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร โดยจ าแนกตามพฤติกรรมของการเปิดรับข่าวสารว่า 1.  การแสวงหาข้อมูล 
(Information Seeking) หมายถึง การที่บุคคลเปิดรับสื่อ เพ่ือแสวงหาข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่มีความคล้ายคลึง
กับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง 2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) หมายถึง บุคคลเปิดรับสื่อ เพ่ือ
แสวงหาข้อมูลที่ตนเองมีความสนใจ มากกว่าการเปิดรับข่าวสารในเรื่องทั่ว ๆ ไป 3.  การเปิดรับประสบการณ์ 
(Experience Receptivity) หมายถึง บุคคลเปิดรับสื่อเพ่ือการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนเองสนใจ และเพ่ือความ
สบายใจทางอารมณ์ (Samuel & Becker, 1978) จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มชาว
จีนมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก หมายถึงกลุ่มชาวจีนมีการเปิดรับ
สื่อประเภทบุคคลมากขึ้น โดยเปิดรับข่าวสารผ่านสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้มีการเปิดรับสื่อประเภทออนไลน์
มากขึ้นผ่านช่องทาง WeChat จากแนวโน้มการเปิดรับข่าวสารในเชิงบวกนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนจีนมีพฤติกรรม
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การรับข่าวสารส่งจะผลไปถึงความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาลักษณ์ จันทร์สุกรี 
(2019) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจเพ่ือ
สังคม ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารธุรกิจเพ่ือสังคม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
เพ่ือสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อภิปราย
ผลได้ดังนี้ 

จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์
สุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ที่ 0.69 ถือว่ามีความสัมพันธ์ระดับสูง 
มีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ  Kotler และ Armstrong ที่กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) คือ ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ โดยมีองค์กร หรือผู้ขาย น ามาปรับ
ใช้ร่วมกันเพ่ือท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด และตอบสนองต่อความพึงพอใจต่อความต้องการของลูกค้า  
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  (Target Marketing) เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ Product Price Place และ 
Promotion หรือเรียกว่า 4Ps (Kotler & Armstrong, 2004) จากการวิจัยพบว่ากลุ่มชาวจีน ให้ระดับความส าคัญ
ในด้านของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์เชิงบวก หมายถึง กลุ่มชาวจีนให้ความส าคัญกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดมากขึ้น ท าให้ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มชาวจีนให้
ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เช่น มีเครื่องหมาย อย.รับรอง มีความสะอาด และปลอดภัย เป็นหลัก ด้าน
ราคากลุ่มชาวจีนให้ความส าคัญในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย 
กล่าวคือ ในกรณีของผู้ประกอบธุรกิจพ่อค้าแม่ค้า ที่ซื้อของกลับไปขายต่อ หรือซื้อกลับไปฝากที่ประเทศจีน การ
ขนส่งเหล่านี้ต้องค านึงถึงขนาด และน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ ว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหน ในด้านของช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มชาวจีนให้ความส าคัญในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับการเดินทางสะดวกสามารถ
เข้าถึงร้านค้าได้ง่าย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มชาวจีนต้องการความสะดวกสบายให้การซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ และในด้าน
ของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด กลุ่มชาวจีนให้ความส าคัญในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับการที่มีส่วนลด 
ส าหรับซื้อผลิตภัณฑ์จ านวนมาก แสดงให้เห็นถึงปริมาณความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลุ่มชาวจีนมี
จ านวนมาก และต้องการราคาที่คุ้มค่าส าหรับตัวเองมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัทธมน เดชประภัสสร 
(2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต 

4. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพล
ร่วมกันต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถอภิปรายได้ดังนี้  

จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว ได้แก่ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด สามารถร่วมอธิบายการแปรผันของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพได้
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การรับข่าวสารส่งจะผลไปถึงความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาลักษณ์ จันทร์สุกรี 
(2019) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจเพ่ือ
สังคม ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารธุรกิจเพ่ือสังคม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
เพ่ือสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อภิปราย
ผลได้ดังนี้ 

จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์
สุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ที่ 0.69 ถือว่ามีความสัมพันธ์ระดับสูง 
มีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ  Kotler และ Armstrong ที่กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) คือ ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ โดยมีองค์กร หรือผู้ขาย น ามาปรับ
ใช้ร่วมกันเพ่ือท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด และตอบสนองต่อความพึงพอใจต่อความต้องการของลูกค้า  
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  (Target Marketing) เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ Product Price Place และ 
Promotion หรือเรียกว่า 4Ps (Kotler & Armstrong, 2004) จากการวิจัยพบว่ากลุ่มชาวจีน ให้ระดับความส าคัญ
ในด้านของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์เชิงบวก หมายถึง กลุ่มชาวจีนให้ความส าคัญกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดมากขึ้น ท าให้ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มชาวจีนให้
ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เช่น มีเครื่องหมาย อย.รับรอง มีความสะอาด และปลอดภัย เป็นหลัก ด้าน
ราคากลุ่มชาวจีนให้ความส าคัญในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย 
กล่าวคือ ในกรณีของผู้ประกอบธุรกิจพ่อค้าแม่ค้า ที่ซื้อของกลับไปขายต่อ หรือซื้อกลับไปฝากที่ประเทศจีน การ
ขนส่งเหล่านี้ต้องค านึงถึงขนาด และน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ ว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหน ในด้านของช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มชาวจีนให้ความส าคัญในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับการเดินทางสะดวกสามารถ
เข้าถึงร้านค้าได้ง่าย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มชาวจีนต้องการความสะดวกสบายให้การซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ และในด้าน
ของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด กลุ่มชาวจีนให้ความส าคัญในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับการที่มีส่วนลด 
ส าหรับซื้อผลิตภัณฑ์จ านวนมาก แสดงให้เห็นถึงปริมาณความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลุ่มชาวจีนมี
จ านวนมาก และต้องการราคาที่คุ้มค่าส าหรับตัวเองมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัทธมน เดชประภัสสร 
(2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต 

4. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพล
ร่วมกันต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถอภิปรายได้ดังนี้  

จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว ได้แก่ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด สามารถร่วมอธิบายการแปรผันของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

ร้อยละ 48 (Adjusted R2 = 0.48) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอ่ืนให้คงที่แล้ว พบว่า มีตัวแปร
อิสระเพียงตัวเดียวที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด (β = 0.63) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านการเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมของกลุ่มชาวจีนมีการเปิดรับข่าวประเภทสื่อบุคคลมากกว่าประเภท
สื่อออนไลน์ โดนสื่อบุคคลที่กลุ่มชาวจีนเปิดรับมากท่ีสุดคือสมาชิกในครอบครัว และประเภทสื่อออนไลน์ที่กลุ่มชาว
จีนเปิดรับมากท่ีสุดคือ WeChat โดยพบว่าการเปิดรับทั้งสื่อบุคคลและสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพราะฉะนั้นหากผู้ประกอบการต้องการน าเสนอข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์สินค้าเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพควรมุ่งเน้นกลุ่มชาวจีนที่ เปิดรับจากข่าวสารจากสมาชิกในครอบครัว และ WeChat  
เป็นหลัก 

2. ด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลุ่มชาวจีนมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับส่วนผสม
ทางการตลาด 4P ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่กลุ่มชาวจีนให้ความส าคัญมากที่สุด โดยให้ความส าคัญกับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตัวผลิตภัณฑ์ต้องมีเครื่องหมายรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) และความน่าเชื่อถือ
ของร้านที่ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กลุ่มชาวจีนให้ความส าคัญมากที่สุดด้วยเช่นกัน และด้านราคา 
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลุ่มชาวจีนให้ความส าคัญรองลงมาจากด้านผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มชาวจีนให้ความส าคัญกับความ
คุ้มค่ามากท่ีสุด โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีความเหมาะสมกับราคาท่ีจ่ายไป 
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การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 1) เพ่ือศึกษาโลกทัศน์ในการใช้ข้อมูล
ของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 2) เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธุ์  และ 3) เพ่ือศึกษาศักยภาพและโอกาสของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยกลุ่มตัวอย่าง
จากการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งหมด 50 คน และใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็น
แนวทางในการศึกษา นอกจากนี้ มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลสถิติของจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์มีโลกทัศน์ต่อการใช้ข้อมูลว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก
ต่อการวางแผนการลงทุน และอาจมีข้อเสียหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องแม่นย า หรือข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล 2) จ านวน
ประชากรกับข้อมูลสถิติการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับมาก เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของจ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติสุขภาพและ
ข้อมูลสถิติการคลัง ยกเว้นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรกับจ านวนภาษีรวมที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับน้อย ในขณะที่ จ านวนประชากรกับ
ข้อมูลสถิติเกษตรและประมงมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ในระดับน้อย แสดงให้เห็นว่า จ านวนประชากรในแต่ละอ าเภอไม่ได้ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ของอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และฝายคอนกรีต และ 3) ศักยภาพของชุมชนประกอบด้วย
การมีทักษะพ้ืนฐานทางดิจิตอลและนโยบายการสนับสนุนจากทางภาครัฐ โอกาสของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูล
ร้อยแก่นสารสินธุ์ คือการเข้าใจพ้ืนที่ของตนเองมากยิ่งข้ึน ทั้งในด้านสุขภาพ ด้านการผลิต และด้านสิ่งแวดล้อม 

 
ค าส าคัญ :  โลกทัศน์, ความเชื่อมโยงของข้อมูล, ศักยภาพ, โอกาส, ร้อยแก่นสารสินธุ์ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 1) เพ่ือศึกษาโลกทัศน์ในการใช้ข้อมูล
ของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 2) เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธุ์  และ 3) เพ่ือศึกษาศักยภาพและโอกาสของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยกลุ่มตัวอย่าง
จากการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งหมด 50 คน และใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็น
แนวทางในการศึกษา นอกจากนี้ มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลสถิติของจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์มีโลกทัศน์ต่อการใช้ข้อมูลว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก
ต่อการวางแผนการลงทุน และอาจมีข้อเสียหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องแม่นย า หรือข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล 2) จ านวน
ประชากรกับข้อมูลสถิติการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับมาก เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของจ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติสุขภาพและ
ข้อมูลสถิติการคลัง ยกเว้นความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรกับจ านวนภาษีรวมที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับน้อย ในขณะที่ จ านวนประชากรกับ
ข้อมูลสถิติเกษตรและประมงมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ในระดับน้อย แสดงให้เห็นว่า จ านวนประชากรในแต่ละอ าเภอไม่ได้ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ของอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และฝายคอนกรีต และ 3) ศักยภาพของชุมชนประกอบด้วย
การมีทักษะพ้ืนฐานทางดิจิตอลและนโยบายการสนับสนุนจากทางภาครัฐ โอกาสของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูล
ร้อยแก่นสารสินธุ์ คือการเข้าใจพ้ืนที่ของตนเองมากยิ่งข้ึน ทั้งในด้านสุขภาพ ด้านการผลิต และด้านสิ่งแวดล้อม 

 
ค าส าคัญ :  โลกทัศน์, ความเชื่อมโยงของข้อมูล, ศักยภาพ, โอกาส, ร้อยแก่นสารสินธุ์ 

Abstract 
 

This research is a qualitative research with objectives as follows: 1) to study the 
worldview in using data of people in Roi Kaen Sar Sin Province, 2) to analyze the linkage of 
data in Roi Kaen Sar Sin Province and 3) to study the potential and opportunities of the 
community in using the Roi Kaen Sar Sin database. The sample group is selected by specific 
method, a total of 50 people, and a participatory action research process was used as a 
guide for the study. In addition, there is an analysis of the linkage of the statistical data of 
Roi Kaen Sar Sin Province. 

The results of the research revealed that 1) people in Roi Kaen Sar Sin Province have 
a worldview of using information that is very useful for investment planning and there may be 
disadvantages if the information is inaccurate. 2) There is a statistically significant correlation 
between population and educational data at the 0.01 level with a high correlation coefficient 
as the relationship of population to health statistics and fiscal statistics. Except for the 
relationship between population and total tax, there is a statistically significant correlation at 
0.01 with a low correlation coefficient. While population and agricultural and fisheries statistics 
are statistically significant at the 0.05 level with a low correlation coefficient. The results show 
that the population of each district did not affect the increase or decrease of medium-sized 
reservoirs, small reservoirs, and concrete weirs. 3) Community potential consists of basic digital 
skills and government support policies. Community Opportunity to use Roi Kaen Sar Sin 
Database is to understand your own space more in terms of health, production and the 
environment. 
 
Keywords :  worldview, correlation, potential, opportunities, Roi Kaen Sar Sin. 
 
บทน า 
 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม 
และจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมด้วยฐานข้อมูล (Knowledge-
Based Economy and Society) จึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ อาทิ สถิติประชากรศาสตร์
ประชากรและเคหะ สถิติแรงงาน สถิติการศึกษา เพ่ือเผยแพร่ในรูปแบบรายงานประจ าปี (ส านักงานสถิติ
จังหวัดร้อยเอ็ด. 2564 : 5 - 13) 
 อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวยังขาดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ดังที่ สาครรัตน์ นักปราชญ์และคัดนางค์ จามะริก (2559) ชี้ให้เห็นว่า การจัดการข้อมูลที่มีมากมายมหาศาล
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เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องสามารถคัดกรอง วิเคราะห์ แยกแยะ และเชื่อมโยงข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพ่ือการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (สาครรัตน์ นักปราชญ์และคัคนางค์ จามะริก. 2559 : 553-583) 
 อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลส่งผลให้การใช้ประโยชน์ของคนในพ้ืนที่ยังมีความ
จ าเป็นที่จะต้องท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูล ให้สอดคล้องกับคนในท้องถิ่น ดังที่ปริญ รสจันทร์ 
(2563) กล่าวว่าชาวอีสานมีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมยังชีพ ก่อนจะปรับตัวสู่การเป็นสังคมที่มุ่งผลิต
เพ่ือค้าขาย จึงยังมีความก้ ากึ่งระหว่างโลกทัศน์ในการเปิดรับและใช้ข้อมูลทั้งแบบเก่า และแบบใหม่ คือยังเป็น
สังคมท่ีมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกลุ่มอย่างเข้มข้น แต่ในขณะเดียวกันยังเปิดรับและใช้ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ 
ตามรสนิยมของตนเองเช่นกัน (ปริญ รสจันทร์. 2563 : 43 – 71) 
 อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาทางเทคโนโลยีจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับวิธีการมองโลกหรือโลกทัศน์ที่
คนในพ้ืนที่มีต่อสิ่งรอบตัว ดังที่ สัญญา สะสอง (2553) ให้ความหมายเกี่ยวกับโลกทัศน์ไว้ว่าโลกทัศน์ 
(Worldviews) คือ ผลรวมของแนวคิดมนุษย์ที่มีต่อโลก มนุษย์ จักรวาล และธรรมชาติ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสู่วิธี
ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวคิดนั้น (สัญญา สะสอง. 2553 : 6 – 7) ซึ่งเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับท้องถิ่นย่อม
สร้างความพร้อม ความสามารถ ของท้องถิ่น หรือเรียกรวม ๆ ว่าศักยภาพและสร้างโอกาสการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ไอ หอมนาน. 2557 : 3 - 4) 
 ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลในท้องถิ่นเรียกว่าร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊ก
เดต้าเพ่ือหาศักยภาพและโอกาสของชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และที่สุดแล้ว
เพ่ือตอบค าถามว่าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลในรูปแบบใดจึงจะมีความเหมาะสมสอดคล้องต่อคน
ในพ้ืนที่มากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาโลกทัศน์ในการใช้ข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
2. เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  
3. เพ่ือศึกษาศักยภาพและโอกาสของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 

 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง รวมทั้งหมด 50 คน ประกอบด้วย 
กลุ่มผู้รู้ (Key Informant) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานสถิติจังหวัด นักวิชาการ จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จังหวัด
ละ 5 คน รวมจ านวน 20 คน  กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informant) ได้แก่ ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธุ์ ผู้น าชุมชน จังหวัดละ 5 คน รวมจ านวน 20 คน ประชาชนทั่วไป (General Informant) ได้แก่ 
ประชาชนในเขตจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 3 คน จังหวัดขอนแก่น 2 คน จังหวัดมหาสารคาม 2 
คน จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 คน รวมจ านวน 10 คน 
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เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องสามารถคัดกรอง วิเคราะห์ แยกแยะ และเชื่อมโยงข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพ่ือการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (สาครรัตน์ นักปราชญ์และคัคนางค์ จามะริก. 2559 : 553-583) 
 อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลส่งผลให้การใช้ประโยชน์ของคนในพ้ืนที่ยังมีความ
จ าเป็นที่จะต้องท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูล ให้สอดคล้องกับคนในท้องถิ่น ดังที่ปริญ รสจันทร์ 
(2563) กล่าวว่าชาวอีสานมีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมยังชีพ ก่อนจะปรับตัวสู่การเป็นสังคมที่มุ่งผลิต
เพ่ือค้าขาย จึงยังมีความก้ ากึ่งระหว่างโลกทัศน์ในการเปิดรับและใช้ข้อมูลทั้งแบบเก่า และแบบใหม่ คือยังเป็น
สังคมท่ีมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกลุ่มอย่างเข้มข้น แต่ในขณะเดียวกันยังเปิดรับและใช้ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ 
ตามรสนิยมของตนเองเช่นกัน (ปริญ รสจันทร์. 2563 : 43 – 71) 
 อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาทางเทคโนโลยีจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับวิธีการมองโลกหรือโลกทัศน์ที่
คนในพ้ืนที่มีต่อสิ่งรอบตัว ดังที่ สัญญา สะสอง (2553) ให้ความหมายเกี่ยวกับโลกทัศน์ไว้ว่าโลกทัศน์ 
(Worldviews) คือ ผลรวมของแนวคิดมนุษย์ที่มีต่อโลก มนุษย์ จักรวาล และธรรมชาติ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสู่วิธี
ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวคิดนั้น (สัญญา สะสอง. 2553 : 6 – 7) ซึ่งเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับท้องถิ่นย่อม
สร้างความพร้อม ความสามารถ ของท้องถิ่น หรือเรียกรวม ๆ ว่าศักยภาพและสร้างโอกาสการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ไอ หอมนาน. 2557 : 3 - 4) 
 ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลในท้องถิ่นเรียกว่าร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊ก
เดต้าเพ่ือหาศักยภาพและโอกาสของชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และที่สุดแล้ว
เพ่ือตอบค าถามว่าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลในรูปแบบใดจึงจะมีความเหมาะสมสอดคล้องต่อคน
ในพ้ืนที่มากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาโลกทัศน์ในการใช้ข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
2. เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  
3. เพ่ือศึกษาศักยภาพและโอกาสของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 

 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง รวมทั้งหมด 50 คน ประกอบด้วย 
กลุ่มผู้รู้ (Key Informant) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานสถิติจังหวัด นักวิชาการ จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จังหวัด
ละ 5 คน รวมจ านวน 20 คน  กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informant) ได้แก่ ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดร้อยแก่น
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลสถิติจากฐานข้อมูลส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ฐานข้อมูล
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รายงานการวิจัยจะเป็นแบบพรรณนาวิเคราะห์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูล
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โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation หรือ Pearson product-moment correlation) 
เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้หาขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ สามารถ
ค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร x  และตัวแปร y  ได้ดังสูตรต่อไปนี้  
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โดยที่  r   คือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 x   คือตัวแปรที่ 1 
 x   คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวแปรที่ 1 

y   คือตัวแปรที่ 2 
y   คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวแปรที่ 2 
การทดสอบนัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ใช้สถิติทดสอบที  (t-test) ซึ่ งมีสูตรว่า 
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 โดยมีสมมติฐานว่าตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นเมื่อการทดสอบมี

นัยส าคัญ จึงแปลความหมายได้ว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่างจากศูนย์) 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ความหมายคือ 1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวก แสดง
ว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นลบ แสดงว่าตัวแปรทั้งสอง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม การแปลความหมายว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด 
ได้มีนักสถิติก าหนดช่วงของค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้หลายแบบ ในงานวิจัยนี้ได้แปลความหมายโดยใช้
ตารางของ Best (1977 : 240) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ 

0.81 – 1.00 มีความสัมพันธ์กันมาก 
0.51 – 0.80 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
0.21 – 0.50 มีความสัมพันธ์กันน้อยหรือต่ า 
0.01 - 0.20 มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก 

0.00 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 

    5) สะท้อนองค์ความรู้ ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
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    5) สะท้อนองค์ความรู้ ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 
 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า เพ่ือหาศักยภาพและ

โอกาสของชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์
ประกอบด้วย 1) เพ่ือศึกษาโลกทัศน์ในการใช้ข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 2) เพ่ือวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงของข้อมูลในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์   3) เพ่ือศึกษาศักยภาพและโอกาสของชุมชนในการ
ใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยมีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. โลกทัศน์ในการใช้ข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 พ้ืนฐานของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์มาจากสังคมเกษตรกรรมที่มีการผลิตเพ่ือยังชีพเป็น
หลัก โดยต้องปรับตัวท ามาหากินตามฤดูกาลวิถีชีวิตเช่นนี้ ส่งผลต่อโลกทัศน์อย่างลึกซึ้ง เช่นชีวิตในอดีตที่ฝาก
อนาคตไว้กับธรรมชาติซึ่งเป็นพลังที่ยากแก่การควบคุมท าให้ต้องสมยอมและนอบน้อมต่อธรรมชาติ โดย
สะท้อนออกมาในจารีตประเพณี และวิถีชีวิต เช่น การตั้งถิ่นฐานที่ต้องปรับตัวให้กับสภาพที่ราบสูงจึงต้องอยู่
บนเนินเพ่ือหนีน้ า การอยู่บนเนินเดียวกันส่งผลให้เกิดการเกาะกลุ่มและพ่ึงพาอาศัยกันเป็นอย่างสูง ระบบญาติ
พ่ีน้องจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยสิ่งที่จรรโลงความเป็นสังคมเครือญาติไว้ได้คือพ่ึงพาอาศัยกัน และการ
ปฏิบัติตนไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกลุ่มอย่างเข้มข้นเพ่ือสร้างบรรทัด
ฐานการปฏิบัติตนของคนในสังคมผ่านการติฉินนินทาผู้ที่ปฏิบัติตนแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในละแวกบ้านเรือน
ของตน ผู้คนไม่กล้าท าอะไรใหม่ ๆ ต้องการรูปแบบที่แน่นอนของชีวิต ค าว่า ฮีต คอง อันหมายถึงแนวทางการ
ด าเนินชีวิตจึงถูกก าหนดขึ้นเพ่ือประคองชีวิตให้อยู่กับร่องรอย ในชีวิตเช่นนี้การตัดสินใจใด ๆ จะต้องตรวจตรา
การตัดสินใจของเพ่ือนบ้าน หรือรับฟังทัศนะของคนในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือป้องกันการนินทามากกว่าเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจในฐานะปัจเจก    
 วิถีชีวิตเช่นนี้ด าเนินมาจนราว พ.ศ. 2500 นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงสงคราม
เย็นได้ท าให้การผลิตเพ่ือขายพืชทางเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย ปอ มันส าปะหลัง ได้ท าให้ชีวิตของคนเริ่มเปลี่ยน
ไปสู่การผลิตเพ่ือค้าขาย และเม่ือราว พ.ศ. 2540 ผู้คนได้เปลี่ยนไปสู่สังคมของผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่มีการ
ลงทุนมากยิ่งขึ้น วิถีชีวิตของครัวเรือนในแต่ละชุมชนเริ่มมีความแตกต่างกัน เช่น บ้านเก่าน้อย ต าบลไพศาล 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด หลายครัวเรือนเลิกอาชีพการท าเกลือสินเธาว์แล้วหันไปท าอาชีพค้าขายหรือ
ลงทุนอื่น ๆ บ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และบ้านนากระตึบ ต าบลท่าม่วง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้คนจากสองชุมชนนี้ได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับการมีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้า
มาตั้งในพ้ืนที่ หลายครัวเรือนกลายมาเป็นผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการหอพัก หลายครอบครัวท างาน
กับมหาวิทยาลัย ในขณะที่หลายครอบครัวเลือกที่จะขายที่ดินเพ่ือน าเงินไปสร้างชีวิตใหม่ หรือในกรณีชาวบ้าน
โพนพอุง ต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่หลายครัวเรือนเลือกปลูกข้าวหอมมะลิเพ่ือขาย
เพียงอย่างเดียวแล้วน ารายได้ไปซื้อข้าวเหนียวเพ่ือบริโภค ในขณะที่ชาวบ้านบุ่งเลิศ ต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี 
จังหวัดร้อยเอ็ด มุ่งพัฒนาตนเองให้กลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว  และบ้านกุดลิง ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า 
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จังหวัดกาฬสินธุ์ มีกิจการสวนยางพารา ไร่อ้อย และไรมันส าปะหลัง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แต่ละครัวเรือนต้อง
ตัดสินใจด้วยตนเองเป็นหลัก เพราะในชุมชนหนึ่ง ๆ มีรูปแบบของชีวิตที่หลากหลายมากกว่าอดีต 
 สภาพความหลากหลายในกิจการของครัวเรือนส่งผลให้โลกทัศน์การรับและใช้ข้อมูลข่าวสาร
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ครัวเรือนที่เป็นเจ้าของนาข้าวในบ้านบุ่งเลิศ ต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ดย่อมสนใจและรับรู้ข่าวราคาข้าวอย่างลึกซึ้งกว่าครัวเรือนที่ค้าขายผ้าไหม หรือครัวเรือนที่ท าธุรกิจ
หอพักที่บ้านท่าม่วง และบ้านนากระตึบย่อมติดตามข่าวสารจ านวนนักศึกษาจากเว็บไซด์มหาวิทยาลัยด้วย
ความรู้สึกที่แตกต่างจากครัวเรือนเคียงกันที่ท าไร่อ้อย เป็นต้น ในภาวะเช่นนี้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารจึงมี
ความหลากหลายแปรไปตามอาชีพการงานของแต่ละครัวเรือนมากยิ่งข้ึน (ปริญ รสจันทร์. 2563 : 43 – 71) 
 อย่างไรก็ดี ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รูปแบบการรับและใช้ข้อมูลข่าวสารจึงยังมีความก้ ากึ่ง
ระหว่างโลกทัศน์ในการเปิดรับและใช้ข้อมูลทั้งแบบเก่า และแบบใหม่ คือยังเป็นสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภายในกลุ่มอย่างเข้มข้น แต่ในขณะเดียวกันยังเปิดรับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ตามความสนใจของตนเองเนื่องจาก
รูปแบบสังคมหมู่บ้านที่พัฒนามาจากความเป็นเครือญาติที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กันในเรื่ องต่าง ๆ เช่น
ประเพณีพิธีกรรมหรืองานในโอกาสต่าง ๆ ส่งผลให้รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแบบเดิมยังคงปรากฏ
อยู่ แต่ผู้คนจะเปลี่ยนการเปรียบเทียบแบบแผนทางการผลิตมาเป็นการเปรียบเทียบด้านการบริโภค เช่น การมี
บ้านที่น่าอยู่ การมีรถยนต์ ตลอดจนการมีเครื่องใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือเป็นต้น 
 คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์มีโลกทัศน์ต่อการใช้ข้อมูลทั้งสองแบบนี้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่าง
มากต่อการวางแผนการลงทุน และอาจมีข้อเสียหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องแม่นย า หรือข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล ซึ่งใน
ระบบการรับส่งข้อมูลแบบเดิมนั้น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแม่นย า หรือข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลหมายถึงการถูกนินทาว่า
ร้าย แต่ในปัจจุบันนั้นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแม่นย า หรือข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลอาจหมายถึงการสูญเสียทรัพย์สินจาก
มิจฉาชีพได้ 

2. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลและพฤติกรรมของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยพิจารณาความสัมพันธ์

ของจ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 
ตารางที่ 2 

ข้อมูลสถิติการศึกษา 
จ านวนประชากร 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 
จ านวนโรงเรียนทั้งหมด 0.856** 0.000 
จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 0.846** 0.000 

จ านวนครูทั้งหมด 0.852** 0.000 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 0.924** 0.000 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



75

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีกิจการสวนยางพารา ไร่อ้อย และไรมันส าปะหลัง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แต่ละครัวเรือนต้อง
ตัดสินใจด้วยตนเองเป็นหลัก เพราะในชุมชนหนึ่ง ๆ มีรูปแบบของชีวิตที่หลากหลายมากกว่าอดีต 
 สภาพความหลากหลายในกิจการของครัวเรือนส่งผลให้โลกทัศน์การรับและใช้ข้อมูลข่าวสาร
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ครัวเรือนที่เป็นเจ้าของนาข้าวในบ้านบุ่งเลิศ ต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ดย่อมสนใจและรับรู้ข่าวราคาข้าวอย่างลึกซึ้งกว่าครัวเรือนที่ค้าขายผ้าไหม หรือครัวเรือนที่ท าธุรกิจ
หอพักที่บ้านท่าม่วง และบ้านนากระตึบย่อมติดตามข่าวสารจ านวนนักศึกษาจากเว็บไซด์มหาวิทยาลัยด้วย
ความรู้สึกที่แตกต่างจากครัวเรือนเคียงกันที่ท าไร่อ้อย เป็นต้น ในภาวะเช่นนี้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารจึงมี
ความหลากหลายแปรไปตามอาชีพการงานของแต่ละครัวเรือนมากยิ่งข้ึน (ปริญ รสจันทร์. 2563 : 43 – 71) 
 อย่างไรก็ดี ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รูปแบบการรับและใช้ข้อมูลข่าวสารจึงยังมีความก้ ากึ่ง
ระหว่างโลกทัศน์ในการเปิดรับและใช้ข้อมูลทั้งแบบเก่า และแบบใหม่ คือยังเป็นสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภายในกลุ่มอย่างเข้มข้น แต่ในขณะเดียวกันยังเปิดรับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ตามความสนใจของตนเองเนื่องจาก
รูปแบบสังคมหมู่บ้านที่พัฒนามาจากความเป็นเครือญาติที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กันในเรื่ องต่าง ๆ เช่น
ประเพณีพิธีกรรมหรืองานในโอกาสต่าง ๆ ส่งผลให้รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแบบเดิมยังคงปรากฏ
อยู่ แต่ผู้คนจะเปลี่ยนการเปรียบเทียบแบบแผนทางการผลิตมาเป็นการเปรียบเทียบด้านการบริโภค เช่น การมี
บ้านที่น่าอยู่ การมีรถยนต์ ตลอดจนการมีเครื่องใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือเป็นต้น 
 คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์มีโลกทัศน์ต่อการใช้ข้อมูลทั้งสองแบบนี้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่าง
มากต่อการวางแผนการลงทุน และอาจมีข้อเสียหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องแม่นย า หรือข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล ซึ่งใน
ระบบการรับส่งข้อมูลแบบเดิมนั้น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแม่นย า หรือข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลหมายถึงการถูกนินทาว่า
ร้าย แต่ในปัจจุบันนั้นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแม่นย า หรือข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลอาจหมายถึงการสูญเสียทรัพย์สินจาก
มิจฉาชีพได้ 

2. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลและพฤติกรรมของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยพิจารณาความสัมพันธ์

ของจ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 
ตารางที่ 2 

ข้อมูลสถิติการศึกษา 
จ านวนประชากร 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 
จ านวนโรงเรียนทั้งหมด 0.856** 0.000 
จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 0.846** 0.000 

จ านวนครูทั้งหมด 0.852** 0.000 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 0.924** 0.000 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติการศึกษา 
ประกอบด้วย จ านวนโรงเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนครู จ านวนนักเรียน ผลการวิจัยพบว่าจ านวนประชากร
กับจ านวนโรงเรียนมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 กล่าวคือ จ านวนประชากรมี
ความสัมพันธ์กับจ านวนโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Pearson Correlation) เท่ากับ 0.856 มีค่าความสัมพันธ์ในระดับมาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

จ านวนประชากรกับจ านวนห้องเรียนมีค่า  Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 
กล่าวคือ จ านวนประชากรมีความสัมพันธ์กับจ านวนโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ 0.846 มีค่าความสัมพันธ์ในระดับมาก และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

จ านวนประชากรกับจ านวนครูมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 กล่าวคือ 
จ านวนประชากรมีความสัมพันธ์กับจ านวนโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ 0.852 มีค่าความสัมพันธ์ในระดับมาก และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

จ านวนประชากรกับจ านวนนักเรียนมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 กล่าวคือ 
จ านวนประชากรมีความสัมพันธ์กับจ านวนโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ 0.924 มีค่าความสัมพันธ์ในระดับมาก และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

ตารางที่ 3 

ข้อมูลสถิติสุขภาพ 
จ านวนประชากร 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 
จ านวนโรงพยาบาลรัฐบาล 0.724** 0.000 
จ านวนโรงพยาบาลเอกชน 0.779** 0.000 
จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล 
0.788** 0.000 

จ านวนคลินิกทุกประเภท 0.886** 0.000 
จ านวนแพทย์ 0.858** 0.000 

จ านวนทันตแพทย์ 0.882** 0.000 
จ านวนเภสัชกร 0.913** 0.000 
จ านวนพยาบาล 0.877** 0.000 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติสุขภาพ 
ประกอบด้วย จ านวนโรงพยาบาลรัฐบาล จ านวนโรงพยาบาลเอกชน จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จ านวนคลินิกทุกประเภท จ านวนแพทย์ จ านวนทันตแพทย์ จ านวนเภสัชกร และจ านวนพยาบาล ผลการวิจัย
พบว่าจ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติสุขภาพทุกประเภทมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.01 กล่าวคือ จ านวนประชากรมีความสัมพันธ์กับข้อมูลสถิติสุขภาพทุกประเภทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ 0.724, 0.779, 0.788, 0.886, 
0.858, 0.882, 0.913 และ 0.877 ตามล าดับ ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรกับจ านวนโรงพยาบาล
รัฐบาล จ านวนโรงพยาบาลเอกชน จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีค่าความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรกับจ านวนคลินิกทุก
ประเภท จ านวนแพทย์ จ านวนทันตแพทย์ จ านวนเภสัชกร จ านวนพยาบาล มีค่าความสัมพันธ์ในระดับมาก 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 4 
ข้อมูลสถิติเกษตรและ

ประมง 
จ านวนประชากร 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 
จ านวนอ่างเก็บน้ าขนาด

กลาง 
0.256* 0.025 

จ านวนอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก 0.367** 0.001 
จ านวนฝายคอนกรีต 0.247* 0.031 

 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติเกษตรและ
ประมง ประกอบด้วย จ านวนอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง จ านวนอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และจ านวนฝายคอนกรีต 
ผลการวิจัยพบว่าจ านวนประชากรกับจ านวนอ่างเก็บน้ าขนาดกลางมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.025 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 กล่าวคือ จ านวนประชากรมีความสัมพันธ์กับจ านวนอ่างเก็บน้ าขนาดกลางอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ 0.256 มีค่าความสัมพันธ์
ในระดับน้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

จ านวนประชากรกับจ านวนอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.01 กล่าวคือ จ านวนประชากรมีความสัมพันธ์กับอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ 0.367 มีค่าความสัมพันธ์ในระดับน้อย และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติสุขภาพ 
ประกอบด้วย จ านวนโรงพยาบาลรัฐบาล จ านวนโรงพยาบาลเอกชน จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จ านวนคลินิกทุกประเภท จ านวนแพทย์ จ านวนทันตแพทย์ จ านวนเภสัชกร และจ านวนพยาบาล ผลการวิจัย
พบว่าจ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติสุขภาพทุกประเภทมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.01 กล่าวคือ จ านวนประชากรมีความสัมพันธ์กับข้อมูลสถิติสุขภาพทุกประเภทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ 0.724, 0.779, 0.788, 0.886, 
0.858, 0.882, 0.913 และ 0.877 ตามล าดับ ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรกับจ านวนโรงพยาบาล
รัฐบาล จ านวนโรงพยาบาลเอกชน จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีค่าความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรกับจ านวนคลินิกทุก
ประเภท จ านวนแพทย์ จ านวนทันตแพทย์ จ านวนเภสัชกร จ านวนพยาบาล มีค่าความสัมพันธ์ในระดับมาก 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 4 
ข้อมูลสถิติเกษตรและ

ประมง 
จ านวนประชากร 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 
จ านวนอ่างเก็บน้ าขนาด

กลาง 
0.256* 0.025 

จ านวนอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก 0.367** 0.001 
จ านวนฝายคอนกรีต 0.247* 0.031 

 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติเกษตรและ
ประมง ประกอบด้วย จ านวนอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง จ านวนอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และจ านวนฝายคอนกรีต 
ผลการวิจัยพบว่าจ านวนประชากรกับจ านวนอ่างเก็บน้ าขนาดกลางมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.025 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 กล่าวคือ จ านวนประชากรมีความสัมพันธ์กับจ านวนอ่างเก็บน้ าขนาดกลางอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ 0.256 มีค่าความสัมพันธ์
ในระดับน้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

จ านวนประชากรกับจ านวนอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.01 กล่าวคือ จ านวนประชากรมีความสัมพันธ์กับอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ 0.367 มีค่าความสัมพันธ์ในระดับน้อย และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

จ านวนประชากรกับจ านวนฝายคอนกรีตมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.031 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
กล่าวคือ จ านวนประชากรมีความสัมพันธ์กับฝายคอนกรีตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ 0.247 มีค่าความสัมพันธ์ในระดับน้อย และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 5 

ข้อมูลสถิติการคลัง 
จ านวนประชากร 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 
ภาษีรวม 0.307* 0.017 

ภาษีบุคคลธรรมดา 0.856** 0.000 
ภาษีนิติบุคคล 0.815** 0.000 

 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติการคลัง
ประกอบด้วย ภาษีรวม ภาษีบุคคลธรรมดา และภาษีนิติบุคคล ผลการวิจัยพบว่าจ านวนประชากรกับภาษีรวม
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.017 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 กล่าวคือ จ านวนประชากรมีความสัมพันธ์กับภาษี
รวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ 
0.307 มีค่าความสัมพันธ์ในระดับน้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

จ านวนประชากรกับภาษีบุคคลธรรมดามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 
กล่าวคือ จ านวนประชากรมีความสัมพันธ์กับภาษีบุคคลธรรมดาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ 0.856 มีค่าความสัมพันธ์ในระดับมาก และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  

จ านวนประชากรกับภาษีนิติบุคคลมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 กล่าวคือ 
จ านวนประชากรมีความสัมพันธ์กับภาษีนิติบุคคลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ 0.815 มีค่าความสัมพันธ์ในระดับมาก และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

3. ศักยภาพและโอกาสของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 ศักยภาพและโอกาสของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วยการมีทักษะพ้ืนฐาน
ทางดิจิตอลและนโยบายการสนับสนุนจากทางภาครัฐ โอกาสของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
คือการเข้าใจพ้ืนที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านสุขภาพ ด้านการผลิต และด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 การมีทักษะพ้ืนฐานทางดิจิตอล เกิดจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปส่งผลให้การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเรื่อง
ปกติในชีวิตประจ าวันของคนทุกเพศทุกวัย การใช้งานแอพลิเคชันต่าง ๆ เป็นเรื่องท่ีผู้คนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
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ง่ายดายและรวดเร็ว ดังนั้นการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์จึงเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่าง
รวดเร็ว 
 นโยบายการสนับสนุนจากทางภาครัฐ สร้างโอกาสในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้โดยง่าย เช่น การจัดตั้ง
อินเตอร์เน็ตต าบล หรือการเปิดโอกาสให้มีการติดตั้งจุดรับส่งสัญญานไวไฟในครัวเรือนได้โดยง่าย 
 โอกาสของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ คือการเข้าใจพ้ืนที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น ทั้งใน
ด้านสุขภาพ ด้านการผลิต และด้านสิ่งแวดล้อม เช่นจากข้อมูลด้านสุขภาพนี้ท าให้คนในพ้ืนที่เรียนรู้ถึงโรคที่
เป็นมากในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ มีสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคมาจากพฤติกรรมการกินโดยเฉพาะการ
กินอาหารรสจัดที่ต้องใช้เครื่องปรุงเป็นจ านวนมาก หรือด้านการผลิต และด้านสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เห็นแนวโน้ม
ของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรได้ ตลอดจนเห็นถึงข้อมูลราคาเชื้อเพลิง หรือการเทียบเคียงสถิติย้อนหลัง
ระหว่างข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน กับข้อมูลราคาผลผลิต เป็นต้น 
 
การอภิปรายผล 

จากการค้นพบในการวิจัย 3 ประเด็นอันเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาโลก
ทัศน์ในการใช้ข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 2) เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลในกลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  3) เพ่ือศึกษาศักยภาพและโอกาสของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์  
ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปราย ดังนี้ 
 1. โลกทัศน์ในการใช้ข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์มีโลกทัศน์ต่อการใช้ข้อมูลว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการวาง
แผนการลงทุน และอาจมีข้อเสียหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องแม่นย า หรือข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับ ปริญ รสจันทร์ (2563) กล่าวว่าชาวอีสานมีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมยังชีพ ก่อนจะ
ปรับตัวสู่การเป็นสังคมที่มุ่งผลิตเพ่ือค้าขาย จึงยังมีความก้ ากึ่งระหว่างโลกทัศน์ในการเปิดรับและใช้ข้อมูลทั้ง
แบบเก่า และแบบใหม่ คือยังเป็นสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกลุ่มอย่างเข้มข้น แต่ในขณะเดียวกันยัง
เปิดรับและใช้ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ตามรสนิยมของตนเองเช่นกัน (ปริญ รสจันทร์. 2563 : 43 – 71) จาก
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีต้องสอดคล้องกับโลกทัศน์ และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 
 2. ความเชื่อมโยงของข้อมูลและพฤติกรรมของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์   
 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลพบว่าจ านวนประชากรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์พบว่า 
จ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า หากจ านวนประชากรในอ าเภอ
ใดมีจ านวนมาก จ านวนโรงเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนครู ตลอดจนจ านวนนักเรี ยนก็จะมากขึ้นตาม 
เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของจ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติสุขภาพและข้อมูลสถิติการคลัง ยกเว้น
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรกับจ านวนภาษีรวมที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ในระดับน้อย แสดงให้เห็นว่าอาจจะเกิดจาก
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ง่ายดายและรวดเร็ว ดังนั้นการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์จึงเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่าง
รวดเร็ว 
 นโยบายการสนับสนุนจากทางภาครัฐ สร้างโอกาสในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้โดยง่าย เช่น การจัดตั้ง
อินเตอร์เน็ตต าบล หรือการเปิดโอกาสให้มีการติดตั้งจุดรับส่งสัญญานไวไฟในครัวเรือนได้โดยง่าย 
 โอกาสของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ คือการเข้าใจพ้ืนที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น ทั้งใน
ด้านสุขภาพ ด้านการผลิต และด้านสิ่งแวดล้อม เช่นจากข้อมูลด้านสุขภาพนี้ท าให้คนในพ้ืนที่เรียนรู้ถึงโรคที่
เป็นมากในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ มีสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคมาจากพฤติกรรมการกินโดยเฉพาะการ
กินอาหารรสจัดที่ต้องใช้เครื่องปรุงเป็นจ านวนมาก หรือด้านการผลิต และด้านสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เห็นแนวโน้ม
ของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรได้ ตลอดจนเห็นถึงข้อมูลราคาเชื้อเพลิง หรือการเทียบเคียงสถิติย้อนหลัง
ระหว่างข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน กับข้อมูลราคาผลผลิต เป็นต้น 
 
การอภิปรายผล 

จากการค้นพบในการวิจัย 3 ประเด็นอันเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาโลก
ทัศน์ในการใช้ข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 2) เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลในกลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  3) เพ่ือศึกษาศักยภาพและโอกาสของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์  
ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปราย ดังนี้ 
 1. โลกทัศน์ในการใช้ข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์มีโลกทัศน์ต่อการใช้ข้อมูลว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการวาง
แผนการลงทุน และอาจมีข้อเสียหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องแม่นย า หรือข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับ ปริญ รสจันทร์ (2563) กล่าวว่าชาวอีสานมีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมยังชีพ ก่อนจะ
ปรับตัวสู่การเป็นสังคมที่มุ่งผลิตเพ่ือค้าขาย จึงยังมีความก้ ากึ่งระหว่างโลกทัศน์ในการเปิดรับและใช้ข้อมูลทั้ง
แบบเก่า และแบบใหม่ คือยังเป็นสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกลุ่มอย่างเข้มข้น แต่ในขณะเดียวกันยัง
เปิดรับและใช้ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ตามรสนิยมของตนเองเช่นกัน (ปริญ รสจันทร์. 2563 : 43 – 71) จาก
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีต้องสอดคล้องกับโลกทัศน์ และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 
 2. ความเชื่อมโยงของข้อมูลและพฤติกรรมของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์   
 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลพบว่าจ านวนประชากรในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์พบว่า 
จ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า หากจ านวนประชากรในอ าเภอ
ใดมีจ านวนมาก จ านวนโรงเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนครู ตลอดจนจ านวนนักเรี ยนก็จะมากขึ้นตาม 
เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของจ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติสุขภาพและข้อมูลสถิติการคลัง ยกเว้น
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรกับจ านวนภาษีรวมที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ในระดับน้อย แสดงให้เห็นว่าอาจจะเกิดจาก

ปัจจัยของภาษีอ่ืน ๆ ที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของจ านวนประชากรกับภาษีรวมมีความสัมพันธ์กันน้อย ในขณะ
ที่ จ านวนประชากรกับข้อมูลสถิติเกษตรและประมงมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ในระดับน้อย แสดงให้เห็นว่า จ านวนประชากรในแต่
ละอ าเภอไม่ได้ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง จ านวนอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก 
และจ านวนฝายคอนกรีต  

3. ศักยภาพและโอกาสของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 ศักยภาพของชุมชนประกอบด้วยการมีทักษะพ้ืนฐานทางดิจิตอลและนโยบายการสนับสนุนจากทาง
ภาครัฐ โอกาสของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ คือการเข้าใจพ้ืนที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น ทั้งใน
ด้านสุขภาพ ด้านการผลิต และด้านสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ ไอ หอมนาน (2557) ที่ว่า
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับท้องถิ่นย่อมสร้างความพร้อม ความสามารถ ของท้องถิ่น หรือเรียกรวม ๆ ว่า
ศักยภาพและสร้างโอกาสการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไอ หอมนาน. 2557 : 3 - 4) จากผลการวิจัยนี้
แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีต้องสอดคล้องกับพ้ืนฐานความพร้อมด้านทักษะของคนในพ้ืนที่ 
ตลอดจนมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม และมีนโยบายการส่งเสริมที่ดี 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยนี้ สามารถสร้างข้อสรุปเพ่ือตอบค าถามในการวิจัยที่ว่าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
ข้อมูลในรูปแบบใดจึงจะมีความเหมาะสมสอดคล้องต่อคนในพ้ืนที่มากที่สุด ดังนี้ 1) การพัฒนาทางเทคโนโลยี
ต้องสอดคล้องกับโลกทัศน์ และวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ 2) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลต้องใช้งานได้
ง่ายและมีความสะดวกรวดเร็วในการประมวลผล 3) การพัฒนาทางเทคโนโลยีต้องสอดคล้องกับพ้ืนฐานความ
พร้อมด้านทักษะของคนในพ้ืนที่ ตลอดจนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อม และมีนโยบายการส่งเสริมที่ดี
 นอกจากบทสรุปในการศึกษาแล้ว ผู้วิจัยมีข้อเสนอเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
 หน่วยงานองค์กร และบุคคลที่เก่ียวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  1) ชุมชน สามารถน าประสบการณ์จากกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมไปใช้เพ่ือตั้งค าถาม 
และแสวงหาค าตอบในปัญหาอื่น ๆ ต่อไป  
  2) หน่วยงานราชการ สามารถน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ 
  3) หน่วยงานการศึกษา สามารถน าเนื้อหาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 
 งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
  1) ควรมีการวิจัยในพื้นท่ีอ่ืนในลักษณะเดียวกันเพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัย 
  2) ควรน าเอาการวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) มาเปรียบเทียบและประมาณ
การตัวแปรที่เป็นข้อมูลสถิติต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 1) เพ่ือศึกษาสถานภาพความรับรู้
ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 2) เพ่ือศึกษาปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้
ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 3) เพ่ือสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยประชากรจาก
การเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งหมด 50 คน และใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวทาง
ในการศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชากรในการวิจัยตระหนักถึงความส าคัญของฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊ก
เดต้าเป็นอย่างดี โดยมีประเด็นที่ให้ความส าคัญมากที่สุด 3 ล าดับ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว และข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน 2) ปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อย
แก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วย ขั้นตอนการเข้าใช้ฐานข้อมูลมีความยุ่งยาก และรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของ
ฐานข้อมูลยากแก่การท าความเข้าใจ 3) แนวทางการสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊ก
เดต้าอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ควรปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอด้วยการออกแบบที่เข้าใจง่าย เช่น มี
ข้อความสรุปเพ่ืออธิบายประกอบหรือจัดท าเป็นเว็บแอปพลิเคชั่น  และควรสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลต่างประเภทกันได้ 
 
ค้าส้าคัญ :  ความรับรู้, ฐานข้อมูล, ร้อยแก่นสารสินธุ์, การเข้าถึงข้อมูล 
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Abstract 
 

This research is a qualitative research which has the objectives as follows: 1) to study 
the status of database awareness among people in Roi Kaen Sar Sin Province, 2) to study the 
problems in accessing the community's database in using the Roi Kaen Sar Sin database and 
3) to create awareness and access to the Roi Kaen Sar Sin database The population was 
randomly selected for a total of 50 people, and a participatory action research process was 
used as a guide for the study. 

The results of the research showed that 1) the research population was well aware 
of the importance of the Roi Kaen Sar Sin database. There are three issues that are of the 
most importance, which are health information, tourist information and monthly rainfall 
data. 2) Problems in accessing community databases in using Roi Kaen Sar Sin databases 
include: the process of accessing the database is difficult and the format of presenting the 
content of the database is difficult to understand. 3) Approaches to creating awareness and 
effective access to Roi Kaen Sar Sin database consist of: the presentation format should be 
improved with an easy-to-understand design such as Contains a summary of text to 
annotate or make a web application and should be able to relate relationships between 
different types of data. 
 

Keywords :  database awareness, database, Roi Kaen Sar Sin, database accessing. 
 
บทน้า 
 การสร้างสรรค์ของมนุษย์ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology: IT) ที่อาศัยอาศัยฐานความรู้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และสังคม (Knowledge-Based 
Economy and Society) (กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ และคณะ. 2560 : 81) 
 จากความส าคัญดังกล่าว ส่งผลให้เกิดข้อมูลความรู้เป็นจ านวนมหาศาลอย่างไม่เคยปรากฏใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  จึงจ าเป็นต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลความรู้เพ่ือการจัดเก็บ และเรียกใช้งาน
เรียกว่าฐานข้อมูลฐานข้อมูล (Database) (วิไลภรณ์ ศรีไพศาล. 2559 : 7-8) 
 อย่างไรก็ดี ในประเทศไทยยังมีปัญหาการเข้าถึงฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางด้านการเข้าถึงฐานข้อมูลระหว่างเมืองกับชนบท อันมีสาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากการ
ขาดทักษะความรู้ในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลของคนในท้องถิ่น ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่
ประสบปัญหาดังกล่าวมากที่สุด และทางออกของปัญหานี้คือการพัฒนาทักษะความรู้ในการรับรู้และการเข้าถึง
ข้อมูลให้แก่ผู้คนในท้องถิ่น ให้มีความรับรู้ และเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัด
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Abstract 
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โครงการส่งเสริม และรวมกลุ่มให้ความรู้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมผลผลิตมูลค่า
ของสินค้า และส่งเสริมการค้าขายผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล (ฐิติมา ปานศรี และเทิดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ. 
2562 : 44 - 62) 
 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม 
และจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสบปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านการเข้าถึงฐานข้อมูลเช่นจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในระดับพ้ืนที่โดยส านักงานสถิติจังหวัดท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานจัดท าข้อมูลต่าง ๆ เช่น ส ามะโนประชากร ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ข้อมูลความต้องการการใช้น้ า 
ตลอดจนข้อมูลส ามะโนการเกษตร ซึ่งมีประโยชน์เป็ฯอย่างยิ่ง 
 อย่างไรก็ดี แม้ว่าข้อมูลจากการส ารวจเหล่านี้จะมีการรายงานเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสถิติจังหวัดได้ แต่จากสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของส านักงานสถิติจังหวัด 
เช่นจังหวัดร้อยเอ็ดเฉลี่ยแล้วมีผู้เข้าชมประมาณ 40 – 60 คนต่อวัน  และรวมจ านวนผู้เข้าชมทั้งหมดเพียง 

173,186 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นนับเป็นจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนชาวร้อยเอ็ดที่มีราว 1 ,307,208 ใน 
พ.ศ.2561 หรือคิดเป็นจ านวนผู้เคยเข้าชมทั้งสิ้นราวร้อยละ 13.25 เท่ านั้น (ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด. 
2564 : 26) 
 ปัญหาที่สะท้อนออกมาในตัวเลขเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าในการรับรู้ และการเข้าถึง
ข้อมูล เพราะในขณะที่โลกก าลังถูกขับเคลื่อนโดยฐานความรู้ แต่มีชาวกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ถึงร้อยละ 
86.75 ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และสะท้อนให้เห็นต่อไปอีกว่าผู้คนจ านวนหนึ่งก าลังด าเนินชีวิตบนความไม่รู้ จึงอาจ
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สินธุ์บิ๊กเดต้าที่สามารถลดความเหลื่อมล้ าในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้คนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
ควรเป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูล ของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 3. เพ่ือสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 
อุปกรณ์และวิธีการด้าเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง รวมทั้งหมด 50 คน ประกอบด้วย 
กลุ่มผู้รู้ (Key Informant) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานสถิติจังหวัด นักวิชาการ จ านวน 20 คน  กลุ่มผู้ปฏิบัติ 
(Casual Informant) ได้แก่ ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ผู้น าชุมชน นักศึกษา จ านวน 20 คน ประชาชนทั่วไป 
(General Informant) ได้แก่ ประชาชนในเขตจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จ านวน 10 คน 

พ้ืนที่ในการวิจัยประกอบด้วย1) บ้านบุ่งเลิศ ต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 2) บ้านเก่า
น้อย ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 3) บ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
4) บ้านโพนพอุง ต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 4) บ้านนากระตึบ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 5) บ้านกุดลิง ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบบันทึก เพ่ือใช้ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนที่เป็นพ้ืนที่ใน
การศึกษา  และใช้บันทึกข้อมูลกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)2) แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเพื่อศึกษาปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูล ของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดทฤษฎีอันเป็นหลักในการวิเคราะห์ และการตรวจสอบข้อมูล
ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่ม ทั้งนี้การเขียนรายงานการวิจัยจะเป็นแบบพรรณนา
วิเคราะห์  

ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการด าเนินการวิจัย ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
    1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ อันน าไปสู่การตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และวางกรอบแนว

ทางการวิจัย 
    2) กระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เพ่ือศึกษาชุมชน ใช้กระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคือคนในพ้ืนที่ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตั้ งค าถาม และแสวงหาค าตอบด้วย
กระบวนการวิจัย  
              3) ท าการรวบรวมข้อมูลจากคนในชุมชนและคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ด้วยการประชุม
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการปฏิบัติการ
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(Workshop) เพ่ือร่วมออกแบบแนวทางการสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    4) ร่วมมือกับนักวิจัยในพื้นที่เพ่ือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล 
    5) สะท้อนองค์ความรู้ ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 

 

 
 

ภาพที่ 1 การรวบรวมข้อมูลจากคนในชุมชนและคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ด้วยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการสนทนากลุ่ม  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า เพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ าในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูล ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีผลการวิจัย ตาม
วัตถุประสงค์ประกอบด้วย 1) สถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  2) 
ปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 3) การสร้างความรับรู้และเข้าถึง
ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. สถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพบว่ากลุ่มประชากรในการวิจัยตระหนักถึง
ความส าคัญของฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์เป็นอย่างดี โดยมีประเด็นที่ให้ความส าคัญมากที่สุด 3 ล าดับ 
ประกอบด้วย ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลการท่องเที่ยว และข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน ดังนี้ 
 1.1 ข้อมูลด้านสุขภาพ จากสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล
ให้ผู้คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลด้านสุขภาพเป็นอันดับแรก ซึ่งจาก
ข้อมูลด้านสุขภาพนี้ท าให้คนในพ้ืนที่เรียนรู้ถึงโรคที่เป็นมากในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยสามารถเรียง  
4 ล าดับแรกได้ดังนี้ 1) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิกอ่ืน ๆ 2) เบาหวาน 3) ความดัน
โลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า 4) ไตวาย จากข้อมูลนี้ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุแห่งการเจ็บป่วย
นี้ แล้วสังเคราะห์ค าตอบได้ว่าสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคมาจากพฤติกรรมการกินโดยเฉพาะการกินอาหารรส
จัดที่ต้องใช้เครื่องปรุงเป็นจ านวนมาก จึงเกิดแนวทางในการน าข้อมูลนี้ไปใช้ในชุมชนคือการแสดงจ านวนความ
เจ็บป่วยให้ผู้คนทั่วไปได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.2 ข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นประเด็นที่ผู้คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ให้ความส าคัญเป็นล าดับ
ต่อมา เนื่องจากสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของคนในชุมชนนิยมท่องเที่ยวทางใกล้ภายในจังหวัดของตนมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังมีนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์เพ่ือก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่น สามเหลี่ยมการ
ท่องเที่ยวสาเกตนครของจังหวัดร้อยเอ็ด หรือหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นต้น 
 1.3 ข้อมูลปริมาณน ้าฝนรายเดือน เป็นประเด็นที่ผู้คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ให้ความส าคัญ
มากที่สุดเป็นอันดับ 3 เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์เป็นชุมชนที่มีการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การท านา การท าสวนผัก การท าสวนยาง การท าไร่อ้อย การท าไร่มัน
ส าปะหลัง คณะผู้วิจัยแบบมีส่วนร่วมเห็นว่าการเข้าถึงข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือนนั้นสามารถท าให้เห็น
แนวโน้มของปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และแนวโน้มราคาผลผลิตทางการเกษตรภายในกลุ่มจังหวัดได้ 
และแนวโน้มนี้อาจมีความแม่นย ามากขึ้นหากน าข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือนมาเทียบเคียงกับข้อมูลด้านอ่ืน 
เช่นข้อมูลราคาผลผลิตทางการเกษตร หรือข้อมูลราคาเชื้อเพลิง หรือการเทียบเคียงสถิติย้อนหลังระหว่าง
ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน กับข้อมูลราคาผลผลิต เป็นต้น 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า เพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ าในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูล ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีผลการวิจัย ตาม
วัตถุประสงค์ประกอบด้วย 1) สถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  2) 
ปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 3) การสร้างความรับรู้และเข้าถึง
ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. สถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพบว่ากลุ่มประชากรในการวิจัยตระหนักถึง
ความส าคัญของฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์เป็นอย่างดี โดยมีประเด็นที่ให้ความส าคัญมากที่สุด 3 ล าดับ 
ประกอบด้วย ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลการท่องเที่ยว และข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน ดังนี้ 
 1.1 ข้อมูลด้านสุขภาพ จากสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล
ให้ผู้คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลด้านสุขภาพเป็นอันดับแรก ซึ่งจาก
ข้อมูลด้านสุขภาพนี้ท าให้คนในพ้ืนที่เรียนรู้ถึงโรคที่เป็นมากในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยสามารถเรียง  
4 ล าดับแรกได้ดังนี้ 1) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิกอ่ืน ๆ 2) เบาหวาน 3) ความดัน
โลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า 4) ไตวาย จากข้อมูลนี้ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุแห่งการเจ็บป่วย
นี้ แล้วสังเคราะห์ค าตอบได้ว่าสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคมาจากพฤติกรรมการกินโดยเฉพาะการกินอาหารรส
จัดที่ต้องใช้เครื่องปรุงเป็นจ านวนมาก จึงเกิดแนวทางในการน าข้อมูลนี้ไปใช้ในชุมชนคือการแสดงจ านวนความ
เจ็บป่วยให้ผู้คนทั่วไปได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.2 ข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นประเด็นที่ผู้คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ให้ความส าคัญเป็นล าดับ
ต่อมา เนื่องจากสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของคนในชุมชนนิยมท่องเที่ยวทางใกล้ภายในจังหวัดของตนมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังมีนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์เพ่ือก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่น สามเหลี่ยมการ
ท่องเที่ยวสาเกตนครของจังหวัดร้อยเอ็ด หรือหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นต้น 
 1.3 ข้อมูลปริมาณน ้าฝนรายเดือน เป็นประเด็นที่ผู้คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ให้ความส าคัญ
มากที่สุดเป็นอันดับ 3 เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์เป็นชุมชนที่มีการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การท านา การท าสวนผัก การท าสวนยาง การท าไร่อ้อย การท าไร่มัน
ส าปะหลัง คณะผู้วิจัยแบบมีส่วนร่วมเห็นว่าการเข้าถึงข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือนนั้นสามารถท าให้เห็น
แนวโน้มของปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และแนวโน้มราคาผลผลิตทางการเกษตรภายในกลุ่มจังหวัดได้ 
และแนวโน้มนี้อาจมีความแม่นย ามากขึ้นหากน าข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือนมาเทียบเคียงกับข้อมูลด้านอ่ืน 
เช่นข้อมูลราคาผลผลิตทางการเกษตร หรือข้อมูลราคาเชื้อเพลิง หรือการเทียบเคียงสถิติย้อนหลังระหว่าง
ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน กับข้อมูลราคาผลผลิต เป็นต้น 
 

 2. ปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
จากการน าฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ไปทดลองใช้งานในพ้ืนที่ท าการวิจัย พบว่าปัญหาในเข้าถึง

ฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการเข้าใช้ฐานข้อมูลมี
ความยุ่งยาก และ 2) รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของฐานข้อมูลยากแก่การท าความเข้าใจ ดังนี้ 

2.1 ขั นตอนการเข้าใช้ฐานข้อมูลมีความยุ่งยาก เป็นประเด็นปัญหาที่มีความส าคัญมากที่สุดเป็น
อันดับแรก ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานระบบต้องมีการติดตั้ง ระบบฐานข้อมูลแบบออฟไลน์ ซึ่ง
คณะผู้วิจัยแบบมีส่วนร่วมเห็นว่าการใช้งานฐานข้อมูลแบบออฟไลน์ไม่สอดคล้องต่อความเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้
ที่ผู้คนนิยมใช้สมาร์ทโฟนมากกว่าคอมพิวเตอร์ 

2.2 รูปแบบการน้าเสนอเนื อหาของฐานข้อมูลยากแก่การท้าความเข้าใจ เป็นประเด็นปัญหาที่มี
ความส าคัญมากที่สุดเป็นอันดับต่อมา ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากรูปแบบการแสดงผลของฐานข้อมูลเป็นตัวเลข
จ านวนมากส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นานพอสมควรจึงจะใช้งานระบบฐานข้อมูลได้  

3. ความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
จากปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ คณะผู้วิจัยแบบมีส่วน

ร่วมจึงร่วมกันออกแบบแนวทางการสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าอย่างมี
ประสิทธิภาพมีสองประเด็นส าคัญประกอบด้วย 1) ควรปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอด้วยการออกแบบที่เข้าใจ
ง่าย 2) ควรสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างประเภทกันได้ ดังนี้ 

3.1 ควรปรับปรุงรูปแบบการน้าเสนอด้วยการออกแบบที่เข้าใจง่าย เป็นประเด็นที่คณะผู้วิจัยแบบมี
ส่วนร่วมให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก เช่นควรมีข้อความสรุปเพ่ืออธิบายประกอบหรือจัดท าเป็นเว็บ
แอปพลิเคชั่น  เป็นต้น 

3.2 ควรสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างประเภทกันได้ เป็นประเด็นที่คณะผู้วิจัย
แบบมีส่วนร่วมให้ความส าคัญเป็นอันดับต่อมา โดยมีความต้องการให้ฐานข้อมูลสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลต่างประเภทกันได้ เช่น ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือนกับราคาผลผลิตทางการเกษตร หรือข้อมูล
ราคาเชื้อเพลิง ในรูปแบบของสถิติย้อนหลังเพ่ือให้เห็นถึงแนวโน้มของปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และ
แนวโน้มราคาผลผลิตทางการเกษตรภายในกลุ่มจังหวัด เป็นต้น 
จากการค้นพบในการวิจัย 3 ประเด็นอันเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย 1) สถานภาพความรับรู้
ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  2) ปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูล
ร้อยแก่นสารสินธุ์ 3) การสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปราย ดังนี้ 
 1. สถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 กลุ่มประชากรในการวิจัยตระหนักถึงความส าคัญของฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์เป็นอย่างดี โดยมี
ประเด็นที่ให้ความส าคัญมากที่สุด 3 ล าดับ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลการท่องเที่ยว และข้อมูล
ปริมาณน้ าฝนรายเดือน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2539) การรับรู้ หมายถึงการ
สัมผัสที่มีความหมาย เป็นกระบวนการตีความหมายจากสัมผัสที่ได้รับโดยอาศัยประสบการณ์ความรู้เดิมที่มีมา
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ก่อนและเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งเร้า การรับรู้ตีความ และการตอบสนอง ผ่านอวัยวะรับสัมผัส 
เช่น ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง เป็นต้น มนุษย์มีธรรมชาติของการรับรู้ อาทิ การเลือกสิ่งที่จะรับรู้ การจัดหมวดหมู่
ของสิ่งที่จะรับรู้ ภาพและพ้ืน ตลอดจนความคลาดเคลื่อนของการรับรู้ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2539. 129 
– 140.) จากผลการวิจัยนี้หมายความว่าการเลือกข้อมูลในฐานข้อมูลต้องมีความสอดคล้องกับปรากฏการณ์
ส าคัญในชีวิต อาชีพ ตลอดจนลักษณะสังคมวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ 
 2. ปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 ปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วย 1) ขั้นตอน
การเข้าใช้ฐานข้อมูลมีความยุ่งยาก และ 2) รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของฐานข้อมูลยากแก่การท าความเข้าใจ 
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับกาญจนา ภัทราวิวัฒน์ และคณะ (2560) ระบบฐานข้อมูล เป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บ บันทึก และใช้งานข้อมูลร่วมกันจากผู้ใช้หลายคนได้โดยสะดวกรวดเร็ว และเมื่อเป็นข้อมูลที่มีการใช้
ร่วมกันจากหลายฝ่ายท าให้ข้อมูลต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบจนมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลยัง
สามารถลดความซ้ าซ้อน ลดเวลา และลดค่าใช้จ่าย และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว (กาญจนา 
ภัทราวิวัฒน์ และคณะ. 2560 : 81 - 82) จากผลการวิจัยนี้หมายความว่าฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์มีปัญหา
เนื่องจากขาดความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน และมีการน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจยากจึงยังไม่สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

3. ความรบัรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 แนวทางการสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าอย่างมีประสิทธิภาพมีสอง
ประเด็นส าคัญประกอบด้วย 1) ควรปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอด้วยการออกแบบที่เข้าใจง่าย 2) ควรสามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างประเภทกันได้ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ วิไลภรณ์ ศรีไพศาล (2559) 
การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว โดยใช้ระบบสารสนเทศ ( Information System) เป็น
เครื่องมือในการแปลงข้อมูล (Data) ให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) ที่พร้อมใช้งานได้ทันทีโดย
ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ทันสมัยมีความซ้ าซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด และมีการแบ่งกันใช้งานข้อมูล ทั้งนี้การ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ระบบต้องเริ่มต้นจากการออกแบบระบบที่ดีซึ่ง
ระบบสารสนเทศที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วนั้น เมื่อน าไปด าเนินการพัฒนาก็จะสามารถสอดรับกับ
ภารกิจของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย พันธกิจครบถ้วน เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (วิไลภรณ์ ศรีไพศาล. 2559 : 7-8) จากผลการวิจัยนี้หมายความว่าสร้างความรับรู้และเข้าถึง
ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าอย่างมีประสิทธิภาพต้องแปลงข้อมูล (Data) ให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ 
(Information) ที่ เข้าใช้ได้ง่าย และมีการน าเสนอที่ไม่ซับซ้อน และควรตอบสนองต่อการลงทุนทางการ
เกษตรกรรมอันเป็นลักษณะของชุมชนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
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ก่อนและเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งเร้า การรับรู้ตีความ และการตอบสนอง ผ่านอวัยวะรับสัมผัส 
เช่น ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง เป็นต้น มนุษย์มีธรรมชาติของการรับรู้ อาทิ การเลือกสิ่งที่จะรับรู้ การจัดหมวดหมู่
ของสิ่งที่จะรับรู้ ภาพและพ้ืน ตลอดจนความคลาดเคลื่อนของการรับรู้ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2539. 129 
– 140.) จากผลการวิจัยนี้หมายความว่าการเลือกข้อมูลในฐานข้อมูลต้องมีความสอดคล้องกับปรากฏการณ์
ส าคัญในชีวิต อาชีพ ตลอดจนลักษณะสังคมวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ 
 2. ปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 ปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วย 1) ขั้นตอน
การเข้าใช้ฐานข้อมูลมีความยุ่งยาก และ 2) รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของฐานข้อมูลยากแก่การท าความเข้าใจ 
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับกาญจนา ภัทราวิวัฒน์ และคณะ (2560) ระบบฐานข้อมูล เป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บ บันทึก และใช้งานข้อมูลร่วมกันจากผู้ใช้หลายคนได้โดยสะดวกรวดเร็ว และเมื่อเป็นข้อมูลที่มีการใช้
ร่วมกันจากหลายฝ่ายท าให้ข้อมูลต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบจนมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลยัง
สามารถลดความซ้ าซ้อน ลดเวลา และลดค่าใช้จ่าย และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว (กาญจนา 
ภัทราวิวัฒน์ และคณะ. 2560 : 81 - 82) จากผลการวิจัยนี้หมายความว่าฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์มีปัญหา
เนื่องจากขาดความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน และมีการน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจยากจึงยังไม่สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

3. ความรบัรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 แนวทางการสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าอย่างมีประสิทธิภาพมีสอง
ประเด็นส าคัญประกอบด้วย 1) ควรปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอด้วยการออกแบบที่เข้าใจง่าย 2) ควรสามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างประเภทกันได้ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ วิไลภรณ์ ศรีไพศาล (2559) 
การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว โดยใช้ระบบสารสนเทศ ( Information System) เป็น
เครื่องมือในการแปลงข้อมูล (Data) ให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) ที่พร้อมใช้งานได้ทันทีโดย
ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ทันสมัยมีความซ้ าซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด และมีการแบ่งกันใช้งานข้อมูล ทั้งนี้การ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ระบบต้องเริ่มต้นจากการออกแบบระบบที่ดีซึ่ง
ระบบสารสนเทศที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วนั้น เมื่อน าไปด าเนินการพัฒนาก็จะสามารถสอดรับกับ
ภารกิจของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย พันธกิจครบถ้วน เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (วิไลภรณ์ ศรีไพศาล. 2559 : 7-8) จากผลการวิจัยนี้หมายความว่าสร้างความรับรู้และเข้าถึง
ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าอย่างมีประสิทธิภาพต้องแปลงข้อมูล (Data) ให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ 
(Information) ที่ เข้าใช้ได้ง่าย และมีการน าเสนอที่ไม่ซับซ้อน และควรตอบสนองต่อการลงทุนทางการ
เกษตรกรรมอันเป็นลักษณะของชุมชนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยน้ี สามารถสร้างข้อสรุปเพ่ือตอบค าถามในการวิจัยที่ว่าฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊ก

เดต้าที่สามารถลดความเหลื่อมล้ าในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้คนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ควรเป็น
อย่างไร ดังนี้ 1) การเลือกข้อมูลในฐานข้อมูลต้องมีความสอดคล้องกับปรากฏการณ์ส าคัญในชีวิต อาชีพ 
ตลอดจนลักษณะสังคมวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่ 2) ปัญหาของฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์มีสาเหตุมาจากการ
ขาดความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน และมีการน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจยากจึงยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 3) การสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าอย่างมีประสิทธิภาพต้อง
แปลงข้อมูล (Data) ให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) ที่เข้าใช้ได้ง่าย และมีการน าเสนอที่ไม่ซับซ้อน 
และควรตอบสนองต่อการลงทุนทางการเกษตรกรรมอันเป็นลักษณะของชุมชนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธุ์  
 นอกจากบทสรุปในการศึกษาแล้ว ผู้วิจัยมีข้อเสนอเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
 หน่วยงานองค์กร และบุคคลที่เก่ียวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  1) ชุมชน สามารถน าประสบการณ์จากกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมไปใช้เพ่ือตั้งค าถาม 
และแสวงหาค าตอบในปัญหาอื่น ๆ ต่อไป  
  2) หน่วยงานราชการ สามารถน าข้อมูลไปใช้เพ่ือออกแบบระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในพ้ืนที่ 
  3) หน่วยงานการศึกษา สามารถน าเนื้อหาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับ
ท้องถิ่นได้ 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 
 งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
  1) ควรมีการวิจัยการสร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจ าลองเบื้องต้นจากข้อมูลของ
ผลการวิจัยนี้ 
  2) ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณในประเด็นเดียวกันเพ่ือทดสอบผลการวิจัยนี้จากกลุ่มประชากร
จ านวนมาก 
  3) ควรวิจัยด้านความพึงพอใจเพ่ือทดสอบผลการวิจัยนี้จากกลุ่มประชากรจ านวนมาก 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 1) เพ่ือศึกษาสถานภาพความรับรู้ของ
ชุมชนเกี่ยวกับร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า 2) เพ่ือศึกษาปัญหาของชุมชนในการใช้ร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า 3) 
เพ่ือการพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจากการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งหมด 50 คน และใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เป็นแนวทางในการศึกษา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาสถานภาพการรับรู้ของชุมชนพบว่าประชากรในการวิจัยตระหนักถึง
ความส าคัญของฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าเป็นอย่างดี และมีการให้ความส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลด้าน
สุขภาพ ข้อมูลการท่องเที่ยว และข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน 2) การศึกษาปัญหาที่พบในเข้าถึงฐานข้อมูล
ของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ คือการเข้าถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ของชุมชนมีขั้นตอนการเข้าถึงมี
ความยุ่งยากรวมถึงรูปแบบของเนื้อหาในการแสดงผลของฐานข้อมูลยากเกินไปท าให้เกิดความเข้าใจและรับรู้
ได้ยาก ในด้านรูปลักษณ์การแสดงผลไม่น่าสนใจและดึงดูดการรับรู้ 3) แนวทางในการพัฒนา platform ที่
เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน ได้ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอด้วยการ
ออกแบบที่เข้าใจง่าย เนื้อหาแสดงผลของฐานข้อมูลหลากหลายรูปแบบเหมาะกับการใช้งาน ของกลุ่มคนมาก
ขึ้น สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างประเภทกันได้ ด้านรูปลักษณ์การแสดงผลออกแบบให้เกิด
ความสวยงามและดึงดูดความน่าสนใจในข้อมูล 
 
ค าส าคัญ :  ฐานข้อมูล, ร้อยแก่นสารสินธุ์, การมีส่วนร่วม 
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Abstract 
 

This research is a qualitative research with objectives as follows: 1) to study the state 
of community perceptions about Roi Kaen Sar Sin big data, 2 )  to study the problems of the 
community in using Roi Kaen Sar Sin big data and 3 )  to developing a platform suitable for 
conveying Roi Kaen Sar Sin big data to the community. The sample group was randomly 
selected for a total of 50  people, and a participatory action research process was used as a 
guide for the study. 

The results are as follows: 1) the study of community perception status revealed that 
the research population was well aware of the importance of the Roi Kaen Sar Sin big data 
database and there is an emphasis on health information, tourist information and monthly 
rainfall data. 2 )  A study of problems found in accessing community databases using the Roi 
Kaen Sar Sin database is to access information in various aspects of the community, the access 
process is complicated, including the format of the content in the display of the database is 
too difficult, making it difficult to understand and perceive In terms of appearance, the display 
is not attractive and attracts perception. 3) Approaches to developing a suitable platform for 
conveying hundreds of Big Data content to the community has improved the presentation 
style with an easy-to-understand design. The display content of a variety of databases is 
suitable for use of more people Able to link relationships between different types of data. In 
terms of appearance, the display is designed to be beautiful and attract interest in information. 
 
 
 

Keywords : Database, Roi Kaen Sar Sin,  Participatory action. 
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บทน า 
การพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน ด้วย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในแผนงาน ร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า : การจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่ของส านักงานสถิติจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูล มีเป้าหมายคือการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ 
คอมพิวเตอร์ และสังคม เพ่ือจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของส านักงานสถิติจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด 
ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ในชื่อ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
คนในชุมชน การด าเนินงานแต่ละโครงการย่อยล้วนแต่มีความเชื่อมโยงกับผลผลิต เป็นแผนงานที่มุ่งเน้นการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของส านักงานสถิติจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการรับรู้และ
เข้าถึงข้อมูล เพราะมีการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างง่ายที่สุด เกิดเทคโนโลยี
ต้นแบบและขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 ในยุคท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็นเร่ืองง่าย และทวีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ การซื้อสินค้าและบริการ ส่งผลให้เกิดข้อมูล
จ านวนมหาศาล ที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่าทางเศรษฐกิจดุจดังน้ ามัน สะท้อนให้เห็นว่า โลกให้ความส าคัญกับข้อมูล
เป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันข้อมูลจ านวนมหาศาลนั้นได้ถูกน ามาใช้ในปริมาณน้อย ซึ่งในประเทศไทยมีหน่วยงาน
ส าคัญที่ท าหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญมากมาย นั่นคือ ส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีส านักงานสถิติ
จังหวัดท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน จัดท าข้อมูลสถิติในระดับพ้ืนที่ เช่น ส ามะโนประชากร ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย 
ความต้องการการใช้น้ า ตลอดจนส ามะโนการเกษตร ถึงแม้ว่าข้อมูลจากการส ารวจเหล่านี้ มีการเผยแพร่ให้
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทว่าเนื่องจากข้อมูลที่เผยแพร่ส่วนมากจะแสดงในรูปของตัวเลข ซึ่ง
ประชาชนส่วนใหญ่สามารถน ามาใช้ได้ยาก เช่น ข้อมูลจ านวนประชากรเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอย่า งไร หรือ
ชนิดของพืชผลทางการเกษตรเกี่ยวพันกับตลาดอย่างไร ถ้าหากผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความรู้ในข้อมูลนี้ ย่อม
สามารถจัดเตรียมสินค้า และบริการในต้นทุนต่ าลง และมีก าไรสูงขึ้น ตลอดจน ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การขนย้าย ลดมลพิษจากการขนส่งระยะไกล อันจะเป็นการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน Big Data คือ 
ข้อมูลขนาดใหญ่/ปริมาณมาก หรือ ข้อมูลจ านวนมากมหาศาล ทุกเรื่อง ทุกแง่มุม ทุกรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นข้อมูล
ที่มีโครงสร้างชัดเจน เช่น ข้อมูลที่เก็บอยู่ในตารางข้อมูลต่างๆ หรืออาจเป็นข้อมูลกึ่งมีโครงสร้าง เช่น ล็อกไฟล์ 
หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเช่น ข้อมูลการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่านสังคมเครือข่าย เช่น Facebook, 
twitter หรือ ไฟล์จ าพวกมีเดีย เป็นต้น ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกที่มาจากการติดต่อ
ระหว่างองค์กร หรือจากทุกช่องทางการติดต่อกับลูกค้า แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังคงเป็นเพียงข้อมูลดิบที่รอการน ามา
ประมวลและวิเคราะห์เพ่ือน าผลที่ได้มาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่องค์กร
สามารถน าไปใช้ได้ทันที แต่อาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรบางอย่างแฝงอยู่ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , 2564) Big Data 
หมายถึง ปริมาณข้อมูลที่มหาศาล ทั้งแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ซึ่งปะปนอยู่มากมายในการ
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ท าธุรกิจในแต่ละวัน หากแต่ไม่ใช่ปริมาณของข้อมูลที่เป็นสิ่งส าคัญ สิ่งส าคัญก็คือการที่องค์กรจัดการกับข้อมูล
ต่างหากการวิเคราะห์ Big Data น าไปสู่ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือการตัดสินใจที่ดีกว่าและการเคลื่อนไหวในกลยุทธ์ธุรกิจ 
(อรพรรณ  คงม่ัน, 2563) จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่สามารถสามารถถ่ายทอดข้อมูลเพ่ือเกิดประโยชน์ในการใช้
งานสู่ชุมชนได้ พลังอ านาจของ Platform ธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยง คน 
องค์กร และทรัพยากร ในแบบต่อเนื่องและสองทาง ( interactive) ในกระบวนการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
ดังกล่าว ท าให้เกิดการสร้างและแลกเปลี่ยน มูลค่าเศรษฐกิจขึ้นมา (ปรีดี บุญซื่อ, 2559)  

ในการใช้ข้อมูลของบิ๊กเดต้า ภายใต้ชื่อ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” เห็นถึงความส าคัญของถ่ายทอดข้อมูลที่
เข้าถึงชุมชนและเกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด สามารถเข้าถึงได้อย่างเข้าใจและใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสาร
สินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการรับรู้และ
เข้าถึงข้อมูล เพราะมีการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างง่ายที่สุด ซึ่งที่สุดแล้วคือ
การมองการพัฒนาร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า ภายใต้ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวศาสตร์พระราชา 
อันเป็นหลักชัยที่จะสร้างสรรค์ประเทศชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สืบไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสถานภาพความรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาของชุมชนในการใช้ร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า 
 3. เพ่ือพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน 
 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
การพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน ด้วย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง รวม
ทั้งหมด 50 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้รู้ (Key Informant) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานสถิติจังหวัด นักวิชาการ 
จ านวน 20 คน  กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informant) ได้แก่ ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ผู้น าชุมชน นักศึกษา 
จ านวน 20 คน ประชาชนทั่วไป (General Informant) ได้แก่ ประชาชนในเขตจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
จ านวน 10 คน 

พ้ืนที่ในการวิจัยประกอบด้วย1) บ้านบุ่งเลิศ ต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 2) บ้านเก่า
น้อย ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 3) บ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
4) บ้านโพนพอุง ต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 4) บ้านนากระตึบ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 5) บ้านกุดลิง ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 เครื่องมือวิจัย การพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า
สู่ชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) แบบบันทึก เพ่ือใช้ส ารวจข้อมูล
เบื้องต้นของชุมชนที่เป็นพ้ืนที่ในการศึกษา และใช้บันทึกข้อมูลกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
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ท าธุรกิจในแต่ละวัน หากแต่ไม่ใช่ปริมาณของข้อมูลที่เป็นสิ่งส าคัญ สิ่งส าคัญก็คือการที่องค์กรจัดการกับข้อมูล
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องค์กร และทรัพยากร ในแบบต่อเนื่องและสองทาง ( interactive) ในกระบวนการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
ดังกล่าว ท าให้เกิดการสร้างและแลกเปลี่ยน มูลค่าเศรษฐกิจขึ้นมา (ปรีดี บุญซื่อ, 2559)  
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สินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการรับรู้และ
เข้าถึงข้อมูล เพราะมีการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างง่ายที่สุด ซึ่งที่สุดแล้วคือ
การมองการพัฒนาร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า ภายใต้ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวศาสตร์พระราชา 
อันเป็นหลักชัยที่จะสร้างสรรค์ประเทศชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สืบไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
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 2. เพื่อศึกษาปัญหาของชุมชนในการใช้ร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า 
 3. เพ่ือพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน 
 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
การพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน ด้วย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง รวม
ทั้งหมด 50 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้รู้ (Key Informant) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานสถิติจังหวัด นักวิชาการ 
จ านวน 20 คน  กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informant) ได้แก่ ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ผู้น าชุมชน นักศึกษา 
จ านวน 20 คน ประชาชนทั่วไป (General Informant) ได้แก่ ประชาชนในเขตจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
จ านวน 10 คน 

พ้ืนที่ในการวิจัยประกอบด้วย1) บ้านบุ่งเลิศ ต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 2) บ้านเก่า
น้อย ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 3) บ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
4) บ้านโพนพอุง ต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 4) บ้านนากระตึบ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 5) บ้านกุดลิง ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 เครื่องมือวิจัย การพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า
สู่ชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) แบบบันทึก เพ่ือใช้ส ารวจข้อมูล
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Discussion) 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือศึกษาปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูล ของชุมชนในการใช้
ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดทฤษฎีอันเป็นหลักในการวิเคราะห์ และ
การตรวจสอบข้อมูลด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่ม ทั้งนี้การเขียนรายงานการวิจัยจะ
เป็นแบบพรรณนาวิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่น
สารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  

ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการด าเนินการวิจัย ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
    1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และ

วางกรอบแนวทางการวิจัย 
    2) กระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เพ่ือศึกษาชุมชน ใช้กระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคือคนในพ้ืนที่ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตั้งค าถาม และแสวงหาค าตอบด้วย
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
              3) ท าการรวบรวมข้อมูลจากคนในชุมชนและคนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ด้วยการประชุม
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการปฏิบัติการ
(Workshop) เพ่ือร่วมออกแบบแนวทางการสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    4) ร่วมมือกับนักวิจัยในพ้ืนที่เพ่ือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล 
    5) สะท้อนองค์ความรู้ ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
    6) พัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน ผ่าน

กระบวนการออกแบบ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่
ชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 1) เพื่อ
ศึกษาสถานภาพความรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า 2) เพื่อศึกษาปัญหาของชุมชนในการใช้
ร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า 3) เพ่ือพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊ก
เดต้าสู่ชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาสถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 การพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามและการรวบรวมข้อมูลด้วยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีกระบวนการสนทนากลุ่ม เพ่ือศึกษาสถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของ
คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ พบว่า การศึกษาสถานภาพการรับรู้ของชุมชนพบว่าประชากรในการวิจัย
ตระหนักถึงความส าคัญของฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าเป็นอย่างดี และมีการให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลการท่องเที่ยว และข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน ดังนี้ 
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ข้อมูลด้านสุขภาพ สถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ มีประเด็น
ทางด้านสุขภาพที่เป็นผลจากสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลให้ผู้คนในชุมชนที่
อยู่ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์เกิดการวิตกกังวล และให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยของชีวิตในด้าน
สุขภาพมาเป็นอันดับที่ 1 เนื่องจากข้อมูลด้านสุขภาพท าให้คนในชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคที่
พบเจอได้มากของคนในชุมชนซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ คือ 1) ความผิดปกติ
ของต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิกอ่ืน ๆ 2) เบาหวาน 3) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า 4) ไตวาย 
จากข้อมูลด้านสุขภาพนี้ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุแห่งการ
เจ็บป่วย แล้วสังเคราะห์ค าตอบร่วมกันได้ว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคมาจากพฤติกรรมการกินของคนในชุมชนร่วม
ถึงการใช้ชีวิตของคนในชุมชน การกินอาหารรสจัด การใช้เครื่องปรุงเป็นจ านวนมาก ซึ่งเกิดจากการกินอาหาร
ในรูปแบบซ้ า ๆ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ท าให้เกิดโรคประจ าตัว ซึ่งแสดงผลได้จากข้อมูลทางสถิติด้าน
สุขภาพของชุมชน 

ข้อมูลการท่องเที่ยว สถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ด้านการ
ท่องเที่ยว เป็นประเด็นที่ผู้คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ให้ความส าคัญเป็นล าดับต่อมา เนื่องจากส่งผลต่อ
การใช้ชีวิตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเดินทางข้ามจังหวัด การรวมกลุ่มของคนใน
ชุมชนในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนในชุมชน ซึ่งพบว่าคนในชุมชน
ปรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากแนวปฏิบัติของแต่ละจังหวัดและการระมัดระวัง
ในการใช้ชีวิตของคนในชุมชน  

ข้อมูลปริมาณน  าฝนรายเดือน สถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
ด้านข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน เป็นประเด็นที่ผู้คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ให้ความส าคัญเนื่องด้วย
ชุมชนส่วนใหญ่ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์เป็นชุมชนที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่สวน
ผสม การเข้าถึงข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน สามารถท าคนในชุมชนให้เห็นแนวโน้มของปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตร และแนวโน้มราคาผลผลิตทางการเกษตรภายในกลุ่มจังหวัดได้ สามารถเทียบเคียงข้อมูลด้านอ่ืน ๆ 
เพ่ือค านวณต้นทุนและวางแผนการท าเกษตรกรรมต่อไปได้ 

   
ภาพที่ 1 ภาพข้อมูลด้านสุขภาพ               ภาพที่ 2 ภาพข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
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ข้อมูลด้านสุขภาพ สถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ มีประเด็น
ทางด้านสุขภาพที่เป็นผลจากสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลให้ผู้คนในชุมชนที่
อยู่ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์เกิดการวิตกกังวล และให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยของชีวิตในด้าน
สุขภาพมาเป็นอันดับที่ 1 เนื่องจากข้อมูลด้านสุขภาพท าให้คนในชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคที่
พบเจอได้มากของคนในชุมชนซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ คือ 1) ความผิดปกติ
ของต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิกอ่ืน ๆ 2) เบาหวาน 3) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า 4) ไตวาย 
จากข้อมูลด้านสุขภาพนี้ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุแห่งการ
เจ็บป่วย แล้วสังเคราะห์ค าตอบร่วมกันได้ว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคมาจากพฤติกรรมการกินของคนในชุมชนร่วม
ถึงการใช้ชีวิตของคนในชุมชน การกินอาหารรสจัด การใช้เครื่องปรุงเป็นจ านวนมาก ซึ่งเกิดจากการกินอาหาร
ในรูปแบบซ้ า ๆ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ท าให้เกิดโรคประจ าตัว ซึ่งแสดงผลได้จากข้อมูลทางสถิติด้าน
สุขภาพของชุมชน 

ข้อมูลการท่องเที่ยว สถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ด้านการ
ท่องเที่ยว เป็นประเด็นที่ผู้คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ให้ความส าคัญเป็นล าดับต่อมา เนื่องจากส่งผลต่อ
การใช้ชีวิตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเดินทางข้ามจังหวัด การรวมกลุ่มของคนใน
ชุมชนในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนในชุมชน ซึ่งพบว่าคนในชุมชน
ปรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากแนวปฏิบัติของแต่ละจังหวัดและการระมัดระวัง
ในการใช้ชีวิตของคนในชุมชน  

ข้อมูลปริมาณน  าฝนรายเดือน สถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
ด้านข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน เป็นประเด็นที่ผู้คนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ให้ความส าคัญเนื่องด้วย
ชุมชนส่วนใหญ่ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์เป็นชุมชนที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่สวน
ผสม การเข้าถึงข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน สามารถท าคนในชุมชนให้เห็นแนวโน้มของปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตร และแนวโน้มราคาผลผลิตทางการเกษตรภายในกลุ่มจังหวัดได้ สามารถเทียบเคียงข้อมูลด้านอ่ืน ๆ 
เพ่ือค านวณต้นทุนและวางแผนการท าเกษตรกรรมต่อไปได้ 

   
ภาพที่ 1 ภาพข้อมูลด้านสุขภาพ               ภาพที่ 2 ภาพข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 3 ภาพข้อมูลด้านปริมาณน้ าฝนรายเดือน 

 

 2. การศึกษาปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
จากการเก็บข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดย

กระบวนการสนทนากลุ่ม เพ่ือศึกษาปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
พบว่า 1) การเข้าถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ของชุมชนมีขั้นตอนการเข้าถึงมีความยุ่งยาก  2) รูปแบบการน าเสนอ
เนื้อหาของฐานข้อมูลยากเกินไป รูปลักษณ์การแสดงผลไม่น่าสนใจและดึงดูดการรับรู้ ดังนี้ 

1) การเข้าถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ของชุมชนมีขั นตอนการเข้าถึงมีความยุ่งยาก ปัญหาที่มีความส าคัญ
มากที่สุดเป็นอันดับแรก เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานระบบต้องมีการติดตั้งระบบฐานข้อมูลแบบออฟไลน์ ซึ่ง
คณะผู้วิจัยแบบมีส่วนร่วมเห็นว่าการใช้งานฐานข้อมูลแบบออฟไลน์ไม่สอดคล้องต่อความเป็นปัจจุบัน ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ผู้คนนิยมใช้สมาร์ทโฟนมากกว่าคอมพิวเตอร์ 

2) รูปแบบการน าเสนอเนื อหาของฐานข้อมูลยากเกินไป รูปลักษณ์การแสดงผลไม่น่าสนใจและ
ดึงดูดการรับรู้  ปัญหาที่มีความส าคัญมากที่สุดเป็นอันดับต่อมา ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากรูปแบบการแสดงผล
ของฐานข้อมูลเป็นตัวเลขจ านวนมากส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นานพอสมควรจึงจะใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลได้ และรูปลักษณ์จากการแสดงผลข้อมูลเป็นตัวเลขท าให้ผู้ใช้งานเกิดความสนใจในการเรียนรู้ข้อมูล
ได้น้อยและไม่ดึงดูดการรับรู้ 

3. การพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน 
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

จากการศึกษาสถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์และการศึกษา
ปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ ผู้วิจัยและกลุ่มประชากรได้ร่วมกัน
ออกแบบแนวการพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน 
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยกระบวนการปฏิบัติการ(Workshop) เพ่ือร่วมออกแบบ
การรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูล
ร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน โดยในการออกแบบค านึงถึงการเข้าถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ของชุมชนให้มี
ขั้นตอนที่ง่ายขึ้น ไม่ยุ่งยาก สะดวกต่อการค้นหา และค านึงถึงการออกแบบรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของ
ฐานข้อมูลให้ง่ายต่อการรับรู้ ออกแบบรูปลักษณ์การแสดงผลให้เกิดน่าสนใจและดึงดูดการรับรู้ผ่านกระบวน
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การทางศิลปะและหลักการออกแบบ เหมาะกับกลุ่มคนท่ีใช้งานข้อมูลในชุมชน พัฒนา Platform จัดท าเป็น
เว็บแอปพลิเคชัน ที่รูปลักษณ์ที่สวยงามและทันสมัย รวมถึง Platform ที่เป็น PDF และเอกสารแสดงข้อมูล
เพ่ือให้การเข้าถึงข้อมูลในแต่ละกลุ่มคนในชุมชนได้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ในการออกแบบ platform 
แอปพลิเคชัน และ เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบิ๊กเดต้าในรูปแบบ PDF (Hard Copy) จะใช้โทนสีที่สบายตา เหมาะ
แก่การค้นหา การน าเสนอข้อมูลจะเน้นการสรุปโดยภาพรวมแบบแผนภูมิที่แสดงรายละเอียดข้อมูลโดยรวม 
และอธิบายข้อมูลที่ส าคัญต่อการรับรู้อย่างกระชับ มีการออกแบบตัวการ์ตูนเป็นสัญลักษณ์ในด้านต่างๆของ
ข้อมูล เช่น ด้านสุขภาพ เป็นภาพคนออกก าลังกาย ด้านการท่องเที่ยว ออกแบบเป็นสัญลักษณ์สถา นที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ และออกแบบตัวการ์ตูนก าลังลากกระเป๋า และด้านข้อมูลปริมาณน้ าฝน 
ออกแบบรูปก้อนเมฆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ท าให้นึกถึงข้อมูลที่น าเสนอ เพ่ือความเข้าใจเชิงรูปภาพ สะดวกแก่
การรับรู้ข้อมูล ใช้ตัวหนังสือ และตัวเลขในการน าเสนอข้อมูลให้น้อยลง และเน้นการสรุปข้อมูลเพ่ือน าเสนอ 
สบายตา และดึงดูดการรับรู้ทั้งในแบบ เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบิ๊กเดต้าในรูปแบบ PDF (Hard Copy) 

 

   
 ภาพที่ 4 ภาพการออกแบบการน าเสนอข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน  
 

 
ภาพที่ 5 ภาพเปรียบเทียบการน าเสนอข้อมูลเดิม(ซ้าย)  

และการออกแบบการน าเสนอข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน(ขวา) 
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การทางศิลปะและหลักการออกแบบ เหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานข้อมูลในชุมชน พัฒนา Platform จัดท าเป็น
เว็บแอปพลิเคชัน ที่รูปลักษณ์ที่สวยงามและทันสมัย รวมถึง Platform ที่เป็น PDF และเอกสารแสดงข้อมูล
เพ่ือให้การเข้าถึงข้อมูลในแต่ละกลุ่มคนในชุมชนได้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ในการออกแบบ platform 
แอปพลิเคชัน และ เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบิ๊กเดต้าในรูปแบบ PDF (Hard Copy) จะใช้โทนสีที่สบายตา เหมาะ
แก่การค้นหา การน าเสนอข้อมูลจะเน้นการสรุปโดยภาพรวมแบบแผนภูมิที่แสดงรายละเอียดข้อมูลโดยรวม 
และอธิบายข้อมูลที่ส าคัญต่อการรับรู้อย่างกระชับ มีการออกแบบตัวการ์ตูนเป็นสัญลักษณ์ในด้านต่างๆของ
ข้อมูล เช่น ด้านสุขภาพ เป็นภาพคนออกก าลังกาย ด้านการท่องเที่ยว ออกแบบเป็นสัญลักษณ์สถา นที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ และออกแบบตัวการ์ตูนก าลังลากกระเป๋า และด้านข้อมูลปริมาณน้ าฝน 
ออกแบบรูปก้อนเมฆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ท าให้นึกถึงข้อมูลที่น าเสนอ เพ่ือความเข้าใจเชิงรูปภาพ สะดวกแก่
การรับรู้ข้อมูล ใช้ตัวหนังสือ และตัวเลขในการน าเสนอข้อมูลให้น้อยลง และเน้นการสรุปข้อมูลเพ่ือน าเสนอ 
สบายตา และดึงดูดการรับรู้ทั้งในแบบ เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบิ๊กเดต้าในรูปแบบ PDF (Hard Copy) 

 

   
 ภาพที่ 4 ภาพการออกแบบการน าเสนอข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน  
 

 
ภาพที่ 5 ภาพเปรียบเทียบการน าเสนอข้อมูลเดิม(ซ้าย)  

และการออกแบบการน าเสนอข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน(ขวา) 

 
 

 

 
ภาพที่ 6 ภาพการออกแบบการน าเสนอข้อมูลเป็น PDF (Hard Copy) 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่
ชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. การศึกษาสถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 จากการศึกษาสถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ พบว่า การศึกษา
สถานภาพการรับรู้ของชุมชนพบว่าประชากรในการวิจัยตระหนักถึงความส าคัญของฐานข้อมูลร้อยแก่นสาร
สินธุ์บิ๊กเดต้าเป็นอย่างดี และมีการให้ความส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลการท่องเที่ยว และข้อมูล
ปริมาณน้ าฝนรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามที่สมมุติฐานด้านการรับรู้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ถนัด ใบยา และ วิชัย นิลคง (2563) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาวะ
แบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์และ
พัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาวะของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเมินผลรูปแบบ โดย
ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา พบว่า ด้านสถานการณ์การจัดการสุขภาวะของชุมชน จังหวัดน่านมีการจัดการ
สุขภาพหลากหลายโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ ในแต่ละพ้ืนที่อยู่แล้ว ซึ่งการริเริ่มมีหลายรูปแบบ
ทัง้เริ่มจากองค์กรภายนอก, เริ่มจากองค์กรภายในพ้ืนที่, และริเริ่มจากชุมชนเอง 
 2. ปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 

 จากศึกษาปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ พบว่า 1) การ
เข้าถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ของชุมชนมีขั้นตอนการเข้าถึงมีความยุ่งยาก ปัญหาที่มีความส าคัญมากที่สุดเป็นอันดับ
แรก เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานระบบต้องมีการติดตั้งระบบฐานข้อมูลแบบออฟไลน์ ซึ่งคณะผู้วิจัยแบบมีส่วน
ร่วมเห็นว่าการใช้งานฐานข้อมูลแบบออฟไลน์ไม่สอดคล้องต่อความเป็นปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้คนนิยมใช้
สมาร์ทโฟนมากกว่าคอมพิวเตอร์ 2) รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของฐานข้อมูลยากเกินไป รูปลักษณ์การ
แสดงผลไม่น่าสนใจและดึงดูดการรับรู้ ปัญหาที่มีความส าคัญมากที่สุดเป็นอันดับต่อมา ปัญหานี้เกิดขึ้น
เนื่องจากรูปแบบการแสดงผลของฐานข้อมูลเป็นตัวเลขจ านวนมากส่ งผลให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นาน
พอสมควรจึงจะใช้งานระบบฐานข้อมูลได้ และรูปลักษณ์จากการแสดงผลข้อมูลเป็นตัวเลขท าให้ผู้ใช้งานเกิด
ความสนใจในการเรียนรู้ข้อมูลได้น้อยและไม่ดึงดูดการรับรู้ ซึ่งส่งผลในการพัฒนาและปรับปรุง platform ที่
เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วสุธร เตชวิ
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ทูล และ นพดล อินทร์จันทร์ (2563) ได้ศึกษา เรื่อง การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือส่งเสริมการใช้บริการ
ธนาคารดิจิทัลส าหรับผู้สูงอายุ พบว่า ปัญหาความสะดวกสบายในการใช้งานและปัญหาด้านความสวยงาม
ทันสมัยในการออกแบบเป็นอุปสรรคหลัก ด้านการออกแบบในการเลือกใช้งานบริการทางการเงินของผู้สูงอายุ 
และพบว่าปัญหาการ กดเข้าใช้งานผิดหน้า เนื่องจากปุ่มมีความซับซ้อนเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุด โดยมีสิ่งที่
ต้องการให้แอปพลิเคชัน ด้านขนาดของตัวอักษร และปุ่มในแอปพลิเคชัน ด้านภาษา และประโยคที่ใช้ในแอป
พลิเคชัน และด้านสีสันในแอปพลิเคชัน  

3. การพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน 
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

จากการศึกษาสถานภาพความรับรู้ฐานข้อมูลของคนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์และการศึกษา
ปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ ผู้วิจัยและกลุ่มประชากรได้ร่วมกัน
ออกแบบแนวการพัฒนา platform ที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน 
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการออกแบบค านึงถึงการเข้าถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ของ
ชุมชนให้มีขั้นตอนที่ง่ายขึ้น ไม่ยุ่งยาก สะดวกต่อการค้นหา รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาง่ายต่อการรับรู้  
ออกแบบรูปลักษณ์การแสดงผลให้เกิดน่าสนใจและดึงดูดการรับรู้ผ่านกระบวนการทางศิลปะและหลักการ
ออกแบบ เหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานข้อมูลในชุมชน พัฒนา Platform จัดท าเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ที่รูปลักษณ์
ที่สวยงามและทันสมัย เหมาะส าหรับกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นประจ าและสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและ
เข้าถึงได้ตลอดเวลา และมีออกแบบ Platform ที่เป็น PDF (Hard Copy) Platformที่เป็นเอกสารแสดงข้อมูล
เพ่ือให้การเข้าถึงข้อมูลในแต่ละกลุ่มคนในชุมชนที่ไม่นิยมการใช้เทคโนโลยี หรือกลุ่มผู้สูงอายุที่เหมาะส าหรับ
การอ่านผ่านกระดาษ หรือเป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูลฉบับย่อ เหมาะแก่การใช้งานแบบเฉพาะ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วสุธร เตชวิทูล และ นพดล อินทร์จันทร์ (2563) ได้ศึกษา เรื่อง การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ม
เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการธนาคารดิจิทัลส าหรับผู้สูงอายุ  จากพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือส่งเสริมการใช้บริการ
ธนาคารดิจิทัลส าหรับผู้สูงอายุ พบว่า การออกแบบจ าเป็นต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสม และในด้านของการใช้
สี แนะน าให้ใช้สีที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน  
 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ การน าข้อมูล

ไปใช้งานในระดับหน่วยงานองค์กร และบุคคลที่เก่ียวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  1) ระดับชุมชน สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการใช้ประสบการณ์ตรง มีส่วน
ร่วมในการตั้งค าถาม และหาค าตอบในเกิดปัญหาอื่น ๆ ต่อไป เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน 
  2) ระดับหน่วยงานราชการ สามารถน าข้อมูลไปใช้เพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ใน
พ้ืนที่และสามารถพัฒนาปรับปรุงการน าเสนอข้อมูลเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของชุมชนได้ 
  3) หน่วยงานการศึกษา สามารถน าเนื้อหาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับการ
ออกแบบ และพัฒนาหลักการออกแบบ บูรณาการกับเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นได้ 
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ทูล และ นพดล อินทร์จันทร์ (2563) ได้ศึกษา เรื่อง การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือส่งเสริมการใช้บริการ
ธนาคารดิจิทัลส าหรับผู้สูงอายุ พบว่า ปัญหาความสะดวกสบายในการใช้งานและปัญหาด้านความสวยงาม
ทันสมัยในการออกแบบเป็นอุปสรรคหลัก ด้านการออกแบบในการเลือกใช้งานบริการทางการเงินของผู้สูงอายุ 
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  3) หน่วยงานการศึกษา สามารถน าเนื้อหาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับการ
ออกแบบ และพัฒนาหลักการออกแบบ บูรณาการกับเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นได้ 
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50 คน และใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวทางในการศึกษา 
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Abstract 
 

This qualitative research aims 1) to study the status of the Hundred Kaen Sarasin 
Database 2) to study the community problems in using the Hundred Kaen Sarasin Database 
3) to create innovations for data access with the Hundred Kaen Sarasin Big Data database. 
The population was selected for a total of 50 people, and a participatory action research 
process was used as a guide for the study. 

The results of the research showed that 1) the database status was stored in a form 
of numbers, statistical tables, and document file formats. 2) The problems in accessing and 
using community databases of Roi Kaen Sarasin Provinces consist of; the format                  
of presenting information is difficult to understand, and the ability to access data is too 
complex. 3) Creating Innovation for accessing database with Hundreds of Essences Big Data   
is designed and developed by using the SDLC development cycle based on the SAD           
or analytics development approach and structural design (Structured Analysis and Design) 
follow by Waterfall Model method is the main guideline for the study and development       
of database systems. The researcher has designed and developed using Mysql database 
management system to manage the database and use the Power BI application to connect 
with the database and analyze and summarize data by Visualization. 
 
Keywords :  Big Data, Database, Participatory Action Research. 
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บทน า 
ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่ายและทวีบทบาท       

ในชีวิตประจ าวัน เช่น การติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ การซื้อสินค้าและบริการ ส่งผลให้เกิดข้อมูล
จ านวนมหาศาล ที่เป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจดุจดังน้ ามัน สะท้อนให้เห็นว่า โลกให้ความส าคัญกับ
ข้อมูลเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันข้อมูลจ านวนมหาศาลนั้นได้ถูกน ามาใช้ในปริมาณน้อยซึ่งในประเทศไทย        
มีหน่วยงานส าคัญที่ท าหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆที่ส าคัญมากมาย นั้นคือ ส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี
ส านักงานสถิติจังหวัดท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน จัดท าข้อมูลสถิติในระดับพ้ืนที่ เช่น ส ามะโนประชากร ข้อมูลผู้มี
รายได้น้อย ความต้องการการใช้น้ า ตลอดจนส ามะโนการเกษตร อย่างไรก็ดีแม้ว่าข้อมูลจากการส ารวจเหล่านี้
จะมีการรายงานเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสถิติจังหวัดได้ 
แต่จากสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของส านักงานสถิติจังหวัด เช่นจังหวัดร้อยเอ็ดเฉลี่ยแล้วมีผู้เข้าชมประมาณ      
40 – 60 คนต่อวัน  และรวมจ านวนผู้เข้าชมทั้งหมดเพียง 173,186 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นนับเป็นจ านวนน้อยมาก
เมื่อเทียบกับจ านวนชาวร้อยเอ็ดที่มีราว 1,307,208 ใน พ.ศ.2561 หรือคิดเป็นจ านวนผู้เคยเข้าชมทั้งสิ้นราว
ร้อยละ 13.25 เท่านั้น (ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด. 2564 : 26) จากการส ารวจเหล่านี้มีการเผยแพร่ให้
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยข้อมูลที่เผยแพร่ส่วนมากจะแสดงในรูปของตัวเลขซึ่งประชาชน
ส่วนใหญ่น ามาใช้ได้ยาก เช่นข้อมูลจ านวนประชากรเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอย่างไร หรือชนิดของพืชผลทาง
การเกษตรเกี่ยวพันกับตลาดอย่างไร ถ้าหากผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความรู้ในข้อมูลนี้ ย่อมสามารถจัดเตรียม
สินค้าและบริการในต้นทุนที่ต่ าลง และมีก าไรสูงขึ้น ตลอดจน ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนย้าย        
ลดมลพิษจาการขนส่งระยะไกล อันจะเป็นการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีมากมายมหาศาลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในรูปแบบระบบ
ฐานข้อมูล (Database System) ถือเป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารจัดการข้อมูล การบริหารระดับองค์กร
จ าเป็นต้องมีเครื่องมือ ที่สามารถคัดกรอง วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลที่มีมากมายมหาศาลเหล่านั้นได้อย่าง
รวดเร็ว เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็ว ตลอดจนการก าหนดนโยบาย และการวางแผนงานที่ครอบคลุม 
รวมถึงการวางกลยุทธ์ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความส าคัญดังที่กล่าวมาแล้วนั้น
ส่งผลให้ระบบฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนเข้าสู่ยุคของฐานข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) ในที่สุด  
(สาครรัตน์ นักปราชญ์ และคัดนางค์ จามะริก. 2559) 

ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องมีสร้างนวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลด้วยฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า  
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้แผนงานร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า : การจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ของส านักงานสถิติจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม     
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูล มีเป้าหมายคือการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
สถิติ คอมพิวเตอร์ และสังคม เพ่ือจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของส านักงานสถิติจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด 
ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ในชื่อ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของคนในชุมชน 
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บทน า 
ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่ายและทวีบทบาท       

ในชีวิตประจ าวัน เช่น การติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ การซื้อสินค้าและบริการ ส่งผลให้เกิดข้อมูล
จ านวนมหาศาล ที่เป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจดุจดังน้ ามัน สะท้อนให้เห็นว่า โลกให้ความส าคัญกับ
ข้อมูลเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันข้อมูลจ านวนมหาศาลนั้นได้ถูกน ามาใช้ในปริมาณน้อยซึ่งในประเทศไทย        
มีหน่วยงานส าคัญที่ท าหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆที่ส าคัญมากมาย นั้นคือ ส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี
ส านักงานสถิติจังหวัดท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน จัดท าข้อมูลสถิติในระดับพ้ืนที่ เช่น ส ามะโนประชากร ข้อมูลผู้มี
รายได้น้อย ความต้องการการใช้น้ า ตลอดจนส ามะโนการเกษตร อย่างไรก็ดีแม้ว่าข้อมูลจากการส ารวจเหล่านี้
จะมีการรายงานเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสถิติจังหวัดได้ 
แต่จากสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของส านักงานสถิติจังหวัด เช่นจังหวัดร้อยเอ็ดเฉลี่ยแล้วมีผู้เข้าชมประมาณ      
40 – 60 คนต่อวัน  และรวมจ านวนผู้เข้าชมทั้งหมดเพียง 173,186 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นนับเป็นจ านวนน้อยมาก
เมื่อเทียบกับจ านวนชาวร้อยเอ็ดที่มีราว 1,307,208 ใน พ.ศ.2561 หรือคิดเป็นจ านวนผู้เคยเข้าชมทั้งสิ้นราว
ร้อยละ 13.25 เท่านั้น (ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด. 2564 : 26) จากการส ารวจเหล่านี้มีการเผยแพร่ให้
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยข้อมูลที่เผยแพร่ส่วนมากจะแสดงในรูปของตัวเลขซึ่งประชาชน
ส่วนใหญ่น ามาใช้ได้ยาก เช่นข้อมูลจ านวนประชากรเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอย่างไร หรือชนิดของพืชผลทาง
การเกษตรเกี่ยวพันกับตลาดอย่างไร ถ้าหากผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความรู้ในข้อมูลนี้ ย่อมสามารถจัดเตรียม
สินค้าและบริการในต้นทุนที่ต่ าลง และมีก าไรสูงขึ้น ตลอดจน ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนย้าย        
ลดมลพิษจาการขนส่งระยะไกล อันจะเป็นการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีมากมายมหาศาลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในรูปแบบระบบ
ฐานข้อมูล (Database System) ถือเป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารจัดการข้อมูล การบริหารระดับองค์กร
จ าเป็นต้องมีเครื่องมือ ที่สามารถคัดกรอง วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลที่มีมากมายมหาศาลเหล่านั้นได้อย่าง
รวดเร็ว เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็ว ตลอดจนการก าหนดนโยบาย และการวางแผนงานที่ครอบคลุม 
รวมถึงการวางกลยุทธ์ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความส าคัญดังที่กล่าวมาแล้วนั้น
ส่งผลให้ระบบฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนเข้าสู่ยุคของฐานข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) ในที่สุด  
(สาครรัตน์ นักปราชญ์ และคัดนางค์ จามะริก. 2559) 

ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องมีสร้างนวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลด้วยฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า  
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้แผนงานร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า : การจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ของส านักงานสถิติจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม     
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูล มีเป้าหมายคือการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
สถิติ คอมพิวเตอร์ และสังคม เพ่ือจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของส านักงานสถิติจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด 
ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ในชื่อ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของคนในชุมชน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสถานภาพของฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 3. เพ่ือสร้างนวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลด้วยฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า 
 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง รวมทั้งหมด 50 คน ประกอบด้วย 

กลุ่มผู้รู้ (Key Informant) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานสถิติจังหวัด นักวิชาการ จ านวน 20 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ 
(Casual Informant) ได้แก่ ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ผู้น าชุมชน นักศึกษา จ านวน 20 คน ประชาชนทั่วไป 
(General Informant) ได้แก่ ประชาชนในเขตจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จ านวน 10 คน 

พ้ืนที่ในการวิจัยประกอบด้วย1) บ้านบุ่งเลิศ ต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 2) บ้านเก่า
น้อย ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 3) บ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด       
4) บ้านโพนพอุง ต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 4) บ้านนากระตึบ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 5) บ้านกุดลิง ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบบันทึก เพ่ือใช้ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนที่เป็นพ้ืนที่ใน
การศึกษาและใช้บันทึกข้อมูลกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 2) แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเพื่อศึกษาปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูล ของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดทฤษฎีอันเป็นหลักในการวิเคราะห์ และการตรวจสอบข้อมูล
ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่ม ทั้งนี้การเขียนรายงานการวิจัยจะเป็นแบบพรรณนา
วิเคราะห์  

ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการด าเนินการวิจัย ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
     1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ อันน าไปสู่การตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และวางกรอบแนว
ทางการวิจัย 
     2) กระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เพ่ือศึกษาชุมชน ใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคือคนในพ้ืนที่ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตั้ งค าถาม และแสวงหาค าตอบด้วย
กระบวนการวิจัย  
  3) ท าการรวบรวมข้อมูลจากคนในชุมชนและคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ด้วยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการปฏิบัติการ 
(Workshop) เพ่ือร่วมออกแบบแนวทางการสร้างฐานข้อมูลและเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     4) ร่วมมือกับนักวิจัยในพื้นที่เพ่ือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล 
     5) สะท้อนองค์ความรู้ ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
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 6) ในการพัฒนาฐานข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในวงจรการพัฒนา
ระบบบ (System Development Life Cycle :SDLC) (วิไลพร ศรีไพศาล, 2553) ทั้ง 7 ระยะดังนี้ 
 ระยะที่ 1 : ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
 ระยะที่ 2 : รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Collection and Analysis) 
 ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design) ส่วนการประมวลผล (ระบบงานประยุกต์) โดยอาศัยรายละเอียด
จากข้ันตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ 
 ระยะที่ 4: พัฒนาต้นแบบโปรแกรม (Prototyping) ของระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ 
 ระยะที่ 5 : การติดตั้งระบบงานใหม่ (Implementation) 
 ระยะที่ 6 : การตรวจสอบความถูกต้อง และการทดสอบระบบ (Validation and Testing) เพ่ือให้
แน่ใจว่าส่วนการประมวลผลสามารถท างานได้ถูกต้อง และสมบูรณ์ 
 ระยะที่ 7 : การน าระบบไปใช้งานจริง 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การสร้างนวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลด้วยฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า                       

ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 1) สถานภาพ
ของฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 2) ปัญหาศึกษาปัญหาของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์                
3) สร้างนวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลด้วยฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. สถานภาพของฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพบว่า กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์มีข้อมูลส าคัญ

เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการคือส านักงานสถิติจังหวัด ซึ่งมีการจัดเก็บเป็นไฟล์เอกสาร    
ในรูปแบบข้อมูลตัวเลข และตารางสถิติ คณะผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่
ข้อมูล ดังนี้  1) ตารางข้อมูลประชากร 2) ตารางข้อมูลแรงงาน 3) ตารางข้อมูลการพัฒนาความสามารถ           
4) ตารางข้อมูลด้านสุขภาพ 5) ตารางข้อมูลรายได้ 6) ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม 7) ตารางข้อมูลแหล่งน้ า 
8) ตารางข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรม 9) ตารางข้อมูลพลังงาน 10) ตารางข้อมูลขนส่ง              
11) ตารางข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12) ตารางข้อมูลการท่องเที่ยว 13) ตารางข้อมูล
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ 14) ตารางข้อมูลการจัดเก็บภาษี 15) ตารางข้อมูลราคาสินค้า 16) ตารางข้อมูล
น้ าประปา 17) ตารางข้อมูลขยะมูลฝอย 18) ตารางข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน 
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            ภาพที่ 1 ข้อมูลส ามะโนประชากรในรูปแบบเอกสาร                      ภาพที่ 2 ขอ้มูลส ามะโนประชากรในรูปแบบตารางสถิติตัวเลข  

2. ปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 
จากการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลภาคสนาม พบว่าปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้

ฐานข้อมูลของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ประกอบด้วย 1) รูปแบบการน าเสนอข้อมูลเข้าใจได้ยาก 2) วิธีการ
เข้าใช้ข้อมูลมีความซับซ้อนมากดังนี้ 

 2.1 รูปแบบการน าเสนอข้อมูลเข้าใจได้ยาก 
ข้อมูลสถิติของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์มีการจัดเก็บเผยแพร่ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบ

ตัวเลข และตารางสถิติ ส่งผลให้ประชาชนน ามาใช้ได้ยาก และขาดการแสดงผลในรูปแบบที่สัมพันธ์กันของ
ข้อมูล เช่นข้อมูลจ านวนประชากรเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและรายได้อย่างไร ราคาสินค้าทางเกษตรสัมพันธ์กับ
ปริมาณน้ าอย่างไร ผลิตทางการเกษตรสัมพันธ์กับตลาดอย่างไร หากประชาชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น
เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อาจสามารถจัดเตรียมสินค้า และบริการต้นทุนที่ต่ าลง มีก าไรสูงขึ้น ตลอดจนส่งผลให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอัน  จะเป็นการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้กับชุม แต่อย่างไรก็ตามปัญหาอีก
อย่างหนึ่งในการใช้งานฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ ยังเป็นปัญหาส าหรับประชาชนที่ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี 

2.2 วิธีการเข้าใช้ข้อมูลมีความซับซ้อนมากเกินไป 
การเข้าใช้ข้อมูลสถิติของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ต้องเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของแต่ละ

จังหวัดส่งผลให้เกิดความซับซ้อนในการใช้งาน ตลอดจนเกิดความยุ่งยากต่อการประมวลผลข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้จึงควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเข้าใช้ได้ง่าย ไม่มีความซับซ้อน มีหัวข้อการใช้งาน         
ที่ชัดเจนตรงประเด็น ตลอดจนควรออกแบบให้ดูง่ายสบายตาไม่ควรมีตัวหนังสือมากจนเกินไป 

3. สร้างนวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลด้วยฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า 
การสร้างนวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลด้วยฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า ด้วยการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพบว่า ควรจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลที่สัมพันธ์กัน และเป็นระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถน าข้อมูลมาแสดงเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจและใช้ประโยชน์กับประชาชน 
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เม่ือทราบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ผู้วิจัยจึงออกแบบและพัฒนาโดยใช้วงจรการพัฒนา
ระบบ SDLC ตามแนวทางการพัฒนาระบบแบบ SAD หรือการวิเคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง 
(Structured Analysis and Design) ตามวิธีแบบจ าลองน้ าตก (Waterfall Model) เป็นแนวทางหลัก        
ในการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล My sql ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้แอปพลิเคชัน Power BI ในเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลด้วย Visualization 

 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์ 

 

  
ภาพที่ 4 ข้อมูลประชากร จังหวัดขอนแก่น,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์                                         ภาพที่ 5 ข้อมูลแรงงาน 
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             ภาพที่ 6 ข้อมูลด้านสุขภาพ                                                                       ภาพที่ 7 ข้อมูลการท่องเที่ยว 

จากการค้นพบในการวิจัย 3 ประเด็นอันเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย 1) สถานภาพ
ของฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์  2) ปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์      
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มีมากมายมหาศาลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในรูปแบบระบบฐานข้อมูล(Database System) ถือเป็น
เครื่องมือส าหรับการบริหารจัดการข้อมูล ที่สามารถคัดกรอง วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลจ านวน
มากมายมหาศาลเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายและการ
วางแผนงานที่ครอบคลุม รวมถึงการวางกลยุทธ์ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
 3. นวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลด้วยฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า  

นวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลด้วยฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าออกแบบและพัฒนาโดยใช้วงจร
การพัฒนาระบบ SDLC ตามแนวทางการพัฒนาระบบแบบ SAD หรือการวิเคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง 
(Structured Analysis and Design) ตามวิธีแบบจ าลองน้ าตก (Waterfall Model) เป็นแนวทางหลักใน
การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล My sql ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้แอปพลิ เคชัน Power BI ในเชื่อมต่อฐานข้อมูล             
เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลด้วย Visualization แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะประเด็นความง่ายในการเข้าใช้งาน 
ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ระบบฐานข้อมูลแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2546) ระบบการจัดการฐานข้อมูล คือโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
ฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ต่าง ๆ ในการจัดการกับข้อมูล รวมทั้งภาษาที่ใช้ท างานกับข้อมูล โดยมักจะใช้
ภาษา SQL ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ เพ่ือให้สามารถก าหนดการสร้าง การเรียกดู การบ ารุงรักษา
ฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดการควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล ซึ่งถือเป็นการป้องกันความปลอดภัยในฐานข้อมูล 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิใช้งานเข้ามาละเมิดข้อมูลในฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ ระบบ
ฐานข้อมูล ยังมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลการส าร้องข้อมูลและการเรียกคืน
ข้อมูลในกรณีท่ีข้อมูลเกิดสูญหาย 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยนี้ สามารถสร้างข้อสรุปเพื่อตอบค าถามในการวิจัยที่ว่าแนวทางการจัดท าระบบฐานข้อมูล

เพ่ือพัฒนาสู่การสร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นควรเป็น
อย่างไร โดยมีแนวทางดังนี้  
 1) จากสถานภาพของฐานข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบตัวเลข ตารางสถิติ และ
รูปแบบไฟล์เอกสาร ผลการวิจัยนี้ท าให้เห็นได้ว่าหากจะพัฒนาข้อมูลเชิงสถิติเหล่านี้เพ่ือการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ดีเพ่ือรองรับข้อมูลจ านวนมหาศาลในอนาคต  
 
 2) ปัญหาในเข้าถึงฐานข้อมูลของชุมชนในการใช้ฐานข้อมูลของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
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การออกแบบรูปแบบในการน าเสนอข้อมูล ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์นั้นคง
กลายเป็นเรื่องที่ล้าหลังกลายเป็นความยุ่งยากของวิถีชีวิตในปัจจุบัน 
 3) การออกแบบระบบฐานข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ให้ได้มากที่สุด ต้องค านึงถึง
การเข้าใช้งานได้ง่าย โดยอาจใช้ระบบฐานข้อมูลแบบออฟไลน์ หรือแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 
 นอกจากบทสรุปในการศึกษาแล้ว ผู้วิจัยมีข้อเสนอเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
 หน่วยงานองค์กร และบุคคลที่เก่ียวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  1) ชุมชน สามารถน าข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจทางบ้านเศรษฐกิจ  
  2) หน่วยงานราชการ สามารถน าระบบฐานข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินนโยบาย 
  3) หน่วยงานการศึกษา สามารถน าเนื้อหาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับ
ท้องถิ่นได้ 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 
 งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
เมื่อใช้งานระบบฐานข้อมูลได้สักระยะหนึ่ง ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ เพ่ือน าผลที่ได้มา

พัฒนาและปรับปรุงระบบต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอันตรายแบบโบว์ไทด์ (Bow-Tie Analysis) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเชิงคุณภาพที่มีประสิทธิภาพในการชี้บ่งอันตรายและจัดการความเสี่ยง การศึกษานี้มุ่งเน้นการประยุกต์
การประเมินความเสี่ยงและอันตรายด้วยวิธีวิเคราะห์โบว์ไทด์ในอุตสาหกรรมเคมี โดยท าการประเมินความเสี่ยง
เปรียบเทียบด้วยวิธีการวิเคราะห์ความเส่ียง Fault Tree Analysis และ Event Tree Analysis จากกรณี
อลูมิเนียมเหลวระเบิด และการเกิดฝุ่นระเบิด เพ่ือจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง ค้นหาปัจจัยในการเกิดผล
กระทบ วิเคราะห์และจัดท ามาตรการการป้องที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงค านวณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
เพ่ือลดค่าความรุนแรง โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ รวมถึงการประเมินมูลค่าความเสียหาย สามารถใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการลดค่าเบี้ยประกันภัยในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยังสามารถประยุกต์กับ
ภาษาคอมพิวเตอร์ โดยเขียนในรูปแบบสมการความน่าจะเป็นเพื่อแสดงผลข้อมูล แทนการค านวณมือ ลดความ
ผิดพลาด รวดเร็ว และแม่นย าในการแสดงผล ซึ่งจากการทดสอบความน่าจะเป็นของกรณีความล้มเหลวของ
อุปกรณแ์ละผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ได้ค่าเฉลี่ยความน่าจะเป็นทุกๆปีเท่ากับ 0.43 ซึ่งเท่ากับค่าอ้างอิงความ
น่าจะเป็นจากการค านวนมาตรฐานคือ 0.43 เช่นเดียวกัน ท าให้เครื่องมือที่สร้างนี้มีความน่าเชื่อถือ ในการ
น ามาใช้หาค่าความน่าจะเป็นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและอันตรายแบบโบว์ไทด์ (Bow-Tie Analysis) 
ค าส าคัญ :  การประเมินความเสี่ยงโบว์ไทด์, การวิเคราะห์โบว์ไทด์, การจัดการความเสี่ยง 
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Abstract 

 
 Bow-Tie Analysis is an effective qualitative risk analysis tool for hazard identification 

and risk management.  This study focuses on applying bowtie analysis of risks and hazards in 
the chemical industry.  The comparative risk assessment was done by using Fault Tree Analysis 
and Event Tree Analysis from the case of a liquid aluminum explosion.  and in the event of a 
dust explosion prepare a risk management plan.  Find out the factors that cause the impact.  
Analyze and develop effective preventive measures.  Including calculating the probability of 
an event to reduce the severity.  chance of occurrence including the valuation of the damage  
It can be used as a reference for reducing insurance premiums in similar industries.  This can 
also be applied to computer languages.  It is written in the form of a probability equation to 
display the data instead of a manual calculation. Reduced errors, fast and accurate display.  
which from testing the probability of the device's luminance and the potential impact.  The 
average probability every year is equal to 0.43, This equates to the standard calculated 
probability reference value of 0.43 as well. This makes this build tool reliable.  To be used to 
determine the probability from a bow-tide risk and hazard analysis. 

Keywords: Bowtie risk assessment, Bowtie analysis, Risk management 
 

บทน า 
 อุตสาหกรรมเคมี เป็นอุตสาหกรรมที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเกิด
ระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการผลิต และพ้ืนที่รอบข้างเป็นอย่าง
มาก อุตสาหกรรมทางเคมีครอบคลุมไปถึงกิจกรรมอุตสาหกรรมหลายอย่าง เช่น อุตสาหกรรมที่ท าเคร่ืองเคมี
ทั้งหลายจะผลิตผลส าเร็จรูป เช่น พลาสติก สี ยารักษาโรค ผงซักฟอก วัตถุระเบิด ใยเทียม สีย้อมผ้า และยาฆ่า
แมลง เป็นต้น รวมไปถึงสารเคมีที่เป็นพ้ืนฐานที่ใช้ในกระบวนการทางเคมี กากจากอุตสาหกรรมเคมีที่มาจาก
วัตถุดิบหลายอย่าง อาทิ หิน แร่ และถ่านหิน ซึ่งขุดมาจากใต้พ้ืนดิน และวัตถุดิบจากพืชอีกหลายชนิด 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ในแนวโน้มการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจโลก คาดวว่าจะเติบโต
อย่างต่อเนื่อง  
 สถิติย้อนหลังปี 2549 การเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมีสูงสุด เมื่อเทียบย้อนหลัง 10 ปีของหน่วย
ข้อมูลสารสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสีย
อันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีส่วนใหญ่เป็นระบบปิด มี
กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนโอกาสในความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตมีน้อย แต่เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้ว
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Abstract 

 
 Bow-Tie Analysis is an effective qualitative risk analysis tool for hazard identification 

and risk management.  This study focuses on applying bowtie analysis of risks and hazards in 
the chemical industry.  The comparative risk assessment was done by using Fault Tree Analysis 
and Event Tree Analysis from the case of a liquid aluminum explosion.  and in the event of a 
dust explosion prepare a risk management plan.  Find out the factors that cause the impact.  
Analyze and develop effective preventive measures.  Including calculating the probability of 
an event to reduce the severity.  chance of occurrence including the valuation of the damage  
It can be used as a reference for reducing insurance premiums in similar industries.  This can 
also be applied to computer languages.  It is written in the form of a probability equation to 
display the data instead of a manual calculation. Reduced errors, fast and accurate display.  
which from testing the probability of the device's luminance and the potential impact.  The 
average probability every year is equal to 0.43, This equates to the standard calculated 
probability reference value of 0.43 as well. This makes this build tool reliable.  To be used to 
determine the probability from a bow-tide risk and hazard analysis. 

Keywords: Bowtie risk assessment, Bowtie analysis, Risk management 
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แมลง เป็นต้น รวมไปถึงสารเคมีที่เป็นพ้ืนฐานที่ใช้ในกระบวนการทางเคมี กากจากอุตสาหกรรมเคมีที่มาจาก
วัตถุดิบหลายอย่าง อาทิ หิน แร่ และถ่านหิน ซึ่งขุดมาจากใต้พ้ืนดิน และวัตถุดิบจากพืชอีกหลายชนิด 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ในแนวโน้มการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจโลก คาดวว่าจะเติบโต
อย่างต่อเนื่อง  
 สถิติย้อนหลังปี 2549 การเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมีสูงสุด เมื่อเทียบย้อนหลัง 10 ปีของหน่วย
ข้อมูลสารสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสีย
อันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีส่วนใหญ่เป็นระบบปิด มี
กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนโอกาสในความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตมีน้อย แต่เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้ว

 

ส่งผลกระทบสูงมาก ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย กระบวนการท างาน และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
รวมถึงชุมชนรอบข้าง ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงและอันตรายจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นส่วน
ส าคัญในการช่วยลดความผิดพลาดดังกล่าว รวมถึงการจัดแนวทางการป้องกันก่อนการเกิดเหตุการณ์จะเป็น
ส่วนส าคัญในการลดโอกาสและความรุนแรงในการเกิดเหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีวิเคราะห์โบว์
ไทด์ เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวิเคราะห์ เนื่องจากมีการผสมผสานการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยง วิธี 
Fault Tree Analysis และ Event Tree Analysis ท าให้ได้ผลการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมทุกกิจกรรมความเสี่ยงในงาน รวมถึงการประเมินค่าความน่าจะเป็นและความรุนแรงออกมา โดย
สามารถพัฒนาร่วมกับภาษาคอมพิวเตอร์ ในการเขียนสมการค านวนหาค่าความน่าจะเป็นในการค านวนผลการ
วิเคราะห์ โดยใช้ภาษาไพธอนในการเขียนสมการ ภาษาไพธอนเป็นภาษาที่สามารถเขียนได้บน  Jupyter 
notebook ผ่านเบราว์เซอร์ เขียนง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยโครงสร้างของภาษาท าให้สามารถเข้าใจแนวคิด
การเขียนโค้ดได้โดยใช้บรรทัดที่น้อยลง สามารถประมวลผลการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ รวมถึงสามารถใช้อ้างอิง
ในการด าเนินการในการจัดท าแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการท างาน เพ่ือลดความเสี่ยง และลด
ความรุนแรงต่อชีวิต และทรัพย์สินต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง Fault Tree Analysis และ Event Tree 
Analysis ในการจัดท าการประเมินความเส่ียงด้วยวิธีโบว์ไทด์ในอุตสาหกรรมเคมี และประยุกต์การค านวนค่า
ความน่าจะเป็นด้วยภาษา Pythons 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กันยกิติ์ ไตรสาร (2551) ท าการศึกษาการการจัดท าแผนภูมิตันไม้และวิเคราะห์พบว่า สาเหตุหลักของ
การเกิดเหตุการณ์อลูมิเนียมในเตาหลอมระเบิดมาจากอลูมิเนียมเหลวถูกความชื้นจากอุปกรณ์ท่ีใช้ตักมี
ความชื้นและอลูมิเนียมเหลวถูกความชื้นจากการที่ก้อนอลูมิเนียมที่ใส่เข้าไปใหม่มีความชื้น จากนั้นทางผู้วิจัยได้
น าผลการประเมินนี้ ไปจัดท าคู่มือการท างาน เพ่ือเพ่ิมเกิดความปลอดภัยในการท างานกับเตาหลอมอลูมิเนียม 
จากนั้นได้มีการจัดท าแผนฉุกเฉินขึ้นในกรณีที่มีการระเบิดของอลูมิเนียมเหลว โดยแบ่งระดับความรุนแรงของ
การระเบิดออกเป็น 3 ระดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามาก แผนฉุกเฉินส าหรับ Force 1 เป็นการกระเด็น
เล็กน้อย แผนรับมือจึงเน้นไปในการสอบสวนเพ่ือหาสาเหตุของการกระเด็น และป้องกันไม่ให้มีการเกิดซ้ า 
ส าหรับ Force 2 อลูมิเนียมเกิดการกระเด็นรุนแรงและมีวงกว้างจึงท าให้ต้องมีการอพยพผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่นั้นๆ ออกห่างจากบริเวณเกิดเหตุเพ่ือป้องกันความเสียหาย พร้อมทั้งจัดให้มีทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 
เตรียมความพร้อมรอในกรณีไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ ส าหรับ Force 3 เป็นเหตุการณ์ระเบิดขนาดใหญ่ 
จึงจ าเป็นต้องมีการอพยพพนักงานทั้งหมดออกไปยังจุดรวมพลที่มีระยะห่างจากจุดระเบิดไม่ต่ ากว่า 100 เมตร 



116

(ไกลขึ้นในกรณีพ้ืนที่เปิดโล่ง) และมีการแจ้งให้โรงงานใกล้เคียงทราบเพ่ือเตรียมตัวในกรณีมีการลุกลามของ
เหตุการณ ์
 Yuan และคณะ (2013) งานวิจัยเรื่อง Risk-Based Design of Safety Measures to Prevent and 
Mitigate Dust Explosion Hazards ได้ท าการศึกษารวบรวมวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดการระเบิดของฝุ่น
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบของโบว์ไทด์ไดอะแกรม และค่าความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้น สามารถสรุป โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่เป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่นระเบิด และ
ส่วนที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการเกิดฝุ่นระเบิดแบ่งได้เป็น 8 เหตุการณ์ตามวิธีการประเมินแบบ 
Event Tree Analysis และระบุค่าความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์โดยมีการเปรียบเทียบ 2 เงื่อนไข คือ 
ค่าความน่าจะเป็นก่อนมีระดับชั้นป้องกันหรือมาตรบรรเทาความรุนแรง และค่าความน่าจะเป็นหลังมีระดับชั้น
ป้องกันหรือมาตรบรรเทาความรุนแรง  
 วรรณพธิดา เที่ยงตรง (2557) ศึกษาการวิเคราะห์ความสี่ยงด้วยวิธีการจัดท าแผนภาพแสดงมาตรการ 
ป้องกันและลดผลกระทบทางด้านความปลอดภัยที่เรียกว่าวิธีวิเคราะห์แบบโบว์ไท การวิจัยนี้ได้อธิบายถึงปัจจัย
เสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการรั่วไหลของก๊าซไฮโครคาร์บอนบนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติในทะเล เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านความปลอดภัย งานวิจัยในครั้งนี้ ได้ด าเนินการ
ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินความเพียงพอของ
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบผลการวิเคราะห์พบว่า ควรมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติมส าหรับ 2 สาเหตุของ
อันตรายที่พบว่า มีจ านวนมาตรการไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าระดับชั้นการ
ป้องกัน เพ่ือหาค่าความเสี่ยงของอันตรายคังกล่าวพบว่า มีค่าความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ และ ได้น าเสนอ
แนวทางปรับปรุงเก้ไขแก่โครงการอาทิตย์ ซึ่งได้มีการน าไปหารือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามการ
แก้ไขต่อไป 
 ธนัตตา สุภสร (2564) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดฝุ่นระเบิดในกระบวนการอบแห้ง
และบรรจุแป้งข้าวในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์แบบโบว์ไทด์ ซึ่งผู้วิจัยได้
ท าการศึกษารวบรวมสาเหตุและผลกระทบ รวมทั้งความน่าจะเป็นของเหตุการณ์พ้ืนฐานที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดฝุ่นระเบิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสภาพการณ์ของโรงงานที่
ท าการศึกษา เพ่ือประเมินหาค่าความน่าจะเป็นในการเกิดฝุ่นระเบิดและผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน ผลการวิจัย
พบว่าค่าความน่าจะเป็นของการเกิดฝุ่นระเบิดของโรงงานที่ท าการศึกษามีค่าเท่ากับ 8.76 x 10-4 และค่าความ
น่าจะเป็นของผลกระทบรุนแรงที่อาจจะท าให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย และทรัพย์สินเสียหายจ านวนมากมีค่า
เท่ากับ 2.07 x10-4 เพ่ือป้องกันการสูญสียจึงได้ท าการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
ออกแบบ คิดเป็นการลดโอกาสการเกิดได้ 95.09% และการลดความรุนแรงได้ 99.99% นอกจากนี้ยังสามารถ
น าไปลดค่าใช้จ่ายในส่วนของเบี้ยประกันภัยจ านวน 20 ล้านบาทต่อปี และยังป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์
ในกระบวนการผลิตซึ่งมีมูลค่า 527 ล้านบาทรวมทั้งป้องกันการสูญเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 40 คน 
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(ไกลขึ้นในกรณีพ้ืนที่เปิดโล่ง) และมีการแจ้งให้โรงงานใกล้เคียงทราบเพ่ือเตรียมตัวในกรณีมีการลุกลามของ
เหตุการณ ์
 Yuan และคณะ (2013) งานวิจัยเรื่อง Risk-Based Design of Safety Measures to Prevent and 
Mitigate Dust Explosion Hazards ได้ท าการศึกษารวบรวมวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดการระเบิดของฝุ่น
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบของโบว์ไทด์ไดอะแกรม และค่าความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้น สามารถสรุป โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่เป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่นระเบิด และ
ส่วนที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการเกิดฝุ่นระเบิดแบ่งได้เป็น 8 เหตุการณ์ตามวิธีการประเมินแบบ 
Event Tree Analysis และระบุค่าความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์โดยมีการเปรียบเทียบ 2 เงื่อนไข คือ 
ค่าความน่าจะเป็นก่อนมีระดับชั้นป้องกันหรือมาตรบรรเทาความรุนแรง และค่าความน่าจะเป็นหลังมีระดับชั้น
ป้องกันหรือมาตรบรรเทาความรุนแรง  
 วรรณพธิดา เที่ยงตรง (2557) ศึกษาการวิเคราะห์ความสี่ยงด้วยวิธีการจัดท าแผนภาพแสดงมาตรการ 
ป้องกันและลดผลกระทบทางด้านความปลอดภัยที่เรียกว่าวิธีวิเคราะห์แบบโบว์ไท การวิจัยนี้ได้อธิบายถึงปัจจัย
เสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการรั่วไหลของก๊าซไฮโครคาร์บอนบนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติในทะเล เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านความปลอดภัย งานวิจัยในครั้งนี้ ได้ด าเนินการ
ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินความเพียงพอของ
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบผลการวิเคราะห์พบว่า ควรมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติมส าหรับ 2 สาเหตุของ
อันตรายที่พบว่า มีจ านวนมาตรการไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าระดับชั้นการ
ป้องกัน เพ่ือหาค่าความเสี่ยงของอันตรายคังกล่าวพบว่า มีค่าความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ และ ได้น าเสนอ
แนวทางปรับปรุงเก้ไขแก่โครงการอาทิตย์ ซึ่งได้มีการน าไปหารือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามการ
แก้ไขต่อไป 
 ธนัตตา สุภสร (2564) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดฝุ่นระเบิดในกระบวนการอบแห้ง
และบรรจุแป้งข้าวในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์แบบโบว์ไทด์ ซึ่งผู้วิจัยได้
ท าการศึกษารวบรวมสาเหตุและผลกระทบ รวมทั้งความน่าจะเป็นของเหตุการณ์พ้ืนฐานที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดฝุ่นระเบิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสภาพการณ์ของโรงงานที่
ท าการศึกษา เพ่ือประเมินหาค่าความน่าจะเป็นในการเกิดฝุ่นระเบิดและผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน ผลการวิจัย
พบว่าค่าความน่าจะเป็นของการเกิดฝุ่นระเบิดของโรงงานที่ท าการศึกษามีค่าเท่ากับ 8.76 x 10-4 และค่าความ
น่าจะเป็นของผลกระทบรุนแรงที่อาจจะท าให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย และทรัพย์สินเสียหายจ านวนมากมีค่า
เท่ากับ 2.07 x10-4 เพ่ือป้องกันการสูญสียจึงได้ท าการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
ออกแบบ คิดเป็นการลดโอกาสการเกิดได้ 95.09% และการลดความรุนแรงได้ 99.99% นอกจากนี้ยังสามารถ
น าไปลดค่าใช้จ่ายในส่วนของเบี้ยประกันภัยจ านวน 20 ล้านบาทต่อปี และยังป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์
ในกระบวนการผลิตซึ่งมีมูลค่า 527 ล้านบาทรวมทั้งป้องกันการสูญเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 40 คน 
 

 ส าเนียง องสุพันธ์กุล, จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ และจิรัฐิต์ิ บรรจงศิริ (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาภาษาไพ
ธอน (Python) สาหรับวิเคราะห์, ออกแบบ และ เขียนแบบก่อสร้างชิ้นส่วนคานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมี
จุดมุ่งหมายในการใช้ภาษาไพธอนที่เป็นภาษารหัสเปิด เป็นภาษาสาหรับวิเคราะห์ และออกแบบ แล้วสร้าง
รายละเอียดหน้าตัดคาน โดยอาศัยภาษาเอสวีจี (SVG) ในการแสดงผลลัพธ์ผลจากการศึกษาพบว่าการพัฒนา
ชุดแพ็คเก็จภาษาไพธอน สาหรับใช้ในการวิเคราะห์ , ออกแบบ และเขียนแบบรายละเอียดคานคอนกรีตเสริม
เหล็ก สามารถแสดงผลลัพธ์เป็นแผนภาพแรงเฉือน และโมเมนต์ดัด และนาค่าที่ไปไปใช้งานโมดูลสาหรับ
ออกแบบหน้าตัดคานด้วยวิธีกาลัง และใช้งานโมดูลส่วนช่วยเขียนรายละเอียดการเสริมเหล็กในหน้าตัดคาน 
 
ทฤษฎีการประเมินความเสี่ยงและอันตราย วิธีการวิเคราะห์แบบ โบว์ไทด์ 
 วิธีวิเคราะห์แบบโบว์ไทด์ (Bow-Tie Analysis) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้ในการขี้บ่งอันตรายและจัดการความเสี่ยง โดยการค้นหาอันตราย (Hazards) 
ซึ่งสัมพันธ์กับอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ไม่พ่ึงประสงค์ (Top event) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Consequences) สาเหตุ
ของอันตราย (Threats) และมาตรการควบคุมและลดผลกระทบ(Control and Mitigation) เพ่ือให้ผู้ประเมิน
สามารถข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้อย่างเป็นระบบ 
และน าไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 แนวคิดของวิธีวิเคราะห์แบบโบว์ไทด์นั้นเรียบง่าย โดยวิเคราะห์ออกมาในรูปของแผนผังแสดงความ
เชื่อม โยงระหว่างสาเหตุ (Fault Tree) และผลของอุบัติภัย (Event Tree) โดยแสดงกลุ่มของสาเหตุไว้ด้าน
ซ้ายมือ และกลุ่มของผลแห่งอุบัติเหตุไว้ทางขวามือ ในขณะที่อันตรายนั้นแสดงเป็นเสมือนปมไว้ตรงกลางดู
เหมือนรูปโบว์ไทด์ (Bow-Tie) จึงเป็นที่มาของการเรียกว่าวิธีวิเคราะห์แบบโบว์ไทด์ 

 
 ภาพที่ 1 Bow-Tie Diagram Model 
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ภาพที่ 2  แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนภาพโบว์ไทด์และการประเมินความเสี่ยง  
 
 การน าแผนภาพโบว์ไทด์ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี เพ่ือน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพของการชี้
บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการ และสามารถแสดงให้เห็นถึงข้อดีและประโยชน์สูงสุด
จากการใช้แผนภาพโบว์ไทด์ที่ท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจได้ง่ายและน าผลลัพธ์ไปใช้ในการ
จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพบว่าการใช้แผนภาพ โบว์ไทด์สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน (Safety Barrier) และยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้
มาตรการเฉพาะ (Specific Barrier) ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติบกพร่อง เพ่ือหาแนวทางควบคุม
ป้องกันที่เหมาะสมได้ สามารถน ามาใช้วิเคราะห์เพิ่มเติมได้เพ่ือให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน เมื่อท าการ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ค่าความน่าจะเป็นที่เราจะน าไปวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข และป้องกันก็
เป็นส่วนส าคัญ ดังนั้นเพื่อให้สะดวก และแม่นย าต่อการประเมินดังกล่าว  
 การใช้ภาษาไพธอนเข้ามาประยุกต์ก็มีความจ าเป็นเนื่องจากภาษาไพธอนนั้นง่ายต่อการเรียนรู้ โดยมี
โครงสร้างของภาษาไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย ซึ่งคล้ายกับกาษาซีมาก เพราะถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้กาษาซีท าให้ผู้ที่
คุ้นเคยภาษาซีอยู่แล้วใช้งานภาษาไพธอนได้ไม่ยาก นอกจากนี้ตัวภาษาเองมีความยืดหยุ่นสูงท าให้การจัดการ
กับงานด้านข้อความและText File ได้เป็นอย่างดี และเป็นซอฟต์แวร์แบบเปิด จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งสิ้นในการพัฒนาเพราะตัวแปรภาษาไพธอนอยู่กายใต้ลิขสิทธิ์ Python Software Foundation License 
(PSFL) ซึ่งเป็นของ Python Software Foundation (PSF) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับลิขสิทธิ์แม่แบบอย่าง 
General Public License (GPL) ของ Free Software Foundation (FSF) อีกด้วย 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ LAPTOP-1B9IB5VD Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz   
1.80 GHz 
 2. Jupyter notebook และ ภาษา Pythons โดยติดตั้งจาก https://www.anaconda.com 
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ภาพที่ 2  แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนภาพโบว์ไทด์และการประเมินความเสี่ยง  
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เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ LAPTOP-1B9IB5VD Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz   
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วิธีการด าเนินงาน 
  1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสี่ยง FTA ETA และ Bowtie   
 2. ประยุกต์การเขียนภาษา Pythons ในการค านวนค่าความน่าจะเป็น เพ่ือประเมินค่าเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนจากการประเมินความเสี่ยง 
 3. เปรียบเทียบผลลัพธ์การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง FTA ETA และ Bowtie 
 4. ทดสอบสมมุติฐานการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ Bowtie analysis 
 5. ประเมินผลความถูกต้อง และจัดท ารายงาน ข้อเสนอแนะต่างๆ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
 ด้วยวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ ต้องการศึกษาและเปรียบเทียบการวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
Fault Tree Analysis และ Event Tree Analysis ในการจัดท าการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีโบว์ไทด์ใน
อุตสาหกรรมเคมี และประยุกต์การค านวนค่าความน่าจะเป็นด้วยภาษา Pythons โดยท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสาเหตุกรณีอลูมิเนียมเหลวระเบิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (กันยกิติ์ ไตรสาร, 2560) และเหตุการณ์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเกิดฝุ่นระเบิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(Yuan และคณะ, 2013) น ามา
ประเมินเปรียบเทียบโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง Fault Tree Analysis และ Event Tree Analysis เพ่ือ
จัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยวิธีโบว์ไทด์ ผลการประเมินพบว่าเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุกรณีอลูมิเนียมเหลว
ระเบิด และเหตุการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเกิดฝุ่นระเบิด สามารถน ามาเขียนแผนภาพการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง Fault Tree Analysis และ Event Tree Analysis เพ่ือจัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย
วิธีโบว์ไทด์กรณีอลูมิเนียมระเบิด โดยท าการวิเคราะห์และจัดท าเป็นแผนภาพตามภาพที่ 3 เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ของสาเหตุการเกิดอันตราย อุบัติภัยท่ีอาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่
เกี่ยวข้องด้วยวิธีวิเคราะห์แบบโบว์ไทด์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเหตุการณ์พบว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียงขององค์กร มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับรุนแรง ทั้งนี้ผลการ
ประเมินความเสี่ยงพบว่า อันตรายกรณีอลูมิเนียมระเบิดนั้นมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรงสูงสุด 
และสามารถแสดงค่าความน่าจะเป็นอ้างอิงตามตารางแสดงที่ 1 สามารถในการประเมินค่าความเสียหายใน
การจ่ายประกันภัยกรณีเกิดเหตุการณ์จริง  
 



120

 
ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงการวิเคราะห์การความเสี่ยงด้วยวิธีการวิเคราะห์โบว์ไทด์ 
 
ตารางที1่ แสดงความน่าจะเป็น และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
เหตุการณ์ ระดับชั้นป้องกนั 

กรณีระบบท างาน
ส าเร็จ 

ผลกระทบอุบัติภัยที่
อาจเกิดขึ้น 
(Consequences) 

ค่าความน่าจะ
เป็นก่อนมีชัน้
ป้องกัน กรณี
ระบบท างาน
ส าเร็จ 

ค่าความน่าจะเป็น
หลังมีชัน้ป้องกนั 
กรณีระบบท างาน
ส าเร็จ 
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เสีย
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Near Miss / / / / / - - - - ไม่ได้ระบุค่า 0.89 ×10-3 

Mishap - / / / / / / / / ไม่ได้ระบุค่า 0.91 ×10-4 

Mishap - - / / / / / / / ไม่ได้ระบุค่า 0.71 ×10-5 

Minor Damage - - / / / / / / / 2.06 ×10-2 
  

0.59 ×10-6 

Catastrophic 
damage 

- - / - - / / / / 2.28 ×10-3 
  

0.31 ×10-7 

Significant 
damage 

- - - / / / / / / ไม่ได้ระบุค่า 0.46 ×10-6 

Significant 
damage 

- - - - / / / / / 1.86 ×10-3 0.38 ×10-7 
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ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงการวิเคราะห์การความเสี่ยงด้วยวิธีการวิเคราะห์โบว์ไทด์ 
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Mishap - / / / / / / / / ไม่ได้ระบุค่า 0.91 ×10-4 

Mishap - - / / / / / / / ไม่ได้ระบุค่า 0.71 ×10-5 

Minor Damage - - / / / / / / / 2.06 ×10-2 
  

0.59 ×10-6 

Catastrophic 
damage 

- - / - - / / / / 2.28 ×10-3 
  

0.31 ×10-7 

Significant 
damage 

- - - / / / / / / ไม่ได้ระบุค่า 0.46 ×10-6 

Significant 
damage 

- - - - / / / / / 1.86 ×10-3 0.38 ×10-7 

Catastrophic 
damage 

- - - -  / / / / 2.07 ×10-4 0.2 ×10-8 
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ความเสี่ยง Event Tree Analysis เป็นวิธีการชี้บ่งอันตรายของเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดซึ่งมีผลมาจากการ
ท างานไม่ส าเร็จของมาตรการควบคุมส่ังการเกี่ยวเนื่องแบบทดแทนที่ได้ออกแบบไว้ และจะมีผลต่อเนื่องท าให้
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รุนแรงในวงกว้าง และยังได้รับความเสียหายหลายมิติ ทั้ง ดังนั้นในการเลือกเทคนิคการวิเคราะห์ในการรวม 2 
เทคนิคดังกล่าวเข้าด้วยกัน อย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยวิธีโบว์ไทด์ จะช่วยให้ครอบคลุมการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ลดโอกาสการเกิดและลดความรุนแรงในการเหตุการณ์ รวมถึงจัดมาตรการการป้องกัน ทั้งนี้
ยังสามารถอ้างอิงค่าความน่าจะเป็นในการพิจารณาการประเมินค่าความเสียหาย กรณีการประเมินประกัน
อัคคีภัย กรณีเกิดเหตุการณ์จริงในการยื่นรับการชดเชยความเสียหาย เป็นต้น 
 
 ผลการประยุกต์ใช้ภาษา Pythons ในการประเมินความเส่ียงและอันตราย เทียบความแม่นย าจาก
ตัวอย่างการค านวนระบบการไหลของน้ าที่เกิดความล้มเหลวของเครื่องปฏิกรณ์เคมีในระบบปิด (Daniel A. 
Crowl, & Joseph F. Louvar, 2011) สามารถเขียนเป็น Code Pythons แสดงผลการ Run ค่าบน Jupyter 
Notebook ได้ค่าเท่ากับค่าการค านวณอ้างอิงตามมาตรฐานดังนี้ 
 

กรณีตัวอย่างการค านวณการไหลของน้ าไปยังคอยล์เย็นของเครื่องปฏิกรณ์เคมีถูกควบคุมโดยระบบที่แสดงใน
ภาพที่ 4 การไหลถูกวัดโดยอุปกรณ์ความดันแตกต่าง ตัวควบคุมจะตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การควบคุมที่
เหมาะสม และวาล์วควบคุมควบคุมการไหล ของน้ าหล่อเย็น ก าหนดอัตราความล้มเหลวโดยรวม ความไม่
น่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือส าหรับระบบนี้ สมมติว่ามีระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี  ก าหนดระบบทั้งหมดล้มเหลว 
ความน่าเชื่อถือและความน่าจะเป็นของความล้มเหลวค านวณค่าความล้มเหลวเฉลี่ยทุกๆปี(MTBF)เท่ากับ 0.43 
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 ภาพที่ 4 ระบบควบคุมการไหล ส่วนประกอบของระบบควบคุมเชื่อมโยงกันเป็นชุด 
วิธีการค านวนเป็น Code Pythons และผลการ Run ค่าบน Jupyter Notebook  
 ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูล(Input) ค่า Reliability (R)  เข้ามาในระบบการค านวน หลังจากนั้นระบบจะ
แสดงผลการค านวนออกมา (Output) จะได้ค่าการคาดการความล้มเหลวเฉลี่ยทุกๆปี ออกมา 

 
ภาพที่ 4 แสดงผลการค านวณค่าการความน่าจะเป็นของความล้มเหลวเฉลี่ยทุกๆปี 
 
 จากการทดสอบการใช้งานการค านวณด้วยภาษาไพธอน เพ่ือประเมินหาค่าความน่าจะเป็นของความ
ล้มเหลวของระบบและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ค านวนความน่าจะเป็นของผลกระทบรุนแรงที่อาจจะท าให้มี
ผู้เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย สามารถป้อนค่าตัวแปรตามเหตุการณ์ต่างๆ ในระบบ ได้ค่าความน่าจะเป็น
ของความล้มเหลวเฉลี่ยทุกๆปีเท่ากับ 0.43 ซึ่งตรงกับค่าอ้างอิงมาตรฐาน ดังนั้นเครื่องมือนี้จึงมีความแม่นย า
และสามารถน าไปค านวนและประเมินค่าความน่าจะเป็นในการจัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยวิธีการ
วิเคราะห์โบว์ไทด์ 
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ข้อเสนอแนะ                                                                     
    การพัฒนาโปรแกรมในขั้นตอนต่อไป สามารถน าสมการและวิธีการค านวณเป็นข้อมูลเพ่ือพัฒนาโปรแกรม 
ส าหรับการประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวก 
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บทคัดย่อ 
 

 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานสารเคมีพบว่าการเกิดเพลิงไหม้และระเบิดเป็นอุบัติเหตุหลัก คิด เป็น
ร้อยละ 90 โดยประมาณของอุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยปัจจัยที่ต้องการเพ่ิมผลผลิต การใช้สารเคมีที่
หลากหลาย และการใช้สารเคมีที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ท าให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอันตราย 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาไพทอน Python ในการค านวณการเกิด
เพลิงไหม้และระเบิด น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และน าเสนอในรูปแบบการใช้ภาพกราฟฟิก 
Graphical User Interface, GUI เป็นตัวประสานงานกับผู้ใช้โดยใช้ TKinter ในการค านวณ ท าให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ ใช้งานได้ง่าย และรวดเร็วในการค านวณ โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประเมินความพึงพอใจใน
การใช้งานโปรแกรม ได้แก่ วิศวกรในสายงานที่เกี่ยวข้องจ านวน 10 คน และนิสิตปริญญาโท โครงการ
วิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ านวน 10 คน โดยผลการทดสอบและประเมินผล 
รวบรวมข้อมูลส าหรับการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาไพทอน Python ในการค านวณการเกิดเพลิง
ไหม้และระเบิด พบว่ามีการค านวณที่รวดเร็วและการใช้ภาพกราฟฟิก Graphical User Interface, GUI โดย
ใช้ TKinter ค านวณ ใช้งานง่ายและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ :  การเกิดเพลิงไหม้, ระเบิด, สารเคมี, ภาษาไพทอน 
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Abstract 
 
 Statistics on accidents in chemical plants show that fires and explosions are the main 
accidents that account for approximately 90% of all accidents that occur. By factoring in the 
desire to increase productivity through the use of a wide variety of chemicals and the use of 
more pure chemicals, these factors create risks and dangers. This article aims to apply the 
Python (Programming language) to calculating fires and explosions applied in education. It’s 
presented in a graphical style with a Graphical User Interface (GUI) as a user interface by 
using TKinter for computation, resulting in reliability, ease of use, and quick calculation. The 
sample population to assess the satisfaction of using the program includes 10 engineers in 
related fields and master's degree students, a safety engineering project at Kasetsart 
University with 10 people. The results of testing and evaluation gathered data for the 
application of the Python programming language to compute fires and explosions. It was 
found that it has fast calculation and the use of graphics, a graphical user interface, or GUI, 
using TKinter to calculate, is easy to use, and can be applied in teaching effectively. 
Keywords : Fire, Explosion, Chemicals, Python 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งพนักงานมีการท างานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งานสารเคมี วัตถุอันตราย (Hazardous materials) และของเสียอันตราย (Hazardous 
wastes) อยู่ตลอดเวลา นับเป็นสภาวะที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี อุบัติเหตุใน
อุตสาหกรรมสารเคมีที่พบบ่อยท่ีสุด ได้แก่ ไฟไหม้ การระเบิด และการปล่อยสารพิษ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุส าหรับการปฏิบัติงานที่ใช้สารเคมี ได้แก่ ลักษณะของอุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี  การจัดการห้องจัดเก็บ
สารเคมีอันตรายและของเสียอันตราย รวมทั้งการขาดความรู้ ขาดทักษะ และขาดความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงาน  
 สารเคมีก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากในรูปแบบของไฟไหม้และการระเบิด และเมื่อเกิดขึ้นแล้วท าให้เกิด
ความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน เช่น เหตุการณ์เพลิงไหม้และระเบิดของโรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติก 
ในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจ านวน 1 ราย  เจ้าหน้าที่ถูก
ไฟคลอก 4 ราย บ้านเรือนพังเสียหายกว่า 20 หลัง ประเมินทรัพย์สินเสียหาย ประมาณ 700 ล้านบาท และ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตโฟม ในจังหวัดปทุมธานี ดังนั้นจากเหตุการณ์
เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น สามารถประยุกต์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณหาการเกิดเพลิงไหม้และ
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ระเบิด และประเมินสภาวะขณะเกิดเพลิงไหม้ จะท าให้สามารถลดผลกระทบ ความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น
จากการเกิดเพลิงไหม้และระเบิดได้ 
 งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา Python ในการค านวณหาการเกิดเพลิงไหม้และระเบิด ซึ่ง
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น ามาช่วยในการค านวณและน าเสนอในรูปแบบการใช้ภาพกราฟฟิก Graphical 
User Interface, GUI เป็นตัวประสานงานกับผู้ใช้โดยใช้ TKinter ในการค านวณ โดยสามารถค านวณการเกิด
เพลิงไหม้และระเบิด ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ และรวดเร็วในการค านวณ และน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประยุกต์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา Python ในการค านวณการเกิดเพลิงไหม้และ
ระเบิด น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนส าหรับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณการเกิดเพลิง
ไหม้และระเบิด  
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. ทฤษฎีการค านวณการเกิดเพลิงไหม้และระเบิด 
 ทฤษฎีการค านวณการหาจุดวาบไฟ Satyanarayana และ Rao (ปรับปรุงสมการเพ่ือประมาณค่าจุด
วาบไฟของสารประกอบอินทรีย์) พบว่าอุณหภูมิจุดวาบไฟของวัสดุบริสุทธิ์มีความสัมพันธ์กับจุดเดือดของ
ของเหลวได้ดี สามารถใส่จุดวาบไฟส าหรับสารประกอบมากกว่า 1200 ชนิดโดยมีข้อผิดพลาดน้อยกว่า 1% 
โดยใช้สมการ 

 (1) 

โดยที่    คืออุณหภูมิจุดวาบไฟ (K)  
 ,   และ   คือค่าคงที่ที่ก าหนดไว้ (K)  
  คืออุณหภูมิจุดเดือดของวัสดุ (K) 
 ทฤษฎีการค านวณหาสารผสมไอ ใช้ LFL และ UFL ส าหรับสารผสม ขีดจ ากัดของส่วนผสมเหล่านี้
ค านวณโดยใช้สมการ Le Chatelier 
 

   (2) 

 
โดยที่  คือขีดจ ากัดต่ าสุดที่ติดไฟได้ส าหรับส่วนประกอบ i (ในปริมาตร %) ของส่วนประกอบ  ใน 
เชื้อเพลิงและอากาศ  
  คือเศษส่วนโมลของส่วนประกอบ i บนพื้นฐานที่ติดไฟได้ 
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  คือจ านวนของสปีชีส์ที่ติดไฟได้  
 ในท านองเดียวกัน 

   (3) 

 
โดยที่  คือขีดจ ากัดท่ีติดไฟได้บนส าหรับส่วนประกอบ   (ในปริมาตร %) ของส่วนประกอบ  ใน
เชื้อเพลิงและอากาศ 
 ทฤษฎีการค านวณหาขีดจ ากัดความสามารถในการติดไฟ การพ่ึงพาแรงดันแรงดันมีผลเพียงเล็กน้อย
ต่อ LFL ยกเว้นที่แรงดันต่ ามาก (<50 mm Hg สัมบูรณ์) ซึ่งเปลวไฟจะไม่แพร่กระจาย UFL จะเพ่ิมขึ้นอย่าง
มากเมื่อความดันเพ่ิมข้ึน ท าให้ช่วงการติดไฟกว้างขึ้น มีนิพจน์เชิงการแสดงออกส าหรับ UFL ส าหรับไอระเหย
ตามหน้าที่ของความดัน 

  (4) 
โดยที่  คือความดัน (เมกะปาสคาลสัมบูรณ์)  
  คือขีดจ ากัดสูงสุดของการติดไฟได้ (ปริมาตร % ของเชื้อเพลิงบวกอากาศที่ 1 atm) 
 การประมาณขีดจ ากัดความการติดไฟในส าหรับบางสถานการณ์อาจจ าเป็นต้องประเมินขีดจ ากัดของ
ความไวไฟโดยไม่มีข้อมูลการทดลอง สามารถวัดขีดจ ากัดการติดไฟได้ง่าย แนะน าให้ก าหนดการทดลองเสมอ 
โจนส์พบว่าส าหรับไอระเหยไฮโดรคาร์บอนจ านวนมากที่ LFL และ UFL เป็นความเข้มข้นของปริมาณสาร
สัมพันธ์ (Cst) ของเชื้อเพลิง 

     (5) 
  

     (6) 
โดยที่  คือปริมาตร % เชื้อเพลิงในเชื้อเพลิงกับอากาศ ความเข้มข้นของปริมาณสารสัมพันธ์ส าหรับ
สารประกอบอินทรีย์ส่วนใหญ่ถูกก าหนดโดยใช้ปฏิกิริยาการเผาไหม้ทั่วไป 

  (7) 
จากปริมาณสัมพันธ์ 

     (8) 
ที่  มีหน่วยของโมล โมลเชื้อเพลิง จ าเป็นต้องเปลี่ยนปริมาณสัมพันธ์และหน่วยเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนด  
เป็นฟังก์ชันของ  
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   (3) 
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โดยที่  คือความดัน (เมกะปาสคาลสัมบูรณ์)  
  คือขีดจ ากัดสูงสุดของการติดไฟได้ (ปริมาตร % ของเชื้อเพลิงบวกอากาศที่ 1 atm) 
 การประมาณขีดจ ากัดความการติดไฟในส าหรับบางสถานการณ์อาจจ าเป็นต้องประเมินขีดจ ากัดของ
ความไวไฟโดยไม่มีข้อมูลการทดลอง สามารถวัดขีดจ ากัดการติดไฟได้ง่าย แนะน าให้ก าหนดการทดลองเสมอ 
โจนส์พบว่าส าหรับไอระเหยไฮโดรคาร์บอนจ านวนมากที่ LFL และ UFL เป็นความเข้มข้นของปริมาณสาร
สัมพันธ์ (Cst) ของเชื้อเพลิง 

     (5) 
  

     (6) 
โดยที่  คือปริมาตร % เชื้อเพลิงในเชื้อเพลิงกับอากาศ ความเข้มข้นของปริมาณสารสัมพันธ์ส าหรับ
สารประกอบอินทรีย์ส่วนใหญ่ถูกก าหนดโดยใช้ปฏิกิริยาการเผาไหม้ทั่วไป 

  (7) 
จากปริมาณสัมพันธ์ 

     (8) 
ที่  มีหน่วยของโมล โมลเชื้อเพลิง จ าเป็นต้องเปลี่ยนปริมาณสัมพันธ์และหน่วยเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนด  
เป็นฟังก์ชันของ  

 
 

 

 
 

 
 

แทนค่า z และน าไปใช้ สมการ 5 และ 6 ให้ผลตอบแทน   
 

      (9) 
 

      (10) 
 
 วิธีที่สัมพันธ์กับขีดจ ากัดความสามารถในการติดไฟตามหน้าที่ของความร้อนจากการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิง ได้วัสดุอินทรีย์ 123 ชนิดที่พอดีกันซึ่งประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และ
ก ามะถัน ความสัมพันธ์ที่ได้คือ 

 
   (11) 

 
    (12) 

 
 LFL และ UFL เป็นขีดจ ากัดล่างและบนที่ติดไฟได้ (% ปริมาตรของเชื้อเพลิงในอากาศ) ตามล าดับ 
และ  คือความร้อนของการเผาไหม้เชื้อเพลิง (ใน 103 kJ/mol)  
 สมการที่ 12 ใช้ได้เฉพาะในช่วง UFL 4.9–23% หากให้ความร้อนจากการเผาไหม้เป็น kcal/mol ก็
สามารถแปลงเป็น kJ/mol ได้โดยการคูณด้วย 4.184  
 2. ภาษาไพทอน (Python) 
 ภาษา Python เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยถูกออกแบบ
มาให้เป็นภาษาที่อ่านง่าย ตัดความซับซ้อนของโครงสร้างและไวยกรณ์ของภาษาออกไป เป็นภาษาที่ถูก
พัฒนาขึ้นโดยไม่ขึ้นกับโครงสร้างพ้ืนฐานของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ มีการท างานแบบ Interpreter คือ
เป็นการแปลชุดค าสั่งทีละบรรทัด สามารถประมวลผลให้เป็นไปตามชุดค าสั่งตามภาษา Python ได้ตามที่เรา
ต้องการทั้งบนระบบ Unix กลุ่มระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ multitasking ระบบ Linux ที่เป็นตัวกลาง
เชื่อมต่อระหว่าง hardware และ application เพ่ือการบริหารจัดการ resource ที่มีอยู่ให้เหมาะสม และ
ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดย Microsoft ทั้ง Windows NT Windows 2000 และ Windows XP หรือแม้แต่
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ระบบ FreeBSD ระบบปฎิบัติการชั้นสูงที่สามารถท างานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาตัวนี้เป็น Open Source 
คล้ายกับ PHP Hypertext Preprocessor ท าให้สามารถน าภาษา Python มาพัฒนาโปรแกรมได้โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย จึงท าให้มีการน าไปใช้กันแพร่หลาย 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ดารากร สื่อศิริธ ารงค์ (2561) ศึกษาการจ าลองพลสาสตร์อัคคีภัยเพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิต 
กรณีศึกษาอาคารโรงเรียนอนุบาล ได้วิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่มีต่อชีวิตในอาคารโรงเรียน
อนุบาล 3 ชั้น จ าลองแบบอาคารด้วยโปรแกรม Pyrosim และเชื่อมต่อกับแบบจ าลองเพลิงไหม้พลศาสตร์ของ
ไหลเชิงค านวณ (Fire Dynamic Simulator, FDS) ที่ใช้ค านวณพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของควันด้วยเทคนิคที่
เรียกว่า LES (Large Eddy Simulator) เพ่ืออธิบายเกี่ยวกับการเกิดความร้อนจากเพลิงไหม้ในห้องปิดล้อม
และใช้อธิบายความแปรปรวนของอัตราการไหลสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเผาไหม้ในรูปแบบง่ายๆ  แบ่งการ
จ าลองเป็น 4 สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ตาม NFPA 101 Life Safety Code ดังนี้สถานการณ์ที่ 1 เพลิงไหม้
ในห้องที่มี เชื้อเพลิงที่มีมากที่สุดในอาคาร สถานการณ์ที่  2 เพลิงไหม้ในห้องที่มี เชื้อเพลิงที่ลุกลามไว 
สถานการณ์ที่ 3 เพลิงไหม้ในห้องที่มีเชื้อเพลิงลุกลามช้า และสถานการณ์ที่ 4 เพลิงไหม้ในห้องที่มีเชื้อเพลิงลุก
ไหม้รุนแรง ผลที่ได้น ามาเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์จะต้องอพยพคนออกก่อนที่ชั้นควันจะลอยต่ ากว่าระดับ 
2.5 เมตรอุณหภูมิชั้นควันจะสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส จากผลการจ าลองพบว่าต้องอพยพคนออกอย่าง
รวดเร็วภายในเวลา 21.6, 8.4, 11.7 และ 23.0วินาทีตามล าดับ ดังนั้นเพ่ือควบคุมการลามของไฟและลด
อุณหภูมิภายในห้องผู้วิจัยได้จ าลองการติดตั้งหัวกระจายน้ าดับเพลิงบริเวณห้องต้นเพลิงผลการจ าลองพบว่า
กรณีที่ 1 แรงดันที่หัวกระจายน้าดับเพลิง 0.48 บาร์ พบว่าการติดหัวกระจายน้ าดับเพลิงสามารถควบคุมไฟ 
โดยลดการปลดปล่อยพลังงานความร้อนของแหล่งต้นเพลิง แต่ไม่สามารถท าให้แหล่งต้นเพลิงหยุดปลดปล่อย
พลังงานความร้อนได้ในทุกสถาณการณ์ จ าลอง 300 วินาที กรณีที่ 2 แรงดันที่หัวกระจายน้าดับเพลิง 0.62 
บาร์ พบว่าการติดหัวกระจายน้ าดับเพลิงที่แรงดันหัวกระจายน้าดับเพลิงที่สูงขึ้นสามารถควบคุมไฟได้ดีขึ้น แต่
ไม่สามารถท าให้แหล่งต้นเพลิงหยุดปลดปล่อยพลังงานความร้อนได้ในทุกสถาณการณ์ จ าลอง 300 วินาที 
กรณีที่ 3 จากการปรับระยะห่างของหัวกระจายน้ าดับเพลิง สามารถประเมินได้ว่าความสูงของชั้นควันเฉลี่ยจะ
สูงขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากค่าพลังงานความร้อนรวมของแหล่งต้นเพลิง มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องและอุณหภูมิเฉลี่ย
ภายในห้องลดลงจากเดิมซึ่งมากกว่าทุกกรณีที่ท าการจ าลอง ผลการศึกษาวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
และแนวทางส าหรับออกแบบอาคารเพื่อเพ่ิมความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้อาคารเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงได้ 
 ชัยกฤต ยกพลชนชัย และคณะ (2564) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในครัวเรือนบ้านบก อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งชายและหญิง เป็น
การวิจัยในรูปแบบส ารวจ (Survey research) เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบ Cluster sampling และ 
Random sampling ในประชากรทั้งหมด 25 อ าเภอ ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นอ าเภอม่วงสามสิบจ านวน 50 คน ใช้
แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้แรงจูงใจในการ
ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ แรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และพฤติกรรมในการป้องกัน
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ระบบ FreeBSD ระบบปฎิบัติการชั้นสูงที่สามารถท างานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาตัวนี้เป็น Open Source 
คล้ายกับ PHP Hypertext Preprocessor ท าให้สามารถน าภาษา Python มาพัฒนาโปรแกรมได้โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย จึงท าให้มีการน าไปใช้กันแพร่หลาย 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ดารากร สื่อศิริธ ารงค์ (2561) ศึกษาการจ าลองพลสาสตร์อัคคีภัยเพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิต 
กรณีศึกษาอาคารโรงเรียนอนุบาล ได้วิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่มีต่อชีวิตในอาคารโรงเรียน
อนุบาล 3 ชั้น จ าลองแบบอาคารด้วยโปรแกรม Pyrosim และเชื่อมต่อกับแบบจ าลองเพลิงไหม้พลศาสตร์ของ
ไหลเชิงค านวณ (Fire Dynamic Simulator, FDS) ที่ใช้ค านวณพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของควันด้วยเทคนิคที่
เรียกว่า LES (Large Eddy Simulator) เพ่ืออธิบายเกี่ยวกับการเกิดความร้อนจากเพลิงไหม้ในห้องปิดล้อม
และใช้อธิบายความแปรปรวนของอัตราการไหลสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเผาไหม้ในรูปแบบง่ายๆ  แบ่งการ
จ าลองเป็น 4 สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ตาม NFPA 101 Life Safety Code ดังนี้สถานการณ์ที่ 1 เพลิงไหม้
ในห้องที่มี เชื้อเพลิงที่มีมากที่สุดในอาคาร สถานการณ์ที่  2 เพลิงไหม้ในห้องที่มี เชื้อเพลิงที่ลุกลามไว 
สถานการณ์ที่ 3 เพลิงไหม้ในห้องที่มีเชื้อเพลิงลุกลามช้า และสถานการณ์ที่ 4 เพลิงไหม้ในห้องที่มีเชื้อเพลิงลุก
ไหม้รุนแรง ผลที่ได้น ามาเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์จะต้องอพยพคนออกก่อนที่ชั้นควันจะลอยต่ ากว่าระดับ 
2.5 เมตรอุณหภูมิชั้นควันจะสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส จากผลการจ าลองพบว่าต้องอพยพคนออกอย่าง
รวดเร็วภายในเวลา 21.6, 8.4, 11.7 และ 23.0วินาทีตามล าดับ ดังนั้นเพ่ือควบคุมการลามของไฟและลด
อุณหภูมิภายในห้องผู้วิจัยได้จ าลองการติดตั้งหัวกระจายน้ าดับเพลิงบริเวณห้องต้นเพลิงผลการจ าลองพบว่า
กรณีที่ 1 แรงดันที่หัวกระจายน้าดับเพลิง 0.48 บาร์ พบว่าการติดหัวกระจายน้ าดับเพลิงสามารถควบคุมไฟ 
โดยลดการปลดปล่อยพลังงานความร้อนของแหล่งต้นเพลิง แต่ไม่สามารถท าให้แหล่งต้นเพลิงหยุดปลดปล่อย
พลังงานความร้อนได้ในทุกสถาณการณ์ จ าลอง 300 วินาที กรณีที่ 2 แรงดันที่หัวกระจายน้าดับเพลิง 0.62 
บาร์ พบว่าการติดหัวกระจายน้ าดับเพลิงที่แรงดันหัวกระจายน้าดับเพลิงที่สูงขึ้นสามารถควบคุมไฟได้ดีขึ้น แต่
ไม่สามารถท าให้แหล่งต้นเพลิงหยุดปลดปล่อยพลังงานความร้อนได้ในทุกสถาณการณ์ จ าลอง 300 วินาที 
กรณีที่ 3 จากการปรับระยะห่างของหัวกระจายน้ าดับเพลิง สามารถประเมินได้ว่าความสูงของชั้นควันเฉลี่ยจะ
สูงขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากค่าพลังงานความร้อนรวมของแหล่งต้นเพลิง มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องและอุณหภูมิเฉลี่ย
ภายในห้องลดลงจากเดิมซึ่งมากกว่าทุกกรณีที่ท าการจ าลอง ผลการศึกษาวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
และแนวทางส าหรับออกแบบอาคารเพื่อเพ่ิมความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้อาคารเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงได้ 
 ชัยกฤต ยกพลชนชัย และคณะ (2564) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในครัวเรือนบ้านบก อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งชายและหญิง เป็น
การวิจัยในรูปแบบส ารวจ (Survey research) เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบ Cluster sampling และ 
Random sampling ในประชากรทั้งหมด 25 อ าเภอ ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นอ าเภอม่วงสามสิบจ านวน 50 คน ใช้
แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้แรงจูงใจในการ
ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ แรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และพฤติกรรมในการป้องกัน

การเกิดเพลิงไหม้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีค่าความตรงของเนื้อหา (Item-Objective Congruence-IOC) 
เท่ากับ 0.51และทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค 
เท่ากับ 0.74 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาด้วยการแจกแจงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาณ โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการทดสอบไคสแควร์และ
สหสัมพันธ์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยจากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่มตัวอย่างที่ท า
การวิจัยทั้งหมดพบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา อายุการสร้างบ้าน และการมี
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในครัวเรือน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติโดยมีค่าเท่ากับ 6.958, 1.149 และ 6.045 ตามล าดับ ซึ่งเกิดจากระดับการศึกษาส่งผลต่อการขาด
ความรู้ความเข้าใจในสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงอายุของบ้านและอายุของเครื่องใช้ในครัวเรือนที่เก่า
และอาจช ารุดที่ท าให้ขาดพฤติกรรมในการใส่ใจดูแลตรวจตรา และอาจลดความตระหนักถึงความปลอดภัยใน
บ้าน การรับรู้แรงจูงใจการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการป้องกันการเกิด
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เท่ากับ 0.280 แสดงว่าการได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยช่วยให้เกิดการรับรู้มากข้ึน 
 Yuan Zhi (2558) ศึกษาการระเบิดของฝุ่นเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และสุขภาพ
ของมนุษย์ในกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีกลไกและมาตรการป้องกันหลายอย่างเพ่ือ
ป้องกันการเกิดระเบิดของฝุ่น และมีรูปแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ครอบคลุม ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ แต่อุปสรรคประการหนึ่งของรูปแบบความเสี่ยงดังกล่าวมีความซับซ้อนและมีส่วนท า
ให้เกิดการระเบิดของฝุ่น ได้แก่ มาตรการความปลอดภัย ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยและการจ ากัด
งบประมาณ พร้อมกับอุปสรรคอ่ืนๆ แม้ว่าจะมีการรายงานบ่อยครั้งในอุตสาหกรรมการผลิตก็ตาม ในงานวิจัยนี้ 
สาเหตุของการระเบิดของฝุ่นรวมถึงคุณสมบัติอ่ืนๆ เช่น การจุดไฟ จากแหล่งต่างๆได้รับการรวบรวมและระบุ
ไว้ในฐานข้อมูลที่ครอบคลุม น ามาใช้กับแผนภาพ Bow-tie (BT) วิธีประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณแบบธรรมดา 
(QRA) แบบจ าลองทั่วไปของการประเมินความเสี่ยงการระเบิดของฝุ่นได้จัดท าขึ้นโดยใช้ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
ในการจ าลองนี้ สาเหตุพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดการระเบิดของฝุ่นจัดตามความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ผลที่อาจ
เกิดขึ้นจากการระเบิดของฝุ่นได้รับการวิเคราะห์โดยขึ้นอยู่กับการท างาน ความผิดปกติของอุปสรรคด้านความ
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ปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้และประสิทธิภาพของมาตรการความปลอดภัยที่เสนอเพ่ือลดความเสี่ยงของ
ฝุ่นละอองที่ระเบิด เพ่ือก้าวข้ามขีดจ ากัดของ Bow-tie (BT) เช่น การไม่สามารถจ าลองการพ่ึงพาตามเงื่อนไข
ได้ และความล้มเหลวจากสาเหตุทั่วไป ทฤษฏีความหน้าจะเป็นแบบ Bayesian (BN) ได้ถูกน ามาใช้ในการวิจัย
นี้ เพ่ือจับการพ่ึงพาและท าการวิเคราะห์การวินิจฉัยและการเรียนรู้ตามล าดับ ตามผลลัพธ์ที่ได้ตามคุณสมบัติ
ของอนุภาคฝุ่น ความเข้มข้นของออกซิเจน และขาดการอบรมด้านความปลอดภัยถือเป็นสาเหตุหลักที่ส าคัญ
ที่สุดที่น าไปสู่การระเบิดของฝุ่น นอกจากนี้ยังมีการเสนอวิธีการตามความเสี่ยงส าหรับการจัดสรรมาตรการด้าน
ความปลอดภัย ในงานวิจัยนี้ความน่าจะเป็นของการเกิดการระเบิดฝุ่นในผลกระทบของฝุ่นได้รับการประเมิน
โดยอ้างอิงจากทฤษฏีความหน้าจะเป็นแบบ Bayesian (BN) 
 
อุปกรณ์ด าเนินงานวิจัย 
 1. คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Huawei รุ่น Huawei Matebook D15-R7  
 2. IDE Jupyter notebook และ ภาษา Pythons 3 จาก https://www.anaconda.com/ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
 1. การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาไพทอน Python ในการค านวณการเกิดเพลิงไหม้และ
ระเบิดในอุตสาหกรรมเคมี 
 2. สร้างรูปแบบภาพกราฟฟิก  Graphic interface (GUI) โดยใช้  TKinter ในการค านวณ  การ
ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการค านวณการเกิดเพลิงไหม้และระเบิด เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และ
ก าหนดรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการน าเข้า ( input) ผลลัพธ์ที่ต้องการ (output) และการก าหนดการ
ประมวลผล 
 3. ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณการเกิดเพลิงไหม้
และระเบิด โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรม ได้แก ่วิศกรในสาย
งานที่เก่ียวข้องจ านวน 10 คน และนิสิตปริญญาโทโครงการวิศวกรรมความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ านวน 10 คน 
 4. น าโปรแกรมไปทดลองใช้งานในประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประเมินผลและเก็บรวบรวมข้อมูลในการใช้
งานโปรแกรม 
 
ผลการศึกษา 
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา Python ในการค านวณการเกิดเพลิงไหม้และระเบิด โดย
อ้างอิงตัวอย่างปัญหาจาก Crowl และ Louvar (2554) โดยโปรแกรมจะมีทั้งในส่วนการน าเข้าและการ
แสดงผล โดยมีผลการใช้งานดังนี้ 
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 ตัวอย่างการค านวณหาแรงดันส่วนเกิน  : การระเบิดของ TNT 1 กิโลกรัม จงค านวณหาแรงดัน
ส่วนเกินที่ระยะห่าง 30 เมตรจากการระเบิด 
 สมการที่ใช้ในการค านวณ  

 
 
การค านวณโดยใช้สูตรคิดวิเคราะห์แบบ Manual  
แทนค่า  

 
= 30 m kg1/3 

การค านวณโดยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python 
 import math 
 (‘กรุณากรอกค่าของ r, mTNT, Ze’) 
 r = float(input('r(m):')) 
 mTNT = float(input('mTNT(kg^(1/3)):')) 
 Ze = (r / mTNT) 
 print ((Ze), 'm kg^(-1/3)') 
 กรุณากรอกค่าของ r, mTNT, Ze  
 r(m):30 
 mTNT(kg^(1/3)):1.0 
 30.0 m kg^(-1/3) 

 
ภาพที่ 1 การค านวณหาค่าแรงดันส่วนเกินใน Python 
 
 การน าเข้าและแสดงผลด้วยการใช้ภาพกราฟฟิก Graphical User Interface, GUI เป็นตัว 
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ประสานงานกับผู้โดยใช้ TKinter ในการค านวณ 

 

 
ภาพที่ 2 การค านวณหาค่าแรงดันส่วนเกินโดยใช้ TKinter 

 
ภาพที่ 3 การใช้ภาพกราฟฟิก Graphical User Interface, GUI ค านวณหาค่าแรงดันส่วนเกินโดยใช้ TKinter 
 
 ผลลัพธ์การท างานของโปรแกรมเมื่อกดปุ่ม Calculate ที่หน้าต่าง จะปรากฏผลลัพธ์ที่ค านวณ 
ด้านล่างโปรแกรม โดยผลการค านวณได้แก ่ค่า TNT หน่วยเป็นกิโลเมตร ค่าระยะห่าง หน่วยเป็นเมตร เมื่อใส่ 



135

ประสานงานกับผู้โดยใช้ TKinter ในการค านวณ 

 

 
ภาพที่ 2 การค านวณหาค่าแรงดันส่วนเกินโดยใช้ TKinter 

 
ภาพที่ 3 การใช้ภาพกราฟฟิก Graphical User Interface, GUI ค านวณหาค่าแรงดันส่วนเกินโดยใช้ TKinter 
 
 ผลลัพธ์การท างานของโปรแกรมเมื่อกดปุ่ม Calculate ที่หน้าต่าง จะปรากฏผลลัพธ์ที่ค านวณ 
ด้านล่างโปรแกรม โดยผลการค านวณได้แก ่ค่า TNT หน่วยเป็นกิโลเมตร ค่าระยะห่าง หน่วยเป็นเมตร เมื่อใส่ 

ค่าตัวเลขท่ีต้องการค านวณ และกดปุ่ม Calculate เพ่ือหาค่าแรงดันส่วนเกิน 

 
ภาพที่ 4 การใส่ค่าตัวเลขในภาพกราฟฟิก Graphical User Interface, GUI เพ่ือค านวณหาค่าแรงดันส่วนเกิน 
 
 จากการทดลองการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย มีกลุ่มตัวอย่างวิศวกรในสาย
งานที่เกี่ยวข้องจ านวน 10 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 20.0 เพศหญิง ร้อยละ 80.0 ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 
26-35 ปี ร้อยละ 90.0  ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 100.0 มีความรู้ พ้ืนฐานในโปรแกรมภาษา 
Python ระดับน้อย ร้อยละ 100.0 มีความรู้พ้ืนฐานในโปรแกรม Graphical User Interface, GUI ระดับน้อย 
ร้อยละ 100.0 และกลุ่มตัวอย่างนิสิตปริญญาโท โครงการวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จ านวน 10 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 30.0 เพศหญิง ร้อยละ 70.0 ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 26-35 ปี ร้อย
ละ 40.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 100.0 ส่วนใหญ่มีความรู้พ้ืนฐานในโปรแกรมภาษา Python 
ระดับน้อย ร้อยละ 60.0 มีความรู้พ้ืนฐานในโปรแกรม Graphical User Interface, GUI ระดับน้อย ร้อยละ 
100.0 โดยพบว่าทั้งสองกลุ่มเมื่อมีการให้ทดลองใช้งานโปรแกรมภาษา Python และ Graphical User 
Interface, GUI มีความรวดเร็วในการค านวณและใช้งานง่าย ร้อยละ 75.0 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้ ร้อยละ 60.0 และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน  ร้อยละ 50.0 จากผลการวิจัยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือค านวณการเกิดเพลิงไหม้และระเบิด พบว่ามีความรวดเร็วในการค านวณ ใช้งานง่าย 
และสามารถประยุกต์ใช้ในการท างานและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการค านวณการเกิดเพลิงไหม้และระเบิด 
และน าไปทดสอบการใช้ในประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้พัฒนาพบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา Python  
สามารถค านวณหาค่าการเกิดเพลิงไหม้และระเบิดได้ตามสูตรการค านวณได้รวดเร็วและใช้งานง่าย เมื่อมีการใช้ 
ภาพกราฟฟิก Graphical User Interface, GUI โดยใช้ TKinter ค านวณ จะช่วยลดข้อมูลตัวเลขและสมการที่ 
ผู้ใช้งานต้องใส่ค่าลงไป ท าให้ค านวณได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
  สามารถพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณการเกิดเพลิงไหม้และระเบิดใน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ เพ่ือพัฒนาการค านวณให้ดียิ่งขึ้น และควรเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสารเคมีท่ีมีการ 
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 2) ศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเค เอส ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิธีด าเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นแบบ 1 กลุ่ม วัด 1 ครั้ง (One – 
Shot Case Study) กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี ในภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 15 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ตามรูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ระบบนิเวศ จ านวน 8 แผน (2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ (3) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (4) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (5) แบบ
สัมภาษณ์ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติ One Sample t-test  

 
 



139

 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เร่ือง ระบบนิเวศ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
THE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT AND SCIENTIFIC CREATIVITY ON 

ECOLOGYSYSTEMUSINGKS-CREATIVE INSTRUCTION MODELOF 
MATHAYOMSUKSA 6 STUDENTS 

 
ธนภรณ์ แซล่ิ่ม* และคงศักดิ์ สังฆมานนท์** 

*นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรยีนการสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
e-mail: khongsaksang@yahoo.com 

Tanaporn Saelim* and Khongsak Sangkhamanon** 
*Master of Education in Curriculum and Instruction student, Faculty of Education, 

               Nakhonratchasima College 
**Assistant Professor of the Faculty of Education, Nakhonratchasima College 

e-mail: khongsaksang@yahoo.com 
 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 2) ศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเค เอส ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิธีด าเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นแบบ 1 กลุ่ม วัด 1 ครั้ง (One – 
Shot Case Study) กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี ในภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 15 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ตามรูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ระบบนิเวศ จ านวน 8 แผน (2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ (3) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (4) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (5) แบบ
สัมภาษณ์ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
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ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลัง
เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
23.40 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ 78.00ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 75 ของคะแนน
เต็มคือ 86.67และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .052) ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หลังเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.67ร้อยละของ
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เท่ากับ84.44ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 75 ของคะแนนเต็ม
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมแห่งความพึงพอใจในผลส าเร็จของชิ้นงานตาม
โครงงานในระดับมาก 
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์, 
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Abstract 

The purposes of this research were to study the learning achievement on ecological 
science using KS-Creative Instruction Model of Mathayomsuksa6 students and to study 
scientific creativity on ecology by using KS-Creative Instruction Model of Mathayomsuksa6 
students. The research methodology used was a One-Shot Case Study experimental research. 
The sample group was 15 Mathayomsuksa6 students, Ban-Or Prachasamakkhee School in 
Semester 2, Academic Year 2020. The research instruments included (1) a learning 
management plan according to KS-Creative Instruction Model including 8 plans of creative 
science project activities for science and technology learning group on ecosystems, (2) science 
learning achievement tests, (3) students behavior observation form, (4) science creativity 
measurement test, and (5) a science creativity interview form. The statistics used in analyzing 
the data were Mean, Standard Deviation, one sample t-test, and typology  

The results of the research were concluded that 1) Mathayomsuksa6 students’ science 
learning achievement after using KS-Creative Instruction Model was at the mean score of 23.40, 
learning achievement percentage was 78.00%, 86.67% of the students had passed the 
specified criteria of 75 full score and the students’ posttest  science learning achievement was 
higher than the mean criteria of 75% at the statistical significance of .05, and 2) 
Mathayomsuksa6students’ scientific creativity after using KS-Creative Instruction Model was at 
the mean score of 12.67, equal to 84.44%, 86.67% of the students had passed the specified 
criteria of 75 full score the students’ posttest  scientific creativity was higher than the mean 
criteria of 75% at the statistical significance of .01 and found that most students had 
satisfactory behaviors on their creative project outputs at much level. 

Keywords: KS-Creative Instruction Model, science learning achievement, scientific creativity 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2 พ.ศ.2545)  การจัดการ

ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยการจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะของแต่ละระดับการศึกษา ด้านความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 , 
2545)จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงมีการพ่ึงพาและใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งใน
ชีวิตประจ าวัน และการศึกษา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของไทยหลายประการ จากรายงาน
ผลการวิจัยเรื่องการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ 144 ประเทศ โดย World Economic Forum 
(WEF) - The Global Competitiveness Report 2014 - 2015 ประเทศไทยมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในล าดับ
ที่ 7 และ 8 ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนถือว่าประเทศไทยมี
คุณภาพการศึกษาต่ าค่อนข้างมาก (คงศักดิ์ สังฆมานนท์, 2561ก) และผลสอบ PISA (การรู้เรื่องการอ่าน การรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์) ที่ผ่านมาประเทศไทยก็มีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD สาเหตุส าคัญ
หน่ึงคือ นักเรียนไทย ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ขาดทักษะการอ่าน การเขียน เน้นแต่การท่องจ า
เนื้อหา และข้อสอบ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัย 
ส าหรับเป็นเครื่องมือให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียน เพ่ือเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีระดับที่สูงขึ้น (สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2562)  

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญมาก เนื่องจากเป็น
ความสามารถในการคิดที่มีการสร้างหรือขยายแนวความคิดที่มีอยู่เดิมหรือสร้างแนวความคิดใหม่ที่แตกต่าง
กว่าเดิม เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหรือคิดค้นองค์ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่มีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชีวิตตนเองและสังคม ทักษะการคิดสร้างสรรค์นี้จะต้องอาศัยความคิดพ้ืนฐานจินตนาการ และใช้วิธีการ
แก้ปัญหาทางสร้างสรรค์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555)  ส่วนรูปแบบการเรียน
การสอนสร้างสรรค์ของเคเอส เป็นแนวทางและวิธีการที่มีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ในระดับสูงได้ เนื่องจากส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท าการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชนได้จริง (คงศักดิ์ สังฆมานนท์, 2563) การคิด
สร้างสรรค์นับเป็นความสามารถที่ส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งมีคุณภาพมากกว่าความสามารถด้านอ่ืนๆ 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวคนทุกคน และสามารถส่งเสริมคุณลักษณะนี้ให้พัฒนาขึ้นได้ 
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาขึ้นได้ด้วยการสอนการฝึกฝนอย่างถูกต้อง (อารี พันธ์มณี, 2540) 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการปฏิบัติจริง รู้จักบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ โดยการท าโครงงานตามหัวข้อเรื่องที่อยู่ในเนื้อหาที่ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดขอบเขตให้และแต่
ละคนร่วมช่วยกันท ากิจกรรมให้ประสบความส าเร็จ รวมทั้งปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ มีทักษะในการหาความรู้
และสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้กับชีวิตจริง อันจะน าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด ซึ่ง
สามารถใช้เป็นสะพานส าหรับการเชื่อมต่อระหว่างห้องเรียนกับโลกภายนอก ช่วยให้ผู้เรียนได้น าความรู้ใน
ห้องเรียนไปบูรณาการกับกิจกรรมที่จะท าและน าไปสู่ความรู้ใหม่ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการสังเกต การตั้ ง
ค าถาม ตั้งสมมติฐาน การรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพ่ือตอบค าถามที่ตนอยากรู้ ตลอดจนรู้จักสรุปและ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบโดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและสร้างผลผลิตที่มี
คุณภาพ ระเบียบวิธีด าเนินการเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกสิ่งที่ต้องการ
ศึกษาหรือโครงงานที่น่าสนใจ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2555)การเรียนรู้ด้วยวิธีท าโครงงานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
สามารถพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ทั้งทางด้านการส่งเสริมทักษะและการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และยังท าให้นักเรียนได้รับความรู้อีกด้วย ทั้งเพราะ
ในกระบวนการด าเนินกิจกรรมผู้เรียนจะมีบทบาทส าคัญในการเลือกปัญหาที่จะศึกษาก าหนดแนวทางและ
วิธีการในการด าเนินการทดลอง ลงมือทดลอง สรุปผลการทดลอง เขียนรายงานการศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษาของตน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ซึ่งวิธีการหาความรู้ดังกล่าวเป็นวิธีการเดียวกันกับวิธีการที่นักวิจัยใช้
ในการท าวิจัยทุกสาขาวิชา จึงอาจกล่าวได้ว่าการวิจัยเบ้ืองต้นส าหรับเด็กๆก็คือ  “การท าโครงงาน” นั้นเอง (ธี
ระชัย ปูรณโชติ, 2551) การเรียนรู้ด้วยวิธีท าโครงงานจึงได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
ก าหนดให้มีการเรียนการสอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นในโรงเรียน และจัดสอนเป็นวิชาเลือกในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (นิโลบล นิ่มก่ิงรัตน์, 2550) นักการศึกษาวิทยาศาสตร์จึงน ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
มาสอนนักเรียนในลักษณะกิจกรรมเสริมหลักสูตรบ้าง เป็นกิจกรรมในเวลาเรียนบ้าง และจัดให้มีการแสดงหรือ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วย และเนื่องจากโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานของการ
ทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพราะการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยกระบวนการวิจัย และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางในการศึกษาและแก้ปัญหา มีการวางแผนที่ศึกษาภายในขอบเขต
ของระดับความรู้ ระยะเวลา อุปกรณ์ที่มีอยู่และลงมือศึกษา ส ารวจ ทดลอง เพ่ือรวบรวมข้อมูลและน ามา
ประมวลผลจนได้ข้อมูลออกมาเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์ในตนเอง (สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2550) 

รูปแบบการเรียนการสอนสร้ างสรรค์ของเคเอส ( KS-Creative Instruction Model)  โดย
กระบวนการเชิงกลยุทธ์ของรูปแบบการเรียนการสอนนี้มี 4 ขั้นตอนคือ1) ขั้นวางแผน –เตรียมซึ่งผู้เรียนมีการ
น าเสนอชื่อโรงงานสร้างสรรค์และแผนปฎิบัติการย่อ 2) ขั้นปฏิบัติ - สร้างสรรค์ซึ่งมีผู้เรียนลงมือปฏิบัติและ
สร้างสันชิ้นงานตามแผนปฏิบัติการ 3) ขั้นสังเกต – ประเมินซึ่งผู้เรียนมีการสังเกตวัดและประเมินผลการปฏิบัติ
ในขั้นที่ 2 และ 4) ขั้นสะท้อนผล – ปรับปรุงซึ่งผู้เรียนมีการสรุปความส าเร็จปัญหาข้อบกพร่องและวิธีแก้ไข
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการปฏิบัติจริง รู้จักบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ โดยการท าโครงงานตามหัวข้อเรื่องที่อยู่ในเนื้อหาที่ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดขอบเขตให้และแต่
ละคนร่วมช่วยกันท ากิจกรรมให้ประสบความส าเร็จ รวมทั้งปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ มีทักษะในการหาความรู้
และสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้กับชีวิตจริง อันจะน าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด ซึ่ง
สามารถใช้เป็นสะพานส าหรับการเชื่อมต่อระหว่างห้องเรียนกับโลกภายนอก ช่วยให้ผู้เรียนได้น าความรู้ใน
ห้องเรียนไปบูรณาการกับกิจกรรมที่จะท าและน าไปสู่ความรู้ใหม่ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการสังเกต การตั้ ง
ค าถาม ตั้งสมมติฐาน การรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพ่ือตอบค าถามที่ตนอยากรู้ ตลอดจนรู้จักสรุปและ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบโดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและสร้างผลผลิตที่มี
คุณภาพ ระเบียบวิธีด าเนินการเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกสิ่งที่ต้องการ
ศึกษาหรือโครงงานที่น่าสนใจ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2555)การเรียนรู้ด้วยวิธีท าโครงงานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
สามารถพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ทั้งทางด้านการส่งเสริมทักษะและการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และยังท าให้นักเรียนได้รับความรู้อีกด้วย ทั้งเพราะ
ในกระบวนการด าเนินกิจกรรมผู้เรียนจะมีบทบาทส าคัญในการเลือกปัญหาที่จะศึกษาก าหนดแนวทางและ
วิธีการในการด าเนินการทดลอง ลงมือทดลอง สรุปผลการทดลอง เขียนรายงานการศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษาของตน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ซึ่งวิธีการหาความรู้ดังกล่าวเป็นวิธีการเดียวกันกับวิธีการที่นักวิจัยใช้
ในการท าวิจัยทุกสาขาวิชา จึงอาจกล่าวได้ว่าการวิจัยเบ้ืองต้นส าหรับเด็กๆก็คือ  “การท าโครงงาน” นั้นเอง (ธี
ระชัย ปูรณโชติ, 2551) การเรียนรู้ด้วยวิธีท าโครงงานจึงได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
ก าหนดให้มีการเรียนการสอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นในโรงเรียน และจัดสอนเป็นวิชาเลือกในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (นิโลบล นิ่มก่ิงรัตน์, 2550) นักการศึกษาวิทยาศาสตร์จึงน ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
มาสอนนักเรียนในลักษณะกิจกรรมเสริมหลักสูตรบ้าง เป็นกิจกรรมในเวลาเรียนบ้าง และจัดให้มีการแสดงหรือ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วย และเนื่องจากโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานของการ
ทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพราะการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยกระบวนการวิจัย และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางในการศึกษาและแก้ปัญหา มีการวางแผนที่ศึกษาภายในขอบเขต
ของระดับความรู้ ระยะเวลา อุปกรณ์ที่มีอยู่และลงมือศึกษา ส ารวจ ทดลอง เพ่ือรวบรวมข้อมูลและน ามา
ประมวลผลจนได้ข้อมูลออกมาเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์ในตนเอง (สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2550) 

รูปแบบการเรียนการสอนสร้ างสรรค์ของเคเอส ( KS-Creative Instruction Model)  โดย
กระบวนการเชิงกลยุทธ์ของรูปแบบการเรียนการสอนนี้มี 4 ขั้นตอนคือ1) ขั้นวางแผน –เตรียมซึ่งผู้เรียนมีการ
น าเสนอชื่อโรงงานสร้างสรรค์และแผนปฎิบัติการย่อ 2) ขั้นปฏิบัติ - สร้างสรรค์ซึ่งมีผู้เรียนลงมือปฏิบัติและ
สร้างสันชิ้นงานตามแผนปฏิบัติการ 3) ขั้นสังเกต – ประเมินซึ่งผู้เรียนมีการสังเกตวัดและประเมินผลการปฏิบัติ
ในขั้นที่ 2 และ 4) ขั้นสะท้อนผล – ปรับปรุงซึ่งผู้เรียนมีการสรุปความส าเร็จปัญหาข้อบกพร่องและวิธีแก้ไข

 
 

ปัญหาหรือข้อบกพร่องทั้ง 4 ขั้นตอนมีครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะและให้ความช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกและ
เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาโดยคงศักดิ์ สังฆมานนท์ (คงศักดิ์ สังฆมานนท์ ,2561ข) ที่มี
พ้ืนฐานทางภูมิหลังจากการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนไทยที่ตกต่ าลงในทุกระดับ มีทฤษฎี
พ้ืนฐานท่ีส าคัญคือ ปรัชญาการศึกษาลัทธิพิพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู้โดยการกระท าของจอห์น ดิวอ้ี 
(John Dewey’s Progressivism and Learning by Doing Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือของสลา
วิน (Slavin’s Cooperative Learning Theory) (salavin, 1995)และวิธีการวิจัยปฏิบัติการสร้างสรรค์ของเค
เอส (KS-Creative Action Research Approach) โดยกระบวนการเชิงกลยุทธ์ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุด
ของรูปแบบการสอนนี้คือการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท าโครงงานสร้างสรรค์ในวิชาที่เรียน
(creative course project) บนฐานการเรียนรู้แบบร่วมมือและวิจัยปฏิบัติการสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน
ได้รับความพึงพอใจในระดับสูงจากประโยชน์ทางการเรียนรู้สร้างสรรค์ที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ได้แก่รายงานสรุปผลโครงงานห้องสมุดมนุษย์สร้างสรรค์ใน วนม. (NMC-Creative Human Library 
Project) ซึ่งด าเนินการมาแล้ว 22 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงครั้งล่าสุดด าเนินการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564 และพบว่านักศึกษาในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเห็นคุณค่าของการท าโครงงานสร้างสรรค์และพึง
พอใจต่อประโยชน์ทางการเรียนรู้สร้างสรรค์ที่ได้รับในระดับสูงตลอดมา 

ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ขนาด
กลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ประสบปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้ท าการทดสอบ 4 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชา
คณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย 32.50วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 
20.21 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 14.58และวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 29.17(ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
บ้านอ้อประชาสามัคคี , 2562) ซึ่งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ คือ 29.20(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2562) ทั้งนี้โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีได้
ให้ความส าคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนและในชุมชน 
ครูผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทันสมัย ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับประเทศและเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75 รวมทั้งเกิดความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย 

จากเหตุและผลข้างต้น สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนยังต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน และยังขาดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี โดยคาดหวังว่าจะได้องค์ความรู้ใหม่ที่อาจ
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สร้างแรงบันดาลใจในการใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
และการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
สร้างสรรค์ของเคเอสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75 

2. เพ่ือศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
สร้างสรรค์ของเคเอส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
ประชากรใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6ในจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2563 จ านวน 22 โรงเรียน 2ห้องเรียน รวมจ านวน
นักเรียน36คนโดยการจัดชั้นเรียนคละความสามารถของนักเรียน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านอ้อประชา
สามัคคีอ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 15คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่  

2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส เรื่อง 
ระบบนิเวศ 

      2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
2.2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
2.2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
2.2.3 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  
2.2.4 แบบสัมภาษณ์ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

2.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยค่าความ 

สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส เรื่อง ระบบนิเวศมี
ค่าเท่ากับ 0.98 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.98 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
มีค่าเท่ากับ 1.00 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 1.00และแบบสัมภาษณ์ความคิด
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สร้างแรงบันดาลใจในการใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
และการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
สร้างสรรค์ของเคเอสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75 

2. เพ่ือศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
สร้างสรรค์ของเคเอส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
ประชากรใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6ในจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2563 จ านวน 22 โรงเรียน 2ห้องเรียน รวมจ านวน
นักเรียน36คนโดยการจัดชั้นเรียนคละความสามารถของนักเรียน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านอ้อประชา
สามัคคีอ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 15คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่  

2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส เรื่อง 
ระบบนิเวศ 

      2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
2.2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
2.2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
2.2.3 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  
2.2.4 แบบสัมภาษณ์ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

2.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยค่าความ 

สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส เรื่อง ระบบนิเวศมี
ค่าเท่ากับ 0.98 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.98 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
มีค่าเท่ากับ 1.00 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 1.00และแบบสัมภาษณ์ความคิด

 
 

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มีค่าเท่ากับ 1.00 หลังจากนั้นน าเครื่องมือไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน15 คน แล้วน าไปวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์มีเท่ากับ 0.87 หาได้จากสูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (สมนึก ภัททิยธนี, 2551) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   3.1 ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 แผน โดยท าการสอนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เวลาที่ใช้สอน 15 ชั่วโมงในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15คนใช้แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ในระหว่าง
ด าเนินการสอนและเวลาที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 1 ชั่วโมง 

     3.2 หลังจากสิ้นสุดการด าเนินการสอนทั้ง 8 แผน ผู้วิจัยน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และแบบสัมภาษณ์ความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ ที่หาคุณภาพของเครื่องมือแล้วมาทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

   4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์หาค่าร้อยละ

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ค่า One Sample t-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์หาค่าร้อยละ

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ค่าOne Sample t-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้โดย 

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสเรื่องระบบนิเวศ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 75 

N คะแนน
เต็ม 

 

S.D. คิดเป็นร้อยละ 
นักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ ค่า t 

15 30 23.40 0.83 78.00 13 86.67 1.87* 

     *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลงัการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสมีคะแนนเฉลี่ย (x̅= 23.40, S.D. = 0.83) ร้อยละ
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คือ 78.00และร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 75 ของ
คะแนนเต็มคือ 86.67สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้รูปแบบการ

x̅ 
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เรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้จากแบบวัดความคิด 
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของ 
เคเอสเรื่องระบบนิเวศ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 75 

N คะแนน
เต็ม 

 

S.D. คิดเป็นร้อยละ 
นักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ ค่า t 

15 15 12.67 0.90 84.44 13 86.67 2.87** 

     ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากตารางที่ 2ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสมีคะแนนเฉลี่ย ( x̅=12.67, S.D. =0.90) 
ร้อยละของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์คือ 84.44และร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 75 ของ
คะแนนเต็มคือ 86.67สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนสร้างสรรค์ของเคเอสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและผลจากการสัมภาษณ์ความคิดสร้างสรรค์ทาง 
วิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สรุปได้ว่านักเรียนมีพฤติกรรมแห่งความพึงพอใจในผลส าเร็จของการเรียนรู้สร้างสรรค์จาก
ชิ้นงานตามโครงงานสร้างสรรค์ในระดับมาก 
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัย 
    1.1 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

x̅ 
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เรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้จากแบบวัดความคิด 
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของ 
เคเอสเรื่องระบบนิเวศ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 75 

N คะแนน
เต็ม 

 

S.D. คิดเป็นร้อยละ 
นักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ ค่า t 

15 15 12.67 0.90 84.44 13 86.67 2.87** 

     ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากตารางที่ 2ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสมีคะแนนเฉลี่ย ( x̅=12.67, S.D. =0.90) 
ร้อยละของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์คือ 84.44และร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 75 ของ
คะแนนเต็มคือ 86.67สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนสร้างสรรค์ของเคเอสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและผลจากการสัมภาษณ์ความคิดสร้างสรรค์ทาง 
วิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สรุปได้ว่านักเรียนมีพฤติกรรมแห่งความพึงพอใจในผลส าเร็จของการเรียนรู้สร้างสรรค์จาก
ชิ้นงานตามโครงงานสร้างสรรค์ในระดับมาก 
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัย 
    1.1 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

x̅ 

 
 

    1.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสมี
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 1.3 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและผลจากการสัมภาษณ์ความคิดสร้างสรรค์ทาง 
วิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมแห่งความพึงพอใจในผลส าเร็จของการเรียนรู้สร้างสรรค์จาก
ชิ้นงานตามโครงงานสร้างสรรค์ในระดับมาก 
 

 2. อภิปรายผล 
     2.1 ผลจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์
ของเคเอสเรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75ซึ่งพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75 ผู้วิจัยมีค าอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส มีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
นักเรียนศึกษาและท ากิจกรรมตามใบความรู้โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าการท าโครงงานสร้างสรรค์ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนค้นหาและได้เรียนรู้ โดยการใช้การเรียนการสอนฐานโครงงานสร้างสรรค์และวิจัย
ปฏิบัติการ ผนวกด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยมีกระบวนการด าเนินโครงงาน  4 ขั้นตอนดังนี้ (คง
ศักดิ์ สังฆมานนท์,2562)1) ขั้นวางแผน–เตรียม 1.1)วางแผนปฏิบัติการ 1.2)จัดกลุ่มย่อยเสนอหัวข้อ 1.3)
เตรียมอุปกรณ์ 1.4) เตรียมพื้นท่ีปฏิบัติงาน 2) ขั้นปฏิบัติ– สร้างสรรค์ คือการลงมือท าตามแผนปฏิบัติการโดย
เน้นการได้ชิ้นงานสร้างสรรค์ 3) ขั้นสังเกต–ประเมิน3.1) สังเกตการปฏิบัติของตนเปรียบเทียบกับของเพ่ือน 
3.2) ประเมินคุณภาพของงานของตนเองและของเพ่ือน 4) ขั้นสะท้อนผล-ปรับปรุง4.1) สะท้อนผลส าเร็จ/
ความพึงพอใจต่อผลงานของตนเอง 4.2)ปรับปรุงหากพบข้อบกพร่องในผลงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน
ของผู้เรียนทั้ง 4 ขั้นท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นด้วยการเรียนรู้อย่างอิสระจากสิ่งแวดล้อมที่ครูจัดให้ท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องกับงานวิจัยของ คง
ศักดิ์ สังฆมานนท์. (2562) และของ พนิดา เอี่ยมนูญ. (2553) ซ่ึงกล่าวว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุนัสดา  ส าราญ. (2552) ที่กล่าวว่า หลังจากเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายพิน กองกระโทก . (2552) ที่กล่าว
ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแม่เหล็กและแรงไฟฟ้า โดยการสอนแบบโครงงาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสอดคล้องกับผลการวิจัยของธนภรณ์ แซ่ลิ่ม และคงศักดิ์ สังฆมานน ท์. 
(2564) ที่พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดและมีความพึงพอในในระดับสูงต่อประโยชน์ทางการเรียนรู้สร้างสรรค์ที่
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ได้รับ กล่าวได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ในระดับมาก 

    2.2 ผลจากการวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

สร้างสรรค์ของเคเอสเรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75
ซึ่งพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75 ผู้วิจัยมีค าอภิปรายผล
ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของคงศักดิ์ สังฆมานนท์. (2562) และ ศิวรักษ์ บุญ
ประเสริฐ.(2559) ที่กล่าวว่า รูปแบบการสอนแบบโครงงานสร้างสรรค์บวกกับรูปแบบการเรียนการสอน
โครงงาน เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนค้นหาและได้เรียนรู้ โดยการใช้การเรียนการสอนฐานโครงการหรือ
โครงงานสร้างสรรค์และวิจัยปฏิบัติการ ผนวกด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน และ
งานวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิดา เอ่ียมนูญ . (2553) กล่าวว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์มีความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนัสดา  ส าราญ . (2552) กล่าวว่า หลังจากเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละด้านคือ ด้านความคิด
คล่องแคล่ว ความคดิยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายพิน กอง
กระโทก. (2552) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยการสอนแบบโครงงาน มีคะแนนความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ คงศักดิ์  สังฆมานนท์. 
(2548) ที่พบว่าการให้นักศึกษาท าโครงงานสร้างสรรค์โครงการน าเสนอการพูดปากเปล่าภาษาอังกฤษช่วยให้
นักศึกษามีความสามารถทางการพูดภาษอังกฤษและความพึงพอใจในผลลัพธ์การเรียนรู้สร้างสรรค์สูงขึ้นใน
ระดับมาก กล่าวได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสนี้ มีส่วนช่วยในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ในระดับสูงเช่นเดียวกัน 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

3.1.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรน าโครงงานวิทยาศาสตร์
สร้างสรรค์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ จะช่วย
ให้ผู้สอนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ได ้

3.1.2 ครูผู้สอนที่สนใจควรท าความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส ซึ่ง
เน้นการให้ผู้เรียนได้ท าโครงงานสร้างสรรค์ในรายวิชาต่าง ๆที่เรียน และมีการเตรียมพร้อม โดยการศึกษา
เนื้อหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และวิธีการสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยค านึงถึ งความ
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ได้รับ กล่าวได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ในระดับมาก 

    2.2 ผลจากการวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

สร้างสรรค์ของเคเอสเร่ือง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75
ซึ่งพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 75 ผู้วิจัยมีค าอภิปรายผล
ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของคงศักดิ์ สังฆมานนท์. (2562) และ ศิวรักษ์ บุญ
ประเสริฐ.(2559) ที่กล่าวว่า รูปแบบการสอนแบบโครงงานสร้างสรรค์บวกกับรูปแบบการเรียนการสอน
โครงงาน เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนค้นหาและได้เรียนรู้ โดยการใช้การเรียนการสอนฐานโครงการหรือ
โครงงานสร้างสรรค์และวิจัยปฏิบัติการ ผนวกด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน และ
งานวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิดา เอ่ียมนูญ . (2553) กล่าวว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์มีความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนัสดา  ส าราญ . (2552) กล่าวว่า หลังจากเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละด้านคือ ด้านความคิด
คล่องแคล่ว ความคดิยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายพิน กอง
กระโทก. (2552) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยการสอนแบบโครงงาน มีคะแนนความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ คงศักดิ์  สังฆมานนท์. 
(2548) ที่พบว่าการให้นักศึกษาท าโครงงานสร้างสรรค์โครงการน าเสนอการพูดปากเปล่าภาษาอังกฤษช่วยให้
นักศึกษามีความสามารถทางการพูดภาษอังกฤษและความพึงพอใจในผลลัพธ์การเรียนรู้สร้างสรรค์สูงข้ึนใน
ระดับมาก กล่าวได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสนี้ มีส่วนช่วยในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ในระดับสูงเช่นเดียวกัน 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

3.1.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรน าโครงงานวิทยาศาสตร์
สร้างสรรค์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ จะช่วย
ให้ผู้สอนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ได ้

3.1.2 ครูผู้สอนที่สนใจควรท าความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส ซึ่ง
เน้นการให้ผู้เรียนได้ท าโครงงานสร้างสรรค์ในรายวิชาต่าง ๆที่เรียน และมีการเตรียมพร้อม โดยการศึกษา
เนื้อหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และวิธีการสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยค านึงถึ งความ

 
 

แตกต่างของแต่ละบุคคล จัดเตรียมอุปกรณ์ และเตรียมความพร้อมที่เป็นผู้ที่เอ้ือต่อการอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.3 ครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีอิสระด้านการเรียนรู้ การคิด 
การปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นกระบวนการคิด เพ่ือเป็นการพัฒนาการเชื่อมโยงสมองซีกซ้าย ซีกขวาอย่างมีเหตุผล 

3.1.4 ครูผู้สอนควรมีเทคนิคการเสริมแรงอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ในการปฏิบัติ
กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในกิจกรรม 
พร้อมที่จะต้องมีการส่งเสริมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยจึงเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมแรงที่ดี เพ่ือผู้เรียนจะได้มี
การพัฒนาตนอง ตามศักยภาพ ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยให้ก้าวหน้าต่อไป 
3.2.1 ผู้สนใจในการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์

ทางวิทยาศาสตร์ ควรท าการศึกษาซ้ า โดยวิธีด าเนินการและเครื่องมือเดิม แต่ใช้บริบทและกลุ่มตัวอย่างใหม่ 
หรือควรท าการปรับปรุงองค์ประกอบและขั้นตอนการสอนต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น บนพ้ืนฐานของแนวคิดทฤษฎี และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือที่แตกต่าง ซึ่งอาจท าให้ได้ข้อค้นพบใหม่ๆ ที่มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

3.2.2 การศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้สนใจควรศึกษาอย่างเจาะลึกในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะกระบวนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอน การได้มาซึ่งหัวข้อเรื่องโครงงานสร้างสรรค์ การมีส่วน
ร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้รอบรู้ในชุมชน การแก้ปัญหาท่ีพบระหว่างการท าโครงงาน ความคิดหรือแรง
บันดาลใจที่จะน าความรู้ไปใช้พัฒนาต่อยอดในชีวิตจริง 

3.2.3 ผู้สนใจควรศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส กับตัวแปรตาม
อ่ืนๆ เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ จิตวิทยาศาสตร์ ความคิดแบบ
เชื่อมโยง แรงบันดาลในการต่อยอดผลงานสร้างสรรค์เพ่ือการใช้ประโยชน์ในอนาคต เป็นต้น 

3.2.4 ผู้สนใจควรมีการศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสกับกลุ่ม
ตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นอื่นๆ และเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 



150

 
 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.(2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542.กรุงเทพมหานคร:  
    บริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคท จ ากัด. 
           . (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับท่ี 2) และแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  
  2545. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคท จ ากัด. 
คงศักดิ์ สังฆมานนท์. (2548). การพัฒนารูปแบบการสอนพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 

การสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
.          . (2561ก).“ผลการวิจยัเรื่องการความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดย World Economic Forum 2014- 

15” ในเอกสารค าสอนรายวิชา MED61208 การจัดเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน. นครราชสมีา: วิทยาลัย 
นครราชสมีา. 

           . (2561ข). “รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส”ในเอกสารค าสอนรายวิชา MED62210 การเรียน 
การสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด. นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา. 

           . (2562). “สรุปผลการวจิัยเรื่องโครงงานห้องสมุดมนุษย์สร้างสรรค์ วนม. ครั้งท่ี 14” ในเอกสารค าสอนรายวิชา  
MED61208 การจัดเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน.นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสมีา. 

           . (2563). “รูปแบบการเรียนการสอนฐานโครงงานสร้างสรรค์ในวิทยาลัยนครราชสีมา”ในรายงานสืบเนื่องจากการ 
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 7 ประจ าปี พ.ศ. 2563. “นวัตกรรมเพื่อสขุภาพและ 
สังคมในยุคดิจติอล” วันท่ี 23 พฤษภาคม 2563.วิทยาลัยนครราชสมีา. 

ธนภรณ์ แซล่ิ่ม และคงศักดิ์ สังฆมานนท์.  (2564). “การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทาง 
 วิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรคข์องนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ“การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” ครั้ง 
ที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2564. วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ธีระชัย ปูรณโชติ. (2551). การศึกษาการท าโครงงานวิทยาศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ ์
 มหาวิทยาลยั. 
นิโลบล น่ิมกิ่งรัตน์. (2550). การศึกษาการน ารูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษา 
 และครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา (น.ร.ว.). กรุงเทพมหานคร: ส านักกองทุน 

สนับสนุนการวิจัย. 
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี. (2562).หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี. นครราชสีมา : โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี. 
พนิดา เอี่ยมนูญ. (2553). การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 วิทยาศาสตร์และความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 1. (สาร 
 นิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). สาขาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒกรุงเทพมหานคร. 
วิมลรตัน์ สุนทรโรจน์. (2555). นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู:้ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม. (พิมพ์ครั้งท่ี 2). มหาสารคาม: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโครงงานเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทาง 
 วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม. (วิทยานิพนธ์ ปริญญาดุษฎ ี

บัณฑิต).สาขาวิชาการจดัการศึกษาและการเรยีนรู้มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์. 



151

 
 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.(2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542.กรุงเทพมหานคร:  
    บริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคท จ ากัด. 
           . (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับท่ี 2) และแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  
  2545. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคท จ ากัด. 
คงศักดิ์ สังฆมานนท์. (2548). การพัฒนารูปแบบการสอนพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 

การสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
.          . (2561ก).“ผลการวิจยัเรื่องการความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดย World Economic Forum 2014- 

15” ในเอกสารค าสอนรายวิชา MED61208 การจัดเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน. นครราชสมีา: วิทยาลัย 
นครราชสมีา. 

           . (2561ข). “รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส”ในเอกสารค าสอนรายวิชา MED62210 การเรียน 
การสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด. นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา. 

           . (2562). “สรุปผลการวจิัยเรื่องโครงงานห้องสมุดมนุษย์สร้างสรรค์ วนม. ครั้งท่ี 14” ในเอกสารค าสอนรายวิชา  
MED61208 การจัดเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน.นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสมีา. 

           . (2563). “รูปแบบการเรียนการสอนฐานโครงงานสร้างสรรค์ในวิทยาลัยนครราชสีมา”ในรายงานสืบเนื่องจากการ 
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 7 ประจ าปี พ.ศ. 2563. “นวัตกรรมเพื่อสขุภาพและ 
สังคมในยุคดิจติอล” วันท่ี 23 พฤษภาคม 2563.วิทยาลัยนครราชสมีา. 

ธนภรณ์ แซล่ิ่ม และคงศักดิ์ สังฆมานนท์.  (2564). “การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทาง 
 วิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรคข์องนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ“การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” ครั้ง 
ที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2564. วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ธีระชัย ปูรณโชติ. (2551). การศึกษาการท าโครงงานวิทยาศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ ์
 มหาวิทยาลยั. 
นิโลบล น่ิมกิ่งรัตน์. (2550). การศึกษาการน ารูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษา 
 และครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา (น.ร.ว.). กรุงเทพมหานคร: ส านักกองทุน 

สนับสนุนการวิจัย. 
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี. (2562).หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี. นครราชสีมา : โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี. 
พนิดา เอี่ยมนูญ. (2553). การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 วิทยาศาสตร์และความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 1. (สาร 
 นิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). สาขาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒกรุงเทพมหานคร. 
วิมลรตัน์ สุนทรโรจน์. (2555). นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู:้ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม. (พิมพ์ครั้งท่ี 2). มหาสารคาม: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโครงงานเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทาง 
 วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม. (วิทยานิพนธ์ ปริญญาดุษฎ ี

บัณฑิต).สาขาวิชาการจดัการศึกษาและการเรยีนรู้มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์. 

 
 
สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2550). แนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว017 โครงงานวิทยาศาสตร์กับ 

คุณภาพชีวิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว. 
สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2555). แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน.กรุงเทพมหานคร. 

. (2562). แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562. ได้จาก http://www.ipst.ac.th/index.php/ipst/about-  
ipst/2018-04-03-00-51-42. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2563. 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.(2562). สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
 (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562. ได้จาก 

http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWebPDF/SummaryONETM3_  2562.pdf.สืบค้น
เมื่อ 23 มิถุนายน 2563. 

สุนัสดา ส าราญ. (2552). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทาง 
 วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์.(วิทยานิพนธ์ ปริญญา 
 มหาบัณฑิต). สาขาวิทยาศาสตร์ศกึษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
สายพิน กองกระโทก. (2552). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองแม่เหล็กและแรงไฟฟ้าทักษะกระบวนการทาง 
 วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 จากการสอนแบบ 
 โครงงาน. (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑติ).สาขาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา. 
สมนึก ภัททิยธน.ี (2551). การวัดผลการศึกษา. (พิมพ์ครั้งท่ี 6). กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.  
อารี พันธ์มณี. (2540). ความคิดสร้างสรรค์กับการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: ต้นอ้อแกรมมี่. 
Slavin, R. (1995). Cooperative Learning: Theory, research and Practice, 2nd Edition. Pearson Publishing. 
 



152

การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันส าหรับการค านวณการร่ัวไหลและกระจายตัวของสารเคมี 
Development of Web Based Application for Chemical Source                       

and Dispersion Models 
 
 

มหาศาล เกิดคล้าย* 
Mahasan Koetkhlai* 

นิสิตโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* 
Master Degree Student, Graduate Program in Safety Engineering 

Faculty of Engineering, Kasetsart University* 
Email address: Mahasan.K@ku.th 

 
ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ** 

ศาสตราจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์** 
Professor, Faculty of Engineering, Kasetsart University** 

Email address: fengtcs@ku.ac.th** 
 

บทคัดย่อ 
 

 แบบจ าลองการรั่วไหลและกระจายตัวของสารเคมี เป็นวิธีการการประเมินถึงความเสียหายและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีอันตราย โดยการจ าลอง
การรั่วไหลของสารเคมีจะเกี่ยวข้องกับลักษณะของการรั่วไหล อัตราการรั่วไหล ปริมาณการรั่วไหล ระยะเวลา
การรั่วไหล และสถานะของสารที่รั่วไหล ในขณะที่การจ าลองการกระจายตัวของสารเคมีจะเกี่ยวข้องกับ 
ระยะทาง และลักษณะการกระจายตัวของสารเคมีต่างๆ ซึ่งการจ าลองนี้สามารถน ามาท าแผนรองรับกับ
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริง เพ่ือลดจ านวณผู้ที่จะได้รับผลกระทบ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต บทความนี้น าเสนอ
การจ าลองการรั่วไหลและกระจายตัวของสารเคมี โดยประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือลดความ
ซับซ้อนของการค านวณจากสมการตามทฤษฎี และให้มีความแม่นย าในการค านวณผ่านภาษา Python รวมถึง
มีค าอธิบายในส่วนของตัวแปรต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการค านวณรั่วไหลและกระจายตัวของสารเคมี อีกทั้งท า
การออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานด้วยกราฟฟิกที่เข้าใจได้ง่าย  ผลจากการทดสอบใช้งานโปรแกรมพบว่า
ผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณด้วยโปรแกรม เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการค านวณด้วยมือจะมีค่าแตกต่างกัน
เล็กน้อย เนื่องจากการค านวณด้วยโปรแกรมมีความแม่นย ามากกว่าการค านวณด้วยมือที่ใช้การประมาณค่าใน
หลักทศนิยม 
ค าส าคัญ: การรั่วไหลของสารเคมี, การกระจายตัวของสารเคมี, ไพทอน, แบบจ าลอง 
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Abstract 
  
 Chemical source and dispersion models are a method for assessing the damage and 
potential consequences of accidents involving industrial plants using hazardous chemicals. For 
simulating, a chemical source is concern with the type of the leakage, leakage rate, quantity 
of the leakage, chemical leakage period and the status of the leakage substance. While 
chemical dispersion simulation is concerned with distance and dispersion characteristics of 
various chemicals. This simulation can be used to prepare plan to support the event that may 
occur and to reduce the number of people who will be affected or death. This paper presents 
a simulation of chemical source and dispersion models by applying with computer technology 
to simplify the complication of theoretical equations and to provide accurate computation 
through Python computer language and explain the meaning of each variable that affect the 
chemical source and dispersion models of chemicals calculation and designs the graphic user 
interface for easy to understand. The results of the program showed that the results obtained 
from the calculations with the program compared to manual calculations, there is a slight 
difference. This is because programmatic calculations are more accurate than manual 
calculations that use decimal approximations. 
Keywords: Chemical source, Chemical Dispersion, Python, Model 
 
บทน า 
 โรงงานอุตสาหกรรมเคมี เป็นอุตสาหกรรมที่มีอยู่มากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  ใน
ปัจจุบันมีรายงานอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรงงานเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งซึ่งมาจากหลากหลายสาเหตุ เช่น การ
จัดเก็บสารเคมีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ความผิดพลาดระหว่างกระบวนการผลิต และการขาดความรู้ ขาด
ทักษะ ขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานของพนักงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นผลกระทบที่ตามมาจะส่งผล
ออกไปเป็นวงกว้างเช่น การรั่วไหลของสารเคมีจากที่จัดเก็บ และ การกระจายของสารเคมีไปยังแหล่งชุมชน
หรือภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน แบบเรื้อรัง หรือรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั้น  
 เมื่อค านึงถึงที่กล่าวมาข้างต้นท าให้การศึกษาถึงผลกระทบจากการรั่วไหลและกระจายตัวของสารเคมี
เป็นเรื่องที่ส าคัญ และสามารถช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ทว่ารูปแบบของการค านวณและ
วิเคราะห์ตามทฤษฎีนั้นมีความซับซ้อน ดังนั้นการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการค านวณ และท าให้ผู้ที่
ต้องการใช้งานเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายจึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งภาษาที่น ามาใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วย
ในการค านวณนั้นได้เลือกใช้ภาษาไพทอน เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์เสรีที่รองรับการเขียนโปรแกรมทั้งแบบเชิง
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โครงสร้าง และการเขียนเชิงวัตถุ โดยไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม รวมถึงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจได้ง่าย มี
ความซับซ้อนไม่มากนัก อีกท้ังสามารถสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน เพ่ือให้ผู้ใช้งานติดต่อสื่อสารกับตัวโปรแกรม
ผ่านกราฟฟิกท่ีเข้าใจได้ง่ายแทนการพิมพ์ค าสั่งโดยตรง 
 ในปัจจุบันมีการน าภาษาไพทอนมาประยุกต์ใช้ในหลายภาคส่วน เช่น การพัฒนาโปรแกรมส าหรับ
ออกแบบผิวทางถนนคอนกรีตด้วยภาษาไพทอน การพัฒนาภาษาไพทอนส าหรับเขียนแบบก่อสร้างชิ้นส่วน
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อออกแบบแอปพลิเคชันที่สามารถน าไปค านวณถึงปริมาณของการรั่วไหลและการกระจายตัวของ
สารเคมี 
 2.เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาหรือบุคคลที่มีความสนใจใน
การค านวณการรั่วไหลและกระจายตัวของสารเคมี  
 
ขอบเขตของเรื่อง  
 การศึกษาเพ่ือสร้างโปรแกรมในการค านวณและสอนเกี่ยวกับการค านวณการรั่วไหลและกระจายตัว
ของสารเคมีโดยมีขอบเขตดังนี้ 
 1.ศึกษารูปแบบและทฤษฎีของการรั่วไหลและกระจายตัวของสารเคมีในรูปแบบต่างๆ 
 2.พัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับการค านวณการรั่วไหลและกระจายตัวของสารเคมีโดยใช้ภาษา Python 
 3.ออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (Graphical User Interface, GUI) ส าหรับแอปพลิเคชัน  
แนวคิดและทฤษฎี  
 ทฤษฎีการค านวณของแบบจ าลองการรั่วไหลและกระจายตัวของสารเคมี เป็นสมการทางคณิตศาสตร์
ที่มีความซับซ้อน โดยสามารถแบ่งออกเป็นข้อต่างๆได้จากลักษณะของการเกิดดังนี้ 
  แบบจ าลองการรั่วไหลของสารเคมี 
   - การรั่วไหลของของเหลวผ่านรูรั่ว  
   - การรั่วไหลของของเหลวผ่านรูรั่วของถัง 
   - การรั่วไหลของของเหลวผ่านรูรั่วของท่อ 
   - การรั่วไหลของก๊าซหรือไอระเหยผ่านรูรั่ว 
   - การรั่วไหลของก๊าซหรือไอระเหยผ่านรูรั่วของท่อ 
   - การเกิดการกระจายและเดือดของของไหล 
  แบบจ าลองการกระจายตัวของสารเคมี 
   - การกระจายตัวแบบเป็นกลาง 
   - การกระจายตัวของก๊าซความเข้มข้นสูง 
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   - การกระจายตัวของก๊าซความเข้มข้นสูงไปแบบเป็นกลาง 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการค านวณการรั่วไหลและกระจายตัวของสารเคมี 
 2. ศึกษาวิธีการเขียนภาษา Python และการออกแบบ Graphic user interface (GUI) 
 3. สร้างระบบและก าหนดวิธีการส าหรับการค านวณ 
 4. ออกแบบโปรแกรมให้ค านวณและสามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบของ Graphic user 
interface (GUI) โดยเปรียบเทียบผลของโปรแกรมกับตัวอย่างในเอกสารการเรียน รวมถึง Software ค านวณ
การรั่วไหลและกระจายตัวของสารเคมีอ่ืนๆ ซึ่งสามารถแบ่งส่วนหลักได้ดังนี้ 
  4.1 การเลือกชนิดของการรั่วไหลหรือการกระจายตัวของสารเคมีในแบบต่างๆ 
  4.2 ข้อมูลที่ต้องการน าเข้า คือ ข้อมูลสารเคมี และสถานการณ์เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น 
  4.3 การประมวลผลจากข้อมูลที่รับเข้ามา และประเภทเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
  4.4 การแสดงผลลัพธ์ 
 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการและการใช้งานโดยรวมของ 

 
 5. ทดลองใช้โปรแกรมและประเมินผลการใช้งานโปรแกรมกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบประเมินการใช้
งานโปรแกรม 
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 6. แก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมและประเมินผลการใช้งานโปรแกรมกับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง 
 7. จัดท ารายงานสรุป คู่มือการใช้โปรแกรมและข้อแนะน าต่างๆ 
 
อุปกรณ์ด าเนินงานวิจัย 
 1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (MSI i7-9750H CPU @ 2.60GHz)  
 2. IDE Jupyter notebook & Python (https://jupyter.org)  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การประยุกต์ใช้ภาษา Python ในการค านวณเก่ียวกับการจ าลองการรั่วไหลและกระจายตัวของสารเคมี 
ซึ่งอ้างอิงจากตัวอย่างการค านวณในหนังสือของ Crowl and Louvar (2011) โดยพัฒนาในส่วน Graphic 
user interface (GUI) เพ่ือติดต่อผู้ใช้งาน  
 
 เมื่อผู้ใช้งานเริ่มใช้โปรแกรมจะต้องเลือกประเภทของการค านวณจากหน้าต่างหลักดังภาพที่ 2 เมื่อ
ผู้ใช้งานเลือกประเภทที่ต้องการแล้วจะปรากฏหน้าต่างส าหรับป้อนข้อมูลขึ้นมา ซึ่งต้องการค่าที่แตกต่างกัน
ตามประเภทของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดังภาพที่ 3  
 

    
ภาพที่ 2 หน้าต่างหลักของโปรแกรมการร่ัวไหลและกระจายตวัของสารเคมี 
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ภาพที่ 3 หน้าต่างของโปรแกรมการค านวณตามชนิดของการรั่วไหลของสารเคมี 

 
ตัวอย่างการหาอัตราการไหลจากจากรูรั่วและสมการที่ใช้ในการค านวณ 
 

1. มีรูรั่ว 0.1 นิ้วในถังเก็บไนโตรเจนที่ 200 psig และอุณหภูมิ 80 F จงหาอัตราการรั่วไหลของไนโตรเจน
จากรูรั่ว 

 

`   𝑃𝑃𝑐𝑐ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑃𝑃0

= ( 2
𝛾𝛾+1

)𝛾𝛾/(𝛾𝛾−1)                                                       (1) 
 
โดย 
Pchoked คือ ความดันสูงสุดที่ท าให้เกิดความเร็วสูงสุดขณะผ่านรูหรือผ่านท่อ (psia) 
γ คือ อัตราส่วนของความจุความร้อนที่ความดันคงที่ต่อปริมาตรคงท่ี   

 

   𝐴𝐴 =  𝜋𝜋𝑑𝑑2

4                                                                                (2) 
 

โดย 
A คือ พ้ืนที่ทั้งหมดของบริเวณจุดรั่วไหล (ft2) 
d คือเส้นผ่านศูนย์ของตัวแหน่งที่รั่วไหล (inch) 
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    (𝑄𝑄𝑚𝑚)𝑐𝑐ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝐶𝐶0𝐴𝐴𝑃𝑃0√
𝛾𝛾𝑔𝑔𝑐𝑐𝑀𝑀
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑇𝑇0

( 2
𝛾𝛾+1
)(𝛾𝛾+1)(𝛾𝛾−1)                 (3) 

 
โดย 
(Qm)choked คือ การรั่วไหลสูงสุดของสาร (lbm/second) 
M คือ น้ าหนักโมเลกุลของก๊าซหรือไอที่พุ่งออก (lbm/lb-mol)  
T0 คือ อุณหภูมิภายใน (°R) 
Rg คือ ค่าคงท่ีก๊าซอุดมคติ (ft lbf/lb-mol °R) 
C0 คือ ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อย 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าต่างของโปรแกรมหลังจากป้อนค่าข้อมูลและสั่งการประมวลผล 

 
 
 เมื่อกดปุ่มให้โปรแกรมค านวณหลังการใส่ค่าตัวแปรต่างๆตามสมการ โปรแกรมจะน าตัวแปรเหล่านั้นไป
แทนค่าในสมการและท าการค านวณผลลัพธ์ส าหรับการรั่วไหลของสารเคมีจากเหตุการณ์นี้ ซึ่งจากการค านวณ
พบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณในโปรแกรมมีค่าใกล้เคียงกับผลลัพธ์จากการค านวณในหนังสือ โดยสิ่งที่ท า
ให้เกิดความแตกต่างคือค่าทศนิมยมที่ใช้ในการค านวณของตัวโปรแกรมมีความแม่นย ามากกว่า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาโปรแกรมในขั้นตอนต่อไปควรจะน าค่าเฉพาะของสารเคมีและเฉพาะของวัสดุชนิดต่างๆเข้า
มาในตัวฐานข้อมูลของโปรแกรมเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานได้สะดวก  
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 ระบบวาล์วนิรภัยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดความรุนแรงของความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบการผลิตของ
อุตสาหกรรมเคมี ได้แก่ แรงดันส่วนเกินในระบบที่มีปฎิกิริยาทางเคมี ความล้มเหลวทางกลแรงดันไฟฟ้า ความ
ดันตกคร่อมที่อุปกรณ์ควบคุมและความดันส่วนเกินที่เกิดจากการขยายตัวทางความร้อน ดังนั้นการออกแบบที่
ผิดพลาดจะน ามาซ่ึงความเสียหายและอุบัติภัยร้ายแรงได้ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
ออกแบบ ท าให้เกิดความแม่นย าน่าเชื่อถือ ใช้งานได้ง่าย และสามารถตรวจสอบการออกแบบเบื้องต้นได้ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการออกแบบวาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรมเคมีโดยใช้ 2 แนวคิดใน
การน ามาพัฒนาได้แก่ การค านวณหาขนาดของวาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรมเคมี และ มาตรฐานสถาบัน
ปิโตรเลียมอเมริกัน (API) รหัส 520 โดยใช้ภาษาไพทอนและไลบรารี Tkinter ซ่ึงสามารถออกแบบโปรแกรมได้
ครอบคลุมทุกชนิดของวาล์วนิรภัยได้แก่ ระบบที่เป็นของเหลว ระบบที่เป็นไอและแก๊ส ระบบที่มีการไหลแบบ
สองเฟส ระบบที่อาจเกิดการระเบิดฝุ่นและไอ การเกิดไฟจากภายนอกภาชนะแรงดัน และระบบที่เกิดการ
ขยายตัวเนื่องจากความร้อน ผลการทดสอบใช้งานโปรแกรม ในส่วนของประเภทวาล์วนิรภัยส าหรับระบบ
ของเหลวและระบบแก๊สซึ่งผลการค านวณเป็นค่าที่ได้จากการน าข้อมูลจากกราฟมาประมาณค่าลงในสมการ 
น ามาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากโปรแกรมซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการแทนค่าในสมการต่างๆ พบว่าขนาดพ้ืนที่
ระบายแรงดันมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ เท่ากับ 1.76  ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางระบาย
แรงดันมีค่าเท่ากับ 0.74  ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้โปรแกรมการออกแบบวาล์วนิรภัยมีความแม่นย า
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มากกว่าการค านวณซึ่งมีการน าข้อมูลจากกราฟในการประมาณค่า ส่วนประเภทการค านวณหาขนาดวาล์ว
นิรภัยอ่ืนๆ ที่ใช้ข้อมูลการป้อนค่าโดยตรงไม่มีกาปรระมาณค่าสามารถค านวณหาขนาดวาล์วนิรภัยได้ผลลัพธ์
สอดคล้องตามมาตรฐาน  
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Abstract 
 Safety relief valve systems are devices that reduce the severity of abnormalities in 
the production system of the chemical industry, i.e. excess pressure in chemically reactive 
systems. voltage mechanical failure Pressure drop at the regulator and excess pressure 
caused by thermal expansion. Therefore, a faulty design can lead to serious damage and 
accidents. This article aims to develop a safety valve design program in the chemical 
industry by using 2 concepts to develop as follows: Dimensioning of safety valves in the 
chemical industry and API 520 standard using Python language and Tkinter library. The 
program design can cover all types of safety valves according to flow type, including Liquid 
services, vapor and gas services, two-phase flow during runaway reactor, services with dust 
and vapor explosion, fire external to pressure vessels, and thermal expansion of process 
fluid. The results of the program testing, relief valve types for liquid and gas services, 
calculation results are values obtained from the graph data for estimation. It is compared 
with the values obtained from the program which are  ob ta ined  by substituting values in 
equations. It was found that the relief valve sizing had a  mean absolute percentage error 
was 1.76, and the relief valve diameter was 0.74. The results showed that the relief valve 
sizing calculation program was more accurate than the calculations which had used data 
from graphs to make estimates. Other types of relief valve sizing calculations using direct 
input data can be calculated for relief valve sizes that are consistent with the standard. 
  
Keywords:  Safety relief valve design, Relief valve, Computer-aided design 
 
บทน ำ 
 ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีมีกระบวนการที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ได้ค่อนข้างสูง และเมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถสร้างความเสียเป็นอย่างมากทั้งในด้านความปลอดภั ยต่อชีวิต 
ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ท าให้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีจ าเป็นต้องออกแบบอย่างรอบคอบ
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และค านึงถึงความปลอดภัย ในอุตสาหกรรมเคมีจะประกอบไปด้วยระบบท่อและถังภาชนะรับแรงดันจ านวน
มาก ซึ่งเป็นทั้งส่วนถังท าปฏิกิริยา กักเก็บ และขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ส าคัญท่ีช่วยระบบเหล่านี้
ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติคือ วาล์วระบายแรงดัน หรือ วาล์วนิรภัย (Pressure relief valve) โดยจะ
ที่ท าหน้าที่ระบายแรงดัน/อุณหภูมิส่วนเกินออกจากระบบเพ่ือป้องกันการระเบิดและยืดอายุการใช้งานของ
ระบบท่อและถังภาชนะรับแรงดัน มาตรฐานที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีระบบท่อ
และวาล์วระบายแรงดันคือมาตรฐานสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (American Petroleum Institute, API) ซึ่งมี
การพัฒนามาตรฐานให้มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้  การออกแบบวาล์วระบายแรงดันที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยที่สามารถมั่นใจได้และมีประสิทธิภาพในการลดความ
เสี่ยงในกระบวนการผลิต การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ , ใช้
งานได้ง่าย และสามารถตรวจสอบระบบที่ต้องออกแบบเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว โดยในการศึกษานี้ จะพัฒนา
โปรแกรมการออกแบบวาล์วนิรภัยโดยใช้ภาษาไพทอน และใช้สองแนวคิดในการน ามาพัฒนาได้แก่ การ
ค านวณหาขนาดของวาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรมเคมี และ มาตรฐาน API รหัส 520 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการค านวณและออกแบบระบบวาล์วนิรภัย  และน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบตามหลักวิศวกรรม 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
กำรออกแบบวำล์วนิรภัย 
 การค านวณขนาดการวาล์วนิรภัยจะด าเนินการเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ระบายของอุปกรณ์ระบายแรงดัน 
ขั้นตอนการค านวณขนาดการระบายแรงดัน ได้แก่ ใช้แบบจ าลองแหล่งที่มาที่เหมาะสมเพ่ือก าหนดอัตราการ
ปล่อยวัสดุผ่านอุปกรณ์ระบายแรงดัน  และใช้สมการที่เหมาะสมตามหลักการอุทกพลศาสตร์พ้ืนฐาน การ
ค านวณพ้ืนที่ช่องระบายข้ึนอยู่กับประเภทของการไหล (ของเหลว ไอระเหย หรือสองเฟส) และประเภทของ
อุปกรณ์ระบายแรงดัน โดยปกติอุปกรณ์ระบายแรงดันจะถูกระบุแรงดันเกิน 10 ถึง 25% ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกันและประเภทของสาร หากการออกแบบไม่เหมาะสมก็อาจจะเกิดความ
เสียหายกับอุปกรณ์และระบบได้  
 มาตรฐาน API รหัส 520 เป็นมาตรฐานการปรับขนาดการเลือกและการติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันในโรง
กลั่น การค านวณจะหาขนาดของวาล์วนิรภัยมีการแบ่งตามคุณสมบัติของสารที่มีการปลดปล่อยผ่านอุปกรณ์ 
ได้แก่ ของเหลว, แก๊ส, การไหลแบบสองเฟส และไอน้ า ซึ่งเพ่ือให้การออกแบบวาล์วนิรภัยครอบคลุมการใช้
งานอุตสาหกรรมเคมีจึงน าการค านวณหาขนาดของวาล์วนิรภัยในอุตาหกรรมเคมีจาก Crowl, and Louvar 
(2011) มาใช้ในการในการพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้ จึงท าแบ่งการออกแบบวาล์วนิรภัยเป็น 6 ประเภท ได้แก่    
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 1. Conventional spring-operated ส าหรับระบบที่เป็นของเหลวหรือแก๊ส-ไอ การไหลผ่านส่วน
อุปกรณ์ระบายแรงดันแบบสปริงนั้นแตกต่างจากการไหลผ่านออริฟิส (Orifice) เมื่อแรงดันเพิ่มขึ้น อุปกรณ์ 
ระบายแรงดันแบบสปริงจะถูกบีบอัด เพ่ิมพ้ืนที่ระบาย และเพ่ิมการไหล  
   กรณีระบบที่เป็นของเหลว โดยมีสมการการค านวณดังนี้ 
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 2. การหาขนาด Rupture discs ส าหรับระบบที่เป็นของเหลวหรือแก๊ส-ไอ   
   กรณีเป็นระบบที่เป็นของเหลว สามารถหาได้จากสมการดังนี้ 
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   กรณีระบบที่เป็นแก๊สและไอ สามารถหาได้จากสมการดังนี้ 
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 3. การหาขนาดการระบายส าหรับการปล่อยแบบสองเฟสในขณะเกิดปฏิกิริยาที่ควบคุมไม่ได้ พ้ืนที่การ
ระบายแรงดันจะขึ้นอยู่กับความร้อนทั้งหมดที่เพ่ิมในระบบ และความร้อนที่ถูกลบออกหรือดูดซับ ระยะแรกใน
ตัวส่วนสอดคล้องกับความร้อนสุทธิที่ถูกลบออกโดยของเหลวและไอออกจากระบบ ระยะท่ีสองสอดคล้องกับ
ความร้อนที่ดูดซับอันเป็นผลมาจากการเพ่ิมอุณหภูมิของของเหลวเนื่องจากแรงดันเกิน โดยสามารถหาขนาด
พ้ืนที่แรงดันจากสมการดังนี้ 
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 4. การหาขนาดส าหรับการระบายของการระเบิดฝุ่นและไอ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 
   กรณีช่องระบายอากาศส าหรับโครงสร้างแรงดันต่ า ที่สามารถทนต่อแรงกดได้ไม่เกิน 1.5 
psig (0.1 bar gauge) เทคนิคการออกแบบดั้งเดิมโดยใช้สมการรูน (Runes equation) 
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  กรณชี่องระบายอากาศส าหรับโครงสร้างแรงดันสูง สามารถทนต่อแรงกดได้มากกว่า 1.5 
psig (0.1 bar gauge) การออกแบบช่องระบายอากาศขึ้นอยู่กับค าจ ากัดความของดัชนีการยุบตัวของก๊าซหรือ
ฝุ่นละออง สามารถแยกย่อยได้อีก 4 กรณีดังนี้ 
   - ส าหรับการเผาไหม้ไอระเหยผ่านช่องระบายอากาศเฉ่ือยต่ าและ DL /  ของพ้ืนที่
ปิดน้อยกว่า 2 ใช้สมการตาม NFPA 68 ดังสมการที่ 7 
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       3/2572.0582.0 1.0175.00567.0log127.0 VPPPKA statredredGV     (7) 
   - ส าหรับการเผาไหม้ไอระเหยผ่านช่องระบายอากาศเฉ่ือยต่ าและ ภาชนะท่ีมี DL /

ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ค านวณหาพื้นที่ระบายจากสมการที่ 8 
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   - ส าหรับการระบายฝุ่นที่ติดไฟได้ผ่านช่องระบายอากาศที่เฉื่อยต่ าและ DL / ของ
ภาชนะปิดน้อยกว่า 2 ใช้สมการตาม NFPA 68 ดังสมการที่ 9 
         753.05.0569.0

max
5 1.027.010264.3 VPPPKPA redstatredStV

      (9) 
   - ส าหรับการระบายฝุ่นที่ติดไฟได้ผ่านช่องระบายอากาศที่เฉื่อยต่ าและ DL / ของ
ภาชนะท่ีมี  ตั้งแต่ 2 ถึง 6 ค านวณหาพ้ืนที่ระบายจากสมการที่ 10 

    
D
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 5. การหาขนาดส าหรับการระบายส าหรับการเกิดไฟจากภายนอกภาชนะแรงดัน การเกิดไฟไหม้จาก
ภายนอกภาชนะรับแรงดันอาจส่งผลให้เกิดความร้อนและการเดือดของของเหลวในกระบวนการ จ าเป็นต้องมี
การระบายอากาศเพ่ือป้องกันการระเบิดของภาชนะแรงดันเหล่านี้ โดยใช้สมการที่ 11 
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6. การหาขนาดการระบายส าหรับการระบายเนื่องจากเกิดการขยายตัวเนื่องจากความร้อน 
ของระบบที่เป็นของเหลว ของเหลวที่บรรจุอยู่ภายในกระบวนการและท่อจะขยายตัวตามปกติเมื่อถูกความ
ร้อน การขยายตัวจะท าให้ท่อและภาชนะเสียหายหากท่อหรือภาชนะเต็มไปด้วยของเหลวและของเหลวถูกปิด
กั้น อัตราการขยายตัวเชิงปริมาตร VQ ที่เกิดจากการขยายตัวทางความร้อนหาได้จากสมการที่ 12 
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 สมการที่ 12 อธิบายการขยายตัวของของไหลเฉพาะที่จุดเริ่มต้นของการถ่ายเทความร้อน เมื่อของไหล
สัมผัสกับอุณหภูมิภายนอกในขั้นต้น ( aT ) การถ่ายเทความร้อนจะเพ่ิมอุณหภูมิของของเหลว ( T ) อย่างไรก็
ตาม เป็นที่แน่ชัดว่าสมการที่ 12 ให้อัตราการขยายตัวทางความร้อนสูงสุด ซึ่งเพียงพอส าหรับการปรับขนาด
อุปกรณ์ระบายแรงดันแล้วจะน าอัตราการขยายเชิงปริมาตร VQ  ในสมการที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการก าหนด
ขนาดช่องระบายแรงดัน 
 
กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเพื่อออกแบบ 
 พิสิฐ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร (2543) ได้ท าการศึกษาพัฒนาโปรแกรมค านวณออกแบบระบบท่อดับเพลิงให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน NFPA13 ว่าด้วยมาตรฐานส าหรับการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ จ าเป็นต้องศึกษาและ
วิเคราะห์รูปแบบการไหลของน้ าในระบบโครงข่ายท่อดับเพลิงรวมทั้งวาล์ว สปริงเกลอร์ และข้อต่อชนิดต่างๆ 
มีการสร้างระบบสมการความดันโดยใช้สมการค่าการสูญเสียความดันของ Hazan-Williams และแก้ด้วยวิธี
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ของ Newton-Raphson ส าหรับการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ใช้ภาษา AutoLISP, DCL และ C โดยให้
การท างานทั้งหมดอยู่บน AutoCAD R14 มีล าดับการท างานที่สอดคล้องกับการค านวณออกแบบตาม
มาตรฐาน ข้อดีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้เมือเทียบกับวิธีสมดุลความดัน คือ ใช้งานง่าย มีความสะดวก
รวดเร็วกว่ามากและผลการค านวณออกแบบมีความน่าเชื่อถือ   
 Kandaz (2006) ได้ท าการศึกษาเพ่ือออกแบบและวิเคราะห์ภาชนะรับความดันและอุปกรณ์ความดัน
ที่เกี่ยวข้องโดยใช้รหัสและวิธีการต่างๆ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นผลหลักของการศึกษา
ครั้งนี้  ชื่อว่า VESSELAID  เขียนด้วย Microsoft Visual Basic 6.0 โดยใช้หน่วย SI ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่
รวดเร็วและครอบคลุมโดยใช้วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในรหัสและมาตรฐานพร้อมด้วยวิธีทางทฤษฎีและเชิงประจักษ์ที่
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกภาชนะรับความดันถูกวิเคราะห์โดยใช้ ASME Boiler และ Pressure Vessel Code 
ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางพัฒนาซอฟต์แวร์โดยอาจมีการเพ่ิมการประมาณราคาและโมดูลการร่าง ซึ่งจะท า
ให้ซอฟต์แวร์ปรับปรุงเพ่ิมเติมจากคุณสมบัติการออกแบบและการวิเคราะห์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น 
 Li et al. (2018) ได้ท าการศึกษาการออกแบบวาล์วบัฟเฟอร์โดยใช้ AMESim ซึ่งเป็นโปรแกรม
ออกแบบวาล์วบัฟเฟอร์ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานของAPI วาล์วบัฟเฟอร์เป็นส่วนประกอบส าคัญในการ
ควบคุมแรงดันน้ ามันคลัตช์ในอุปกรณ์ส่งก าลังของรถยนต์ ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถลด
ความซับซ้อนของการศึกษาแบบจ าลองของ แก้การค านวณซ้ า ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ และลดระยะเวลาการออกแบบ แบบจ าลองที่ออกแบบโดย AMESim ได้รับการตรวจสอบ
โดยการทดสอบเวลาเฟสบัฟเฟอร์ของการทดสอบและการจ าลองคือ 1.062 วินาที และ 1.032 วินาที 
ตามล าดับ และข้อผิดพลาดสัมพัทธ์คือ 2.9%  เปรียบเทียบกับแรงดันขาออกของวาล์วเมื่อมีการระบายแรงดัน 
ผลการทดสอบและการจ าลองคือ 2.053 MPa และ 2.103 MPa ตามล าดับ และข้อผิดพลาดสัมพัทธ์คือ 5% 
 
อุปกรณ์ด ำเนินกำรวิจัย 
 1. คอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผล(CPU) inter COREi7  บนระบบปฏิบัติการ Window 10 และ 
หน่วยความจ าหลัก (RAM) 8 GB 
 2. ภาษา Pythons 3 ใช้งานบนเครื่องมือช่วยพัฒนาโปรแกรม (Integrated Development  
Environment) Jupyter notebook ติดตั้งผ่านเครื่องมือ Anaconda ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เสรี  
 
วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 
  ในการศึกษาครั้งนี้มีการด าเนินการประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
  ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิด โดยศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและสร้างโปรแกรมการค านวณวาล์วนิรภัย 
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 การออกแบบโปรแกรมออกแบบการค านวณวาล์วนิ รภัยเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และก าหนด
รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการน าเข้า (input) ผลลัพธ์ที่ต้องการ (output) และการก าหนดการประมวลผล  
 ข้อมูลที่ต้องการน าเข้าคือ ข้อมูลเริ่มต้นหรือเงื่อนไขที่โจทย์ก าหนดมาให้ตั้งแต่แรก ในโปรแกรม
ออกแบบวาล์วนิรภัยนี้หมายถึงตัวแปรที่ก าหนดในสมการที่ใช้ในการค านวณเพ่ือให้ได้ขนาดพ้ืนที่การระบาย
แรงดันซึ่งการระบายแรงดันในแต่ละรูปแบบก็มีความต้องการตัวแปรที่แตกต่างกัน เช่น แรงดันที่อุปกรณ์
ระบายแรงดันจะเริ่มท างาน, คุณสมบัติทางเคมีของสาร เป็นต้น 
 ผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ ผลการค านวณขนาดพื้นที่ของการระบายแรงดัน โดยแสดงผลการค านวณ 
 การก าหนดการประมวลผล คือ การพิจารณาว่า จะต้องด าเนินการอย่างไรจึงจะได้มาซึ่งผลลัพธ์ หรือ
จะต้องใช้วิธีการหรือสูตรสมการอย่างไรจึงจะหาผลลัพธ์ได้ถูกต้อง ซึ่งในการออกแบบโปรแกรมนี้คือการใช้
สมการออกแบบวาล์วนิรภัยที่น ามาจาก Crowl and Louvar. (2011) ศึกษาเกี่ยวกับการค านวณหาขนาดของ
วาล์วนิรภัย และ มาตรฐานสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (American Petroleum Institute, API) รหัส 520 
 การเขียนโปรแกรมเลือกใช้ภาษาไพทอน (Python) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เสรี (Open source software) ที่
รองรับการเขียนโปรแกรมทั้งโปรแกรมเชิงโครงสร้าง และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยไม่ยึดติดกับ
แพลตฟอร์ม คือสามารถรันภาษาไพทอนได้ทั้งบนระบบ Unix, Linux , Windows และมีไลบรารีมาตรฐาน
จ านวนมาก ในส่วนของการติดต่อผู้ใช้งานในการพัฒนาโปรแกรมเลือกใช้แบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานแบบกราฟิก 
(Graphics USER Interface, GUI) เป็นการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งานส าหรับติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพที่เข้าใจได้ง่ายแทนการพิมพ์ค าสั่งโดยตรง โดยเลือกใช้ Tkinter ซึ่งเป็น
ไลบรารีส าหรับพัฒนา GUI ของภาษาไพทอนเป็นหลักใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน และภาษาไพทอนได้เลือกโมดูล
นี้ในการพัฒนากราฟิก 

 
ภำพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาโปรแกรม  



167

 การออกแบบโปรแกรมออกแบบการค านวณวาล์วนิ รภัยเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และก าหนด
รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการน าเข้า (input) ผลลัพธ์ที่ต้องการ (output) และการก าหนดการประมวลผล  
 ข้อมูลที่ต้องการน าเข้าคือ ข้อมูลเริ่มต้นหรือเงื่อนไขที่โจทย์ก าหนดมาให้ตั้งแต่แรก ในโปรแกรม
ออกแบบวาล์วนิรภัยนี้หมายถึงตัวแปรที่ก าหนดในสมการที่ใช้ในการค านวณเพ่ือให้ได้ขนาดพ้ืนที่การระบาย
แรงดันซึ่งการระบายแรงดันในแต่ละรูปแบบก็มีความต้องการตัวแปรที่แตกต่างกัน เช่น แรงดันที่อุปกรณ์
ระบายแรงดันจะเริ่มท างาน, คุณสมบัติทางเคมีของสาร เป็นต้น 
 ผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ ผลการค านวณขนาดพื้นที่ของการระบายแรงดัน โดยแสดงผลการค านวณ 
 การก าหนดการประมวลผล คือ การพิจารณาว่า จะต้องด าเนินการอย่างไรจึงจะได้มาซึ่งผลลัพธ์ หรือ
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วาล์วนิรภัย และ มาตรฐานสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (American Petroleum Institute, API) รหัส 520 
 การเขียนโปรแกรมเลือกใช้ภาษาไพทอน (Python) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เสรี (Open source software) ที่
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ภำพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาโปรแกรม  

 ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบการใช้โปรแกรมการค านวณวาล์วนิรภัยโดยทดสอบการใช้งานกับตัวอย่างการ
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 โดยที่ iz   คือ ค่าที่ได้จากการค านวณโดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 
    ie   คือ ความแตกต่างของค่าที่ได้จากการค านวนโดยใช้มือและค่าท่ีได้จากโปรแกรม 
    N   คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมดที่น ามาเปรียบเทียบ 
ผลกำรศึกษำ 
 โปรแกรมการค านวณวาล์วนิรภัยโดยใช้ภาษาไพทอนในการพัฒนาโครงสร้างระบบ และใช้ไลบรารี 
Tkinter พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน มีรายละเอียดของโปรแกรมดังนี้ 
 1. การป้อนข้อมูลและการแสดงผลของโปรแกรม 
    ในการใช้งานโปรแกรมเริ่มแรกผู้ใช้งานจะต้องเลือกประเภทการค านวณจากหน้าต่างหลักดังภาพที่ 
2 โดยมีทั้งหมด 6 ประเภท เมื่อผู้ใช้งานเลือกประเภทที่ต้องการแล้วก็ปรากฎหน้าต่างกรอกข้อมูลขึ้นมาซึ่งก็จะ
กรอกข้อมูลแตกต่างกันตามมาตรฐานการออกแบบ ดังภาพที่ 3 โดยแต่ละหน้าต่างมีรายละเอียดดังนี้  

 
ภำพที่ 2 หน้าต่างหลักของโปรแกรมค านวณวาล์วนิรภัย 

  1) หน้าต่างการหาขนาดวาล์วนิรภัยส าหรับระบบที่เป็นของเหลว (Liquid service) สามารถ
เลือกประเภทวาล์วนิรภัยได้ 3 ชนิดได้แก่ Conventional, Balanced bellows และ Rupture disc จากนั้น
กรอกข้อมูล ได้แก่ อัตราการไหล, ข้อมูลแรงดัน และค่าความถ่วงจ าเพาะของของเหลว ในส่วนค่าปรับแก้ใน
สมการค านวณจะถูกค านวณโดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่ป้อนเข้าไปตามเงื่อนไข 
  2) หน้าต่างการหาขนาดวาล์วนิรภัยส าหรับระบบที่เป็นไอ (Gas service) สามารถเลือก
ประเภทวาล์วนิรภัยได้ 3 ชนิดได้แก่ Conventional, Balanced bellows และ Rupture disc เลือกลักษณะ
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สถานการณ์ที่เกิดการระบายแรงดันซึ่งมีให้เลือก 3 แบบได้แก่ ท่อ , กรณีเกิดไฟไหม้ และกรณีไม่เกิดไฟไหม้ 
จากนั้นกรอกข้อมูล ได้แก่ อัตราการไหล, คุณสมบัติสารเคมี, ค่าแรงดันที่ตั้งไว้, ค่าแรงดันเกิน, ค่าแรงดัน
ย้อนกลับ และอุณหภูมิ 
  3) หน้าต่างการหาขนาดการระบายส าหรับการปล่อยแบบสองเฟส (Two-phase flow) 
ข้อมูลที่ต้องป้อนลงไปในหน้าต่างได้แก่ ข้อมูลคุณสมบัติสารเคมี, ข้อมูลอุณหภูมิ, ขนาดของภาชนะแรงดัน, 
อัตราการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ, มวลของสารเคมีที่ท าปฏิกิริยา  
  4) หน้าต่างการหาขนาดส าหรับการระบายของการระเบิดฝุ่นและไอ (Dust or Vapor 
explosion) สามารถเลือกประเภทการระบายได้ 2 แบบ ได้แก่ ช่องระบายอากาศส าหรับโครงสร้างแรงดันต่ า 
และโครงสร้างแรงดันสูง กรณีเลือกแบบโครงสร้างแรงดันสูงจะต้องเลือกประเภทของการค านวณย่อยอีก 4 
ประเภทตามลักษณะของสาร (ฝุ่นหรือไอ) และ อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของภาชนะปิด 
จากนั้นกรอกข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลแรงดัน, ข้อมูลคุณสมบัติของสาร และข้อมูลของภาชนะแรงดัน 
  5) หน้าต่างการหาขนาดส าหรับการระบายส าหรับการเกิดไฟจากภายนอกภาชนะแรงดัน 
(Fire external to Process vessel) สามารถเลือกประเภทของภาชนะแรงดัน ได้  3 ประเภท ได้แก่ 
Spheres, Horizontal tank และ Vertical tank จากนั้นกรอกข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลคุณสมบบัติสารเคมี, ข้อมูล
ภาชนะแรงดัน, ฟลักซ์มวล, มวลของเหลวในภาชนะแรงดัน และปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการเปลี่ยน
เฟสของของเหลวและไอ 
  6) หน้าต่างการหาขนาดการระบายส าหรับการระบายเนื่องจากความร้อนของระบบที่เป็น
ของเหลว (Thermal relief) ข้อมูลที่ต้อง้อนเข้าได้แก่ ข้อมูลคุณสมบัติของสาร, ข้อมูลภาชนะแรงดันและ 
ข้อมูลอุณหภูมิ ผลลัพธ์จากการค านวณในหน้าต่างนี้จะได้ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนส าหรับ
ของเหลว และค่าอัตราการขยายตัวของของเหลว หากต้องการขนาดการระบายผู้ใช้งานจะต้องน าค่าอัตราการ
ขยายตัวของของเหลวใช้เป็นอัตราการไหลในประเภทวาล์วที่ต้องการใช้งาน  
 2. การตรวจสอบการท างานของโปรแกรม  
      จากการพัฒนาโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้ว จึงด าเนินการทดสอบและปรับแก้ไขโปรแกรม โดยป้องกัน
ข้อผิดพลาดและตรวจสอบผลลัพธ์ที่ออกมาต้องเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบ โดยได้ท าทดสอบโปรแกรม
โดยใช้ตัวอย่างจาก Crowl and Louvar. (2011) ครอบคลุมทุกประเภทการค านวณหาขนาดวาล์วนิรภัย ผล
การทดสอบพบว่า ในส่วนของประเภทวาล์วนิรภัยส าหรับระบบของเหลวและระบบแก๊สซึ่งการค านวณมีการน า
ข้อมูลจากกราฟในการประมาณค่า มาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากโปรแกรมเป็นค่าที่ได้จากการแทนค่าใน
สมการต่างๆ พบว่าค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) ส่วนของขนาดพ้ืนที่ระบายแรงดัน
เท่ากับ 1.76  ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางระบายแรงดันมีค่าเท่ากับ 0.74  ส่วนประเภทการค านวณหาขนาด
วาล์วนิรภัยอ่ืนๆ ที่ใช้ข้อมูลการป้อนค่าโดยตรงไม่มีกาประมาณค่าสามารถค านวณหาขนาดวาล์วนิรภัยได้
ผลลัพธ์สอดคล้องกับการค านวณตามมาตรฐาน 
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Spheres, Horizontal tank และ Vertical tank จากนั้นกรอกข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลคุณสมบบัติสารเคมี, ข้อมูล
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เท่ากับ 1.76  ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางระบายแรงดันมีค่าเท่ากับ 0.74  ส่วนประเภทการค านวณหาขนาด
วาล์วนิรภัยอ่ืนๆ ที่ใช้ข้อมูลการป้อนค่าโดยตรงไม่มีกาประมาณค่าสามารถค านวณหาขนาดวาล์วนิรภัยได้
ผลลัพธ์สอดคล้องกับการค านวณตามมาตรฐาน 

 
ภำพที่ 3 หน้าต่างย่อยของโปรแกรมค านวณหาขนาดวาล์วนิรภัย ทั้ง 6 ประเภท และการแสดงผล 

   
สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
  จากการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมส าหรับการออกแบบวาล์วนิรภัยและน าไปทดสอบการใช้ งาน 
พบว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถค านวณหาขนาดของพ้ืนที่การระบายแรงดัน และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของอุปกรณ์ระบายแรงดันตามมาตรฐานการออกแบบ ซึ่งครอบคลุมทุกชนิดของวาล์วนิรภัยซึ่งมีการค านวณ
ตามประเภทของการไหล ได้แก่ ระบบที่เป็นของเหลว ระบบที่เป็นไอและแก๊ส ระบบที่มีการไหลแบบสองเฟส
ระบบที่อาจเกิดการระเบิดฝุ่นและไอ การเกิดไฟจากภายนอกภาชนะแรงดัน และระบบที่เกิดการขยายตัว
เนื่องจากความร้อน โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยลดจ านวนข้อมูลในสมการที่ผู้ใช้งานต้องระบุลงไปในการ
ค านวณ โดยค่าตัวแปรต่างๆ ในสมการได้แก่ ค่าปรับแก้ ค่าสัมประสิทธ์ สามารถค านวณได้จากข้อมูลที่ผู้ใช้งาน
ระบุในหน้าต่างกรอกข้อมูล และผลการทดสอบการใช้งานของโปรแกรมพบว่ามีความแม่นย ากว่าการค านวณที่
ใช้การประมาณค่าจากกราฟ อีกทั้ งด้วยการพัฒนาโดยใช้ภาษาไพทอนท าให้ สามารถใช้งานได้ทุก
ระบบปฏิบัติการท าให้สะดวกต่อผู้ใช้งานอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการพัฒนาโปรแกรมขั้นต่อไปควรมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสารเคมีแบบออนไลน์ที่มีการปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานในรูปแบบออนไลน์สะดวกต่อผู้ใช้งาน 
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ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ  
สัญลักษณ์ ควำมหมำย 
A    ขนาดของช่องระบายที่ค านวณได้ (in2) 

vQ    อัตราการไหลของปริมาตรผ่านอุปกรณ์ระบายแรงดัน (gpm) 
oC   ค่าสัมประสิทธิ์การไหล (ไร้หน่วย) 
vK   ค่าปรับแก้จากความเร็ว (Viscosuty Correction) (ไร้หน่วย) 
pK   ค่าปรับแก้จากแรงดันเกิน (Overpressure Correction) (ไร้หน่วย) 
bK   ค่าปรับแก้จากแรงดันย้อนกลับ (Backpressure correction) (ไร้หน่วย) 

ref /  ค่าความถ่วงจ าเพาะของของเหลว (ไร้หน่วย) 
sP    ค่าแรงดันที่ตั้งไว้ (lbf/in2) 
bP    ค่าแรงดันย้อนกลับ (lbf/in2) 
oP   ค่าแรงดันเกิน (%) 
mQ    อัตราการระบาย (lbm/hr) 
OC     ค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพการไหล, ปกติมีค่าเท่ากับ 0.975 (ไร้หน่วย) 

P    ความดันการไหลสัมบูรณ์สูงสุด (psia) 
T    อุณหภุมิสัมบูรณ์  ) 
z    compressibility factor (ไร้หน่วย) 
M    มวลโมเลกุลเฉลี่ยของสารที่ปล่อย  (lbm/lb-mol) 
   ค่าคงที่ (ไร้หน่วย) 

P   แรงดันตกคร่อม (lbf/in2) 
T   อุณหภูมิเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับแรงดันเกิน 
om   มวลรวมที่มีอยู่ในภาชนะปฏิกรณ์ก่อนที่จะระบายแรงดัน (kg) 

q    อัตราการปล่อยความร้อนแบบคายความร้อน ต่อมวลหน่วย (kJ/kgs.) 
V    ปริมาตรของภาชนะแรงดัน (m3) 

VC    ความจุความร้อนของเหลวที่ปริมาณคงที่  (J/kg K) 
sT    อุณหภูมิความอ่ิมตัวสัมบูรณ์ของของเหลวที่แรงดันที่ตั้งไว้ (K) 
TG   ฟลักซ์มวลผ่านการระบายแรงดัน (kg/m2s) 
*
ventC    ค่าคงที่ที่ข้ึนอยู่กับลักษณะของวัสดุที่ติดไฟได้ ( kPa ) 
1L    ด้านที่เล็กที่สุดของของอาคารหรือภาชนะปิดท่ีจะระบาย (m) 
2L    ด้านที่เล็กที่สุดด้านที่ 2 ของอาคารหรือภาชนะปิดที่จะระบาย (m) 
VA   พ้ืนที่การระบายแรงดัน ( 2m ) 
GK   ดัชนีการยุบตัวของไอ ( smbar / ) 
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ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ  
สัญลักษณ์ ควำมหมำย 
A    ขนาดของช่องระบายที่ค านวณได้ (in2) 

vQ    อัตราการไหลของปริมาตรผ่านอุปกรณ์ระบายแรงดัน (gpm) 
oC   ค่าสัมประสิทธิ์การไหล (ไร้หน่วย) 
vK   ค่าปรับแก้จากความเร็ว (Viscosuty Correction) (ไร้หน่วย) 
pK   ค่าปรับแก้จากแรงดันเกิน (Overpressure Correction) (ไร้หน่วย) 
bK   ค่าปรับแก้จากแรงดันย้อนกลับ (Backpressure correction) (ไร้หน่วย) 

ref /  ค่าความถ่วงจ าเพาะของของเหลว (ไร้หน่วย) 
sP    ค่าแรงดันที่ตั้งไว้ (lbf/in2) 
bP    ค่าแรงดันย้อนกลับ (lbf/in2) 
oP   ค่าแรงดันเกิน (%) 
mQ    อัตราการระบาย (lbm/hr) 
OC     ค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพการไหล, ปกติมีค่าเท่ากับ 0.975 (ไร้หน่วย) 

P    ความดันการไหลสัมบูรณ์สูงสุด (psia) 
T    อุณหภุมิสัมบูรณ์  ) 
z    compressibility factor (ไร้หน่วย) 
M    มวลโมเลกุลเฉลี่ยของสารที่ปล่อย  (lbm/lb-mol) 
   ค่าคงที่ (ไร้หน่วย) 

P   แรงดันตกคร่อม (lbf/in2) 
T   อุณหภูมิเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับแรงดันเกิน 
om   มวลรวมที่มีอยู่ในภาชนะปฏิกรณ์ก่อนที่จะระบายแรงดัน (kg) 

q    อัตราการปล่อยความร้อนแบบคายความร้อน ต่อมวลหน่วย (kJ/kgs.) 
V    ปริมาตรของภาชนะแรงดัน (m3) 

VC    ความจุความร้อนของเหลวที่ปริมาณคงที่  (J/kg K) 
sT    อุณหภูมิความอ่ิมตัวสัมบูรณ์ของของเหลวที่แรงดันที่ตั้งไว้ (K) 
TG   ฟลักซ์มวลผ่านการระบายแรงดัน (kg/m2s) 
*
ventC    ค่าคงที่ที่ข้ึนอยู่กับลักษณะของวัสดุที่ติดไฟได้ ( kPa ) 
1L    ด้านที่เล็กที่สุดของของอาคารหรือภาชนะปิดท่ีจะระบาย (m) 
2L    ด้านที่เล็กที่สุดด้านที่ 2 ของอาคารหรือภาชนะปิดที่จะระบาย (m) 
VA   พ้ืนที่การระบายแรงดัน ( 2m ) 
GK   ดัชนีการยุบตัวของไอ ( smbar / ) 

redP    ความดันสูงสุดในระหว่างการระบาย (bar gauge) 
statP    ความดันปล่อยช่องระบายอากาศ (bar gauge) 
maxP    แรงดันสูงสุดที่ไปถึงในระหว่างการลดอุณหภูมิของส่วนผสมที่เหมาะสมของฝุ่นและอากาศท่ี

  ติดไฟได้ในภาชนะปิด (bar gauge) 
StK    ดัชนีการละลายของฝุ่น  ( smbar / ) 
DL /    อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของภาชนะปิด (ไร้หน่วย) 

fgv    ความแตกต่างของปริมาตรระหว่างสถานะไอและของเหลว (m3/kg) 
VH    ความร้อนของการระเหยของของเหลว (J/kg) 

PC   ความจุความร้อนของของเหลว (J/kg K) 
UA   ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนโดยรวม (watt/m2K) 

aT   อุณหภูมิแวดล้อม (°C) 
   ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนส าหรับของเหลว (C-1) 
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บทคัดย่อ 

อันตรายในกระบวนการเคมีสามารถประเมินได้โดยการค านวณตามหลักการทางสถิติ พิษวิทยา และสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งสูตรการค านวณที่เกี่ยวข้องนั้นมีความหลากหลาย ประกอบด้วยตัวแปรจ านวนมาก และมี
ความซับซ้อน ผลลัพธ์จากการค านวณอาจผิดพลาดและน าไปสู่การประเมินอันตรายในกระบวนการเคมีผิดเพ้ียนไป
จากที่ควรจะเป็น ดังนั้น การค านวณจึงต้องมีความละเอียดและแม่นย าเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงาน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาส าหรับประเมินอันตรายจากการ
รับสัมผัสในกระบวนการเคมีด้วยภาษาไพทอน โดยพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ด้วยกราฟฟิกท าให้ง่ายต่อการใช้งาน 
นอกจากนี้ยังแสดงผลลัพธ์ที่แม่นย าและสามารถแสดงรูปกราฟ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการท านายแนวโน้มหรือ
ผลกระทบได้ จากผลการทดสอบการใช้งานโปรแกรมเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการค านวณด้วยมือ พบว่าผลลัพธ์
จากการค านวณด้วยโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 0.00746 % ผลดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าการค านวณด้วยโปรแกรมมีความแม่นย าสูง โดยสิ่งที่ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนคือทศนิยมของตัว
เลขที่ใช้ในการค านวณ และจากการทดสอบการใช้งานโดยกลุ่มตัวอย่าง พบว่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวม 
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เท่ากับ 85 % ซึ่งมีจุดเด่นด้านความแม่นย า ความสะดวกในการใช้งาน ความรวดเร็วในการค านวณ และสามารถ
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Abstract 

 The hazards in chemical processes can be assessed by calculations based on statistical, 
toxicology and industrial hygiene principles. The related calculation formulas are diverse, contains 
many variables and complicated. Calculation results can be inaccurate and lead to erroneous 
assessments of chemical process hazards. Calculations therefore need to be precise and accurate 
as they relate to operator safety. The purpose of this study is to develop an educational computer 
for evaluating the hazards of exposure in chemical processes with Python language by improving 
the user interface with graphics to make it easier to use. It also shows accurate results and can 
be graphed to be useful in predicting trends or effects. From the results of testing the use of the 
program compared with the results obtained from the calculations by hand. The results from the 
program computation were found to have a mean percentage absolute error of 0.00746 %. The 
results showed that the program computation was highly accurate, the reason for the discrepancy 
is the decimal used in the calculation. Also, from the test of use by the sample group it was 
found that the overall satisfaction score was 85% which featured in accuracy, ease of use, speed 
of calculations and can be applied in learning, teaching and occupational health & safety work 
effectively  
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เพ่ิมขึ้นสูงมากในช่วงแรกและต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาหลายปี ซึ่งเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนจากรายงานโรคจากการ
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ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จากคลังข้อมูลสุขภาพ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข แม้ว่า
ปัจจุบันแนวโน้มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มวัยท างานมีอัตราการป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง
และบางโรคมีอัตราการป่วยเป็นศูนย์ติดต่อกันมาหลายปีแล้ว แต่การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพยังคงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพและผลส าเร็จของการมุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ปลอดจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท างาน 

อุตสาหกรรมเคมีของประเทศไทยในขณะนี้นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะ สามาถเปลี่ยนวัตถุดิบ
ผ่านขบวนการทางเคมีต่าง ๆ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เช่น เชื้อเพลิง พลาสติก 
สี ยารักษาโรค ผงซักฟอก ไยเทียม สีย้อมผ้า และยาฆ่าแมลง เป็นต้น ซึ่งอาจมีการใช้สารเคมีอันตรายใน
กระบวนการผลิต ว่าไม่จะเป็นธาตุ สารประกอบ หรือสารผสม ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ซึ่งสารเคมี
ดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติเป็นพิษ กัดกร่อน หรือก่อให้เกิดการระคายเคืองหากได้รับสัมผัส นอกจากนี้อาจเข้าข่าย
เป็นสารไวไฟที่อาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม้ได้ สารเคมีเหล่านี้ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทาง 
ตั้งแต่การสูดดม หรือหายใจรับไอระเหยเข้าไปสู่ปอด การดูดซึมผ่านผิวหนังหรือตา ผ่านทางการสัมผัส การกิน 
หรือการฉีดเข้าไปทางเส้นเลือดโดยตรง ซ่ึงโดยธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ หากได้รับสารพิษในปริมาณที่ไม่มาก
นัก ร่างกายจะมีกระบวนการท าลายและขับสารออกมาในรูปแบบต่างๆ แต่หากได้รับเข้ามาในปริมาณมากจนเกิ ด
การสะสม จะส่งผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมาก อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรัง
ได้ การเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเคมี จึงเป็นปัญหาส าคัญที่ควรได้รับการแก้ไข 
เนื่องจากสามารถน าไปสู่การบาดเจ็บ พิการ สูญเสียอวัยวะ เจ็บป่วย เสียชีวิต รวมทั้งการสูญเสียด้านทรัพย์สิน ซึ่ง
สามารถประเมินอันตรายภายในกระบวนการเคมีได้จากการค านวณตามหลักการทางสถิติ พิษวิทยา และสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม  

การประเมินค่าทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นการประเมินค่า
อุบัติภัยทางสถิติ เกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บจากการท างานเพ่ือฝ่ายบริหารจะต้องหาวิธีการป้องกัน โดยการ
ประเมินเป็นช่วง ๆ เช่น ประเมินความถ่ี 1 ครั้งต่อเดือนหรือต่อปี เพ่ือหาผลมาเปรียบเทียบเป็นข้อมูลพ้ืนฐานว่ามี
อุบัติเหตุระดับใด อุบัติเหตุนั้นร้ายแรงเพียงใด เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายในการบริหารความปลอดภัย หรือ
วางแผนเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุของโรงงาน หรือแต่ละหน่วยงานได้  

พิษวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับสารพิษ โดยค าว่า“สารพิษ” ในที่นี้หมายถึง 
สารเคมีที่ก่อผลเสียต่อสุขภาพเมื่อเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิต การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสารเคมีเข้าสู่
ร่ า งกายต้ องทราบความสั ม พันธ์ เ ชิ งปริ มาณระหว่ า งความ เป็ น พิษและปริ มาณ  สาร เคมีที่ ไ ด้ รั บ 
(dose-response relationship) ซึ่งผลจากการประเมินท าให้ทราบผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ว่าขนาดของ
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การสัมผัสที่ได้รับในระดับต่างๆ มีผลต่อสุขภาพอย่างไร ซึ่งจะช่วยในการระบุระดับความปลอดภัยในเรื่องระดับการ
สัมผัส ระยะเวลาและระดับความปลอดภัยเมื่อต้องสัมผัสกับสารเคมีดังกล่าว 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ เกี่ยวข้องกับการดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยครอบคลุม 3 ขั้นตอน คือ การตระหนัก 
การประเมิน และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการท างาน หรืออ่ืน ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่สบายหรือลดประสิทธิภาพในการท างาน สามารถประเมิน
ความเป็นอันตรายจากกระบวนการได้โดยการค านวณค่าขีดจ ากัดการรับสัมผัสสารเคมี (Exposure limits) ซึ่งเป็น
ค่าความเข้มข้นสารเคมีสูงสุดในบรรยากาศที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ อย่างไรก็ตาม แม้ระดับความเข้มข้นสารเคมีในบรรยากาศมีค่าต่ ากว่าค่าขีดจ ากัดการรับสัมผัส
สารเคมี อาจพบกลุ่มพนักงาน ที่มีอาการไม่สบายตัวจากการรับสัมผัสสารเคมีเนื่องจากความหลากหลายทาง
สุขภาพ และอาจมีบางกลุ่มที่ได้รับ ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงเนื่องจากมีสุขภาพที่ไม่ปกติ ทั้งนี้ค่าขีดจ ากัด
การรับสัมผัสสารเคมีมีจุดมุ่งหมายในการใช้เป็นแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่ ไม่ใช่เส้นคั่นระหว่างความปลอดภัยและอันตรายต่อสุขภาพ 

เมื่อน าหลักการการค านวณข้างต้นมาประยุกต์รวมกับเครื่องมือด้านดิจิทัล โดยใช้ภาษาไพทอน ซึ่งเป็น
ซอฟแวร์เสรี (Open source software) ที่รองรับการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ และด้วยคุณสมบัติ
ความเป็นซอฟแวร์เสรีท าให้มีการพัฒนาโดยนักพัฒนาจากทั่วโลกช่วยกันพัฒนาให้ภาษาไพทอนมีความสามารถ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปัจจุบันมีไลบราลีมาตรฐานจ านวนมาก เช่น ไลบราลีส าหรับคณิตศาสตร์ ไลบราลี
โครงสร้างข้อมูลแบบซับซ้อน รวมทั้งไลบราลีส าหรับการสร้างอินเตอร์เฟส ซึ่งส่งผลให้สามารถพัฒนาโปรแกรมที่มี
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานที่มีความสวยงามและง่ายต่อการใช้งาน จึงท าให้โปรแกรมที่พัฒนาโดยภาษาไพทอนมีความ
เป็นมิตรต่อผู้ใช้ สามารถช่วยให้การค านวณที่ยากและซับซ้อน กลายเป็นเรื่องง่าย และเห็นผลการประเมินได้
รวดเร็วและแม่นย า 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือพัฒนาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาในรูปแบบโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการประเมินอันตรายจากการ

รับสัมผัสในกระบวนการเคมีตามหลักการค านวณทางสถิติ พิษวิทยา และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยภาษาไพทอน 
โดยผู้ใช้งานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน ตลอดจนการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านเคมีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่สบายหรือลดประสิทธิภาพในการท างาน สามารถประเมิน
ความเป็นอันตรายจากกระบวนการได้โดยการค านวณค่าขีดจ ากัดการรับสัมผัสสารเคมี (Exposure limits) ซึ่งเป็น
ค่าความเข้มข้นสารเคมีสูงสุดในบรรยากาศที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ อย่างไรก็ตาม แม้ระดับความเข้มข้นสารเคมีในบรรยากาศมีค่าต่ ากว่าค่าขีดจ ากัดการรับสัมผัส
สารเคมี อาจพบกลุ่มพนักงาน ที่มีอาการไม่สบายตัวจากการรับสัมผัสสารเคมีเนื่องจากความหลากหลายทาง
สุขภาพ และอาจมีบางกลุ่มที่ได้รับ ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงเนื่องจากมีสุขภาพที่ไม่ปกติ ทั้งนี้ค่าขีดจ ากัด
การรับสัมผัสสารเคมีมีจุดมุ่งหมายในการใช้เป็นแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่ ไม่ใช่เส้นคั่นระหว่างความปลอดภัยและอันตรายต่อสุขภาพ 

เมื่อน าหลักการการค านวณข้างต้นมาประยุกต์รวมกับเครื่องมือด้านดิจิทัล โดยใช้ภาษาไพทอน ซึ่งเป็น
ซอฟแวร์เสรี (Open source software) ที่รองรับการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ และด้วยคุณสมบัติ
ความเป็นซอฟแวร์เสรีท าให้มีการพัฒนาโดยนักพัฒนาจากทั่วโลกช่วยกันพัฒนาให้ภาษาไพทอนมีความสามารถ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปัจจุบันมีไลบราลีมาตรฐานจ านวนมาก เช่น ไลบราลีส าหรับคณิตศาสตร์ ไลบราลี
โครงสร้างข้อมูลแบบซับซ้อน รวมทั้งไลบราลีส าหรับการสร้างอินเตอร์เฟส ซึ่งส่งผลให้สามารถพัฒนาโปรแกรมที่มี
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานที่มีความสวยงามและง่ายต่อการใช้งาน จึงท าให้โปรแกรมที่พัฒนาโดยภาษาไพทอนมีความ
เป็นมิตรต่อผู้ใช้ สามารถช่วยให้การค านวณที่ยากและซับซ้อน กลายเป็นเรื่องง่าย และเห็นผลการประเมินได้
รวดเร็วและแม่นย า 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือพัฒนาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาในรูปแบบโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการประเมินอันตรายจากการ

รับสัมผัสในกระบวนการเคมีตามหลักการค านวณทางสถิติ พิษวิทยา และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยภาษาไพทอน 
โดยผู้ใช้งานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน ตลอดจนการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านเคมีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วิรัช หิรัญ และ ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี (2564) ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมส าหรับออกแบบผิวทางถนน
คอนกรีตด้วยภาษาไพทอน ตามวิธีการของ Portland Cement Association (PCA) และพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้
ด้วยกราฟฟิก เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน จากผลการทดสอบการใช้งานโปรแกรมพบว่าการออกแบบผิวทางถนนด้วย
โปรแกรมให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นย ากว่าการประมาณค่าจากกราฟการออกแบบ โดยสามารถน าไปใช้งานส าหรับ
การออกแบบถนนคอนกรีตที่รองรับปริมาณจราจรไม่สูงมากนักได้ เช่น ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ต าบลส่วนท้องถื่น ทั้งนี้ยังมีข้อจ ากัดในการน ามาใช้งานส าหรับถนนที่มีปริมาณจราจรสูง เช่น ถนนมอเตอร์เวย์ 
ถนนสายประธาน เนื่องจากวิธีการที่ท ามาอ้างอิงในการออกแบบโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว 

Vyskocil, A., et al. (2004). ศึกษาการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการประเมินความเป็นพิษของสารเคมีผสม
ในบรรยากาศการท างาน ซึ่งรวบรวมข้อมูลสารเคมีเพ่ือรองรับการประเมินทั้งหมด 668 รายการ และจัดกลุ่มตาม
ลักษณะการส่งผลกระทบทางชีวภาพออกเป็น 32 กลุ่ม โดยแสดงผลในรูปโปรแกรมการค านวณด้วยภาษา Java 
Script แสดงผลผ่านเว็บเพจ (HTML)  

 

อุปกรณ์ 

1) คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Asus รุ่น Zenbook 14 Ultralight UX435 
2) โปรแกรม Jupyter Notebook (https://www.anaconda.com/products/individual) 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1) การออกแบบโครงสร้างของคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 

การประเมินความเป็นอันตรายในกระบวนการเคมีมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างซับซ้อน มีสูตรการ
ค านวณที่หลากหลาย รวมทั้งต้องพิจารณาข้อมูลด้านปริมาณและข้อมูลคุณสมบัติของสารเคมีร่วมด้วย ดังนั้น จึง
ต้องออกแบบ โครงสร้างของคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย รวมทั้งควรมีการระบุ
เกณฑใ์นการแปลผลส าหรับผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถประเมินความเป็นอันตรายได้ 

การพัฒนาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาในส่วนติดต่อกับผู้ใช้ จะใช้การอินเตอร์เฟสแบบกราฟฟิก โดย
ผู้ใช้งานติดต่อกับโปรแกรมด้วยการคลิกเพ่ือสั่งงานผ่านภาพ สัญลักษณ์ เเทนภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรเเกรมหรือ
การใช้คอมมานด์ไลน์ ซึ่งยุ่งยากและต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรม การใช้อินเตอร์เฟสแบบกราฟฟิกนิยมเขียนด้วย
ภาษาไพทอน ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภทซอฟแวร์เสรีจึงได้รับการสนับสนุนโมดูลส าหรับพัฒนาไว้หลายโมดูล ซึ่งแต่
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ละโมดูลมีลักษณะการใช้งานและความสามารถที่แตกต่างกัน ส าหรับการศึกษานี้เลือกใช้ Tkinter ซึ่งเป็นโมดูลที่
ได้รับความนิยม เนื่องด้วยความง่าย มีการรวบรวมฟังก์ชันต่างๆ ให้น ามาสร้างคอมโพเนนต์ได้อย่างหลากหลาย 
และสามารถท างานได้ในหลายแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ได้ทั้ง MacOS, Linux และ Windows โดยมี
โครงสร้างการออกแบบ ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที ่1 โครงสร้างการออกแบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
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ละโมดูลมีลักษณะการใช้งานและความสามารถที่แตกต่างกัน ส าหรับการศึกษานี้เลือกใช้ Tkinter ซึ่งเป็นโมดูลที่
ได้รับความนิยม เนื่องด้วยความง่าย มีการรวบรวมฟังก์ชันต่างๆ ให้น ามาสร้างคอมโพเนนต์ได้อย่างหลากหลาย 
และสามารถท างานได้ในหลายแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ได้ทั้ง MacOS, Linux และ Windows โดยมี
โครงสร้างการออกแบบ ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างการออกแบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
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2) การออกแบบการท างานของโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาส าหรับประเมินอันตรายจากการรับสัมผัสในกระบวนการเคมี มีขั้นตอนดังนี้  
(1) Use Case Diagram ก าหนดรายละเอียดการก าหนดฟังก์ชั่นของผู้ใช้งาน (2) Activity Diagram ก าหนด
รายละเอียดการก าหนดฟังก์ชัน การท างานของโปรแกรม (3) E-R Diagram ก าหนดรายละเอียดโครงสร้างแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (4) Data Dictionary ก าหนดรายละเอียดพจนานุกรมข้อมูล และ 2.5) User Interface 
แสดงรายละเอียดส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 

3) การตรวจสอบโปรแกรม 

การตรวจสอบโปรแกรม โดยการท าการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ค านวณได้จากการค านวณด้วยมือและท าการ
เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการค านวณโดยโปรแกรม ท าการเปรียบเทียบโดยใช้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute percent Error : MAPE) ดังสมการที่ (34) 

MAPE= 
∑ |ei|

|zi|
n
i=1

N
 × 100 

โดยที่ ei = ความแตกต่างของค่าที่ได้จากการค านวณมือและค่าท่ีได้จากโปรแกรม 

 zi = ค่าท่ีได้จากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 

 N = จ านวนข้อมูลทั้งหมดที่น ามาเปรียบเทียบ 

ผลการศึกษา 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาส าหรับประเมินอันตรายจากการรับสัมผัสในกระบวนการเคมีโดยการค านวณ
ตามหลักการทางสถิติ พิษวิทยา และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยใช้ภาษาไพทอนและใช้ไลบราลี Tkinter ในการ
พัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 1) การป้อน
ข้อมูล 2) การแสดงผลการค านวณ 3) การแปลผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) การป้อนข้อมูล 

การป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค านวณแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การค านวณค่าสถิติ
อุบัติเหตุและสถิติการสูญเสีย หมวดที่ 2 การค านวณทางพิษวิทยา และหมวดที่ 3 การค านวณทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวม 15 ส่วน ออกแบบโดยเลือกใช้ Widgets ชนิด Entry ในการน าเข้าข้อมูล 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2 หน้าจอหลักของโปรแกรม 

หมวดที่ 1 การค านวณค่าสถิติอุบัติเหตุและสถิติการสูญเสีย 

1.1) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณอัตราการเกิดอุบัติการณ์ที่ก าหนดโดย OSHA (ค านวนบนพ้ืนฐานของ
จ านวนผู้บาดเจ็บ ,ผู้เจ็บป่วย ได้แก่ จ านวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการ
ปฏิบัติงาน จ านวนชั่วโมงการท างานทั้งหมดของพนักงาน  น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม OSHA 
incident rate (based on injuries and illness) 

1.2) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณอัตราการเกิดอุบัติการณ์ที่ก าหนดโดย OSHA (ค านวณบนพ้ืนฐานของ
จ านวนวันท างานที่สูญเสีย) ได้แก่ จ านวนวันท างานที่สูญเสีย จ านวนชั่วโมงการท างานทั้งหมด
ของพนักงาน น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม OSHA incident rate (based on lost workdays) 

1.3) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณอัตราการเสียชีวิต ได้แก่ จ านวนผู้เสียชีวิตต่อปี จ านวนคนท างาน
ทั้งหมด น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม Fatality rate 

1.4) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณอัตราเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิต (FAR) ได้แก่ จ านวนผู้เสียชีวิต 
จ านวนชั่วโมงการท างานทั้งหมดของพนักงาน น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม FAR 

หมวดที่ 2 การค านวณทางพิษวิทยา 

2.1) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณค่า log ของความเข้มข้นสารเคมี ได้แก่ ความเข้มข้นของสารเคมี 
น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม ค่า log ของความเข้มข้นสารเคมี 
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ภาพที่ 2 หน้าจอหลักของโปรแกรม 

หมวดที่ 1 การค านวณค่าสถิติอุบัติเหตุและสถิติการสูญเสีย 

1.1) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณอัตราการเกิดอุบัติการณ์ที่ก าหนดโดย OSHA (ค านวนบนพ้ืนฐานของ
จ านวนผู้บาดเจ็บ ,ผู้เจ็บป่วย ได้แก่ จ านวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการ
ปฏิบัติงาน จ านวนชั่วโมงการท างานทั้งหมดของพนักงาน  น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม OSHA 
incident rate (based on injuries and illness) 

1.2) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณอัตราการเกิดอุบัติการณ์ที่ก าหนดโดย OSHA (ค านวณบนพ้ืนฐานของ
จ านวนวันท างานที่สูญเสีย) ได้แก่ จ านวนวันท างานที่สูญเสีย จ านวนชั่วโมงการท างานทั้งหมด
ของพนักงาน น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม OSHA incident rate (based on lost workdays) 

1.3) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณอัตราการเสียชีวิต ได้แก่ จ านวนผู้เสียชีวิตต่อปี จ านวนคนท างาน
ทั้งหมด น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม Fatality rate 

1.4) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณอัตราเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิต (FAR) ได้แก่ จ านวนผู้เสียชีวิต 
จ านวนชั่วโมงการท างานทั้งหมดของพนักงาน น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม FAR 

หมวดที่ 2 การค านวณทางพิษวิทยา 

2.1) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณค่า log ของความเข้มข้นสารเคมี ได้แก่ ความเข้มข้นของสารเคมี 
น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม ค่า log ของความเข้มข้นสารเคมี 
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2.2) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณค่าร้อยละที่มีผลจากการตอบสนอง ได้แก่ จ านวนตัวอย่างที่น ามา
ทดสอบ จ านวนตัวอย่างที่มีผลจากการตอบสนอง น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม ค่าร้อยละที่มีผลจาก
การตอบสนอง 

2.3) ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละที่มีผลจากการตอบสนองกับค่า log 
ของความเข้มข้นสารเคมี ได้แก่ ค่า log ของความเข้มข้นสารเคมี ค่าร้อยละที่มีผลจากการ
ตอบสนอง น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม ค่าร้อยละท่ีมีผลจากการตอบสนองกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าร้อยละที่มีผลจากการตอบสนองกับค่า log ของความเข้มข้นสารเคมี 

หมวดที่ 3 การค านวณทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
3.1) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณความเข้มข้นเฉลี่ยของสารเคมีในสถานที่ท างาน ณ ช่วงเวลาท างาน 

(TWA)  ได้แก่ ความเข้มข้นของไอสารเคมีในอากาศ ระยะเวลาที่สัมผัสสารเคมี น าเข้าข้อมูลโดย
ใช้ปุ่ม ความเข้มข้นเฉลี่ยของสารเคมีในสถานที่ท างาน ณ ช่วงเวลาท างาน (TWA) 

3.2) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณ TLV-TWA ของสารผสม ได้แก่ ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ ค่า 
TLV-TWA ของสารเคมี น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม TLV-TWA ของสารผสม  

3.3) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณ TLV จาก Raoult’s and Dalton’s Laws ได้แก่ เปอร์เซ็นต์โมลของ
สารเคมี ค่า TLV ของสารเคมี ค่า Psat ของสารเคมี น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม TLV จาก Raoult’s 
and Dalton’s Laws 

3.4) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณค่า TLV ของฝุ่นผสมในบรรยากาศ ได้แก่ ความเข้มข้นของฝุ่น ค่า TLV 
ของฝุ่น น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุม่ TLV ของฝุ่นผสมในบรรยากาศ 

3.5) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณการรับสัมผัสเสียง ได้แก่ จ านวนชั่วโมงที่สัมผัสเสียง จ านวนชั่วโมงที่
ยอมให้สัมผัสเสียงที่แต่ละความถี่ น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม ประเมินการสัมผัสเสียง 

3.6) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณความเข้มข้นไอสารเฉลี่ยในบริเวณจ ากัดบริเวณหนึ่ง (Cppm) ได้แก่ 
อัตราการระเหย ค่าคงที่ของก๊าซอุดมคติ อุณหภูมิ อัตราการหมุนเวียนอากาศ ความดัน
บรรยากาศ น้ าหนักโมเลกุลของไอสาร Nonideal mixing factor น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุม่ ค านวณ
ความเข้มข้นไอสารเฉลี่ยในบริเวณจ ากัดบริเวณหนึ่ง (Cppm) 

3.7) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณหาอัตราการระเหยของของเหลว (Qm) ได้แก่ มวลโมเลกุลของสารเคมี 
Psat ของสารเคมี เส้นผ่านศูนย์กลางของภาชนะบรรจุสารเคมี อุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ 
อัตราการระบายอากาศ ค่ามาตรฐาน TLV ของสารเคมี น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม อัตราการระเหย
ของของเหลว (Qm) 
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3.8) ข้อมูลเกี่ยวกับการค านวณหาปริมาณไอสารที่คนงานได้รับขณะเติมของเหลวลงในภาชนะ ได้แก่ 
มวลโมเลกุลของสารเคมี Psat ของสารเคมี เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเติมสารลงภาชนะ อัตราการ
เติมสารต่อ 8 ชั่วโมง Filling Factor อัตราการระบายอากาศ ความดันบรรยากาศ ปริมาตรของ
ภาชนะ น าเข้าข้อมูลโดยใช้ปุ่ม ปริมาณไอสารที่คนงานได้รับขณะเติมของเหลวลงในภาชนะ 

ทัง้นี้การป้อนข้อมูล ผู้ใช้ด าเนินการโดยคลิกช่องของข้อมูลซึ่งเป็น Widgets ชนิด Entry เพ่ือกรอกข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้ง 15 ส่วน ดังแสดงในภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าต่างการป้อนข้อมูล 

2) การแสดงผลการค านวณ 

การแสดงข้อมูลผลการค านวณ ออกแบบโดยเลือกใช้ Widgets ชนิด Button โดยผู้ใช้สามารถด าเนินการ
โดยการคลิกท่ีปุ่ม ค านวณ ส าหรับเรียกดูผลลัพธ์ โดยผลลัพธ์ที่แสดงเลือกใช้ Widgets ชนิด Label ในการน าเสนอ
ข้อมูลตัวเลข และใช้ Widgets ชนิด Canvas ในการน าเสนอรูปกราฟผ่านทางหน้าจอ ดังแสดงในภาพที่ 4 

3) การแปลผล 

การแสดงเกณฑ์ในการแปลผลออกแบบโดยเลือกใช้ Widgets ชนิด Label ในการแสดงข้อความบริเวณ
ด้านล่างของหน้าต่างการค านวณ โดยผู้ใช้งานสามารถน าเกณฑ์ที่แสดงไปประกอบการพิจารณาความเป็นอันตราย
โดยเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณ เพ่ือประเมินความเป็นอันตรายในกระบวนการเคมี 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าต่างการแสดงผลการค านวณ 

4) การตรวจสอบการท างานของโปรแกรม 

หลังจากการพัฒนาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงได้ด าเนินการทดสอบและปรับแก้
ไขโดยป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการออกแบบและการเขียนโปรแกรม โดยได้ด าเนินการทดสอบ
โปรแกรมโดยใช้ค่ าที่ ค านวณจากตัวอย่ า ง ในหนั งสื อ Chemical Process Safety Fundamental With 
Applications บทที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 3 ผลการทดสอบพบว่าค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ 
(Mean Absolute percent Error : MAPE)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.00746 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการค านวณด้วย
โปรแกรมมีความแม่นย าสูงและจากการทดสอบการใช้งานโดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกปริญญาโท โครงการ
วิศวกรรมมความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและวิศวกร รวมจ านวน 10 คน พบว่าคะแนนความพึงพอใจ
โดยรวม เท่ากับ 85 % ซึ่งมีจุดเด่นในด้านความแม่นย า ความสะดวกในการใช้งาน ความรวดเร็วการในค านวณ  

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   

จากการพัฒนาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาส าหรับประเมินอันตรายจากการรับสัมผัสในกระบวนการเคมี 
พบว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถที่จะค านวณตามหลักการทางสถิติ พิษวิทยา และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดย
เครื่องมือนี้พัฒนาขึ้นจากภาษาไพทอนซึ่งสามารถสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ด้วยรูปแบบกราฟฟิกในการป้อนข้อมูล



184

12 
 

และแสดงผลในรูปแบบตัวเลข และรูปกราฟซึ่งท าให้สะดวกในการใช้งาน และผลการทดสอบโปรแกรมพบว่ามี
ความแม่นย าในการค านวณสูง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 

สามารถน าไปศึกษาและพัฒนาต่อยอดในส่วนของการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสารเคมี และมีการปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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Abstract 
 

This research aims to study Thai color scheme of Thai architecture, mural painting of “Phra 
Patima Chaiwat” establishment in sermon hall of Chaloem Phra Kiat Worawihan Temple, Nontaburi. 
Researcher conducts field study by collecting data of color scheme to nominate Thai colors. Qualitative 
research is the main methodology to gather data which are physical environment survey and in-depth 
interview. Researcher uses Thaitone research Dr. Pairoj Pittayamatee as reference to nominate Thai colors 
to facilitate architectural works and universal designs. 

Findings shown that, for pattern of Thai architecture, mural painting of “Phra Patima Chaiwat” 
establishment in sermon hall of Chaloem Phra Kiat Worawihan Temple, Nontaburi, interior mural painting 
demonstrates color pattern of Poom Khao Bin Kaan Yaeng, Chor Dok Puttarn Ruang. Common colors 
include burnt-sugar, Chinese ink, Hong Din Tat, yellow-grey in various proportion. Thaitone derived from 
this research can be used as database to preserve architecture, mural painting. Such designs can also be 
applied to broaden Thaitone in various designs that depict identity of Thai cultures. 

Keywords :  Thai Architecture, Mural Painting, Thaitone 
 
บทน า 

งานจิตรกรรมฝาผนังในงานสถาปัตยกรรมไทย เป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาช่างไทย ประกอบด้วยลวดลายอ่อนช้อย
และการใช้สีทีไ่ด้จากธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นงานปราณีตศิลป์แสดงให้เห็นถึงความละเอียดลออ สวยงามและได้รับ
แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงในธรรมชาติ ท้ังสีและลวดลาย เช่น ดอกบัว หางไหล เปลวไฟ เครือเถาวัลย์ รูปสัตว์ต่างๆ เป็นต้น 
ช่างได้น ารูปทรงมาสร้างสรรค์จนเป็นแบบเอกลักษณ์ ภาพจ าในงานสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยของเส้น และจังหวะ
ช่องไฟอันงดงามลงตัวและสถาปัตยกรรมไทยประเพณี  โดยทุกสีที่อยู่ในงานจิตรกรรมฝาผนังไทย มีช่ือเรียกท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของไทย ตั้งแต่โบราณ (วีระ โรจน์พจนรัตน์, 2558) 

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงช้ันโทชนิดวรวิหารเก่าแก่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ าเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตก สถาปัตยกรรมของวัดเฉลิมพระเกียรติ เป็นยุคแรกที่เปลี่ยนจากอาคารไม้เป็นอาคารปูน 
ผสมผสานฝีมือช่างจีนที่เก่งงานฉาบปูนกับช่างไทยที่เก่งงานลายไทย ให้กลมกลืนกันจนกลายมาเป็นงานช่างที่ เรียกว่า “พระ
ราชนิยม” มีอาคารหลัก 3 อาคาร ได้แก่  1) พระอุโบสถ 2) พระวิหาร 3) การเปรียญหลวง ซึ่ง การเปรียญหลวง ประดิษฐาน  
“พระปฏิมาชัยวัฒน์” วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร กว้าง 16 เมตร ยาว 24 เมตร ภายในประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” 
พระชัยประจ ารัชกาลที่ 3 ซึ่งทรงใช้ประกอบพิธีกรรมก่อนการศึกสงครามหลายครั้งโดยมีความงดงามทางสถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม และประติมากรรม หน้าบันนั้น ได้รับการกล่าวขานว่า งดงามที่สุดในบรรดาวัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3  หลังคามุง
ด้วยกระเบื้องรางดินเผากาบกล้วยไม่เคลือบสี ถือปูนทับแนวท าเป็นลอนลูกฟูกแบบจีน หน้าจั่วหลังคาประดับรูปหัวพญานาค
และครีบนาคเป็นแถวคล้ายใบระกา หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสดจากประเทศจีน ตกแต่งลายด้วยรูปดอกพุดตาน
เป็นดอกไม้ของจีน ได้น าเข้าลายและนิยมประดับงานต่างๆในรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา เนื่องด้วยเป็นสัญลักษณ์มงคลของจีน 
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แสดงถึงความมั่งคั่ง ร่ ารวย มียศศักดิ์ (สมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี, 2562) อาคารมีบานประตู และบานหน้าต่าง เขียนลายรดน้ าปิดทอง
เขียนสี  ส่วนจิตรกรรมฝาผนังภายใน เขียนเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง ลายช่อดอกพุดตานร่วง โทนสีและลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์ได้อย่างชัดเจน โดยสถาปัตยกรรม 

 
รูปที่ 1 การเปรยีญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน”์ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสีไทยในงานสถาปัตยกรรมไทย จิตรกรรมฝาผนัง การเปรียญหลวง 

ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์”  วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี น ามาเทียบเป็นช่ือสีโครงสีไทย โดยอ้างอิงจาก
งานวิจัยไทยโทนของอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี  คือ การวิเคราะห์ องค์ประกอบการออกแบบเลขนศิลป์ที่แสดงเอกลักษณ์
ไทย จากนั้นท าการเปรียบเทียบสีตามช่ือไทย  น ามาเป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย และงานจิตรกรรมฝาผนัง 
และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดโครงสีไทย ในงานออกแบบในรูปแบบต่างๆ  ที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ไทยในการออกแบบแพร่หลายสู่สากลมากข้ึน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาโครงสีไทยในงาน จิตรกรรมฝาผนัง การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” วัดเฉลิมพระ
เกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี น ามาเทียบเป็นช่ือสีไทย โดยอ้างอิงจากงานวิจัยไทยโทนของอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ 
พิทยเมธี   
2.2 เพื่อศึกษาขนาดสัดส่วนสีของจิตรกรรมฝาผนัง การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” วัดเฉลิม
พระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี 
2.3 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องสีไทยมาอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทย และ งานจิตรกรรมฝาผนัง และการ
สร้างสรรค์การออกแบบไทยร่วมสมัย ให้ง่ายต่อการน าไปใช้ในงานออกแบบ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบใน
เชิงวิชาการ น ามาเทียบเป็นช่ือสีไทย โดยอ้างอิงจากงานวิจัยไทยโทนของอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี  เพื่อที่
สามารถอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทย และ งานจิตรกรรมฝาผนังพัฒนาผลงานการสร้างสรรค์  และยังสามารถไป
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีแสดงเป็นเอกลักษณ์ และผู้วิจัยได้ด าเนินขั้นตอนในการวิจัยดังนี้ 
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แสดงถึงความมั่งคั่ง ร่ ารวย มียศศักดิ์ (สมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี, 2562) อาคารมีบานประตู และบานหน้าต่าง เขียนลายรดน้ าปิดทอง
เขียนสี  ส่วนจิตรกรรมฝาผนังภายใน เขียนเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง ลายช่อดอกพุดตานร่วง โทนสีและลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์ได้อย่างชัดเจน โดยสถาปัตยกรรม 

 
รูปที่ 1 การเปรยีญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน”์ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสีไทยในงานสถาปัตยกรรมไทย จิตรกรรมฝาผนัง การเปรียญหลวง 

ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์”  วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี น ามาเทียบเป็นช่ือสีโครงสีไทย โดยอ้างอิงจาก
งานวิจัยไทยโทนของอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี  คือ การวิเคราะห์ องค์ประกอบการออกแบบเลขนศิลป์ที่แสดงเอกลักษณ์
ไทย จากนั้นท าการเปรียบเทียบสีตามช่ือไทย  น ามาเป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย และงานจิตรกรรมฝาผนัง 
และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดโครงสีไทย ในงานออกแบบในรูปแบบต่างๆ  ที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ไทยในการออกแบบแพร่หลายสู่สากลมากข้ึน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาโครงสีไทยในงาน จิตรกรรมฝาผนัง การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” วัดเฉลิมพระ
เกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี น ามาเทียบเป็นช่ือสีไทย โดยอ้างอิงจากงานวิจัยไทยโทนของอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ 
พิทยเมธี   
2.2 เพื่อศึกษาขนาดสัดส่วนสีของจิตรกรรมฝาผนัง การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” วัดเฉลิม
พระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี 
2.3 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องสีไทยมาอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทย และ งานจิตรกรรมฝาผนัง และการ
สร้างสรรค์การออกแบบไทยร่วมสมัย ให้ง่ายต่อการน าไปใช้ในงานออกแบบ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบใน
เชิงวิชาการ น ามาเทียบเป็นช่ือสีไทย โดยอ้างอิงจากงานวิจัยไทยโทนของอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี  เพื่อที่
สามารถอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทย และ งานจิตรกรรมฝาผนังพัฒนาผลงานการสร้างสรรค์  และยังสามารถไป
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีแสดงเป็นเอกลักษณ์ และผู้วิจัยได้ด าเนินขั้นตอนในการวิจัยดังนี้ 

3.1 ศึกษาโครงสีไทยในงาน จิตรกรรมฝาผนัง โดยการส ารวจวัดขนาดผังพื้นของ การเปรียญหลวง ประดิษฐาน 
“พระปฏิมาชัยวัฒน์” และถ่ายภาพของจิตรกรรมฝาผนังภายใน ในแต่ละด้านด้วยกล้องถ่ายรูปดิจิตอล  
3.2 ศึกษาขนาดสัดส่วนสีของจิตรกรรมฝาผนัง พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลลวดลายของจิตรกรรมฝาผนัง การเปรียญหลวง 
ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์”   
3.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) พระภิกษุสงฆ์ 2 รูป ผู้ดูแลรักษาวัด 3 คน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ใช้
เวลา 2 ช่ัวโมง   
3.4 สัมภาษณ์ ช่างฝีมือสกุลช่างสิบหมู่   1 คน รูปแบบออนไลน์ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
3.5 ศึกษาขนาดสัดส่วนส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านโครงสีของภาพจิตรกรรมฝาผนัง (Colour Schematic) 
สัดส่วนของจิตรกรรมฝาผนัง การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ใช้
เวลา 5 วัน ถ่ายภาพฝาผนัง เพื่อท าการตัดต่อภาพตามแต่ละด้านของผนัง ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ใช้เวลา 16 
วัน และถ่ายภาพน ามาเปรียบเทียบกับแผนภูมิช่ือสีมาตรฐานค่าของสีไทย จากงานวิจัยไทยโทนของอาจารย์ ดร.
ไพโรจน์ พิทยเมธี ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ใช้เวลา 3 วัน 
3.6 สรุปและผล และต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ ด้านโครงสีของภาพจิตรกรรมฝาผนัง (Colour Schematic) สัดส่วน
ของจิตรกรรมฝาผนัง การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” โดย การน าสีที่ได้ท าการศึกษา มาสร้าง 
สรรค์ผลงานในการออกแบบ เครื่องเรือน ออกแบบตกแต่งภายใน เครื่องแต่งกาย และกราฟิก เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและต่อยอดในการออกแบบ 

 
ผลการวิจัย 

4.1 รูปแบบของจิตรกรรมฝาผนังในการตกแต่ง การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์”   
ส าหรับรูปแบบของจิตรกรรมฝาผนังที่ใช้ในการตกแต่ง ผู้วิจัยได้แยกประเด็นในการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็น คือ 

รูปแบบสถาปัตยกรรมขนาดสัดส่วน และลวดลายเทคนิคในการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนัง ที่อยู่ในการเปรียญหลวง 
ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” ของวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการส ารวจโดยใช้การถ่ายภาพในทุกด้านของ
ผนังภายในการเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” โดย สามารถสรุป ได้ดังนี้  

4.1.1 รูปแบบสถาปัตยกรรมขนาดสัดส่วน  
รูปแบบสถาปัตยกรรม ไทยผสมจีน การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์”  วัดเฉลิมพระ

เกียรติวรวิหาร ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 24 เมตร สถาปัตยกรรมแบบเดียวกับพระอุโบสถและพระวิหาร ซุ้มกรอบ
ประตูหน้าต่างที่ผสมผสานงานศิลปะแบบไทยประเพณีเข้ากับวิธีเขียนภาพแบบตะวันออก  บริเวณกรอบประตู
ด้านหน้า ยังผูกเป็นลวดลายตอกพุดตานผสมผสาน กับลายพันธุ์พฤกษาอย่างจีน มีช่องประตู 4 ช่อง ช่องหน้าต่าง 
18 ช่อง โดยแต่ละบานประตูหน้าต่าง เขียนสี ด้านนอกลวดลายต้นไม้พื้นด า  ด้านในเขียนสีลวดลายดอกบัว 
บุณฑริก บัวหลวงสัตตบุษย์  พื้นสีแดง ภายในประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” พระชัยประจ ารัชกาลที่ 3 บนฐาน
ชุกชีปิดทองประดับกระจกสี ตามราชประเพณี ด้านสถาปัตยกรรมเสาสูง  ตัวอาคารก่ออิฐฉาบปูน เสาพาไลแท่ง
สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ อันเป็นตัวรองรับน้ าหนักที่ส าคัญ พื้นด้านนอกและในอาคารเป็นกระเบื้องดินเผาผสมผสาน
หินแกรนิต หลังคาเป็นเครื่องไม้ ปิดฝ้าเพดาน หลังคามุงด้วยกระเบื้องรางดินเผากาบกลว้ยไม่เคลือบส ีถือปูนทับแนว
ท าเป็นลอนลูกฟูกแบบจีน หน้าบันส่วนหนึ่งเป็นแบบก่ออิฐถือปูน หน้าจั่วหลังคาประดับรูปหัวพญานาคและครีบนาค
เป็นแถว  หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสดจากประเทศจีน วัดที่สร้างตามแบบพระราชนิยม รัชกาลที่ 3 จะ
ไม่มี คันทวย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และไขราหน้าจั่ว เป็นเครื่องหลังคาตามอย่างวัดอื่น 
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รูปที่ 2 ขนาดสัดส่วน ลวดลายจติรกรรมฝาผนัง การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน”์ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 

4.1.2 ลวดลายเทคนิคในการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนัง 
จากการศึกษาวิจัย งานจิตรกรรมฝาผนังภายใน การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” ของ

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร  
มีความโดดเด่นในการรับอิทธิพลทางศิลปะจีน จนเกดิเป็นรูปแบบทีเ่รียกว่า แบบพระราชนิยมรัชกาลที่ 3 

ลักษณะส าคญั ลวดลายจิตรกรรมฝาผนังลายพรรณพฤกษา เช่น ดอกโบตั๋น เทคนิคการลงสีฝุ่นแบบแห้ง 
(Tempera) ก็คือก่อนจะลงสีต้องรอให้ปูนฉาบแห้งสนิท โดยเทคนิคการลงสฝีุ่น โดยใช้ด้วยภมูิปญัญาไทย วัสดุ
ท้องถิ่นในไทย เช่น กาวน้ าเม็ดมะขาม กาวจากยางต้นไม้ ที่น ามาผสมกับตัวสีแล้วท าให้ลงสไีด้ง่ายและเกาะติดกับ
ผนังไดด้ี ซึ่งงานจิตรกรรมไทยมีการใช้ลวดลายที่ค่อนข้างประณีตละเอียดอ่อน ดังนั้น จากการวิเคราะห์และสอบถาม 
ช่างฝีมือสกุลช่างหลวงเกีย่วกับเทคนิคในการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนัง   

 
รูปที่ 3 ภาพเปรียบเทียบงานจิตรกรรมฝาผนัง ศลิปะยุคกรุงศรีฯ ศลิปะยุครัตนโกสินทร์ ประจ ารัชกาลที่ 3 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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รูปที่ 2 ขนาดสัดส่วน ลวดลายจติรกรรมฝาผนัง การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน”์ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 

4.1.2 ลวดลายเทคนิคในการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนัง 
จากการศึกษาวิจัย งานจิตรกรรมฝาผนังภายใน การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” ของ

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร  
มีความโดดเด่นในการรับอิทธิพลทางศิลปะจีน จนเกดิเป็นรูปแบบทีเ่รียกว่า แบบพระราชนิยมรัชกาลที่ 3 

ลักษณะส าคญั ลวดลายจิตรกรรมฝาผนังลายพรรณพฤกษา เช่น ดอกโบตั๋น เทคนิคการลงสีฝุ่นแบบแห้ง 
(Tempera) ก็คือก่อนจะลงสีต้องรอให้ปูนฉาบแห้งสนิท โดยเทคนิคการลงสฝีุ่น โดยใช้ด้วยภมูิปญัญาไทย วัสดุ
ท้องถิ่นในไทย เช่น กาวน้ าเม็ดมะขาม กาวจากยางต้นไม้ ที่น ามาผสมกับตัวสีแล้วท าให้ลงสไีด้ง่ายและเกาะติดกับ
ผนังไดด้ี ซึ่งงานจิตรกรรมไทยมีการใช้ลวดลายที่ค่อนข้างประณีตละเอียดอ่อน ดังนั้น จากการวิเคราะห์และสอบถาม 
ช่างฝีมือสกุลช่างหลวงเกีย่วกับเทคนิคในการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนัง   

 
รูปที่ 3 ภาพเปรียบเทียบงานจิตรกรรมฝาผนัง ศลิปะยุคกรุงศรีฯ ศลิปะยุครัตนโกสินทร์ ประจ ารัชกาลที่ 3 

ที่มา: ผู้วิจัย 

 
จึงสามารถสรุปได้ว่า  เป็นเทคนิคการลงสฝีุ่นแบบแห้ง (Tempera)  โดยมีกาวน้ าเม็ดมะขาม กาวจากยาง

ต้นไม้ เข้ามาผสมเพื่อลวดลายคงทน จิตรกรรมฝาผนัง แบบไทยผสมจีน เขียนอย่างไทยและจีน มีการน าลวดลาย
ดอกไมผ้ลไม้ และลายไทย ลายพุม่ข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง  เข้ามาผสมผสานอย่างลงตัวเป็น โทนสีและลวดลายที่เป็น
เอกลักษณไ์ด้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ลวดลายได้ดังนี้  

 
รูปที่ 4 ลวดลายเทคนิคในการสรา้งงานจิตรกรรมฝาผนัง การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 

- ลายกรวยเชิง หรือ ลายกรุยเชิง อยู่ บนล่างสุดของตัวอาคาร เป็นลายต่อกันที่มีลักษณะเป็น
แถว ลายจะบรรจุอยู่ในทรงสี่เหลี่ยมทางด้านตั้ง เขียนเค้าโครงรูปกนก เหมือนรูปทรงของพุดตานและ 
ดอกบัวหรือพุ่มทรงข้าวบิณฑ์วงต่อเนื่องกันไปตามแนวนอน ซึ่งกลีบลายกรวยเชิง จะมีรูปทรงค่อนข้างยาว
ประมาณ 3 ส่วนของส่วนกว้าง และต่อยอดให้ยาว เป็นลายที่ใช้ประกอบกับลายดอกพุดตานและใบไม้ 

- ลายช่อดอกพุดตานร่วง เป็นลวดลายที่มากที่สุด ในจิตรกรรมฝาผนัง ลายดอกพุดตานที่บาน
ออก และช่อก้านใบของดอกตูมที่เป็นก้านแย่งออกมา จะเป็นงานจิตรกรรมฝาผนัง ในสมัยรัชกาลที่ 3   

- ลายเฟื่องอุบะ อยู่บนสุด ต่อกับลวดลายเพดาน ลวดลายเครื่องประดับเป็นพวงร้อยดอกไม้ที่
ห้อยโยนท้ิงจังหวะเป็นช่วง (บางท่านเรียก “พวงสด”) ค าว่า “อุบะ” หมายถึงดอกไม้ที่ห้อยคั่นจังหวะห่าง
ของลายเฟื่อง จึงเรียกรวมกันว่า “ลายเฟื่องอุบะ” มีหลายลักษณะ พุดตานแทรกในจุดต่างๆ ท าให้ได้ลาย
ที่สวยงาม สมบูรณ์ และอ่อนช้อยมากเป็นเอกลักษณ์ยิ่งขึ้น 

 
4.2 การเปรียบเทียบโครงสีกับช่ือสีไทยของอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี   
สีในงานจิตรกรรมไทยแต่เดิมเกิดจากสีเบญจรงค์ มีสีหลัก 5 สี สีด า คือ สีขาว สีแดง สีเหลือง สีคราม ส่วนสีต่างๆ ที่

เพิ่มขึ้นเกิดจากการผสมสีหลักของช่าง ผู้วิจัยได้ส ารวจและเปรียบเทียบโครงสีกับช่ือสีไทยของอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี  
ลักษณะของวิธีการเขียนลวดลายจิตรกรรมฝาผนัง เกิดจากแนวคิด โดยการปรุงแต่งสีจากธรรมชาติ ผู้วิจัยได้น าชุด สีไทยของ
อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี  น าไปเทียบกับภาพจิตรกรรมในสถานที่จริง เพื่อเทียบสีใหม่ให้มีความใกล้เคียงมากที่สุด ซึ่งจะ
สะดวกในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง และต่อยอดน าเอาโครงสีไปใช้ประยุกต์ในงานอ่ืน ๆ 

 ในการวาดลวดลาย การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” ของวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ผู้วิจัยได้
แยกกลุ่มของโครงสี ตามลวดลาย ได้ดังนี ้
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 - ลายกรวยเชิง เป็นลายที่อยู่ล่างสุดและบนของจิตรกรรมฝาผนัง เพื่อเป็นการปิดลายของลายช่อดอก
พุดตานร่วง มีเปอร์เซ็นต์การใช้สีรองลงมาจากลายช่อดอกพุดตานร่วง โดยสามารถเปรียบเทียบช่ือสีไทย ที่ใช้คือ สี
น้ าตาลไหม้, น้ าตาล, หงดินตัด, ฝาด, สังข,์ หมึกจีน, มอหมึก, นวลเทา, เหลืองเทา, หมอก 

 
รูปที่ 5 การเปรยีบเทียบโครง สีกบัช่ือสีไทยของอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี  ทีล่ายกรวยเชิง 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 

- ลายช่อดอกพุดตานร่วง เป็นลายที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดของจิตรกรรมฝาผนัง ดังนั้นจะมีการใช้สีมาก
ที่สุด โดยสามารถเปรียบเทียบช่ือสีไทย ที่ใช้คือ หมึกจีน, นวลเทา, เหลืองเทา, หมอก, น้ ารัก, น้ าตาลไหม้, น้ าตาล, 
หงดินตัด, สังข ์

 
รูปที่ 6 การเปรยีบเทียบโครง สีกบัช่ือสีไทยของอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี  ที่ลายช่อดอกพุดตานร่วง 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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 - ลายกรวยเชิง เป็นลายที่อยู่ล่างสุดและบนของจิตรกรรมฝาผนัง เพื่อเป็นการปิดลายของลายช่อดอก
พุดตานร่วง มีเปอร์เซ็นต์การใช้สีรองลงมาจากลายช่อดอกพุดตานร่วง โดยสามารถเปรียบเทียบช่ือสีไทย ที่ใช้คือ สี
น้ าตาลไหม้, น้ าตาล, หงดินตัด, ฝาด, สังข,์ หมึกจีน, มอหมึก, นวลเทา, เหลืองเทา, หมอก 

 
รูปที่ 5 การเปรยีบเทียบโครง สีกบัช่ือสีไทยของอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี  ทีล่ายกรวยเชิง 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 

- ลายช่อดอกพุดตานร่วง เป็นลายที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดของจิตรกรรมฝาผนัง ดังนั้นจะมีการใช้สีมาก
ที่สุด โดยสามารถเปรียบเทียบช่ือสีไทย ที่ใช้คือ หมึกจีน, นวลเทา, เหลืองเทา, หมอก, น้ ารัก, น้ าตาลไหม้, น้ าตาล, 
หงดินตัด, สังข ์

 
รูปที่ 6 การเปรยีบเทียบโครง สีกบัช่ือสีไทยของอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี  ที่ลายช่อดอกพุดตานร่วง 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ลายเฟื่องอุบะ เป็นลายที่อยู่บนสุดของจิตรกรรมฝาผนังมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุด โดยสามารถเปรียบเทียบ
ช่ือสีไทย ที่ใช้คือ เหลืองเทา, เลื่อมพราย, สังข,์ น้ ารัก, ฝาด, ฟาง, เนื้อ, หมึกจีน, ปีกกา, นวลเทา, เลื่อมประภัสสร 

 
รูปที่ 7 การเปรยีบเทียบโครงสีกับช่ือสีไทยของอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี  ที่ลายเฟื่องอุบะ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการเปรียบเทียบช่ือสีไทยของอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี   การวิเคราะห์โครงสีจากจิตรกรรมฝาผนัง ใน
การตกแต่ง การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” พบว่า สีหลักของทั้ง 3 ลาดลาย น้ าตาลไหม้, หมึกจีน, สังข์, 
นวลเทา, หงดินตัด, เหลืองเทา ซึ่งเป็นสีหลักในการใช้กับจิตรกรรมฝาผนังในการตกแต่ง การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระ
ปฏิมาชัยวัฒน์”  โดยชุดสี น้ าตาลไหม้, หมึกจีน, สังข์, นวลเทา, หงดินตัด, เหลืองเทา ท่ีกล่าวมาเป็นสีพื้นฐาน และเป็นที่นิยม
ใช้ ในงานจิตรกรรมไทย ตามประเพณีในสมัยรัชกาลที่ 3  ซึ่งได้รับอิทธิพล จากศิลปะจีน และอีกทั้งสอดคล้องกับลวดลายที่
เป็นทั้งไทยผสมจีนในการวาดลวดลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ มาลินี คัมภีรญานนท์ ว่าด้วย ลวดลายสีกระบวนจีนท่ีเข้า
มามีบทบาทบนจิตรกรรมฝาผนังไทยได้ผ่านยุคต่างๆ ในยุคที่  2 เป็นยุครุ่งเรืองสูงสุดในศิลปะจีน หรือเป็นยุคทองอยู่ในสมัย
รัชกาลที่ 3 เพราะพระมหากษัตริย์ทรงโปรดศิลปะจีน และทรงสนับสนุนการสร้างและบูรณะวัด ซึ่งขุนนาง ข้าราชการต่างก็
สนองพระราชนิยม จนเกิดมีวัดรูปแบบจีน และจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนลวดลายและสีกระบวนจีนมากมาย  (มาลินี คัมภีรญา
นนท์, 2547) 

ดังนั้นหากต้องการน าโครงสีไทย การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์”   ที่ใช้ในจิตรกรรมฝาผนังใน
การตกแต่ง ไปออกแบบภายในที่มีแรงบันดาลใจ (Inspiration) หรือแนวคิด (Concept) ที่เกี่ยวข้อง กระบวนสี น้ าตาลไหม้, 
หมึกจีน, สังข์, นวลเทา, หงดินตัด, เหลืองเทา ที่เปรียบเสมือนสีพื้นฐาน ที่สามารถสร้างภาพจ า และ แสดงถึงเอกลักษณ์ 
จิตรกรรมฝาผนังของการเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
 
ข้อเสนอแนะ 

การท าวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาโครงสีไทยในงาน จิตรกรรมฝาผนัง การเปรียญหลวง 
ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์”  วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี น ามาเทียบเป็นช่ือสีไทย โดยอ้างอิงจาก
งานวิจัยไทยโทนของอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี   จากการสรุป ผลการวิจัย ผู้วิจัยพบว่า การใช้โครงสี และเทคนิคการสร้าง
งานจิตรกรรมฝาผนัง เป็นเทคนิคการลงสีฝุ่นแบบแห้ง (Tempera) ก็คือก่อนจะลงสีต้องรอให้ปูนฉาบแห้งสนิท โดยเทคนิคการ
ลงสีฝุ่น โดยใช้ด้วยภูมิปัญญาไทย วัสดุท้องถิ่นในไทย เช่น กาวน้ าเม็ดมะขาม กาวจากยางต้นไม้ ท่ีน ามาผสมกับตัวสีแล้วท าให้
ลงสีได้ง่ายและเกาะติดกับผนังได้ดี ซึ่งงานจิตรกรรมไทยมีการใช้ลวดลายที่ค่อนข้างประณีต ผสมผสานศิลปะจีน อย่าง
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ละเอียดอ่อน โดย มีโทนสีไทยดังน้ี สีน้ าตาลไหม้, หงดินตัด, ฝาด, สังข,์  มอหมึก, นวลเทา, เหลืองเทา, หมอก, หมึกจีน, น้ ารัก, 
น้ าตาล, เลื่อมพราย, ฟาง, เนื้อ,  ปีกกา, เลื่อมประภัสสร ซึ่งเป็นสีที่แสดงถึงอิทธิพลศิลปะจีน   

 
รูปที่ 8 สีที่แสดงถึงอิทธิพลศิลปะจีน แสดงถึงเอกลักษณจ์ิตรกรรมฝาผนังของการเปรียญหลวง 

ที่มา: ผู้วิจัย 
โดยแต่ละสีที่ใช้ในงานจิตรกรรมฝาผนังของการเปรียญหลวง มีสัดส่วนของสี ที่ต่างกัน (ตามตารางที่ 1) ซึ่งจะ

กระบวนสี น้ าตาลไหม้, หมึกจีน, สังข์, นวลเทา, หงดินตัด, เหลืองเทา, ฝาด  มีสัดส่วนการใช้สีที่เท่ากันและมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 40 ของสีอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์จิตรกรรมฝาผนังของการเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” วัด
เฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาอย่างหลากหลาย   
 
ตารางที่ 1 แสดง สัดส่วนการใช้สีในงานจิตรกรรมฝาผนังของการเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์”  

ล าดับ ช่ือสีไทย สัดส่วนการใช้สีในงานจิตรกรรมฝาผนัง 
1. น้ าตาลไหม้, หมึกจีน, สังข,์ นวลเทา, หงดินตัด, เหลืองเทา,ฝาด ร้อยละ 40 
2. หมอก, เลื่อมพรา, เลื่อมประภัสสร ร้อยละ 25 
3. ปีกกา, มอหมึก ร้อยละ 20 
4. น้ ารัก, น้ าตาล ร้อยละ 10 
5. ฟาง, เนื้อ ร้อยละ 5 

 
ส าหรับข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยมีข้อเสนอว่า ควรท าการศึกษา เรื่องของโครงสีไทย และรูปแบบ

ของงานจิตรกรรมฝาผนังในพื้นที่อื่น เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์
น าไปสู่แนวทางในการออกแบบที่เกี่ยวข้อง หรือการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่ร่วมสมัย ที่สะท้อนอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมต่อไป และที่ส าคัญ  ใช้ในการต่อยอดการออกแบบ ในยุคสมัยใหม่ ศิลปประยุกต์หรือการสร้าง ฐานข้อมูลดิจิทัล ใน
การออกแบบทั่งงานสถาปัตยกรรม และศิลปะ งานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง 
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ละเอียดอ่อน โดย มีโทนสีไทยดังน้ี สีน้ าตาลไหม้, หงดินตัด, ฝาด, สังข,์  มอหมึก, นวลเทา, เหลืองเทา, หมอก, หมึกจีน, น้ ารัก, 
น้ าตาล, เลื่อมพราย, ฟาง, เนื้อ,  ปีกกา, เลื่อมประภัสสร ซึ่งเป็นสีที่แสดงถึงอิทธิพลศิลปะจีน   

 
รูปที่ 8 สีที่แสดงถึงอิทธิพลศิลปะจีน แสดงถึงเอกลักษณจ์ิตรกรรมฝาผนังของการเปรียญหลวง 

ที่มา: ผู้วิจัย 
โดยแต่ละสีที่ใช้ในงานจิตรกรรมฝาผนังของการเปรียญหลวง มีสัดส่วนของสี ที่ต่างกัน (ตามตารางที่ 1) ซึ่งจะ

กระบวนสี น้ าตาลไหม้, หมึกจีน, สังข์, นวลเทา, หงดินตัด, เหลืองเทา, ฝาด  มีสัดส่วนการใช้สีที่เท่ากันและมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 40 ของสีอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์จิตรกรรมฝาผนังของการเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” วัด
เฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาอย่างหลากหลาย   
 
ตารางที่ 1 แสดง สัดส่วนการใช้สีในงานจิตรกรรมฝาผนังของการเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์”  

ล าดับ ช่ือสีไทย สัดส่วนการใช้สีในงานจิตรกรรมฝาผนัง 
1. น้ าตาลไหม้, หมึกจีน, สังข,์ นวลเทา, หงดินตัด, เหลืองเทา,ฝาด ร้อยละ 40 
2. หมอก, เลื่อมพรา, เลื่อมประภัสสร ร้อยละ 25 
3. ปีกกา, มอหมึก ร้อยละ 20 
4. น้ ารัก, น้ าตาล ร้อยละ 10 
5. ฟาง, เนื้อ ร้อยละ 5 
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ของงานจิตรกรรมฝาผนังในพื้นที่อื่น เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์
น าไปสู่แนวทางในการออกแบบที่เกี่ยวข้อง หรือการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่ร่วมสมัย ที่สะท้อนอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมต่อไป และที่ส าคัญ  ใช้ในการต่อยอดการออกแบบ ในยุคสมัยใหม่ ศิลปประยุกต์หรือการสร้าง ฐานข้อมูลดิจิทัล ใน
การออกแบบทั่งงานสถาปัตยกรรม และศิลปะ งานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง 
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บทคัดย่อ 

 
มลพิษจากโลหะหนักนับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบัน มีหลายสาเหตุที่เกิดจาก

กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ส่งผลท าให้โลหะหนักมีแนวโน้มที่เพ่ิมปริมาณมากขึ้นในธรรมชาติ  ซึ่งโลหะหนัก
สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงผ่านการบริโภคอาหาร น้ า การหายใจ หรือการซึมผ่านผิวหนังจากการสัมผัส 
และเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะกลายเป็นพิษหากร่างกายไม่สามารถขับออก จึงท าให้เกิดการสะสมในเนื้อเยื่อต่าง ๆ  
OligoScan เป็นเครื่องมือส าหรับตรวจโลหะหนักและเกลือแร่ขนาดพกพาประเภทหนึ่งที่ใช้ในการตรวจคัด
กรองเบื้องต้น ซึ่งสามารถตรวจวัดเกลือแร่ได้ 20 ชนิด และโลหะหนักได้ 14 ชนิด การท างานของเครื่องใช้
หลักการเดียวกันกับเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer เป็นการตรวจวัดความเข้มแสงในช่วงรังสียูวี
และช่วงแสงขาวที่ทะลุผ่าน หรือสะท้อนจากสารตัวอย่างเปรียบเทียบความเข้มแสงจากแหล่งก าเนิดโดยความ
ยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่ในตัวอย่างที่ดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น
นั้น ๆ งานวิจัยชิ้นนี้จึงต้องการน าเครื่อง OligoScan ที่เป็นเครื่องมือตรวจโลหะหนักและเกลือแร่แบบพกพา 
ซึ่งใช้งานสะดวก แสดงผลตรวจรวดเร็ว และปราศจากความเจ็บปวด มาใช้ตรวจหาโลหะหนักและเกลือแร่ใน
ร่างกายเบื้องต้น จากการรวบรวมผลการตรวจโลหะหนักด้วยเครื่อง OligoScan ของผู้ที่เข้ารับการตรวจ
จ านวน 597 คน พบว่า ผลของเกลือแร่ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 แคลเซียม (Ca) ( X = 
460.0, SD 88.8) อันดับที่ 2 ฟอสฟอรัส (P) ( X = 156.0, SD 25.7) และอันดับที่ 3 สังกะสี (Zn) ( X = 
128.2, SD 19.5) โลหะหนักที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 อะลูมิเนียม (Al) ( X = 0.01239, SD 
0.00164) อันดับที่ 2 แคดเมียม (Cd) ( X = 0.01079, SD 0.00265) อันดับที่ 3 เงิน (Ag) ( X = 0.00998, 
SD 0.00131) อันดับท่ี 4 ปรอท (Hg) ( X = 0.00785, SD 0.00296) และอันดับที่ 5 บิสมัท (Bi) ( X = 
0.00775, SD 0.00189) และพบว่า ความสัมพันธ์ของโลหะหนักและเกลือแร่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น การ
ตรวจแบบคัดกรองเบื้องต้นด้วยเครื่อง OligoScan จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
เนื่องจากทราบผลเร็ว ประหยัดเวลา ราคาคุ้มค่า ซึ่งสามารถทราบผลของค่าเกลือแร่ 20 ชนิด และโลหะหนัก 
14 ชนิด โดยไม่ต้องตรวจจากเลือด ปัสสาวะ หรือเส้นผม ซึ่งเหมาะในการน าไปใช้วางแผนการดูแลสุขภาพใน
เชิงป้องกัน หรือใช้ในการประเมินการรักษา 
 
ค าส าคัญ : เกลือแร่, โลหะหนัก, OligoScan 
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Abstract 

 
The pollution of heavy metals is one of the main environmental problems in present 

day. Many activities in human life would tend to increase heavy metals in natural supply. 
Heavy metals directly enter to human body through eating, drinking, inhalation, and through 
skin contact. Heavy metals would accumulation in various tissue and become toxic if the 
human body cannot excrete them. OligoScan is a screening tools for analyzing heavy metals 
and minerals. This machine could measure 20 types of minerals and 14 types of heavy 
metals. The principle of OligoScan is the same as UV-Visible Spectrophotometer. It measures 
ultraviolet, visible and near infrared light that is either reflected from or transmitted through 
minerals and heavy metals. This research use OligoScan to determine the minerals and 
heavy metals contents in 597 healthy volunteers. The results revealed that the top three of 
minerals were calcium (Ca) ( X = 460.0, SD 88.8), phosphorus (P) ( X = 156.0, SD 25.7) and 
zinc (Zn) ( X = 128.2, SD 19.5). Top five heavy metals were aluminum (Al) ( X = 0.01239, SD 
0.00164), cadmium (Cd) ( X = 0.01079, SD 0.00265), silver (Ag) ( X = 0.00998, SD 0.00131), 
mercury ( Hg) ( X = 0.00785, SD 0.00296), and bismuth ( Bi) ( X = 0.00775, SD 0.00189). 
Relationship between heavy metals and minerals contents in this study were found. This 
study concluded that OligoScan could be used for screening test of minerals and heavy 
metals contents in the human body because this method is simple, time-saving, 
inexpensive, and could measure 20 types of minerals and 14 types of heavy metals without 
testing of blood, urine, or hairs. So, the results from OligoScan could be used for preventing 
and direct treatment of heavy metals in the human body. 

 
Keywords : Minerals, Heavy metals, OligoScan 
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Abstract 

 
The pollution of heavy metals is one of the main environmental problems in present 

day. Many activities in human life would tend to increase heavy metals in natural supply. 
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mercury ( Hg) ( X = 0.00785, SD 0.00296), and bismuth ( Bi) ( X = 0.00775, SD 0.00189). 
Relationship between heavy metals and minerals contents in this study were found. This 
study concluded that OligoScan could be used for screening test of minerals and heavy 
metals contents in the human body because this method is simple, time-saving, 
inexpensive, and could measure 20 types of minerals and 14 types of heavy metals without 
testing of blood, urine, or hairs. So, the results from OligoScan could be used for preventing 
and direct treatment of heavy metals in the human body. 
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บทน า 

มลพิษจากโลหะหนักนับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบัน  มีหลายสาเหตุที่เกิด
จากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ส่งผลท าให้โลหะหนักมีแนวโน้มที่เพ่ิมปริมาณมากข้ึนในธรรมชาติ เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแห่งปล่อยของเสียที่มีการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ าโดยไม่มีการบ าบัดที่เพียงพอ (Masindi & 
Muedi, 2018) การท าการเกษตรที่พ่ึงพาสารเคมี น้ าเสียที่ถูกปล่อยจากบ้านเรือน หรือแม้แต่ของเสียที่เกิดจาก
การเผาไหม้พลังงานและปนเปื้อนในอากาศ (Cimboláková et al., 2019) ด้วยเหตุนี้โลหะหนักจึงมีการ
ปนเปื้อนตามแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ โลหะหนักบางชนิดมีความเป็นพิษสูงและเป็นอันตรายต่อมนุษย์แม้จะมี
ปริมาณเพียงเล็กน้อย เช่น สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท (Masindi & Muedi, 2018) ซ่ึงโลหะหนักสามารถ
เข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงผ่านการบริโภคอาหาร น้ า การหายใจ หรือการซึมผ่านผิวหนังจากการสัมผัส โลหะหนัก
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กลไกทางชีวเคมีของพิษโลหะหนักจะเกี่ยวพันกับการที่โลหะหนักไปจับกับโปรตีนและเอนไซม์ใน
ร่างกาย ส่งผลให้การท างานและหน้าที่ของโปรตีนและเอนไซม์แปรเปลี่ยนสภาพและเสียหาย บางกลไกของ
โลหะหนักส่งผลให้เกิดพิษต่อระบบประสาท ยิ่งไปกว่านั้น โลหะหนักยังเป็นแหล่งก าเนิดของสารอนุมูลอิสระที่
ส าคัญที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันที่ ไปท าลายโครงสร้างของไขมัน โปรตีน เอนไซม์ และดีเอ็นเอ 
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อนุมูลอิสระในร่างกาย และโลหะหนักบางชนิด เช่น เหล็ก สังกะสี และซิลิเนียม มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ท างานของเซลล์ในโมเลกุล โดยท าหน้าที่เป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์หลายชนิด รวมทั้งเป็นโครงสร้างหลักท า
ให้เอนไซม์หลายชนิด รวมทั้งเป็นโครงสร้างหลักท าให้เอนไซม์และโปรตีนมีความเสถียร บางชนิดมีความส าคัญ
ในกระบวนการสังเคราะห์ฮอร์โมน (Wilschefski & Baxter, 2019)  

ในปัจจุบัน เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในทางคลินิกที่นิยมนั้น มีอยู่มากมาย
หลายเทคนิคด้วยกัน ได้แก่ Atomic Absorption Spectrometry (AAS), Inductively Coupled Plasma 
Mass Spectrometry (ICP-MS), Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-
AES) ซึ่งแต่ละเทคนิคมีความแตกต่างกัน โดยเทคนิค AAS มีข้อดีคือ เครื่องราคาไม่สูง แต่ข้อเสียคือวิเคราะห์
ได้ทีละธาตุ ใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน และมีความยุ่งยากในการเตรียมสารตัวอย่าง ส่วนเทคนิค ICP-MS 
และ ICP-AES นั้น มีข้อดีคือวิเคราะห์ได้หลายธาตุในเวลาเดียวกันในเวลาอันรวดเร็ว ใช้ปริมาณตัวอย่างที่น้อย
และการเตรียมสารตัวอย่างไม่ยุ่งยาก ส่วนข้อเสียนั้นคือ เครื่องมีราคาสูง และต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงในการ
ใช้เครื่องมือ (Bolann et al., 2007, Wilschefski & Baxter, 2019) 

OligoScan เป็นเครื่องมือส าหรับตรวจโลหะหนักและเกลือแร่ขนาดพกพาประเภทหนึ่งที่ใช้ในการ
ตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยการตรวจวัดจะเป็นการวัดบนผิวของฝ่ามือโดยตรงโดยไม่ต้องเจาะเลือด ไม่ต้องเก็บ
ตัวอย่างใด ๆ เพ่ือส่งตรวจ ผลที่ได้สะท้อนถึงระดับโลหะหนักและเกลือแร่ในเนื้อเยื่อ ณ ขณะนั้น จุดเด่นที่
แตกต่างจากเครื่องตรวจแบบมาตรฐานทั่วไปคือ สามารถแสดงผลตรวจรวดเร็ว ทันที สะดวก และปราศจาก
ความเจ็บ สามารถตรวจวัดเกลือแร่ที่จ าเป็นได้ 20 ชนิด และโลหะหนักที่เป็นอันตรายถึง 14 ชนิด กลไกการ
ท างานของเครื่องใช้หลักการเดียวกับเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer ทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
เช่น ในด้านการแพทย์ เภสัชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น (OligoScan, 2016) เทคนิค 
UV-Visible Spectrophotometer เป็นการตรวจวัดความเข้มแสงในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาวที่ทะลุผ่าน 
หรือสะท้อนจากสารตัวอย่างเปรียบเทียบความเข้มแสงจากแหล่งก าเนิดโดยความยาวคลื่ นแสงจะมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่ในตัวอย่างที่ดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นเหล่านี้  
(Yardimici, 2021) อะตอมโลหะหนักและเกลือแร่จะดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 190 นาโนเมตร 
ถึง 860 นาโนเมตร ซึ่งจะอยู่ในช่วงของรังสียูวีและช่วงแสงขาว ยกตัวอย่างเช่น แคลเซียมดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคื่น 422.7 นาโนเมตร แมกนีเซียมดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 285.2 นาโนเมตร สังกะสีดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 248.3 นาโนเมตร เป็นต้น (Østergaard, 2018) ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงต้องการน าเครื่อง 
OligoScan ตรวจหาโลหะหนักและเกลือแร่ในร่างกายเบื้องต้น และน าผลที่ได้มาหาค่าความสัมพันธ์ของโลหะ
หนักและเกลือแร่ และมุ่งหวังเพ่ือน าเครื่องมือที่พกพาสะดวก ใช้งานง่าย และปราศจากความเจ็บปวด มาเป็น
ทางเลือกใหม่ในการตรวจหาโลหะหนักและเกลือแร่ในร่างกายที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะในการน าไปใช้วาง
แผนการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน หรือใช้ในการประเมินการรักษาได้ 
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วัตถุประสงค์การงานวิจัย 

1. เพ่ือตรวจปริมาณเกลือแร่และโลหะหนักในร่างกายเบื้องต้นด้วยเครื่อง OligoScan 
2. เพ่ือหาความสัมพันธ์ของเกลือแร่และโลหะหนักจากผลการตรวจด้วยเครื่อง OligoScan 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
การตรวจเกลือแร่และโลหะหนักโดยเครื่อง OligoScan วัดต าแหน่ง 4 ต าแหน่งบนฝ่ามือข้างที่ไม่

ถนัด (ภาพที่ 1) ความเข้มแสงที่ถูกดูดกลืนและสะท้อนโดยโลหะหนักและเกลือแร่จะถูกตรวจจับ จากนั้นข้อมูล
ที่ได้จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ แล้วส่งกลับมายัง
คอมพิวเตอร์เพ่ือแสดงผลการตรวจในทันที โดยแสดงผล 2 ส่วน คือ ผลของเกลือแร่ที่จ าเป็นทั้งหมด 20 ชนิด 
และผลของโลหะหนักทั้งหมด 14 ชนิด โดยแสดงผลเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงที่ได้จากข้อมูลทางสถิติของกลุ่ม
ประชากรชาวยุโรปที่มีสุขภาพดี ผลทีจ่ากเครื่องนั้นจะไม่มีหน่วยวัด 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการท างานของเครื่อง OligoScan 
 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการรวบรวมผลการตรวจโลหะหนักด้วยเครื่อง OligoScan ของผู้ที่เข้ารับการตรวจที่ บริษัท 

เซลแทค จ ากัด จ านวน 597 คน พบว่า ทั้งหมดเป็นชาวเอเชียและส่วนใหญ่ เป็นผู้หญิง ถึงร้อยละ 76 โดยมีหมู่
เลือดเป็น กรุ๊ป O มากที่สุด (ร้อยละ 36) รองลงมาคือ กรุ๊ป B (ร้อยละ 29) และ A (ร้อยละ 23) ตามล าดับ 
โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-50 ปี ถึงร้อยละ 66 (ตารางท่ี 1) 

ผลของเกลือแร่ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 แคลเซียม (Ca) ( X = 460.0, SD 
88.8) อันดับที่ 2 ฟอสฟอรัส (P) ( X = 156.0, SD 25.7) และอันดับที่ 3 สังกะสี (Zn) ( X = 128.2, SD 



202

 
19.5) (ตารางที่ 2) และสามารถน าผลของเกลือแร่ที่ได้มาค านวณหาค่าอ้างอิงปกติที่เป็นของชาวเอเชีย
เปรียบเทียบกับค่าของชาวยุโรป พบว่า ช่วงอ้างอิงปกติของแต่ละเกลือแร่ของชาวยุโรปมีช่วงที่สูงกว่าชาว
เอเชียเกือบทุกชนิด ยกเว้นซีลีเนียมที่ชาวเอเชียมีช่วงอ้างอิงปกติท่ีสูงกว่าชาวยุโรป (ตารางท่ี 3) 

โลหะหนักที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 อะลูมิเนียม (Al) ( X = 0.01239, SD 
0.00164) อันดับที่ 2 แคดเมียม (Cd) ( X = 0.01079, SD 0.00265) อันดับที่ 3 เงิน (Ag) ( X = 0.00998, 
SD 0.00131) อันดับที่ 4 ปรอท (Hg) ( X = 0.00785, SD 0.00296) และอันดับที่ 5 บิสมัท (Bi) ( X = 
0.00775, SD 0.00189) ทั้งนี้ อะลูมิเนียมและแคดเมียม เป็นโลหะหนัก 2 ชนิดที่พบในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตราฐานกลางที่ผู้ผลิตเครื่องได้ก าหนดค่าไว้ที่ 0.01000 ในทางกลับกัน โลหะหนักที่พบน้อยที่สุด คือ 
ทอเรียม (Th) ( X = 0.00095, SD 0.00034) (ตารางท่ี 4)  

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ หมู่เลือด และอายุ 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 140 23.50 
หญิง 457 76.50 

รวม 597 100.00 
2. หมู่เลือด   

A 138 23.10 
B 175 29.30 
O 213 35.70 
AB 49 8.20 
ไม่ทราบ 22 3.70 

รวม 597 100.00 
3. อายุ (ปี)   

< 20 4 0.67 
21-30 82 13.74 
31-40 183 30.65 
41-50 211 35.34 
51-60 90 15.08 
> 60 27 4.52 

รวม 597 100.00 
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มาตราฐานกลางที่ผู้ผลิตเครื่องได้ก าหนดค่าไว้ที่ 0.01000 ในทางกลับกัน โลหะหนักที่พบน้อยที่สุด คือ 
ทอเรียม (Th) ( X = 0.00095, SD 0.00034) (ตารางท่ี 4)  

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ หมู่เลือด และอายุ 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 140 23.50 
หญิง 457 76.50 

รวม 597 100.00 
2. หมู่เลือด   

A 138 23.10 
B 175 29.30 
O 213 35.70 
AB 49 8.20 
ไม่ทราบ 22 3.70 

รวม 597 100.00 
3. อายุ (ปี)   

< 20 4 0.67 
21-30 82 13.74 
31-40 183 30.65 
41-50 211 35.34 
51-60 90 15.08 
> 60 27 4.52 

รวม 597 100.00 

 
 
ตารางท่ี 2 ระดับค่าเกลือแร่ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

เกลือแร่ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แคลเซียม (Ca) 142.2 728.7 460.0 88.8 
แมกนีเซียม (Mg) 15.8 60.9 31.6 6.9 
ฟอสฟอรัส (P) 95.6 248.7 156.0 25.7 
ซิลิคอน (Si) 8.4 27.9 12.0 2.0 
โซเดียม (Na) 40.2 88.6 62.0 8.0 
โพแทสเซียม (K) 7.5 48.6 19.5 8.1 
ทองแดง (Cu) 6.5 36.7 15.8 5.3 
สังกะสี (Zn) 76.7 196.4 128.2 19.5 
เหล็ก (Fe) 2.4 17.4 8.9 2.4 
แมงกานีส (Mn) 0.19 0.63 0.39 0.07 
โครเมียม (Cr) 0.27 1.36 0.83 0.14 
วาเนเดียม (V) 0.006 0.032 0.023 0.003 
โบรอน (B) 1.36 4.33 2.09 0.34 
โคบอลต์ (Co) 0.018 0.048 0.030 0.004 
โมลิบดีนัม (Mo) 0.03 0.05 0.038 0.000 
ไอโอดีน (I) 0.07 0.89 0.37 0.10 
ลิเทียม (Li) 0.040 0.208 0.069 0.019 
เจอร์มาเนียม (Ge) 0.014 0.042 0.021 0.004 
ซีลีเนียม (Se) 0.62 2.28 1.69 0.22 
ก ามะถัน (S) 46.2 51.8 50.0 1.3 

 
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบช่วงอ้างอิงปกติแต่ละเกลือแร่ระหว่างของคนยุโรปและคนเอเชีย (OligoScan, 
2016) 

เกลือแร่ 
คนยุโรป คนเอเชีย 

Normal 
( X -SD) 

Normal+ 
( X +SD) 

Normal 
( X -SD) 

Normal+ 
( X +SD) 
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แคลเซียม (Ca) 279.0 598.0 371.2 548.8 
แมกนีเซียม (Mg) 30.5 75.7 24.7 38.5 
ฟอสฟอรัส (P) 144.0 199.0 130.3 181.7 
ซิลิคอน (Si) 15.0 31.0 10.0 14.0 
โซเดียม (Na) 21.0 89.0 54.0 70.0 
โพแทสเซียม (K) 9.0 39.0 11.4 27.6 
ทองแดง (Cu) 11.0 28.0 10.5 21.1 
สังกะสี (Zn) 125.0 155.0 108.7 147.7 
เหล็ก (Fe) 5.0 15.0 6.5 11.3 
แมงกานีส (Mn) 0.31 0.75 0.32 0.46 
โครเมียม (Cr) 0.82 1.25 0.69 0.97 
วาเนเดียม (V) 0.009 0.083 0.020 0.026 
โบรอน (B) 0.84 2.87 1.75 2.43 
โคบอลต์ (Co) 0.025 0.045 0.026 0.034 
โมลิบดีนัม (Mo) 0.035 0.085 0.038 0.038 
ไอโอดีน (I) 0.32 0.59 0.27 0.47 
ลิเทียม (Li) 0.052 0.120 0.050 0.088 
เจอร์มาเนียม (Ge) 0.003 0.028 0.017 0.025 
ซีลีเนียม (Se) 0.95 1.77 1.47 1.91 
ก ามะถัน (S) 48.1 52.0 48.7 51.3 
 
ตารางท่ี 4 ระดับค่าโลหะหนักค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

โลหะหนัก ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อะลูมิเนียม (Al) 0.00824 0.01786 0.01239 0.00164 
พลวง (Sb) 0.00157 0.01794 0.00221 0.00072 
เงิน (Ag) 0.00678 0.01667 0.00998 0.00131 
สารหนู (As) 0.00313 0.01313 0.00620 0.00294 
แบเรียม (Ba) 0.00257 0.01598 0.00686 0.00288 
เบริลเลียม (Be) 0.00332 0.00817 0.00493 0.00078 
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เหล็ก (Fe) 5.0 15.0 6.5 11.3 
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วาเนเดียม (V) 0.009 0.083 0.020 0.026 
โบรอน (B) 0.84 2.87 1.75 2.43 
โคบอลต์ (Co) 0.025 0.045 0.026 0.034 
โมลิบดีนัม (Mo) 0.035 0.085 0.038 0.038 
ไอโอดีน (I) 0.32 0.59 0.27 0.47 
ลิเทียม (Li) 0.052 0.120 0.050 0.088 
เจอร์มาเนียม (Ge) 0.003 0.028 0.017 0.025 
ซีลีเนียม (Se) 0.95 1.77 1.47 1.91 
ก ามะถัน (S) 48.1 52.0 48.7 51.3 
 
ตารางท่ี 4 ระดับค่าโลหะหนักค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

โลหะหนัก ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อะลูมิเนียม (Al) 0.00824 0.01786 0.01239 0.00164 
พลวง (Sb) 0.00157 0.01794 0.00221 0.00072 
เงิน (Ag) 0.00678 0.01667 0.00998 0.00131 
สารหนู (As) 0.00313 0.01313 0.00620 0.00294 
แบเรียม (Ba) 0.00257 0.01598 0.00686 0.00288 
เบริลเลียม (Be) 0.00332 0.00817 0.00493 0.00078 

 
บิสมัท (Bi) 0.00445 0.01369 0.00775 0.00189 
แคดเมียม (Cd) 0.00700 0.02631 0.01079 0.00265 
ปรอท (Hg) 0.00147 0.02403 0.00785 0.00296 
นิกเกิล (Ni) 0.00203 0.01428 0.00393 0.00149 
แพลทินัม (Pt) 0.00153 0.00299 0.00225 0.00028 
ตะกั่ว (Pb) 0.00467 0.01696 0.00739 0.00144 
แทลเลียม (Tl) 0.00062 0.00325 0.00153 0.00055 
ทอเรียม (Th) 0.00038 0.00201 0.00095 0.00034 
 
ตารางท่ี 5  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอะลูมิเนียม (Al) และเกลือแร ่
เกลือแร่ All Case Al > 0.01000 
ซีลีเนียม (Se) 0.213(**) 0.191(**) 
ไอโอดีน (I) -0.067 -0.095(*) 
สังกะสี (Zn) 0.294(**) 0.295(**) 
ทองแดง (Cu) 0.300(**) 0.287(**) 
เหล็ก (Fe) 0.272(**) 0.280(**) 
ซิลิคอน (Si) -0.642(**) -0.646(**) 
N 597 566 
** มีความสัมพันธ์กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01      
* มีความสัมพันธ์กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 6  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแคดเมียม (Cd) และเกลือแร ่
เกลือแร่ All Case Cd > 0.01000 Cd > 0.01500 
ซีลีเนียม (Se) -0.263(**) -0.340(**) 0.058 
ไอโอดีน (I) -0.012 -0.096 0.289 
สังกะสี (Zn) -0.252(**) 0.005 -0.526(**) 
ทองแดง (Cu) -0.256(**) 0.002 -0.365 
เหล็ก (Fe) -0.169(**) 0.083 -0.342 
ซิลิคอน (Si) 0.282(**) 0.128(*) -0.161 
N 597 345 25 
** มีความสัมพันธ์กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01      
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* มีความสัมพันธ์กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ตารางท่ี 7  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปรอท (Hg) และเกลือแร ่
เกลือแร่ All Case Hg > 0.01000 
ซีลีเนียม (Se) -0.523(**) -0.724(**) 
ไอโอดีน (I) -0.187(**) -0.294(**) 
สังกะสี (Zn) 0.281(**) 0.155 
ทองแดง (Cu) 0.285(**) 0.066 
เหล็ก (Fe) 0.228(**) 0.083 
ซิลิคอน (Si) 0.091(*) 0.096 
N 597 116 
** มีความสัมพันธ์กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01      
* มีความสัมพันธ์กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 

จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่า ความสัมพันธ์ของโลหะหนักและเกลือแร่มี ความสัมพันธ์กัน โดย
อะลูมิเนียมและซิลิคอนมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม (ตารางที่ 5) โดยสอดคล้องกับการศึกษาหนึ่งที่
พบว่าซิลิคอนสามารถก าจัดอะลูมิเนียมในน้ าได้และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดลักษณะเช่นเดียวกันในร่างกาย  
(Pourgheysari et al., 2015) อีกการศึกษาหนึ่งพบว่าการดื่มน้ าแร่ที่อุดมไปด้วยซิลิคอนมากกว่า 1 ลิตรต่อวัน 
ติดต่อกันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ พบว่าสามารถขับอะลูมิเนียมออกทางปัสสาวะได้ดีและ
ไม่มีผลกระทบต่อการขับเกลือแร่ที่จ าเป็น อ่ืน ๆ ออกทางปัสสาวะไปด้วย เช่น เหล็กและทองแดง 
(Davenward et al., 2012) อีกหนึ่งการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการรับประทานซิลิคอนเสริมอาจมีประโยชน์ในการ
รักษาและป้องกันการสะสมอะลูมิเนียมในสมองได้ (Domingo et al., 2011) 

ความสัมพันธ์ระหว่างแคดเมียมและสังกะสีแสดงในตารางที่ 6 พบว่ามีสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
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ในร่างกาย ในขณะที่การบริโภคอาหารที่มีสังกะสีก็มีผลส าคัญต่อการดูดซึม การสะสม และความเป็นพิษของ
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ความเป็นพิษของแคดเมียมรุนแรงยิ่งขึ้น (Brzóska et al., 2001)  
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บทสรุป 

ในปัจจุบันที่การปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม ทั้งในอากาศ ในดิน และในน้ า การใช้
ชีวิตประจ าวันในยุคนี้จึงมีความเสี่ยงที่จะรับเอาโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายได้ตลอดเวลา  ทั้งจากสถานที่ท างาน
หรือแม้แต่ภายในบ้าน พิษจากโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้จะสัมผัสในปริมาณเพียงเล็กน้อย การ
ป้องกันไม่ให้โลหะหนักเข้าสู่ร่างกายจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก (Shelar et al., 2021) การตรวจโลหะหนักจึง
มีความจ าเป็นทั้งในแง่เพ่ือประเมินความเสี่ยงในกรณีของคนที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม และในแง่เพ่ือ
ดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน 
 การตรวจโลหะหนักแบบมาตรฐาน จะใช้วิธีการตรวจจากเลือด ปัสสาวะ และเส้นผม โดยเทคนิคที่
เป็นที่นิยมและน่าเชื่อถือที่สุด เรียกว่า ICP-MS สามารถตรวจวัดปริมาณโลหะหนักชนิดต่าง ๆ ได้พร้อมกัน
ภายใน 1 ครั้ง ช่วยประหยัดระยะเวลาในการตรวจ มีความไวและขีดความสามารถในการตรวจจับสูง และใช้
ปริมาณสารตัวอย่างในการวิเคราะห์น้อย ด้วยประสิทธิภาพที่สูงของเทคนิคนี้จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายในการตรวจที่
ค่อนข้างสูง (Wilschefski & Baxter, 2019; Mittal et al., 2017) ราคาตามจ านวนชนิดโลหะหนักที่ต้องการ
ตรวจ ถึงแม้การตรวจแบบมาตรฐานจะมีเทคนิคอ่ืนที่มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า แต่ด้วยข้อจ ากัดที่วิเคราะห์ได้ทีละ
ชนิด จึงเหมาะส าหรับคนที่ทราบชนิดโลหะหนักที่ตนมีความเสี่ยง นอกจากนี้การตรวจโลหะหนักจากเลือด 
อาจไม่เหมาะกับการตรวจหาโลหะหนักบางชนิด เช่น สารหนู เนื่องจากสารหนูจะอยู่ในกระแสเลือดไม่กี่ชั่วโมง 
และไม่เหมาะส าหรับผู้ที่มีการสัมผัสโลหะแบบเรื้อรัง การตรวจจากปัสสาวะ ไม่เหมาะส าหรับคนที่มีปัญหา
เกี่ยวกับไต ส่วนการตรวจจากเส้นผม อาจไม่เหมาะส าหรับคนที่มีการย้อมสีผม เพราะสารเคมีที่ย้อมท าให้ผล
ตรวจคาดเคลื่อนได้ (Järup, 2003) อย่างไรก็ตามการตรวจแบบมาตรฐาน เหมาะส าหรับกรณีที่ต้องการผลที่
แม่นย าและน่าเชื่อถือสูง เพ่ือเป็นการยืนยันผลแบบทางการส าหรับน าไปสู่กระบวนการรักษาต่อไปหรือเพ่ือใช้
ในทางกฎหมาย 
 การตรวจแบบคัดกรองเบื้องต้นด้วยเครื่อง OligoScan จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ในการ
ตรวจครั้งเดียว ทราบผลเร็ว ประหยัดเวลา ราคาคุ้มค่า ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง ไม่ต้องเจ็บตัวเหมาะส าหรับคนที่
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กลัวเข็ม ทราบผลโลหะหนักถึง 14 ชนิด และเกลือแร่อีก 20 ชนิด ได้อย่างครบถ้วน เหมาะในการน าไปใช้วาง
แผนการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน หรือใช้ในการรักษาได้อย่างตรงจุด เช่น ท าคีเลชั่น กรณีที่มีโลหะหนักเกิน
เกณฑ์ หรือให้เกลือแร่เสริมในกรณีที่พบภาวะพร่อง นอกจากนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อโลหะหนักเข้าสู่ร่างกาย 
จะไหลเวียนในกระแสเลือดอยู่ระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นจะเกิดการสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การตรวจ
โลหะหนักที่ฝ่ามือจึงเป็นการตรวจที่เหมาะส าหรับคนที่มีการสัมผัสโลหะหนักแบบเรื้อรังเป็นเวลานาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลชีวิตประจ าวันของผู้ที่เข้ารับการตรวจเพ่ิมเติม เช่น การสูบ
บุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มกาแฟหรือนมวัว การบริโภควิตามินอาหารเสริม การทานยาลดกรด จ านวน
ชั่วโมงการนอนต่อวัน รวมถึงเก็บบันทึกข้อมูลอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงไม่ทราบสาเหตุ  เพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ิมเติม
ในการช่วยแปรผลการตรวจโลหะหนักและเกลือแร่จากเครื่อง OligoScan  
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บทคัดย่อ 
 

การรอคอยในแถวคอยเป็นระยะเวลานานเพ่ือเข้ารับบริการเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงประสงค์ส าหรับผู้เข้ารับ
บริการหรือลูกค้า การรอคอยที่ยาวนานนอกจากท าให้ลูกค้าสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แล้วยังส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงของผู้ให้บริการอีกด้วย ซึ่งสิ่งที่จ าเป็นต้องท าคือการลดเวลารอคอยในระบบแถวคอยลง แต่
บางครั้งการลดเวลารอคอยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากัด โดยวิธีที่ผู้ให้บริการนิยมท า 
คือ การประกาศเวลารอคอย ซึ่งหากการประกาศเวลารอคอยไม่มีความแม่นย าก็จะเพ่ิมความเครียดให้กับ
ลูกค้าได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าของการพยากรณ์เวลารอคอยในระบบแถวคอยที่มี
หน่วยให้บริการหน่วยเดียว (Single Server) โดยใช้เทคนิคการแจกแจงปกติแบบตัดปลายในการพยากรณ์
เวลาที่เหลือของลูกค้าที่ก าลังเข้ารับบริการที่หน่วยบริการ โดยได้เปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ที่ปรับปรุงกับ
วิธีการพยากรณ์แบบดั้งเดิมในระบบแถวคอยแบบหน่วยบริการเดียวที่จ าลองขึ้นมา 3 กรณีซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
ของความแปรปรวน (C.V.) ที่แตกต่างกัน ผลจากการทดลองทั้ง 3 กรณีพบว่าค่าเฉลี่ยรากที่สองของค่า
คลาดเคลื่อนก าลังสอง (RMSE) ของวิธีการที่ปรับปรุงอยู่ที่  0.62, 1.09 และ 1.45 เมื่อน าวิธีพยากรณ์ที่
ปรับปรุงไปเปรียบเทียบกับวิธีการดั้งเดิมพบว่าวิธีการที่ปรับปรุงมีการพยากรณ์ที่แม่นย ากว่าวิธีดั้งเดิมอยู่ร้อย
ละ 64, ร้อยละ 37 และ ร้อยละ 19  
ค าส าคัญ : การพยากรณ์เวลารอคอย, ระบบแถวคอย, การแจกแจงปกติแบบตัดปลาย 
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Abstract 
 
 For any service provider, letting customers to wait in a queue for too long will cause 
customer dissatisfaction. The customers lose their time and may perceive their queueing 
experience of the service provider negatively. Therefore, it is necessary to reduce the 
customers’ waiting time. However, it is sometimes difficult because the company has the 
limited resources. Normally, announcing the queue and waiting time are the common 
procedures to do. Nevertheless, if the waiting time is not reasonable and accurate enough, it 
will provoke customers’ anxiety and frustration. Hence, the purpose of this research is to 
improve the accuracy in defining waiting time in a queue management system of a Single 
Server. Normal Truncated Distribution is used to forecast the remaining time for customer to 
receive the service. The result from this technique is compared to the traditional forecasting 
technique in the queue management system of the Single Server which is simulated in three 
cases. The three cases are divided by the coefficients of variance (C.V.) The result shows that 
RMSE of the improved forecasting technique are 0.62, 1.09 and 1,45 in those three cases. 
Moreover, the comparison results of the improved forecasting technique and the traditional 
forecasting technique shows that the accuracy of the improved technique in three cases is 
improve 64%, 37%, and 19%. 
 
Keywords :  Waiting time prediction, Queuing system, Normal truncated distribution 
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บทน า 
ในปัจจุบัน การรอคอยเพ่ือเข้ารับบริการเป็นสิ่งที่ เราพบเห็นโดยทั่วไปโดยเฉพาะในสังคมเมือง 

เนื่องจากบริการต่างๆนั้นมีอยู่อย่างจ ากัด ตัวอย่างเช่น การต่อแถวเพ่ือขึ้นรถไฟฟ้าในตอนเช้า เราจะเห็นผู้คนที่
หนาแน่นตามชานชาลารถไฟฟ้าหรือผู้คนหนาแน่นที่รอเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลรัฐบาลในมุมของผู้เข้ารับ
บริการการรอคอยที่ยาวนานเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีกับผู้เข้ารับบริการ อาจกล่าวได้ว่าการรอคอยเป็นกิจกรรม
ที่ไม่เพ่ิมคุณค่า (Non-Valued Add Activity) ให้กับผู้เข้ารับบริการ ส่วนในมุมของผู้ให้บริการ การรอคอยที่
ยาวนานของลูกค้าเพ่ือเข้ารับบริการอาจกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ให้บริการได้ โดยมีงานวิจัยของ Katz et al. 
(1991) ได้แสดงว่าการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการรอ
คอยด้วย นอกจากนี้  Bielen and Demoulin (2007) ยังสรุปว่าการจัดการระบบแถวคอย (Queuing 
System Management) เป็นส่วนที่ส าคัญมากในอุตสาหกรรมการให้บริการ  

จากความส าคัญของระบบแถวคอย (Queue) ที่กล่าวไปข้างต้น มีงานวิจัยมากมายเสนอวิธีการ
ปรับปรุงระบบแถวคอยให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่นการใช้แบบจ าลองในการรอเวลารอคอยของผู้เข้ารับบริการ 
พฤกษารัตน์ สิทธิพงค์ และ นรา สมัตถภาพงศ์ (2561) ได้ปรับปรุงระบบแถวคอยของแผนกเวชระเบียนของ
ศูนย์การแพทย์ มทส. โดยใช้วิธีการสร้างแบบจ าลองระบบแถวคอยวิเคราะห์และปรับปรุงระบบ โดยสามารถ
ลดเวลารอคอยลงได้ มนะ พรหมเรือง และคณะ (2562) ได้ใช้ตัวแบบจ าลองวิเคราะห์และเสนอแนวทางการ
ลดเวลารอคอยของระบบแถวคอยของบริการฝาก-ถอนของธนาคารแห่งหนึ่ง จะเห็นได้ว่าการใช้แบบจ าลอง
สามารถลดเวลาการรอคอยในระบบแถวคอยได้  

อย่างไรก็ตามวิธีแบบจ าลองจะใช้ได้กับระบบแถวคอยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น การเพ่ิมเคาเต
อร์บริการ เป็นต้น หากเป็นระบบที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นั้น วิธีการที่เป็นที่นิยมคือ การประกาศเวลาการ
รอคอย (Delay Announcement) เพราะลูกค้าจะมีความกังวลน้อยลงเมื่อรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการรอคอย 
(Maister, 1985) โดยเวลาที่ประกาศเป็นเวลาที่ได้จากการพยากรณ์เวลารอคอย (Waiting Time Prediction) 
ซึ่งควรจะมีความแม่นย า มิฉะนั้นแล้วจะมีผลท าให้ลูกค้าไม่พอใจมากขึ้นเมื่อเวลาที่ประกาศเร็วกว่าความเป็น
จริง ส าหรับวิธีพยาการณ์เวลาการรอคอยนั้นมีผู้เสนอไว้หลายวิธี เช่น การพยากรณ์โดยใช้เวลาในอดีต 
(Historical Based Predictor) เช่น เวลารอคอยของลูกค้าที่ เข้ารับบริการล่ าสุด (Ibrahim and Whitt, 
2009), โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) ในการพยากรณ์เวลารอคอย (Thiongane, 
Chan & Ecuyer 2015) เป็นต้น  

แต่วิธีพยากรณ์ที่เป็นที่นิยมและใช้โดยทั่วไป คือ การพยากรณ์โดยใช้จ านวนคนที่รอคอย (Queue-
length based Predictor) โดยเวลาพยากรณ์การรอคอย เท่ากับ เวลารอคอยเฉลี่ยต่อคนคูณกับจ านวนคนที่
รอคอย (Queue-length) บวกหนึ่ง (Whitt, 1999) ซึ่งจ านวนที่เกินมาหนึ่งคือ ลูกค้าที่ก าลังรับบริการ (In-
service Customer) จากการค านวณ เวลาลูกค้าที่ก าลังรับบริการให้เท่ากับเวลาของลูกค้าในระบบแถวคอย 
ซึ่งในความเป็นจริงเวลาของลูกค้าที่ก าลังรับบริการจะไม่เท่ากับเวลาของลูกค้าในระบบแถวคอย จากปัญหานี้
อาจจะลดความแม่นย าในการพยากรณ์เวลารอคอยลง ดังนั้นแล้วงานวิจัยนี้ต้องการน าเสนอวิธีการเพ่ิมความ
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แม่นย าในการพยากรณ์เวลารอคอย โดยใช้วิธีการทางสถิติ คือ การกระจายตัวปกติแบบตัดปลาย (Truncated 
Normal Distribution) ซ่ึงเป็นวิธีการเลือกตัดการกระจายตัวแบบปกติมาบางส่วน ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการ
ศึกษาคนที่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท เราจะตัดการกระจายตัวปกติในส่วนของคนที่มีรายได้ต่ ากว่า 
15,000 บาทออก (Greene, 2002). นอกจากนี้วิธีการตัดปลายยังถูกน าไปใช้กับการกระจายตัวทางสถิติแบบ
อ่ืนๆและถูกน าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ (Xu ,2020), การจ าลองสถานการณ์ 
(ศิรประภา ดีประดิษฐ์ และ รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ , 2564) เป็นต้น โดยรายละเอียดวิธีการวิจัยและผลลัพธ์จะ
กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการพยากรณ์เวลารอคอย (Waiting Time) โดย 
ปรับปรุงวิธีพยากรณ์ที่ใช้จ านวนคนที่รอคอย (Queue-Length based Predictor)  
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

ในงานด าเนินงานวิจัย มีอุปกรณ์ ขั้นตอน และรายละเอียดของวิธีการพยากรณ์การรอคอยที่ใช้ใน
งานวิจัยดังภาพที่ 1 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่หนึ่ง คือ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์การรอคอย 
(Waiting Time Prediction) เพ่ือก าหนดปัญหาและหาวิธีการพัฒนาวิธีการพยากรณ์ หลังจากได้มีการทบทวน
วรรณกรรมทางผู้วิจัยได้ตัดสินใจที่จะปรับปรุงวิธีพยากรณ์ของ Whitt (1999) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไป
เพราะง่ายต่อการประยุกต์ใช้โดยใช้ข้อมูลเพียง จ านวนคนในแถวคอย และ ค่าเฉลี่ยของเวลาการให้บริการ โดย
สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังต่อไปนี้ 
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โดยปัญหาส าหรับวิธีการของ Whitt (1999) คือ การค านวณเวลาในการรับบริการลูกค้าที่รับบริการ
อยู่ (In-service Customer) ดังภาพที่ 2 ซึ่งวิธีการดั้งเดิมใช้วิธีค านวณเหมือนกับลูกค้าที่อยู่ในแถวคอย ซึ่ง
อาจจะท าให้มีวิธีการคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากเวลาของลูกค้าที่รับบริการจะขึ้นอยู่กับเวลาที่ลูกค้ามาถึง  ซึ่ง
รายละเอียดจะกล่าวต่อไปนี้ในวิธีการที่พัฒนาขึ้น 
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แม่นย าในการพยากรณ์เวลารอคอย โดยใช้วิธีการทางสถิติ คือ การกระจายตัวปกติแบบตัดปลาย (Truncated 
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(ศิรประภา ดีประดิษฐ์ และ รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ , 2564) เป็นต้น โดยรายละเอียดวิธีการวิจัยและผลลัพธ์จะ
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงลูกค้าในระบบแถวคอยและลูกค้าที่รับบริการอยู่ 
 

ขั้นตอนต่อไป จ าลองข้อมูลเพ่ือใช้ในการทดลองโดยโปรแกรม Arena โดยกรณีที่ใช้ในการทดสอบ
แบ่งเป็น 3 กรณีตามค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variance, C.V.) เพ่ือใช้ทดสอบว่า
วิธีการพยากรณ์แต่ละแบบจะสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีในความแปรปรวนของเวลาการให้ บริการที่แตกต่างกัน
หรือไม่ โดยก าหนดให้ C.V. = 0.25 แทนกรณีที่มีความแปรปรวนของเวลาการให้บริการต่ า และ C.V. = 0.75 

ใช ่

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จ าลองข้อมูลเพื่อใช้ในการทดลอง 

พัฒนาวิธีการพยากรณ์การรอคอย 

ทดสอบความแม่นย าของวิธีการพยากรณ์ท่ี
พัฒนา 

ผลลัพธ์ด?ี 

วิเคราะห์และสรุปผล 

ไมใ่ช ่
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แทนกรณีท่ีมีความแปรปรวนของ เวลาการให้บริการสูง จากตารางที่ 1 ทุกกรณีเป็นการจ าลองระบบให้บริการ
ระบบหนึ่งที่มีเปิด 8 ชั่วโมงต่อวัน มีหน่วยให้บริการหน่วยเดียว (Singer server)  และมีอัตราการรับบริการ
ของลูกค้าตามการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4 นาที และมีเวลาการให้บริการต่อคนตาม
การแจกแจงแบบปกติ โดยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จะเป็นไปตามตารางที่ 1 ใน
แต่กรณีเราจะท าการจ าลองสถานการณ์ทั้งหมด 10 รอบ (Replication) ซึ่งจะเท่ากับ 10 วันในเวลาจริง 
 ข้ันตอนที่สาม คือ การพัฒนาวิธีการพยากรณ์เวลารอคอย โดยปรับปรุงวิธีการพยากรณ์ของเวลาที่
เหลือในการรับบริการของลูกค้าที่รับบริการอยู่ (Remaining Time) โดยใช้การกระจายตัวปกติแบบตัดปลาย 
(Truncated Normal Distribution) มาช่วยในการพยากรณ์ โดยในการพยากรณ์เราจะแบ่งเวลารอคอยของ
ลูกค้าออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การพยากรณ์เวลาการรอคอยของลูกค้าในแถวคอย 2. การพยากรณ์เวลาที่เหลือ
ของลูกค้าที่ก าลังเข้ารับบริการ (Remaining Time) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงกรณีท่ีใช้ในการทดสอบ 

กรณี 
ค่าสัมประสิทธิ์

ของความ
แปรปรวนC.V. 

เวลาในการใหบ้ริการ (min) 
อัตราเขา้รับบริการ

(นาที) การกระจายตัว ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

1 0.25 

ปกติ (Normal Distribution 3 

0.75 

Expo(4) 2 0.5 1.25 

3 0.75 2.25 

 
 ก าหนดให้ iW คือ เวลาพยากรณ์โดยใช้วิธีการพยากรณ์ของลูกค้า I, V  คือ เวลาเฉลี่ยในการ
ให้บริการลูกค้า (นาท/ีคน), iN  คือ จ านวนคนในแถวคอย ณ เวลาที่ลูกค้า i มาถึง, iS  คือ จ านวนเคาเตอร์บริ
การ ณ เวลาที่ลูกค้า i มาถึง และ iR เวลาที่เหลือของลูกค้าที่ก าลังเข้ารับบริการ (Remaining Time) เมื่อ
ลูกค้า i มาถึง  โดยสามารถเขียนการพยากรณ์เวลารอคอยที่เราพัฒนาได้เป็นสมการได้ดังต่อไปนี้ 
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โดยที่การค านวณเวลาที่ เหลือของลูกค้าที่ก าลังเข้ารับบริการ iR  จะค านวณได้จากเวลาที่ผ่านไป
หลังจากที่ลูกค้าเข้ารับบริการ (Elapsed Time) โดยก าหนดให้ elT  คือเวลาที่ผ่านไปหลังจากที่ลูกค้าเข้ารับ
บริการ (Elapsed Time) โดยคิดจากเวลาที่ลูกค้า i มาถึง, kV  คือเวลาที่ลูกค้า k ซึ่งก าลังเข้ารับบริการใช้ใน
การรับบริการ โดยสูตรในการค านวณ iR  เป็นดังต่อไปนี้ 

elki TVR   
 เนื่องจาก kV  โดยปกติจะไม่สามารถหาได้เนื่องจากเป็นเวลาในอนาคตดังนั้นต้องใช้ความน่าจะเป็น
ของและการแจกแจงปกติแบบตัดปลาย (Truncated Normal Distribution) มาช่วยค านวณ kV  ดังภาพที่ 3 
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ซึ่งแสดงให้เห็นการกระจายตัวปกติแบบตัดปลายเมื่อผู้ก าลังรับบริการรับบริการผ่านไป a ก าหนดให้ aTel 

โดยค่าเฉลี่ยของ kV จะค านวณได้ดังนี้  

elelkki TTVVER  ]|[  
โดยที่ ]|[ elkk TVVE   คือ ค่าเฉลี่ยของเวลาการเข้ารับบริการทั้งหมดของลูกค้า k ที่ก าลังเข้ารับ

บริการ เมื่อลูกค้าเข้ารับบริการไป elT  นาที โดยการค านวณค่าเฉลี่ยของเวลาการเข้ารับบริการค านวณได้จาก
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)(]|[   elkk TVVE  
 โดยที่  /)(  elT , ))(1/()()(    และ )( คือ ฟังก์ชันการกระจายตัวปกติ
สะสม  
   ขั้นตอนถัดไปหลังพัฒนาตัวพยากรณ์ คือ การน าตัวพยากรณ์ที่พัฒนาขึ้นจะถูกน าไปเปรียบเทียบกับ
ตัวพยากรณ์แบบดั้งเดิม โดยเราจะใช้ค่าเฉลี่ยรากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนก าลังสอง (Root Mean Square 
Error, RMSE) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้โดยทั่วไปในการเปรียบเทียบความแม่นย าในการพยากรณ์ หาก RMSE มีค่า
น้อยแสดงว่าวิธีการพยากรณ์ที่พิจารณามีความแม่นย า ในทางกลับกันหาก RMSE มีค่ามากแสดงว่า RMSE ไม่
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 โดยที่ iw  คือ เวลารอคอยจริงของลูกค้า i 
  iŵ  คือ เวลารอคอยของลูกค้า i ที่พยากรณ์โดยวิธีการต่างๆ 
  n คือ จ านวนลูกค้าในการทดลอง  

 
ภาพที่ 3 แสดงการแจกแจงของเวลาการรับบริการของลูกค้าที่ก าลังเข้ารับบริการเมื่อเวลาผ่านไป a นาท ี
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 ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนก าลังสอง (RMSE) เราจะใช้เปอร์เซนต์การ
เปลี่ยนแปลงในการเปรียบเทียบด้วย ก าหนดให้ originalRMSE คือ ค่า RMSE ของวิธีการพยากรณ์แบบดั้งเดิม 
และ newRMSE  คือ ค่า RMSE ของวิธีการพยากรณ์ที่ปรับปรุงโดยการแจกแจงปกติแบบตัดปลาย โดยสูตรใน
การค านวณเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงสามารถค านวณได้ดังต่อไปนี้ 

100% 



original

neworiginal

RMSE
RMSERMSE

Change  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์แบบดั้งเดิม (Original) และ วิธีการพยากรณ์ที่ปรับปรุงโดยการ
แจกแจงปกติแบบตัดปลาย (New) รายงานในตารางที่ 2  

ผลค่าเฉลี่ยรากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนก าลังสอง (RMSE) ของวิธีการแบบดั้งเดิมของกรณีที่ 1, 2, 
และ 3 คือ 1.71, 1.75, และ 1.78 ตามล าดับ และค่าเฉลี่ยรากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนก าลังสอง (RMSE) 
ของวิธีการที่ปรับปรุงของกรณีที่ 1, 2, และ 3 คือ 0.62, 1.09 และ 1.45 ตามล าดับ โดยดูเปอร์เซนต์การ
เปลี่ยนแปลง (%Change) คือ 64%, 37% และ 19% ส าหรับกรณีที่  1, 2, และ 3 ตามล าดับ โดยค่า
เปอร์เซนต์ที่เป็นบวกหมายความว่าวิธีการพยากรณ์ท่ีปรับปรุงมีค่า RMSE ที่ดีกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม  
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์แบบดั้งเดิมและวิธีการพยากรณ์ท่ีปรับปรุง 

Case C.V. 
RMSE 

% Change 
Original New 

1 0.25 1.71 0.62* 64% 
2 0.5 1.75 1.09* 37% 
3 0.75 1.78 1.45* 19% 

  
 จากผลการทดลองพบว่า วิธีการพยากรณ์เวลารอคอยที่ปรับปรุงโดยใช้การแจกแจงปกติแบบตัดปลาย
มีค่า RMSE ที่ดีกว่าวิธีการพยากรณ์เวลารอคอยแบบดั้ งเดิมในการทดลองทุกกรณี โดยเฉพาะกรณีที่มีค่า
สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน (C.V.) วิธีการพยาการณ์เวลารอคอยที่ปรับปรุงจะมีความแม่นย ามาก โดยมี 
RMSE ที่ดีกว่าค่า RMSE ของวิธีการพยากรณ์แบบดั้งเดิมถึง 64% แต่เมื่อค่า C.V. เพ่ิมมากขึ้นค่าความแม่นย า
ของวิธีการพยากรณ์ท่ีปรับปรุงจะลดลงแต่ยังคงดีกว่าค่าพยากรณ์แบบดั้งเดิม  

จากผลการทดลองจึงสรุปได้ว่า ในเบ้ืองต้นวิธีการพยากรณ์ที่ปรับปรุงโดยการแจกแจงปกติแบบตัด
ปลายช่วยเพ่ิมความแม่นย าในการพยากรณ์เวลารอคอยของลูกค้าในระบบแถวคอยที่มีหน่วยบริการเดียว 
(Single-Server) ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ในงานวิจัยนี้เป็นเพียงขั้นตอนแรกในการพัฒนาตัวพยากรณ์โดยใช้วิธีการแจกแจงปกติแบบแบบตัด
ปลาย ซึ่งยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาและทดสอบกับระบบแถวคอยอ่ืนๆ เช่น ระบบแถวคอยที่มีหน่วยบริการ
หลายหน่วย (Multi-Server), ระบบที่มีการแจกแจงของเวลาให้บริการแบบอ่ืน อาทิเช่น การแจกแจงแบบ
เอกซ์โพเนนเชียล, การแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 

และแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ช่วยตรวจสอบจ านวนข้อมูลรายละเอียดสินค้าได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ก าลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วในตอนนี้ ท าให้เกิดความ
ต้องการวัคซีนต้านเชื้อไวรัสเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความส าคัญต่อชีวิต อีกทั้งเพ่ือปกป้อง
บุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ ในด้านระบบจัดการคลังสินค้าจัดซื้อและขนส่งสินค้าวัคซีนโควิด -19 
ในปัจจุบันมีความล่าช้าเพ่ือลดความผิดพลาดและลดเวลาในการจัดการสินค้าคงคลัง ระบบจัดการคลังสินค้า
วัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์มายังโรงพยาบาลแม่ข่าย จึงเป็นระบบการจัดการเก็บ
ข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ และมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการรับรายการสินค้าเข้าสต๊อก ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์ และแสดงรายการ จ านวน และยอดคงคลังของรายการนั้น รวมถึงเมื่อมีการเบิก รายการ
สินค้าออกจากสต๊อก และหากสินค้าวัคซีนโควิค-19 นั้นใกล้จะหมด ระบบจะแจ้งเตือนรายการสินค้าที่เบิกออก
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยโรงพยาบาลแม่ข่ายคือผู้รับแจ้งข้อมูล จึงมีความส าคัญในการกระจายวัคซีน        
โควิด-19 ทั่วถึงประชาชน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือโปรแกรม ไมโครซอฟต์ วิชวลสตูดิโอ 
2019 ในการพัฒนาและการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลคือโปรแกรม ไมโครซอฟต์ ซีควล เซิร์ฟเวอร์ 2018      
ในการจัดเก็บข้อมูล และภาษาที่ใช้เขียน ซี# บน แพลตฟอร์ม วินโดว์ ฟอร์ม แอปพลิเคชัน ผลการประเมิน
ผู้ใช้งานด้านพัฒนาระบบจ านวน 25 ท่าน พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้งาน ระบบจัดการคลังสินค้า
วัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์  อยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.99 จาก 5.00 ,            
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.78) และมีการประเมินด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12 จาก 5.00, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.73)  
 
ค าส าคัญ : การจัดการสินค้าคงคลัง, การแจ้งเตือนผ่านไลน์, ระบบจัดการฐานข้อมูล  
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Abstract 
 
 

The massive outbreak of the COVID-19 virus drastically boosted the demand for safe and effective 
vaccinations, not only for treating patients but also for protecting healthcare personnel and public health 
professionals. In order to reduce the inventory management time and any errors that may occur, this 
research aims to analyze and design the COVID-19 Vaccine Inventory Management System, as well as to 
notify the host hospital via the LINE application to assist authorities in precisely checking the amount of 
COVID-19 vaccines and their information. The vaccine data is stored systematically. The LINE application 
will alert the host hospital and display vaccination lists, in-stock amounts, requisition amount, and the 
remaining amount when vaccines are in stock, requisitioned, and out of stock. Microsoft SQL Server 2018 
and the C# language for Windows form applications were used in the research. The COVID-19 Vaccine 
Inventory Management System with the LINE notification received a high level of overall satisfaction 
evaluation from 25 users (average score = 3.99 from 5.00, standard deviation = 0.78). The convenient and 
simple to use evaluation is also at a high level (average score = 4.12 from 5.00, standard deviation = 0.73).  
 
Keywords : Inventory management, Notification via Line, Database Management System 
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บทน า 
 

เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ก าลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วในตอนนี้ ท าให้
เกิดความต้องการวัคซีนโควิด-19 เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความส าคัญต่อชีวิต อีกทั้งเพ่ือ
ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ ในด้านระบบจัดการคลังสินค้าจัดซื้อและขนส่งสินค้าวัคซีน   
โควิด-19 ในปัจจุบันมีความล่าช้า โดย BBC NEWS ได้กล่าวไว้ วัคซีนต้านโควิด-19 คือปัจจัยชี้ขาดอนาคต
ประเทศไทย ทั้งในการเปิดเศรษฐกิจ และการหยุดยั้งอัตราผู้ป่วยหนักที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวภายใน
โรงพยาบาล หลังเกิดการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์เร่ืองฉี ดได้ 
"ช้าไป" และมีวัคซีน "น้อยไป"[1] เพ่ือลดความผิดพลาดและลดเวลาในการจัดการสินค้าคงคลัง ระบบติดตาม
คลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ จึงมีความส าคัญในการกระจายวัคซีนโควิด -19 ทั่วถึง
ประชาชน ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีดังนี้ ประชาชนถูกเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19, 
โรงพยาบาลไม่มีวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ได้ตามที่ระบุ , ประชาชนต้องเดินทางข้าม
จังหวัดเพ่ือมารับการฉีดวัคซีน, การกระจายวัคซีนโควิด-19 ไม่ทั่วถึง, การตรวจสอบจ านวนคงเหลือวัคซีน    
โควิด-19 ล่าช้า และ ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารจ านวนมาก 

การพัฒนาระบบติดตามคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 ด้วยแอปพลิเคชันไลน์เพ่ือสร้างระบบการจัดการ
เก็บข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ และมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการรับสินค้าวัคซีนโควิค-19 เข้าสต๊อก ระบบจะแจ้ง
เตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และแสดงรายการ จ านวน และยอดคงคลังของรายการนั้น รวมถึงเมื่อมีการเบิก
สินค้าวัคซีนโควิค-19 ออกจากสต๊อก และหากสินค้าวัคซีนโควิค-19 นั้นใกล้จะหมด ระบบจะแจ้งเตือนสินค้า
วัคซีนโควิค-19 ที่เบิกออกผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สามารถตั้งค่าระบบให้แจ้งเตือนตอนสินค้าเหลือจ านวน
เท่าไหร่ เพ่ือช่วยกระจายสินค้าวัคซีนโควิค-19 ให้ทั่วถึงต่อไป จุดเด่น การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าวัคซีน
โควิด-19 แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สามารถรับรู้ข้อมูลรายการ จ านวน และยอดคงคลัง ผ่านการแจ้ง
เตือนทางไลน์ ได้ทุกสถานที่ , เพ่ิมความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี , ช่วยกระจายวัคซีนโควิด-19       
ให้ทั่วถึง, ลดปริมาณกระดาษและพ้ืนที่ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารลงเป็นจ านวนมาก 

ระบบแจ้งเตือนนี้จะช่วยบริหารจัดการการกระจายวัคซีนโควิด -19 ไปถึงโรงพยาบาลที่ต้องการได้
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้โรงพยาบาลสามารถตรวจสอบได้ว่าในระบบมีวัคซีนโควิด -19 เข้ามาในระบบก าลัง
กระจายไปที่ไหน และคงเหลืออีกเท่าไหร่ เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการประชาชนที่ไปถึงโรงพยาบาลได้
อย่างโปร่งใส  

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) คือ ซอฟต์แวร์ระบบที่ใช้ใน
การจัดการฐานข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการ
เข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล [2] ความหมายของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลคือชุดค าสั่ง หรือ โปรแกรม หรือ ซอฟท์แวร์ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูล เช่น 
รวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ สะดวก และง่ายต่อการจัดการเกี่ยวกับระบบแฟ้มข้อมูลภายในฐานข้อมูล (การเก็บ 
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รักษา การเรียกใช้ การแก้ไข การเข้าถึงข้อมูล) รวมถึงการที่จะน ามาปรับปรุงให้ทันสมัย ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลจะท าหน้าที่เป็นเครื่องมือ หรือเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ชุดค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล   
เพ่ือจัดการ และควบคุมความถูกต้อง ความซ้ าซ้อนและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่อยู่ภายในฐานข้อมูล 
รวมถึงการรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยของข้อมูล การส ารองข้อมูล และการเรียกคืนข้อมูลในกรณีที่ข้อมูล
เกิดความเสียหาย โดยที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องทราบถึงรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล ตัวอย่างของ
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, 
SQL Server, FileMaker, Oracle, Sybase, dBASE, Clipper และ FoxPro เป็นต้น [3] 
  ในรูปแบบการแจ้งข้อมูลมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีต เช่น SMS หรือ Short Message Service    
เป็นแอพเริ่มต้นที่พัฒนาขึ้นเพ่ือส่งข้อความระหว่างโทรศัพท์มือถือ ข้อความ SMS เดินทางบนช่องทางการ
ควบคุมระหว่างโทรศัพท์มือถือและเสาสัญญาณส าหรับการจัดส่งภายในไม่กี่วินาที ผู้ใช้จ ากัดไว้ที่ 160 ตัวอักษร
ต่อข้อความ SMS แต่บริการส่วนใหญ่สามารถแยกข้อความที่ยาวขึ้นเป็นจ านวนข้อความที่เหมาะสมโดย
อัตโนมัติ การใช้โทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลายท าให้การรับส่งข้อความ SMS [4] ในส่วนของ E-Mail ย่อมา
จาก Electronic-Mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้งานโดยพิมพ์
ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกค าสั่ง เพ่ือส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า  E-mail 
Address เป็นหลักในการรับส่ง แต่ถ้าในกรณีที่เป็นการส่งอีเมลหรือข้อความโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับ  
เรียกอีเมลนั้นว่าเป็น spam mail [5] จะเห็นได้ว่า ทั้ง SMS และ E-mail มีข้อดีที่คือลดเวลาในการส่งเอกสาร
ลง เพราะผู้ส่งไม่ต้องเสียเวลาไปส่งเอง หรือรอไปรษณีย์ไปส่งให้ ผู้ส่งสามารถส่งเอกสารได้ตลอดไม่จ ากัดเวลา 
หรือระยะทางในการส่ง ในขณะที่ผู้อ่านก็สามารถเปิดอ่านเอกสารได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน สามารถส่งต่อกัน
ได้สะดวก และผู้ส่งสามารถส่งให้ผู้รับได้พร้อม ๆ กันหลายคนในเวลาเดียวกัน แต่ SMS ไม่สามารถแนบไฟล์
เอกสารอื่น ๆ ในการส่งได้ ในขณะที่ E-mail ส่งไฟล์ชนิดอื่นได้แต่อาจมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมา    

 การแจ้งเตือนผ่านไลน์ (Line Notify) คือ บริการที่ทางไลน์ได้เตรียมไว้ให้ในรูปแบบของ API ให้กับ
นักพัฒนาสามารถน าไปใช้ต่อยอดพัฒนาโปรเจคที่มีความต้องการส่งข้อความในการแจ้งเตือนเข้าไปยังกลุ่ม 
หรือบัญชีส่วนตัวได้ [6] ในปี 2565 LINE ประเทศไทย ให้บริการครบ 10 ปี มีจ านวนผู้ใช้งานมากกว่า 50 ล้าน
คน มากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนประชากรไทย ถือเป็นตัวช่วยเชื่อมต่อผู้คนในประเทศผ่านฟีเจอร์ต่าง ๆ และ
อ านวยความสะดวกในการสื่อสารช่วงวิกฤตโรค COVID-19 ระบาด จากการส ารวจตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 
LINE Official Account มียอดใช้งานเพ่ิมขึ้นเป็น 5 ล้านบัญชี เพ่ิมขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน [7] และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกองค์กรใช้ไลน์เป็นหนึ่งในช่องทางของการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
และมีการเปิดรับข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์อยู่ตลอดเวลา 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบบแจ้งเตือนการจัดการสินค้าวัคซีนโควิด-19 ดังนี้ 
อิมรอน แวมง และ คณะ [8] พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขอใช้บริการถ่ายส าเนาเอกสารทางวิชาการร่วมกับการ
แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์: กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา เป็นระบบที่สามารถท างานได้ในทุกแพลตฟอร์มและไม่จ ากัดอุปกรณ์ อ านวยสะดวกให้กับคณาจารย์
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รักษา การเรียกใช้ การแก้ไข การเข้าถึงข้อมูล) รวมถึงการที่จะน ามาปรับปรุงให้ทันสมัย ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลจะท าหน้าที่เป็นเครื่องมือ หรือเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ชุดค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล   
เพ่ือจัดการ และควบคุมความถูกต้อง ความซ้ าซ้อนและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่อยู่ภายในฐานข้อมูล 
รวมถึงการรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยของข้อมูล การส ารองข้อมูล และการเรียกคืนข้อมูลในกรณีที่ข้อมูล
เกิดความเสียหาย โดยที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องทราบถึงรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล ตัวอย่างของ
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, 
SQL Server, FileMaker, Oracle, Sybase, dBASE, Clipper และ FoxPro เป็นต้น [3] 
  ในรูปแบบการแจ้งข้อมูลมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีต เช่น SMS หรือ Short Message Service    
เป็นแอพเริ่มต้นที่พัฒนาขึ้นเพ่ือส่งข้อความระหว่างโทรศัพท์มือถือ ข้อความ SMS เดินทางบนช่องทางการ
ควบคุมระหว่างโทรศัพท์มือถือและเสาสัญญาณส าหรับการจัดส่งภายในไม่กี่วินาที ผู้ใช้จ ากัดไว้ที่ 160 ตัวอักษร
ต่อข้อความ SMS แต่บริการส่วนใหญ่สามารถแยกข้อความที่ยาวขึ้นเป็นจ านวนข้อความที่เหมาะสมโดย
อัตโนมัติ การใช้โทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลายท าให้การรับส่งข้อความ SMS [4] ในส่วนของ E-Mail ย่อมา
จาก Electronic-Mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้งานโดยพิมพ์
ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกค าสั่ง เพ่ือส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า  E-mail 
Address เป็นหลักในการรับส่ง แต่ถ้าในกรณีที่เป็นการส่งอีเมลหรือข้อความโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับ  
เรียกอีเมลนั้นว่าเป็น spam mail [5] จะเห็นได้ว่า ทั้ง SMS และ E-mail มีข้อดีที่คือลดเวลาในการส่งเอกสาร
ลง เพราะผู้ส่งไม่ต้องเสียเวลาไปส่งเอง หรือรอไปรษณีย์ไปส่งให้ ผู้ส่งสามารถส่งเอกสารได้ตลอดไม่จ ากัดเวลา 
หรือระยะทางในการส่ง ในขณะที่ผู้อ่านก็สามารถเปิดอ่านเอกสารได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน สามารถส่งต่อกัน
ได้สะดวก และผู้ส่งสามารถส่งให้ผู้รับได้พร้อม ๆ กันหลายคนในเวลาเดียวกัน แต่ SMS ไม่สามารถแนบไฟล์
เอกสารอื่น ๆ ในการส่งได้ ในขณะที่ E-mail ส่งไฟล์ชนิดอื่นได้แต่อาจมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมา    

 การแจ้งเตือนผ่านไลน์ (Line Notify) คือ บริการที่ทางไลน์ได้เตรียมไว้ให้ในรูปแบบของ API ให้กับ
นักพัฒนาสามารถน าไปใช้ต่อยอดพัฒนาโปรเจคที่มีความต้องการส่งข้อความในการแจ้งเตือนเข้าไปยังกลุ่ม 
หรือบัญชีส่วนตัวได้ [6] ในปี 2565 LINE ประเทศไทย ให้บริการครบ 10 ปี มีจ านวนผู้ใช้งานมากกว่า 50 ล้าน
คน มากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนประชากรไทย ถือเป็นตัวช่วยเชื่อมต่อผู้คนในประเทศผ่านฟีเจอร์ต่าง ๆ และ
อ านวยความสะดวกในการสื่อสารช่วงวิกฤตโรค COVID-19 ระบาด จากการส ารวจตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 
LINE Official Account มียอดใช้งานเพ่ิมขึ้นเป็น 5 ล้านบัญชี เพ่ิมขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน [7] และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกองค์กรใช้ไลน์เป็นหนึ่งในช่องทางของการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
และมีการเปิดรับข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์อยู่ตลอดเวลา 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบบแจ้งเตือนการจัดการสินค้าวัคซีนโควิด-19 ดังนี้ 
อิมรอน แวมง และ คณะ [8] พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขอใช้บริการถ่ายส าเนาเอกสารทางวิชาการร่วมกับการ
แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์: กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา เป็นระบบที่สามารถท างานได้ในทุกแพลตฟอร์มและไม่จ ากัดอุปกรณ์ อ านวยสะดวกให้กับคณาจารย์

สามารถขอใช้บริการถ่ายส าเนาได้จากทุกที่ทุกเวลา และสามารถติดตามเอกสารผ่านระบบได้ตลอดเวลา 
สาวิตรี  วงษ์นุ่ น  [9] การประยุกต์ รูปแบบ ICT แจ้ งเตือนสารสนเทศด้ วยเทคนิ ค Line notify API                
ในสถานการณ์ COVID-19 มีหลักการท างาน 3 ส่วน ได้แก่ การรับค่าข้อมูล การประมวลผลเพ่ือการส่งค่า
ข้อมูลและการแสดงผลสารสนเทศไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยออกแบบหลักการท างานเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
โปรแกรมที่ พัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP และฟอร์มรับค่าส าเร็จรูปเพ่ือส่งสารสนเทศอัตโนมัติเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือประยุกต์รูปแบบการสื่อสาร ICT แจ้งเตือนสารสนเทศด้วยเทคนิค Line Notify API     
ใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศองค์กรเพ่ือแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลในสถานการณ์ COVID -19 ผลการ
ประเมินการใช้งานระบบแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ ด้านการออกแบบ และด้านขั้นตอน
การใช้งาน ไตรภพ และ แก้วใจ [10] การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสรา      
ได้วิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้าให้จัดการเก็บข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ โดยเครื่องมือที่
ใช้ในการพัฒนาคือโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 เป็นภาษาในการพัฒนา และใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจัดเก็บข้อมูลโดยการจัดการข้อมูลสินค้า การรับสินค้าเข้า
คลังสินค้า การขายสินค้า รวมทั้งการออกรายงานการขายประจ าวัน และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
ระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การน าระบบงานนี้เข้ามา
ช่วยการจัดการข้อมูลสินค้า ท าให้การตรวจสอบฐานข้อมูลสินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นย า และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กมลลักษณ์ และคณะ [11] ระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้านโลหะภัณฑ์ 
กรณีศึกษา ร้าน ส.โลหะภัณฑ์ ได้พัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้านโลหะภัณฑ์ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย
ใช้ภาษา Microsoft Visual Basic 2010 และฐานข้อมูลที่ใช้จัดการคือ Microsoft SQL Server 2008 โดยมี
การติดตั้งระบบแบบ Client/Server ซ่ึงง่ายตอ่การพัฒนา การติดต้ัง และการบ ารุงรักษา  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า 1) ปัญหาในการออกแบบระบบในขั้นตอนแรก ซึ่งมีการ
ออกแบบระบบไว้ไม่ครอบคลุมและมีความละเอียดไม่พอ ดังนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการท าโปรแกรมท าให้เกิดปัญหา
ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล 2) ความถี่ในการส่งข้อมูลที่มากเกินไป ส่งผลต่อผู้ใช้งานเป็นการรบกวนการ
ท างาน หรือมองว่าเป็นข้อความที่ไม่จ าเป็นเนื่องจากข้อความที่ส่งไปยังไม่สมบูรณ์ 3) โปรแกรมมีปัญหาในเรื่อง
ภาษา SQL ที่ต้องการให้แสดงผลในหน้าจอการท างานของการรับสินค้าเข้าคลัง 4) ปัญหาด้านข้อจ ากัดของ
การค้นหาพยัญชนะไทยเกิดจากการแปลง Unicode แต่ละตัวไม่เหมือนกัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูลผ่าน 
    แอปพลิเคชันไลน์ 

2. เพ่ือช่วยตรวจสอบจ านวนข้อมูลรายละเอียดวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 
3. เพ่ือศึกษาระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
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อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
1. เครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือโปรแกรม  Microsoft visual studio 2019 ในการพัฒนาและ

การใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลคือโปรแกรม Microsoft SQL Server 2018 ในการจัดเก็บข้อมูล โดยภาษาที่ใช้
เขียน C# บน Platform Windows form application และบัญชีไลน์ ใช้ส าหรับการแจ้งเตือน 

2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ มีดังนี ้
2.1 ศึกษาระบบงาน และออกแบบระบบงาน คือ การวิเคราะห์ระบบ : เป็นขั้นตอนของการรวบรวม

ความต้องการของผู้ใช้ระบบ ก าหนดขอบเขตงานตามกลุ่มผู้ใช้งานระบบ  
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูล : จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มเอกสารสร้างเป็นไฟล์ excel และท าการเก็บ

ข้อมูลขึ้นระบบ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูล
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

2.3 จัดท าระบบงานที่ออกแบบไว้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
 

2.3.1 ผลการวิเคราะห์ระบบ 
จากภาพที่ 1 เป็นการแสดงการท างานระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูลผ่าน        

แอปพลิเคชันไลน์ เมื่อมีบริษัทจัดส่งวัคซีนโควิด-19 จากที่องค์กรเภสัชกรรมได้มีการสั่งซื้อวัคซีนเข้ามายัง
หน่วยงาน และพนักงานขององค์การเภสัชกรรมก็จะท าการกรอกข้อมูลรับเข้าระบบการจัดการวัคซีนโควิด-19 
และบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล จากนั้นระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ไปยังผู้บริหารหรือหัวหน้า
งานขององค์การเภสัชกรรม ระบบการจัดการวัคซีนโควิด-19 จะแสดงรายการ จ านวน และยอดคงคลังของ
รายการนั้น ๆ ด้วย และเมื่อมีการเบิกสินค้าวัคซีนโควิค-19 ออกจากสต๊อกเพ่ือจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ไปทาง
โรงพยาบาลแม่ข่าย ระบบการจัดการวัคซีนโควิด-19 ก็จะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ให้ทางโรงพยาบาล
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อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
1. เครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือโปรแกรม  Microsoft visual studio 2019 ในการพัฒนาและ

การใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลคือโปรแกรม Microsoft SQL Server 2018 ในการจัดเก็บข้อมูล โดยภาษาที่ใช้
เขียน C# บน Platform Windows form application และบัญชีไลน์ ใช้ส าหรับการแจ้งเตือน 

2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ มีดังนี ้
2.1 ศึกษาระบบงาน และออกแบบระบบงาน คือ การวิเคราะห์ระบบ : เป็นข้ันตอนของการรวบรวม

ความต้องการของผู้ใช้ระบบ ก าหนดขอบเขตงานตามกลุ่มผู้ใช้งานระบบ  
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูล : จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มเอกสารสร้างเป็นไฟล์ excel และท าการเก็บ

ข้อมูลขึ้นระบบ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูล
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

2.3 จัดท าระบบงานที่ออกแบบไว้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
 

2.3.1 ผลการวิเคราะห์ระบบ 
จากภาพที่ 1 เป็นการแสดงการท างานระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูลผ่าน        

แอปพลิเคชันไลน์ เมื่อมีบริษัทจัดส่งวัคซีนโควิด-19 จากที่องค์กรเภสัชกรรมได้มีการสั่งซื้อวัคซีนเข้ามายัง
หน่วยงาน และพนักงานขององค์การเภสัชกรรมก็จะท าการกรอกข้อมูลรับเข้าระบบการจัดการวัคซีนโควิด-19 
และบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล จากนั้นระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ไปยังผู้บริหารหรือหัวหน้า
งานขององค์การเภสัชกรรม ระบบการจัดการวัคซีนโควิด-19 จะแสดงรายการ จ านวน และยอดคงคลังของ
รายการนั้น ๆ ด้วย และเมื่อมีการเบิกสินค้าวัคซีนโควิค-19 ออกจากสต๊อกเพ่ือจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ไปทาง
โรงพยาบาลแม่ข่าย ระบบการจัดการวัคซีนโควิด-19 ก็จะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ให้ทางโรงพยาบาล

แม่ข่ายและองค์การเภสัชกรรมด้วย และหากสินค้าวัคซีนโควิค-19 นั้นใกล้จะหมด ระบบจะแจ้งเตือนสินค้า
วัคซีนโควิค-19 ที่เบิกออกผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกรับสินค้าวัคซีนโควิด-19 
องค์การเภสัชกรรม เพ่ือประเมินและท าการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 เป็นขั้นตอนต่อไป 

 
2.4 ผลการพัฒนาระบบ และการทดสอบ 

 

  
     ก. เข้าสู่ระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19         ข. หน้าหลักระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 

 

ภาพที่ 2 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 

จากภาพที่ 2 ก. คือ หน้าจอเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับภาพที่ 2 ข. หน้าหลักของ
โปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลสินค้า, สินค้าคงคลัง, รายการ และการตั้งค่า ซึ่งข้อมูลสินค้าประกอบ
ไปด้วย เพ่ิมรายการสินค้า, แก้ไขรายการสินค้า, เพ่ิมบริษัทสินค้า, ยอดวัคซีนโควิด-19 คงคลัง เมื่อกดรายการ
เพ่ิมรายการสินค้า เพ่ือเพ่ิมสินค้าเข้าระบบ ระบบจัดการวัคซีนโควิด-19 จะท าการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 
ระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และแสดงรายละเอียดของรายการสินค้าที่เพ่ิมเข้าใหม่ดังภาพที ่3 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

ก. รายการเพ่ิมวัคซีนโควิด-19                   ข. การแจ้งเตือนเพ่ิมวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
 

ภาพที่ 3 เพ่ิมสินค้าวัคซีนโควิด-19 และการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
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ภาพที่ 4 ระบบแก้ไขสินค้าวัคซีนโควิด-19 
 

 จากภาพที่ 4 เมนูแก้ไขสินค้า เมื่อผู้ใช้งานต้องการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลของสินค้าท่ีอยู่ในระบบ
ฐานข้อมูล ซ่ึงสามารถแก้ไข ชื่อสินค้า บาร์โค้ด หน่วยสินค้า ราคา และประเภทสินค้าได้ตามต้องการ 
 
 
 

 
ก. รับวัคซีนโควิด-19                                   ข. ใบบันทึกรับวัคซีนโควิด-19                                       
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ภาพที่ 4 ระบบแก้ไขสินค้าวัคซีนโควิด-19 
 

 จากภาพที่ 4 เมนูแก้ไขสินค้า เมื่อผู้ใช้งานต้องการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลของสินค้าท่ีอยู่ในระบบ
ฐานข้อมูล ซ่ึงสามารถแก้ไข ชื่อสินค้า บาร์โค้ด หน่วยสินค้า ราคา และประเภทสินค้าได้ตามต้องการ 
 
 
 

 
ก. รับวัคซีนโควิด-19                                   ข. ใบบันทึกรับวัคซีนโควิด-19                                       

 
 ค. ระบบการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์เมื่อมกีารรับวัคซีนโควิด-19 

 
ภาพที่ 5 ระบบจัดการรับสินค้าวัคซีนโควิด-19 และการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

 
ภาพที่ 5 ก. เมื่อกดเมนูรับสินค้า ระบบจัดการสินค้าจะท าการบันทึกข้อมูลการรับสินค้าลงใน

ฐานข้อมูลรวมถึง สามารถสั่งพิมพ์รายงานการรับสินค้าได้ดังภาพที่ 5 ข. ใบบันทึกการรับสินค้า และภาพที่ 5 
ค. ระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ทโฟน ว่ามีการรับสินค้าและแสดงรายละเอียดของรายการ
สินค้าท่ีรับสินค้าเข้าใหม่ ประกอบด้วย รหัสสินค้า ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ จ านวน หน่วยนับ และราคา  

 

 
              ก. เบิกวัคซีนโควิด-19                                  ข. ใบบันทึกเบิกวัคซีนโควิด-19 
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ค. ระบบการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์เมื่อมีการเบิกวัคซีนโควิด-19 

 
ภาพที่ 6 ระบบจัดการเบิกสินค้าวัคซีนโควิด-19 และการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

 
อีกทั้งภาพที่ 6 ก. เมื่อกดเมนูเบิกสินค้า ระบบจัดการสินค้าจะท าการบันทึกข้อมูลการเบิกสินค้าลงใน

ฐานข้อมูลรวมถึง สามารถสั่งพิมพ์รายงานการเบิกสินค้าได้ดังภาพที่ 6 ข. และภาพที่ 6 ค. ระบบจะแจ้งเตือน
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ว่ามีการเบิกสินค้าทีแ่สดงรหัสสินค้า ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ จ านวน หน่วยนับ และราคา  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยร้อยละ (𝑥𝑥𝑥𝑥) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) [9] โดยน าผลที่ได้เทียบกับ

เกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
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ค. ระบบการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์เมื่อมีการเบิกวัคซีนโควิด-19 

 
ภาพที่ 6 ระบบจัดการเบิกสินค้าวัคซีนโควิด-19 และการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

 
อีกทั้งภาพที่ 6 ก. เมื่อกดเมนูเบิกสินค้า ระบบจัดการสินค้าจะท าการบันทึกข้อมูลการเบิกสินค้าลงใน

ฐานข้อมูลรวมถึง สามารถสั่งพิมพ์รายงานการเบิกสินค้าได้ดังภาพที่ 6 ข. และภาพที่ 6 ค. ระบบจะแจ้งเตือน
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ว่ามีการเบิกสินค้าทีแ่สดงรหัสสินค้า ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ จ านวน หน่วยนับ และราคา  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยร้อยละ (𝑥𝑥𝑥𝑥) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) [9] โดยน าผลที่ได้เทียบกับ

เกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
 
 

2. ผลการประเมินคุณภาพ  
ระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ผู้วิจัยได้ประเมินคุณภาพ

จากผู้ใช้งานด้านพัฒนาระบบ ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาคอมพิวเตอร์ 
และ ผู้ ใช้งานของโรงพยาบาลแม่ข่าย จ านวน 25 ท่าน ประเมินคุณภาพของระบบจัดการคลังสินค้า            
วัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ มีผลการประเมิน ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19  

 

รายการ 
ผลการประเมิน 

𝑥𝑥𝑥 S.D. ระดับ 
1. ด้านตรงตามความต้องการ 3.84 0.85 ระดับมาก 
2. ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบ 3.96 0.79 ระดับมาก 
3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.12 0.73 ระดับมาก 
4. ด้านประสิทธิภาพ 4.00 0.65 ระดับมาก 
5. ด้านความปลอดภัยของระบบ 4.04 0.89 ระดับมาก 

ผลรวม 3.99 0.78 ระดับมาก 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการท างานของระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 และแจ้ง
ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥 = 3.99 , S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณารายการพบว่า 
ด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (𝑥𝑥𝑥 = 4.12 , S.D. = 0.73) อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ ด้านความปลอดภัยของระบบ (𝑥𝑥𝑥 = 4.04 , S.D. = 0.89) อยู่ในระดับมาก 

 
3. อภิปรายผลการวิจัย 
ระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สามารถท างานได้ตาม

วัตถุประสงค์ ในการช่วยบริหารจัดการการกระจายสินค้าวัคซีนโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายได้รวดเร็ว 
เนื่องจากมีระบบการจัดการเก็บข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ และมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการรับสินค้า                
วัคซีนโควิค-19 เข้า-ออกสต๊อก ลดขั้นตอนการด าเนินงานรวมถึงได้รับข้อมูลรายการ จ านวน และยอดคงคลัง      
จึงเพ่ิมความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยโรงพยาบาลแม่ข่ายสามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบพบว่า
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สรุปผลการวิจัย 
การประเมินคุณภาพระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ที่

พัฒนาขึ้นโดยผู้ใช้งานด้านการพัฒนาระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 3.99, S.D. = 0.78) และมีการ
ประเมินด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ อยู่ในระดั บมาก (𝑥𝑥𝑥𝑥 = 4.12, S.D. = 0.73) ทั้งนี้
เนื่องจากระบบจัดการคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 และแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สามารถแจ้งเตือนได้จาก
ทุกที่ ทุกเวลา ทุกแพลตฟอร์ม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และในส่วนของการแจ้งเตือนผ่าน               
แอปพลิเคชันไลน์ที่ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ท าให้ผู้ใช้แต่ละกลุ่มท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

พัฒนาระบบติดตามคลังสินค้าวัคซีนโควิด -19 ด้วยแอปพลิเคชันไลน์  จากซอฟต์แวร์ให้ เป็น           
เว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในปัจจุบัน และปรับเปลี่ยนเครื่องมือวิจัยให้ทันสมัยมาก
ขึ้น รวมถึงพัฒนาต่อให้โรงพยาบาลแม่ข่ายสามารถเพ่ิมข้อมูลเพ่ือสอบถามสถานะปัจจุบันต่าง ๆ ผ่าน          
แอปพลิเคชันไลน์ จะท าให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ  

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านสวัสดิการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบติการ จุฬาลากรณ์มหาวิทยาลัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 360 คน เครื่องมือ                
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test หรือ One Way 
ANOVA ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ปัจจัยด้านสวัสดิการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่า ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความพึงพอใจในสวัสดิการในองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลาง    
(.536) กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับความสัมพันธ์ปัจจัยความพึงพอใจในสวัสดิการในองค์กรของ
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือควรพิจารณาให้มีนโยบายที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติ 
เช่น ทุนส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือทุน
สนับสนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมฝึกอบรม การศึกษาดูงานของบุคลากร ให้มากขึ้น รวมทั้ง จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย มีการจัดสถานที่ส าหรับออกก าลังกายและเล่นกีฬา การเบิกค่ารักษาพยาบาล การตรวจ
สุขภาพประจ า กิจกรรมการนันทนาการ นโยบายส่งเสริม เรื่ องเงินออมในวัยเกษียณ เนื่องจากพนักงาน
มหาวิทยาลัย ไม่มีเงินบ าเหน็จ บ านาญ เหมือนข้าราชการ โครงการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยและเอนกประสงค์กับ
ธนาคารต่างๆ ซ่ืงการพัฒนานโยบาย ด้านสวัสดิการต่างๆ เหล่านี้ อาจท าให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสุขภาพที่ดี มีศักยภาพท่ีพร้อม และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
 
ค าส าคัญ :  สวัสดิการ/ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน/ พนักงานมหาวิทยาลัย 
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Abstract 
 

 This research aims to analyze the satisfaction of Chulalongkorn University’s administrative 
employees on the fringe benefits and the effect it has on their efficiency at work. The data was 
collected by using a questionnaire, taken by 3 6 0  university employees, sampling by using the 
Accidental Sampling method. The statistical analysis values used in this research are mathematical 
mean, standard deviation, T-Test, F-Test (One Way ANOVA), Pearson product-moment correlation 
coefficient, and Scheffé's method for pairwise comparison. 
 The research found that: 

 1 .  Some benefits correlate to work efficiency. Chulalongkorn University’s administrative 
employees’ responses show a positive correlation between educational benefit and work 
efficiency at a positive-medium level (.536 )  with a statistical significant value at .01 .  Health, 
economical and societal, and recreational benefits are at the positive-low level (.207, .264, .298 
respectively) with statistical significant value at .01. 

 2. Guidelines for developing and changing the Fringe Benefits of University’s Administrative 
employee, Chulalongkorn University is to consider having a policy that promotes education for 
university employees such as scholarships to promote further studies at the master's level and 
Ph.D. in the country and abroad or research funding. Scholarships to support training participation 
Study to see the work of staff more. Including organizing activities to promote health, Routine 
health checks, Recreational activities, Promotion Policy About savings in retirement because 
University’s Administrative employee no pension like a civil servant. Loan project to buy housing 
and multi-purpose with various banks.  Which policy development These welfare may make 
Chulalongkorn University’s administrative employees have a good health have potential and 
happy to work 

 

Keywords : Fringe Benefits/ Work Efficiency/ University’s Administrative Employee 
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Keywords : Fringe Benefits/ Work Efficiency/ University’s Administrative Employee 

บทน า 

 การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นองค์การในหน่วยงานราชการหรือเอกชนต่างมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่ต้องการ                 
ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และพัฒนาอยู่เสมอองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
บริหารงาน คือ ทรัพยากรมนุษย์  เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ซึ่งในบรรดาเหล่านี้  “ทรัพยากรมนุษย์” 
เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีค่าในองค์การ มีหน้าที่ปฏิบัติ เ พ่ือให้ เกิดผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น                                  
การเห็นความส าคัญและคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ โดยการเพ่ิมพูน ความรู้ความสามารถ ความช านาญและ                   
ให้ประสบการณ์ใหม่ๆ ย่อมส่งผลให้ทรัพยากรมนุษย์นั้นๆเกิดความกระตือรือร้นอันเป็นผลให้การ ท างาน                          
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (พยอม วงศ์สารศรี , 2542, หน้า3) นอกจากนั้นแล้วความพึงพอใจของพนักงานที่มี                        
ต่อนโยบายการบริหารงานขององค์กร โอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงาน และความผูกพันต่อองค์กรยังมีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ท าให้งานมีประสิทธิภาพอีกด้วย (เสาวลักษณ์ สุวรรณสว่าง, 2550) 

 สวัสดิการถือเป็นผลตอบแทนชนิดหนึ่งที่บุคลากรในองค์กรต้องได้เพ่ิมเติมจากค่าตอบแทนพ้ืนฐาน เช่น               
ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม การมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่และเหมาะสม มีชั่วโมงการท างานเหมาะสม 
รวมทั้งหัวหน้าที่ดี (จตุรงค์ เตชะก าพู, 2535) ซึ่งเป็นมาตรการที่ส าคัญและจ าเป็นที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ                  
การผลิตบุคลากร สร้างขวัญ ก าลังใจ สร้างความจงรักภักดีเพ่ือลดความเข้า -ออกงาน การขาดงาน และลดปัญหา
ข้อขัดแย้งในองค์การ (คณะสังคมสงเคราะห์ สาขาสวัสดิการแรงงาน, 2527) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดว่าให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศที่มีความพร้อมและศักยภาพ                  
ในหลายๆด้าน โดยมีภารกิจหลักที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวดที่ 1 
มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                   
มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐานขึ้น เพ่ือเป็นอนุสาวรีย์สมพระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีวัตถุประสงค์ที่จะบุกเบิก แสวงหาและเป็นคลังความรู้ 
ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย เป็นแหล่งรวมสติ ปัญญา 
และบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งสืบสานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยมีคุณธรรมก ากับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม ใฝ่รู้ กอปรด้วยวิจารณญาณ                 
จิตใจเสียสละ และความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม” 

 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จาก กระทรวงศึกษาธิการ                    
ในปี พ.ศ. 2552 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีมากจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) และเป็นมหาวิทยาลัย                    
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยภาคพ้ืนแปซิฟิก (APRU) โดยจุฬาลงกรณ์             
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มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก ดังนี้ 1. สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทันสมัย มีจิตสาธารณะ 
และมีความเป็นผู้น า 2.บุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจัย                       
3. สร้างผลงานวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ 4. น าความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทย
อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นการวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 – 2563 ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการ
ยกระดับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สามารถ บรรลุวิสัยทัศน์ได้ โดยมีองค์ประกอบส าคัญคือ 4. ยุทธศาสตร์หลัก             
ที่พร้อมขับเคลื่อนได้จริง ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างคน (Human Capital) คือ บัณฑิตจุฬาฯที่มีศักยภาพและ
เป็นพลเมืองที่คุณค่าของสังคม  รวมทั้งประชาคมจุฬาฯ เป็นสังคมที่สร้างสรรค์ มีสุขภาวะพร้อมที่จะท างานอย่าง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม (knowledge & 
Innovation) คือการสร้างงานวิจัยและวิชาการที่ชี้น า ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทย และสังคมโลก มีระบบนิเวศ
นวัตกรรมที่รองรับการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ มีการบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนให้มีความ
โปร่งใสคล่องตัวมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมไทย (Local Transformation)                
คือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก้าวไกลในสังคมโลก (Global Benchmarking) 
คือต้องที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

  เดิมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบราชการ สังกัด
ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จนกระทั้งปี พ.ศ. 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงสถานะ 
เป็น สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ แต่ยังคงได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพ่ือใช้
จ่ายตามความจ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือประกันคุณภาพทางการศึกษา 
และยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายระเบียบของระบบราชการเช่นเดิม ซึ่งท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน                 
มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบ่งบุคลากรเป็น 2 สายงาน คือ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ                     
และยังแบ่งประเภทของบุคลากร เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1.ข้าราชการ 2.พนักงานมหาวิทยาลัย 3.ลูกจ้างประจ า 
และ 4.ลูกจ้างชั่วคราว (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561) 

 นอกจากการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปหลังจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วนั้น สิ่งที่หนึ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นก็คือ สวัสดิการ โดยสวัสดิการของบุคลากรที่ไม่ใช่ประเภทข้าราชการจะได้รับ คือ สิทธิ
ประกันสังคม, ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม, เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุสืบเนื่องจากการท างานแก่
พนักงานมหาวิทยาลัย, การตรวจสุขภาพประจ าปี, กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพบุคลากร , กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ, เงินกู้เคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัย , เงินกู้ธนาคารเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยและอเนกประสงค์ , หอพัก
บุคลากร, สวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตร, สวัสดิการงานศพ, ฌาปนกิจสงเคราะห์ส าหรับบุคลากรและคู่สมรส 
(ช.พ.ค.-ช.พ.ส.) เป็นต้น 
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ที่พร้อมขับเคลื่อนได้จริง ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างคน (Human Capital) คือ บัณฑิตจุฬาฯที่มีศักยภาพและ
เป็นพลเมืองที่คุณค่าของสังคม  รวมทั้งประชาคมจุฬาฯ เป็นสังคมที่สร้างสรรค์ มีสุขภาวะพร้อมที่จะท างานอย่าง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม (knowledge & 
Innovation) คือการสร้างงานวิจัยและวิชาการที่ชี้น า ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทย และสังคมโลก มีระบบนิเวศ
นวัตกรรมที่รองรับการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ มีการบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนให้มีความ
โปร่งใสคล่องตัวมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมไทย (Local Transformation)                
คือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก้าวไกลในสังคมโลก (Global Benchmarking) 
คือต้องที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

  เดิมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบราชการ สังกัด
ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จนกระทั้งปี พ.ศ. 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงสถานะ 
เป็น สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ แต่ยังคงได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพ่ือใช้
จ่ายตามความจ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือประกันคุณภาพทางการศึกษา 
และยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายระเบียบของระบบราชการเช่นเดิม ซึ่งท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน                 
มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบ่งบุคลากรเป็น 2 สายงาน คือ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ                     
และยังแบ่งประเภทของบุคลากร เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1.ข้าราชการ 2.พนักงานมหาวิทยาลัย 3.ลูกจ้างประจ า 
และ 4.ลูกจ้างชั่วคราว (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561) 

 นอกจากการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปหลังจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วนั้น สิ่งที่หนึ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นก็คือ สวัสดิการ โดยสวัสดิการของบุคลากรที่ไม่ใช่ประเภทข้าราชการจะได้รับ คือ สิทธิ
ประกันสังคม, ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม, เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุสืบเนื่องจากการท างานแก่
พนักงานมหาวิทยาลัย, การตรวจสุขภาพประจ าปี, กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพบุคลากร , กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ, เงินกู้เคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัย , เงินกู้ธนาคารเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยและอเนกประสงค์ , หอพัก
บุคลากร, สวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตร, สวัสดิการงานศพ, ฌาปนกิจสงเคราะห์ส าหรับบุคลากรและคู่สมรส 
(ช.พ.ค.-ช.พ.ส.) เป็นต้น 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพ่ือต้องการทราบระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อสวัสดิการขององค์กรที่จัดสรรให้กับบุคลากรทุกคน อีกทั้งยังต้องการศึกษาถึงลักษณะประชากรที่
แตกต่างกันจะมีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกันหรือไม่ รวมทั้งวิเคราะห์ว่าความพึงพอใจในสวัสดิการจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร และต้องการน าผลการศึกษานี้มาพัฒนานโยบายการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านสวัสดิการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย               
สายปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย                      
สายปฏิบติการ จุฬาลากรณ์มหาวิทยาลัย 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ านวน 3,615 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่นับได้ โดยจะค านวณกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นตัวแทนประชากรโดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973) โดยที่ผู้ศึกษาได้ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริง จึงได้น าสูตรนี้มาใช้ในการค านวณ โดย
กลุ่มตัวอย่างท่ีค านวณได้ 360 คน โดยจะจ าแนกตามจ านวนของประชากรแต่ละคณะในการท าแบบสอบถาม 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดสร้างขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ จากกรอบแนวคิดในการวิจัยที่มีประเด็นส าคัญทั้งหมด 3 ด้าน คือ 
ลักษณะประชากร ความพึงพอใจในสวัสดิการขององค์การ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากเหตุผลดังกล่าว
จึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้  

 ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากร 

 ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ มีองค์ประกอบ  4 ด้าน ได้แก่ 
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  1. ด้านเศรษฐกิจ 

  2. ด้านสุขภาพอนามัย 

  3. ด้านสันทนาการ 

  4. ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 

 ส่วนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ 

  1. คุณภาพของงาน 

  2. ปริมาณงาน 

  3. เวลา  

  4. ค่าใช้จ่าย 

 โดยค าถามตอนที่ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรวัด ตามหลักการของมาตราวัดที่มี  4 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก น้อย และน้อยที่สุด 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน                  
โดยผู้วิจัยได้มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยได้แนะน าตนเอง อธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษา และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
กับบุคลากรสายปฏิบัติการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 2. เมื่อบุคลากรบุคลากรสายปฏิบัติการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดี เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะให้
แบบสอบถามและอธิบายหัวข้อในแบบสอบถาม 

 3. เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าตอบ
ในแบบสอบถาม หากพบว่าค าตอบมีไม่ครบถ้วนผู้วิจัยจะซักถามเพ่ิมเติมจนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์                       
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ และมา
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จทางสถิติโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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  1. ด้านเศรษฐกิจ 

  2. ด้านสุขภาพอนามัย 

  3. ด้านสันทนาการ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน                  
โดยผู้วิจัยได้มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยได้แนะน าตนเอง อธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษา และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
กับบุคลากรสายปฏิบัติการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 2. เมื่อบุคลากรบุคลากรสายปฏิบัติการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดี เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะให้
แบบสอบถามและอธิบายหัวข้อในแบบสอบถาม 

 3. เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าตอบ
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ และมา
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จทางสถิติโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ค่าจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ส่วนการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างในลักษณะประชากรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ t-test ส าหรับตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และ
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ส าหรับตัวแปรอิสระท่ีมีตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป  

 3. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน ใช้ทดสอบสมมติฐาน ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในสวัสดิการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ด้วยค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
เมื่อพบความแตกต่างใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) 

 4. วิเคราะห์เกณฑ์ผลความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก าหนดเกณฑ์
การแปลความหมาย 5 ระดับ ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 :144) 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่า .81 ขึ้นไป  มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าระหว่าง .61-.80 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าระหว่าง .41-.60 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าระหว่าง .20-.40 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าต่ ากว่า .20  มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. ปัจจัยด้านสวัสดิการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่า ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความพึงพอใจในสวัสดิการในองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลาง    
(.536) กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับความสัมพันธ์ปัจจัยความพึงพอใจในสวัสดิการในองค์กรของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
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และนันทนาการ  มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับค่อนข้างต่ า (.207 , .264, .298 ตามล าดับ) กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลียว ไชยเชษฐ์ (2558) การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการวิจับพบว่า การจัด
สวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และสวัสดิการที่ไม่ได้รับการจัดสรร มีผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
ตัวแปรอิสระ คือ สวัสดิการที่ไม่ได้รับการจัดสรรและการจัดสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต                 
ศรีราชา มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับมาก (R = .821) และการจัด
สวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตศรีราชา สามารถอธิบายความแปรผันที่ เกิด
ขึ้นกับประสิทธิภาพในการท างาน ได้ร้อยละ 67.40 (R2 = .674 อีกร้อยละ 32.60 เป็นผลมาจากตัวแปรอ่ืน ๆ             
ที่ไมไ่ด้ศึกษา 

 2. แนวทางในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบติการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือควรพิจารณาให้มีนโยบายที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติ 
เช่น ทุนส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือทุน
สนับสนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมฝึกอบรม การศึกษาดูงานของบุคลากร ให้มากขึ้น รวมทั้ง จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย มีการจัดสถานที่ส าหรับออกก าลังกายและเล่นกีฬา การเบิกค่ารักษาพยาบาล การตรวจ
สุขภาพประจ า กิจกรรมการนันทนาการ นโยบายส่งเสริม เรื่องเงินออมในวัยเกษียณ เนื่องจากหนักงาน
มหาวิทยาลัย ไม่มีเงินบ าเหน็จ บ านาญ เหมือนข้าราชการ โครงการก็ยืมเงินเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยและเอนกประสงค์กับ
ธนาคารต่างๆ ซ่ืงการพัฒนานโยบาย ด้านสวัสดิการต่างๆ เหล่านี้ อาจท าให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
จุฬาลงณ์กรณ์มหาวิทยาลัย มีสุขภาพที่ดี มีศักยภาพท่ีพร้อม และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. นโยบายด้านการส่งเสริมความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเน้นการพิจารณา ด้านการพัฒนาส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรส่งเสริมด้านทุนวิจัย ทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาบุตร
ทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการทุนเพ่ือการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของบุคลากร  ส าหรับด้าน
เศรษฐกิจ ควรมีนโยบายส่งเสริมเรื่องเงินออมเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยและอเนกประสงค์ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย มีการจัดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย การเบิกค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
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และนันทนาการ  มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับค่อนข้างต่ า (.207 , .264, .298 ตามล าดับ) กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลียว ไชยเชษฐ์ (2558) การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการวิจับพบว่า การจัด
สวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และสวัสดิการที่ไม่ได้รับการจัดสรร มีผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
ตัวแปรอิสระ คือ สวัสดิการที่ไม่ได้รับการจัดสรรและการจัดสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต                 
ศรีราชา มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับมาก (R = .821) และการจัด
สวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตศรีราชา สามารถอธิบายความแปรผันที่ เกิด
ขึ้นกับประสิทธิภาพในการท างาน ได้ร้อยละ 67.40 (R2 = .674 อีกร้อยละ 32.60 เป็นผลมาจากตัวแปรอ่ืน ๆ             
ที่ไมไ่ด้ศึกษา 

 2. แนวทางในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบติการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือควรพิจารณาให้มีนโยบายที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติ 
เช่น ทุนส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือทุน
สนับสนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมฝึกอบรม การศึกษาดูงานของบุคลากร ให้มากข้ึน รวมทั้ง จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย มีการจัดสถานที่ส าหรับออกก าลังกายและเล่นกีฬา การเบิกค่ารักษาพยาบาล การตรวจ
สุขภาพประจ า กิจกรรมการนันทนาการ นโยบายส่งเสริม เรื่องเงินออมในวัยเกษียณ เน่ืองจากหนักงาน
มหาวิทยาลัย ไม่มีเงินบ าเหน็จ บ านาญ เหมือนข้าราชการ โครงการก็ยืมเงินเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยและเอนกประสงค์กับ
ธนาคารต่างๆ ซื่งการพัฒนานโยบาย ด้านสวัสดิการต่างๆ เหล่านี้ อาจท าให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
จุฬาลงณ์กรณ์มหาวิทยาลัย มีสุขภาพที่ดี มีศักยภาพท่ีพร้อม และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. นโยบายด้านการส่งเสริมความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเน้นการพิจารณา ด้านการพัฒนาส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรส่งเสริมด้านทุนวิจัย ทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาบุตร
ทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการทุนเพ่ือการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของบุคลากร  ส าหรับด้าน
เศรษฐกิจ ควรมีนโยบายส่งเสริมเรื่องเงินออมเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยและอเนกประสงค์ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย มีการจัดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย การเบิกค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ

ประจ าปีและส่งเสริมด้านสังคมและนันทนาการ ซึ่งจะท าให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มีสุขภาพที่ดีและ
มีความสุขในการปฏิบัติงานต่อไป 

 2. ปัจจัยด้านสวัสดิการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่า ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความพึงพอใจในสวัสดิการในองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ             
ในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้น จุฬาลงกรณ์ควรมี
นโยบายส่งเสริมในด้านการศึกษาจัดให้มีทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เช่น ระดับมหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต  

 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

 ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจในสวัสดิการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ทราบความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และน าไปสู่การส่งเสริมสวัสดิการที่ตรงประเด็น 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ BRI กับแนวโน้มการวิจัยด้านภาษาไทยในประเทศจีน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) ศึกษาแนวโน้มการวิจัยด้านภาษาไทยในประเทศจีนนับตั้งแต่ช่วงปีค.ศ. 2013 ที่ประเทศจีนประกาศใช้
ยุทธศาสตร์ BRI และ 2) ศึกษาผลกระทบทางอ้อมจากยุทธศาตร์ฯ ที่ส่งผลต่อการวิจัยด้านภาษาไทยใน
ประเทศจีน จากศึกษาและรวบรวมบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษาไทยบนฐานข้อมูล CNKI ที่ตีพิมพ์
ในช่วงปีค.ศ. 2013-2020 โดยการก าหนดตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose Sampling) และคัดกรองข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจ านวน 309 บทความพบว่าตั้งแต่การผลักดันยุทธศาสตร์ BRI ในปีค.ศ. 2013 เป็นต้นมาบทความ
วิจัยด้านภาษาไทยมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หัวข้อการวิจัยประกอบไปด้วยงานวิจัยด้าน
ภาษาศาสตร์ การเรียนการสอนภาษาไทย การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาไทย การแปล และหลักสูตรภาษาไทย
ตามล าดับ ซ่ึงงานวิจัยส่วนใหญ่ตีพิมพ์จากมหาวิทยาลัยในมณฑลยูนนานและมณฑลกวางสี สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาภาษากลุ่มประเทศอาเซียนในระดับภูมิภาค และจ านวนหลักสูตร
ภาษาไทยที่เปิดในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง ๆ ที่เพ่ิมมากขึ้น สะท้อน
ให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ BRI ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายระดับภูมิภาคในด้านการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ภาษาไทย เป็นผลให้เกิดการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาษาไทยในระดับภูมิภาค ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผลงานวิจัยด้านภาษาไทยอีกด้วย   
 
ค าส าคัญ : ยุทธศาสตร์ BRI, ภาษาไทย, การวิจัย, นโยบายระดับภูมิภาค, ประเทศจีน 
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Abstract 
 

The purpose of the BRI Initiative and the tendency of Thai language research is to 1) 
Study the trend of Thai language research in China since the launch of the BRI strategy in 
2013, and 2) Study the indirect effects of the strategy which affect the Thai language 
research in China. From studying and collecting research articles related to the Thai language 
on the CNKI database published during 2013-2020 by defining a specific sample (Purpose 
Sampling) and screening relevant data of 309 articles found that since the BRI strategy push 
in 2013 until 2020, the research articles on the Thai language have significantly increased. 
The research topics include linguistic study, followed by Thai language teaching, Thai 
language-talented training, translation, and Thai language courses respectively. Most of the 
research was published by universities in Yunnan and Guangxi provinces. This is consistent 
with the policy of curricular development and language education in ASEAN countries at the 
regional level and the number of Thai language courses offered at universities and 
vocational colleges. This reflects that the BRI strategy directly impacts regional policies in the 
field of Talented development for Thai language specialists. The policies have resulted in 
the opening of a regional Thai language course. Both factors have an indirect impact on a 
noticeable increase in the amount of research on the Thai language in China.  
Keywords: BRI Initiative, Thai Language, Research, Regional Policy, China 
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บทน า 
การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีนเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1946 ที่มหาวิทยาลัย

ปักก่ิง (薄文泽, 2007, p. 79) จากนั้นจึงเริ่มเปิดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืนอีกหลายแห่ง หลังจากการประกาศใช้
ยุทธศาสตร์  BRI (Belt and Road Initiative) หรือที่ภาษาไทยเรียกว่า “หนึ่ งแถบหนึ่ งเส้นทาง” ซึ่ ง
ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยเสาหลัก 5 ด้านคือด้านนโยบาย โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและการค้า การเงิน 
และการเชื่อมโยงในระดับภาคประชาชน (National Development and Reform Commission, Ministry 
of Foreign Affairs, and Ministry of Commerce of the People's Republic of China, 2015) ซึ่งการ
จะเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ได้นั้น ทักษะทางภาษาถือเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องพัฒนาเป็น
อันดับแรก (虞挺、费菲, 2019) ความต้องการบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านภาษาของประเทศในกลุ่มเส้นทางจึง
เป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในกลุ่มประเทศ
เส้นทางสายไหมได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการเรียนการสอนภาษาไทยด้วย  

การเรียนการสอนภาษาไทยก็ยิ่งเป็นที่แพร่หลายและได้รับความสนใจในประเทศจีนมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในมณฑลที่มีอาณาเขตติดกับภูมิภาคอาเซียนอย่างมณฑลกวางสีและยูนนาน (จรัสศรี, 2019, หน้า 
101-105) การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยที่ เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้งานวิจัยทางด้านภาษาไทยใน
ประเทศจีนมีจ านวนที่ เพ่ิมมากขึ้นด้วย สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาบุคลากรผู้ เชี่ ยวชาญด้าน
ภาษาต่างประเทศในกลุ่มประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (张学强、张军历,2017)  

จากการส ารวจฐานข้อมูล CNKI (China National Knowledge Infrastructure) ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมผลงานบทความวิจัย วิชาการ งานประชุมวิชาการ หนังสือรายปี หนังสือพิมพ์ ข้อมูล
สถิติ และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่เขียนเป็นภาษาจีน เฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาไทย
ในเบื้องต้นพบว่าบทความชิ้นแรกท่ีเกี่ยวกับประเทศไทยบนฐานข้อมูล CNKI ตีพิมพ์ในปีค.ศ. 19811 เรื่อง “ว่า
ด้วยความสัมพันธ์ไทย-จีนโดยย่อ” 《中泰历史关系略伦》ของ เฉินปี้เซิง（陈碧笙）และนับตั้งแต่ปีค.ศ. 
2013 เป็นต้นมาจ านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยมีเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนมากเป็นผลงานที่
ตีพิมพ์จากมหาวิทยาลัยในมณฑลกวางสีและยูนนาน สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนภาษาไทยในระดับภูมิภาค และยังสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลจากยุทธศาสตร์ BRI ที่มีต่อการเรียน
การสอนรวมถึงการวิจัยด้านภาษาไทยในประเทศจีน  

การศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์ BRI กับแนวโน้มงานวิจัยด้านภาษาไทยในประเทศจีน  จึงช่วยให้เห็น
แนวโน้มและพัฒนาการของงานวิจัยด้านภาษาไทยในประเทศจีนนับตั้งแต่หลังจากการผลักดันยุทธศาสตร์ BRI 
ในปีค.ศ. 2013 เป็นต้นมา และท าให้เห็นผลกระทบทางอ้อมจากยุทธศาสตร์ BRI ที่มีต่อการวิจัยด้านภาษาไทย
ในประเทศจีนอีกด้วย   
วัตถุประสงค์การวิจัย 

                                                           
1 ฐานขอ้มูล CNKI เริม่เปิดใช้ในปีค.ศ. 1989 บทความที่ตีพิมพก์่อนปีทีเ่ปิดใช้บางส่วนถูกน าอัพโหลดเข้าสู่ฐานขอ้มูลในภายหลัง – ผู้วจิัย 
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การศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์ BRI กับแนวโน้มงานวิจัยด้านภาษาไทยในประเทศจีน  จึงช่วยให้เห็น
แนวโน้มและพัฒนาการของงานวิจัยด้านภาษาไทยในประเทศจีนนับตั้งแต่หลังจากการผลักดันยุทธศาสตร์ BRI 
ในปีค.ศ. 2013 เป็นต้นมา และท าให้เห็นผลกระทบทางอ้อมจากยุทธศาสตร์ BRI ที่มีต่อการวิจัยด้านภาษาไทย
ในประเทศจีนอีกด้วย   
วัตถุประสงค์การวิจัย 

                                                           
1 ฐานขอ้มูล CNKI เริม่เปิดใช้ในปีค.ศ. 1989 บทความที่ตีพิมพก์่อนปีทีเ่ปิดใช้บางส่วนถูกน าอัพโหลดเข้าสู่ฐานขอ้มูลในภายหลัง – ผู้วจิัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวโน้มการวิจัยด้านภาษาไทยในประเทศจีนระหว่างปีค.ศ. 2013-2020  
2. เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทางอ้อมจากยุทธศาสตร์ BRI ที่มีต่อการวิจัยด้านภาษาไทยในประเทศจีน  
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) กลุ่มผู้วิจัยก าหนดตัวอย่าง 
ขอบเขต การศึกษาและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายและสรุปผลไว้ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. การก าหนดกลุ่มตัวอย่างและขอบเขตข้อมูล  

1.1  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purpose Sampling) คัดเลือกเฉพาะ
บทความวิจัยด้านภาษาไทยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาจีนจ านวน 309 บทความในวารสารวิชาการบน
ฐานข้อมูล CNKI ตั้งแต่ปีค.ศ. 2013-2020  

1.2  ก าหนดขอบเขตการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยด้วยค าสืบค้นว่า “泰语” (ภาษาไทย) โดยศึกษาเฉพาะ
บทความวิจัยที่ได้หลังจากการคัดกรองข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 309 บทความ 

2. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2.1  ศึกษาและรวบรวมบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษาไทยบนฐานข้อมูล CNKI ที่ตีพิมพ์ในช่วงปี

ค.ศ. 2013-2020  
2.2  ศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ BRI  
2.3  ศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระดับภูมิภาคด้านการเรียนการสอนภาษาในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัยชิ้นนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะภาพรวม (Holistic View) โดยศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างจ านวนบทความด้านภาษาไทยที่เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ช่วงปีค.ศ. 2013-2020 บนฐานข้อมูล CNKI กับการ
ประกาศยุทธศาสตร์ BRI ของประเทศจีน โดยวิเคราะห์ใน 2 ประเด็นหลักดังนี้  

2.1  วิเคราะห์แนวโน้มอัตราการเติบโตของจ านวนบทความด้านภาษาไทยตั้งแต่ปีค.ศ. 2013-2020 ใน
ภาพรวม  

2.2  วิเคราะห์และเชื่อมโยงผลกระทบจากยุทธศาสตร์ BRI ที่มีต่องานวิจัยด้านภาษาไทย 
4. สรุปผลการวิจัย  
นิยามศัพท์เฉพาะ 

นิยามศัพท์เฉพาะในงานวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
บทความวิจัยด้านภาษาไทย หมายถึง บทความวิจัยที่ ปรากฎในฐานข้อมูล CNKI ที่เกี่ยวข้องกับ

ภาษาไทยทั้งด้านภาษาศาสตร์ ไวยากรณ์ ภาษาไทยเปรียบเทียบ การเรียนการสอนภาษาไทย การแปล และ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในแง่ของภาษา 

ยุทธศาสตร์ BRI หมายถึงยุทธศาสตร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนริเริ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่อยู่ในแถบเส้นทางสายไหม  
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ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) หมายถึง ผลกระทบที่มองจากแง่มุมของทิศทางที่สิ่งหนึ่งส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งหนึ่ง เป็นผลที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรง ผลกระทบทางอ้อมต่อจ านวนงานวิจัยด้านภาษาไทยที่บน
ฐานข้อมูล CNKI ตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 ถึงปีค.ศ. 2020 ซ่ึงเกิดข้ึนจากการผลักดันยุทธศาสตร์ BRI ของประเทศจีน  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัย 

1.1 ผลการรวบรวมข้อมูลบทความด้านภาษาไทยในฐานข้อมูล CNKI ช่วงปีค.ศ. 2013-2020  
จากการสืบค้นบทความวิจัยด้านภาษาไทยด้วยค าส าคัญว่า “ภาษาไทย”（泰语）บนฐานข้อมูล 

CNKI ในช่วงปีค.ศ. 2013-2020 โดยยังไม่ได้คัดกรองผลลัพธ์พบว่ามีบทความที่เกี่ยวข้องจ านวน 860 บทความ 
ดังภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 แสดงจ านวนบทความวิจัยด้านภาษาไทยจากค าสืบค้นว่า “ภาษาไทย” บนฐานข้อมูล CNKI 

ตลอดช่วงปีค.ศ. 2013-2020 
*ข้อมูลจาก: กลุ่มผู้วิจัย 

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเมื่อสืบค้นด้วยค าว่า “ภาษาไทย” โดยไม่ได้คัดกรองข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ออกพบว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 เป็นต้นมา จ านวนบทความที่แสดงผลบนฐานข้อมูล CNKI ส่วนใหญ่มีจ านวน
มากกว่า 100 เรื่องในแต่ละปี ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูลวิเคราะห์ที่ฐานข้อมูล CNKI แสดงผลพบว่าจ านวน
บทความด้านภาษาไทยตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 ที่ยุทธศาสตร์ BRI ผลักดันออกมานั้นเพ่ิมขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าอย่าง
เห็นได้ชัด ดังภาพที่ 2 
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ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) หมายถึง ผลกระทบที่มองจากแง่มุมของทิศทางที่สิ่งหนึ่งส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งหนึ่ง เป็นผลที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรง ผลกระทบทางอ้อมต่อจ านวนงานวิจัยด้านภาษาไทยที่บน
ฐานข้อมูล CNKI ตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 ถึงปีค.ศ. 2020 ซ่ึงเกิดข้ึนจากการผลักดันยุทธศาสตร์ BRI ของประเทศจีน  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัย 

1.1 ผลการรวบรวมข้อมูลบทความด้านภาษาไทยในฐานข้อมูล CNKI ช่วงปีค.ศ. 2013-2020  
จากการสืบค้นบทความวิจัยด้านภาษาไทยด้วยค าส าคัญว่า “ภาษาไทย”（泰语）บนฐานข้อมูล 

CNKI ในช่วงปีค.ศ. 2013-2020 โดยยังไม่ได้คัดกรองผลลัพธ์พบว่ามีบทความที่เกี่ยวข้องจ านวน 860 บทความ 
ดังภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 แสดงจ านวนบทความวิจัยด้านภาษาไทยจากค าสืบค้นว่า “ภาษาไทย” บนฐานข้อมูล CNKI 

ตลอดช่วงปีค.ศ. 2013-2020 
*ข้อมูลจาก: กลุ่มผู้วิจัย 

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเมื่อสืบค้นด้วยค าว่า “ภาษาไทย” โดยไม่ได้คัดกรองข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ออกพบว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 เป็นต้นมา จ านวนบทความที่แสดงผลบนฐานข้อมูล CNKI ส่วนใหญ่มีจ านวน
มากกว่า 100 เรื่องในแต่ละปี ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูลวิเคราะห์ที่ฐานข้อมูล CNKI แสดงผลพบว่าจ านวน
บทความด้านภาษาไทยตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 ที่ยุทธศาสตร์ BRI ผลักดันออกมานั้นเพ่ิมขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าอย่าง
เห็นได้ชัด ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แสดงจ านวนบทความด้านภาษาไทยบนฐานข้อมูลตั้งแต่ปีค.ศ. 1989-2021 จากการสืบค้นด้วย

ค าส าคัญว่า “ภาษาไทย” 
*ข้อมูลจาก: https://oversea-cnki-net.eu1.proxy.openathens.net/kns/defaultresult/index 

จากภาพที่ 2 เห็นได้ว่าจ านวนบทความด้านภาษาไทยบนฐานข้อมูล CNKI นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 เป็น
ต้นมาเห็นได้ว่างานวิจัยด้านภาษาไทยค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของจรัสศรี จิรภาส 
(2019, หน้า 106-107) ที่กล่าวถึงจ านวนหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาษาไทยในช่วงศตวรรษที่ 21 ที่เพ่ิม
มากขึ้นด้วย  

หลังจากคัดกรองเฉพาะข้อมูลที่เป็นบทความวิจัยด้านภาษาไทยพบว่ามีจ านวนบทความจ านวนทั้งสิ้น 
309 บทความดังภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3 จ านวนบทความด้านภาษาไทยหลังคัดกรองข้อมูลบนฐาน CNKI ในช่วงปีค.ศ. 2013-2020 

*ข้อมูลจาก: กลุ่มผู้วิจัย 
จากภาพที่ 3 เห็นได้ว่าจ านวนบทความด้านภาษาไทยหลังจากคัดกรองผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกมี

จ านวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนหนึ่งเพราะบทความบางส่วนเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับไทยศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น
ชาติพันธุ์ศึกษา ศึกษาศาสตร์ มานุษยวิทยา บางส่วนเป็นบทความภาษาอังกฤษที่  ขณะที่บางส่วนไม่มีความ
เกี่ยวข้องใด ๆ และบางส่วนเป็นข้อมูลซ้ ากับข้อมูลก่อนหน้า ซึ่งเมื่อคัดกรองออกไปท าให้เหลือบทความที่
เกี่ยวข้องเพียง 309 บทความ โดยแบ่งเป็นปีค.ศ. 2013 มีจ านวน 29 บทความ ปีค.ศ. 2014 มีจ านวน 27 
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บทความ ปีค.ศ. 2015 มีจ านวน 43 บทความ ปีค.ศ. 2016 มีจ านวน 56 บทความ ปีค.ศ. 2017 มีจ านวน 49 
บทความ ปีค.ศ. 2018 มีจ านวน 29 บทความ ปีค.ศ. 2019 มีจ านวน 42 บทความและปีค.ศ. 2020 มีจ านวน 
34 บทความ โดยบทความในช่วงปีค.ศ. 2013 และ 2014 พบค่อนข้างน้อย และในปีค.ศ. 2016 พบบทความ
มากที่สุด เมื่อเทียบกับปีค.ศ. 2013 จะมีอัตราการเพ่ิมข้ึนสูงถึง 93% 

หลังจากแบ่งประเภทบทความด้านภาษาไทยออกเป็นกลุ่มหัวข้อย่อยโดยจ าแนกตามสาขาของ
บทความพบว่างานวิจัยด้านภาษาไทยตลอดช่วง 8 ปีที่ผ่านมาเมื่อคิดเป็นจ านวนและอัตราส่วนในแต่ละ
ประเภทหัวข้อต่าง ๆ จะได้ข้อมูลดังภาพที่ 4  

 
ภาพที่ 4 บทความวิจัยด้านภาษาไทยตลอดปีค.ศ. 2013-2020 ตามกลุ่มหัวข้อวิจัย 

*ข้อมูลจาก: กลุ่มผู้วิจัย  

จากภาพที่ 4 ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มบทความด้านภาษาไทยตามหัวข้อวิจัยออกเป็น 5 ด้านคือ ภาษาศาสตร์ 
การแปล การเรียนการสอนภาษาไทย การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาไทย และหลักสูตรภาษาไทย โดยบทความ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษาศาสตร์มีจ านวน 160 บทความ ด้านการเรียนการสอนภาษาไทยมีจ านวน 111 
บทความ การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาไทยมีจ านวน 24 บทความ การแปลมี 13 บทความ และหลักสูตร
ภาษาไทยจ านวน 1 บทความตามล าดับ เม่ือพิจารณาจากอัตราส่วนของบทความด้านภาษาไทยในช่วงปี
ดังกล่าวเห็นได้ว่างานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ยังคงเป็นอัตราส่วนที่มากที่สุด ขณะที่ งานวิจัยด้านการเรียนการ
สอนภาษาไทยเริ่มมเีพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 51% และ 35.7% ตามล าดับ  

เมื่อน าข้อมูลข้างต้นมาเปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์ที่ฐานข้อมูล CNKI จัดท าขึ้น โดยพิจารณาจาก
หน่วยงานที่ตีพิมพ์บทความด้านภาษาไทยจะพบว่าตลอดช่วงปีค.ศ. 2013-2020 ที่ผ่านมา บทความด้าน
ภาษาไทยส่วนใหญ่ตีพิมพ์จากมหาวิทยาลัยในมณฑลกวางสีและยูนนาน ดังภาพที่ 5   
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บทความ ปีค.ศ. 2015 มีจ านวน 43 บทความ ปีค.ศ. 2016 มีจ านวน 56 บทความ ปีค.ศ. 2017 มีจ านวน 49 
บทความ ปีค.ศ. 2018 มีจ านวน 29 บทความ ปีค.ศ. 2019 มีจ านวน 42 บทความและปีค.ศ. 2020 มีจ านวน 
34 บทความ โดยบทความในช่วงปีค.ศ. 2013 และ 2014 พบค่อนข้างน้อย และในปีค.ศ. 2016 พบบทความ
มากที่สุด เมื่อเทียบกับปีค.ศ. 2013 จะมีอัตราการเพ่ิมข้ึนสูงถึง 93% 

หลังจากแบ่งประเภทบทความด้านภาษาไทยออกเป็นกลุ่มหัวข้อย่อยโดยจ าแนกตามสาขาของ
บทความพบว่างานวิจัยด้านภาษาไทยตลอดช่วง 8 ปีที่ผ่านมาเมื่อคิดเป็นจ านวนและอัตราส่วนในแต่ละ
ประเภทหัวข้อต่าง ๆ จะได้ข้อมูลดังภาพที่ 4  

 
ภาพที่ 4 บทความวิจัยด้านภาษาไทยตลอดปีค.ศ. 2013-2020 ตามกลุ่มหัวข้อวิจัย 

*ข้อมูลจาก: กลุ่มผู้วิจัย  

จากภาพที่ 4 ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มบทความด้านภาษาไทยตามหัวข้อวิจัยออกเป็น 5 ด้านคือ ภาษาศาสตร์ 
การแปล การเรียนการสอนภาษาไทย การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาไทย และหลักสูตรภาษาไทย โดยบทความ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษาศาสตร์มีจ านวน 160 บทความ ด้านการเรียนการสอนภาษาไทยมีจ านวน 111 
บทความ การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาไทยมีจ านวน 24 บทความ การแปลมี 13 บทความ และหลักสูตร
ภาษาไทยจ านวน 1 บทความตามล าดับ เม่ือพิจารณาจากอัตราส่วนของบทความด้านภาษาไทยในช่วงปี
ดังกล่าวเห็นได้ว่างานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ยังคงเป็นอัตราส่วนที่มากที่สุด ขณะที่ งานวิจัยด้านการเรียนการ
สอนภาษาไทยเริ่มมเีพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 51% และ 35.7% ตามล าดับ  

เมื่อน าข้อมูลข้างต้นมาเปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์ที่ฐานข้อมูล CNKI จัดท าขึ้น โดยพิจารณาจาก
หน่วยงานที่ตีพิมพ์บทความด้านภาษาไทยจะพบว่าตลอดช่วงปีค.ศ. 2013-2020 ที่ผ่านมา บทความด้าน
ภาษาไทยส่วนใหญ่ตีพิมพ์จากมหาวิทยาลัยในมณฑลกวางสีและยูนนาน ดังภาพที่ 5   

 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงมหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์บทความด้านภาษาไทยบนฐานข้อมูล CNKI 10 อันดับแรก 
ข้อมูลจาก: https://oversea-cnki-net.eu1.proxy.openathens.net/kns/defaultresult/index 

จากภาพที่ 5 เห็นได้ว่าหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์บทความด้านภาษาไทยบนฐานข้อมูล 
CNKI 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยในมณฑลกวางสีและยูนนาน  โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยใน
มณฑลกวางสีจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ Guangxi University for Nationalities, Guangxi University และ 
Guangxi University of Foreign University และ Baise University มหาวิทยาลัยในมณฑลยูนนานจ านวน 
4 แ ห่ ง  ได้ แ ก่  Yunnan Normal University, Yunnan Minzu University, Yuxi Normal University, 
Yunnan University ส่วนอีก 2 แห่งเป็นมหาวิทยาลัยในปักก่ิงคือ Minzu University of China และ Peking 
University  

ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่านับจากการผลักดันยุทธศาสตร์ BRI ในปีค.ศ. 2013 เป็นต้นมา รัฐบาล
จีนได้ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนทางด้านภาษาต่างประเทศของประเทศในกลุ่มแถบเส้นทาง ส่งผลให้
นโยบายในระดับภูมิภาคต้องปรับทิศทางให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว เมื่อมีการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น งานวิจัยก็เริ่มแพร่หลายและมีอัตราการเติบโตทีม่ากขึ้นด้วยเช่นกัน  

1.2  ผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ BRI และนโยบายระดับภูมิภาคด้านการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
หลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เสนอแนวคิดในการร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ “แถบเศรษฐกิจเส้นทาง

สายไหม” และ “เส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่  21” ในปีค.ศ. 2013 ประเทศจีนยังได้ประกาศ 
“วิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร่วมกันสร้างแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” และ “เส้นทางสายไหม
ทางทะเลศตวรรษที่  21” (Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 
21st-Century Maritime Silk Road) ขึ้นในปีค.ศ. 2015 โดยวางต าแหน่งมณฑลต่าง ๆ ของจีนให้สอดคล้อง
ต่อการผลักดันยุทธศาสตร์มากขึ้น ส่งผลให้มณฑลกวางสีและมณฑลยูนนาน สองมณฑลที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อ
กับประเภศในภูมิภาคอาเซียนได้ถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่ส าคัญส าหรับพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญภาษาอาเซียน 
ซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่รู้และเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย นอกจากนี้กลุ่มผู้วิจัยยังพบว่าก่อน
หน้าที่ประเทศจีนจะประกาศ “วิสัยทัศน์ฯ” ออกมา มณฑลที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศอาเซียน ต่าง
ก็ปรับตัวและประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าเพ่ือรองรับการพัฒนาด้านบุคลากรที่รู้ภาษาอาเซียน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  

ในเดือนสิงหาคมปีค.ศ. 2008 คณะกรรมาธิการมณฑลยูนนานและรัฐบาลมณฑลยูนนานได้มี 
“ประกาศว่าด้วยการปฏิรูปเชิงลึกในระบบการศึกษาระดับสูง (ประกาศมณฑลยูนนานฉบับที่ 17/2008)” โดย
ผลักดันให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดวิชาภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนและเอเชียใต้ให้กับนักเรียน
และนักศึกษาตามความเหมาะสม เพ่ือสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาท่ี 3  
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ถัดมาในปีค.ศ. 2012 รัฐบาลท้องถิ่นมณฑลยูนนานยังได้ออก “ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเร่งการพัฒนา
บุคลากรด้านภาษากลุ่มน้อย2ในระดับอุดมศึกษามณฑลยูนนาน” ขึ้น ส่งผลให้ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน 
รัฐบาลท้องถ่ินยูนนานได้จัดตั้งคณะกรรมการแนะแนวด้านการเรียนการสอนภาษากลุ่มน้อยของยูนนานขึ้น  
เพ่ือก ากับดูแลการเรียนการสอนภาษากลุ่มน้อยในระดับอุดมศึกษาของมณฑล (蔡榆芳, 2017)  
 หลังจากนั้นในปีค.ศ. 2021 ส านักงานศึกษาธิการประจ ามณฑลยูนนาน ได้ลงรายละเอียดในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศฯ โดยแบ่งรูปแบบของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาออกเป็น (1) 
แบบช านาญการ (2) แบบประยุกต์ (3) แบบควบรวม และ (4) แบบสมัยใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของเนื้องานในภาคส่วนที่เก่ียวข้องได้ดียิ่งขึ้น  
 นอกจากมณฑลยูนนานแล้ว ในมณฑลกวางสีก็มีการปรับตัวและออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการศึกษาเช่นกัน ในเดือนกันยายนปีค.ศ. 2010 ส านักงานศึกษาธิการประจ ามณฑลกวางสีได้ออก
ประกาศเรื่อง “แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและการบริการในมณฑลกวางสี (ระหว่างปี 
2010-2012)” ระบุข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาในโครงการความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้  (Pan Beibu-Gulf Economic Cooperation) โดยบูรณาการการศึกษา
องค์ความรู้ในด้านศาสตร์ต่าง ๆ ผนวกรวมกับวิชาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  
 นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับจ านวนหลักสูตรภาษาไทยในมณฑลยูนนาน
และกวางสีที่เปิดเพ่ิมขึ้นในช่วงหลังจากที่ยุทธศาสตร์ก าหนดออกมา จรัสศรี จิรภาส (2019, หน้า 101-105) 
ได้ส ารวจและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิของสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรภาษาไทยในช่วงศตวรรษที่  21 เป็น
ต้นมาพบว่า ตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 เป็นต้นมา มณฑลกวางสีมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีเปิดหลักสูตร
ภาษาไทยจ านวน 21 แห่ง และในระดับมัธยมอีก 2 แห่ง ขณะที่มณฑลยูนนานมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
อาชีวศึกษาท่ีเปิดหลักสูตรภาษาไทยจ านวน 33 แห่ง และโรงเรียนอีก 4 แห่ง 
 นอกจากประกาศด้าน “วิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร่วมกันสร้างแถบเศรษฐกิจเส้นทางสาย
ไหม” และการก าหนดให้มณฑลกวางสีและยูนนานเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ส าหรับอบรมบุคลากรที่
เชี่ ยวชาญด้านภาษาอาเซียนแล้ ว ในปีค.ศ. 2016 มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เจียงซู  (Jiangsu Normal 
University) ได้ออก “คู่มือภาษาและสภาวการณ์ของกลุ่มประเทศในแถบเส้นทางสายไหม” ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลภาษาที่ใช้ในกลุ่มประเทศตามแถบเส้นทาง วิเคราะห์สถานการณ์การเรียนการ
สอนภาษาในกลุ่มประเทศตามแถบเส้นทาง และสภาพการณ์โดยทั่วไปของประเทศนั้น ๆ เพ่ือท าเป็นคู่มือ
ส าหรับให้ข้อมูลเบื้องต้น และชี้ให้เห็นว่ามีกลุ่มภาษาใดบ้างที่ยังไม่มีการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศจีน คู่มือดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่รู้ภาษาในกลุ่มประเทศในแถบ
เส้นทางของจีนเป็นอย่างดี  

                                                           
2 ภาษาไทยจัดอยู่ใน “ภาษากลุม่นอ้ย” หรอืกลุ่มภาษาที่อยู่นอกเหนอืกลุม่ภาษาทางการของ UNESCO ซ่ึงได้แก่ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย และอาหรับ 
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ถัดมาในปีค.ศ. 2012 รัฐบาลท้องถิ่นมณฑลยูนนานยังได้ออก “ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเร่งการพัฒนา
บุคลากรด้านภาษากลุ่มน้อย2ในระดับอุดมศึกษามณฑลยูนนาน” ขึ้น ส่งผลให้ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน 
รัฐบาลท้องถิ่นยูนนานได้จัดตั้งคณะกรรมการแนะแนวด้านการเรียนการสอนภาษากลุ่มน้อยของยูนนานข้ึน 
เพ่ือก ากับดูแลการเรียนการสอนภาษากลุ่มน้อยในระดับอุดมศึกษาของมณฑล (蔡榆芳, 2017)  
 หลังจากนั้นในปีค.ศ. 2021 ส านักงานศึกษาธิการประจ ามณฑลยูนนาน ได้ลงรายละเอียดในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศฯ โดยแบ่งรูปแบบของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาออกเป็น (1) 
แบบช านาญการ (2) แบบประยุกต์ (3) แบบควบรวม และ (4) แบบสมัยใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของเนื้องานในภาคส่วนที่เก่ียวข้องได้ดียิ่งขึ้น  
 นอกจากมณฑลยูนนานแล้ว ในมณฑลกวางสีก็มีการปรับตัวและออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการศึกษาเช่นกัน ในเดือนกันยายนปีค.ศ. 2010 ส านักงานศึกษาธิการประจ ามณฑลกวางสีได้ออก
ประกาศเรื่อง “แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและการบริการในมณฑลกวางสี (ระหว่างปี 
2010-2012)” ระบุข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาในโครงการความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้  (Pan Beibu-Gulf Economic Cooperation) โดยบูรณาการการศึกษา
องค์ความรู้ในด้านศาสตร์ต่าง ๆ ผนวกรวมกับวิชาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  
 นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับจ านวนหลักสูตรภาษาไทยในมณฑลยูนนาน
และกวางสีที่เปิดเพ่ิมขึ้นในช่วงหลังจากที่ยุทธศาสตร์ก าหนดออกมา จรัสศรี จิรภาส (2019, หน้า 101-105) 
ได้ส ารวจและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิของสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรภาษาไทยในช่วงศตวรรษที่  21 เป็น
ต้นมาพบว่า ตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 เป็นต้นมา มณฑลกวางสีมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีเปิดหลักสูตร
ภาษาไทยจ านวน 21 แห่ง และในระดับมัธยมอีก 2 แห่ง ขณะที่มณฑลยูนนานมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
อาชีวศึกษาท่ีเปิดหลักสูตรภาษาไทยจ านวน 33 แห่ง และโรงเรียนอีก 4 แห่ง 
 นอกจากประกาศด้าน “วิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร่วมกันสร้างแถบเศรษฐกิจเส้นทางสาย
ไหม” และการก าหนดให้มณฑลกวางสีและยูนนานเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ส าหรับอบรมบุคลากรที่
เชี่ ยวชาญด้านภาษาอาเซียนแล้ ว ในปีค.ศ. 2016 มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เจียงซู  (Jiangsu Normal 
University) ได้ออก “คู่มือภาษาและสภาวการณ์ของกลุ่มประเทศในแถบเส้นทางสายไหม” ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลภาษาที่ใช้ในกลุ่มประเทศตามแถบเส้นทาง วิเคราะห์สถานการณ์การเรียนการ
สอนภาษาในกลุ่มประเทศตามแถบเส้นทาง และสภาพการณ์โดยทั่วไปของประเทศนั้น ๆ เพ่ือท าเป็นคู่มือ
ส าหรับให้ข้อมูลเบื้องต้น และชี้ให้เห็นว่ามีกลุ่มภาษาใดบ้างที่ยังไม่มีการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศจีน คู่มือดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่รู้ภาษาในกลุ่มประเทศในแถบ
เส้นทางของจีนเป็นอย่างดี  

                                                           
2 ภาษาไทยจัดอยู่ใน “ภาษากลุม่นอ้ย” หรอืกลุ่มภาษาที่อยู่นอกเหนอืกลุม่ภาษาทางการของ UNESCO ซ่ึงได้แก่ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย และอาหรับ 

2. สรุปและอภิปรายผล  
จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่าแนวโน้มการวิจัยด้านภาษาไทยในประเทศจีนตั้งแต่ปีค.ศ. 2013-2020

มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่หัวข้อด้านการเรียนการสอนภาษาไทยมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ก็เป็นผลสืบเนื่องจากการขยายตัวของหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา
ของประเทศจีนที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

เม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจ านวนบทความวิจัยด้านภาษาไทยกับการประกาศยุทธศาสตร์ BRI 
ของประเทศจีนในภาพรวมพบว่าจ านวนบทความวิจัยที่เพ่ิมขึ้นเป็นผลกระทบทางอ้อมจากยุทธศาสตร์ BRI ที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายระดับภูมิภาคด้านการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ดังภาพอธิบายเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ดังนี้  

 
ภาพที่ 6 ภาพแสดงผลกระทบทางอ้อมจากยุทธศาสตร์ BRI ต่องานวิจัยด้านภาษาไทย  

ข้อมูลจาก: กลุ่มผู้วจิัย 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะต่อการน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในภาพรวม โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลบทความด้าน
ภาษาไทยบนฐาน CNKI ที่ตีพิมพ์ในช่วงปีค.ศ. 2013-2020 และดูความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ BRI ที่ส่งผล
โดยตรงต่อนโยบายในระดับภูมิภาคในด้านการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย อันส่งผลให้
งานวิจัยด้านภาษาไทยมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษาจึงเป็นเพียงการวิเคราะห์ในภาพรวม
เท่านั้น ดังนั้นผู้ที่น าผลวิจัยไปใช้จึงควรพิจารณาถึงขอบเขตและข้อจ ากัดของงานวิจัยในครั้งนี้ 
2. ข้อเสนอแนะต่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเฉพาะงานวิจัยในรูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล CNKI ตลอดช่วงปี
ค.ศ. 2013-2020 ไม่รวมงานวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รวมถึงบทความที่
น าเสนอและตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปจึงควรน าผลงานต่าง ๆ เหล่านี้
มาประกอบการวิเคราะห์ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2.2 บทความชิ้นนี้ไม่ได้สังเคราะห์งานวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย เนื้อหา และตัวแปรในการ
วิจัย ดังนั้นจึงเป็นช่องว่างส าหรับผู้ที่สนใจทีจ่ะท าวิจัยด้านนี้ต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยการพัฒนาเอพีไอเกตเวย์ ส าหรับอีคอมเมิร์ชแพลตฟอร์ม เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบป้องกัน
ข้อมูลให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพ่ิมช่องทางการช าระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต พัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับการ
แสดงผลในทุก ๆ อุปกรณ์ สามารถส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ ทั้งหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้จะท าการพัฒนาด้วยโปรแกรม Atom และ Visual Studio Code ซึ่งการ
พัฒนาเว็บไซต์นี้จะส่งผลดีกับผู้ใช้งานทั้งที่เป็นผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป  เนื่องจากเว็บไซต์เน้นการ
ออกแบบให้มีความสวยงาม ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ทั้งยังมีข้อมูลบทความให้อ่านประกอบการตัดสินใจ  พร้อมทั้ง
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ในส่วนของการออกแบบและการท างานของเว็บไซต์ พบว่ามีคะแนนความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ:  อีคอมเมิร์ช, เอพีไอเกตเวย์, เว็บไซต์ 
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Abstract 
The purpose of this research is to develop a responsive website of an API Gateway for E-

commerce platforms by using the Atom application and Visual Studio Code. The website intends 
to increase data protection efficiency, provide a credit card payment channel, and facilitate social 
media connections. Furthermore, the website emphasizes a beautiful, user-friendly interface that 
is simple to use and provides beneficial information in Thai and English to assist users in making 
decisions. The website received a high level of satisfaction in terms of design and functionality. 

Keyword: E-commerce, API Gate-Way, Website 

 

บทน า 

กระทรวงพาณชิย์ได้มีการส ารวจประชาชนจากทั่วประเทศในปี พ.ศ.2564 ถึงเรื่องพฤติกรรมในการใช้จ่าย
ออนไลน์ พบว่ามีจ านวนเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 68.97% จากการท าแบบส ารวจทั้งด้านของกลุ่ม
ผู้ซื้อ และสินค้าที่นิยมซื้อ ซึ่งกลุ่มผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุไม่เกิน 39 ปี สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของคนยุคใหม่ ที่ เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน โดยผู้ที่อาศัยอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีการซื้อสินค้าออนไลน์สูงสุด ตามด้วยภาคใต้ และภาคกลาง สินค้าที่นิยมซื้อ 3 
อันดับแรก ได้แก่ สินค้ากลุ่มเครื่องแต่งการ และเครื่องประดับ คิดเป็นร้อยละ 48.75% [1] ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 47.82% [1] และสินค้ากลุ่มสุขภาพ เครื่องส าอาง ของใช้
ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 41.54% [1] 

ธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์มีการเจริญเติบโตมากขึ้นแม้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันจะซบเซา
หรือถดถอย แต่การค้าขายออนไลน์กลับเติบโตสวนทางกับการค้าขายแบบดั้งเดิม การซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศ
ไทย มีการเติบโต และขยายตัวขึ้นมากจากการส ารวจข้อมูลของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า
การซื้อขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย มีมูลค่า 2,523,994.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.80 ของมูลค่า
ขายสินค้าและบริการทั้งหมด คนไทยมีการตื่นตัวในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้
ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีทางการสื่อสารและนวัตกรรมสมัยใหม่ท าให้มีพฤติกรรมหรือรูปแบบการอุปโภคและ
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลต่อการผลักดันการท าธุรกรรมทางออนไลน์
ภายในประเทศให้เติบโต ผู้ท าการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ของกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ บงกชกร กูลพฤกษี [2] 
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Abstract 
The purpose of this research is to develop a responsive website of an API Gateway for E-

commerce platforms by using the Atom application and Visual Studio Code. The website intends 
to increase data protection efficiency, provide a credit card payment channel, and facilitate social 
media connections. Furthermore, the website emphasizes a beautiful, user-friendly interface that 
is simple to use and provides beneficial information in Thai and English to assist users in making 
decisions. The website received a high level of satisfaction in terms of design and functionality. 

Keyword: E-commerce, API Gate-Way, Website 

 

บทน า 
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ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการน าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น มีหลาย
ปัจจัย ปัจจัยด้านเทคโนโลยี คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริงของเทคโนโลยีของผู้บริหาร ปัจจัยด้านคู่แข่ง คือ 
แรงกดดันจากคู่แข่ง และการคุกคามจากสินค้าทดแทน ปัจจัยด้านลูกค้า คือ แรง กระตุ้นจากลูกค้า การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของผู้บริโภค และปัจจัยด้านรัฐบาล เช่น การสนับสนุนจากภาครัฐบาล การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศ หรือแม้แต่การก าหนดกฎหมายหรือนโยบายเพ่ือคุ้มครอง
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างความปลอดภัย หรือการใช้วิธีการช าระเงินที่เป็นตราสาร เช่น
การช าระเงินด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ในรูปของข้อมูลดิจิทัล ประโยชน์ของการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
สะดวกมากย่ิงขึ้น ท าให้ไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปช าระเงินด้วยวิธีการเดิม ๆ ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
เพราะการบริการเป็นระบบแบบออนไลน์ และ เรียลไทม์จึงเพ่ิมความสะดวกในกรณีที่ต้องการช าระเงินเป็นกรณี
เร่งด่วน เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งยังมีความเป็นส่วนตัว  

การพัฒนาเอพีไอเกตเวย์ส าหรับอีคอมเมิร์ชแพลตฟอร์มนี้ เป็นการพัฒนาระบบขึ้นเพ่ือรองรับการเข้าถึง
ให้มากขึ้น ด้วยการช าระเงินผ่านทางออนไลน์ ท าให้ง่ายต่อการท าธุรกรรมต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน ประกอบกับเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับการขายสินค้ามากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงรูปแบบการ ให้บริการ 
และการจัดเก็บข้อมูล การให้บริการโดยน าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลเข้ามาช่วยเหลือในการให้บริการ
ตั้งแต่การเก็บข้อมูลสินค้า ประวัติลูกค้า ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า การเก็บรายละเอียดของกิจการจะใช้ระบบ
ฐานข้อมูลซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้มากข้ึนกว่าการใช้จดบันทึกด้วยกระดาษหรือสมุดบัญชี รักษาความปลอดภัยด้วย
ระบบการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล รวมถึงรหัสผ่าน ส าหรับเจ้าของร้าน และ สมาชิก ซ่ึงช่องทางการช าระเงินออนไลน์ 
ที่ท าให้เราสามารถช าระค่าบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ช่วยลดเวลาในการเลือกซื้อสินค้าบน
เว็บไซต์ โดยปัจจุบันมีผู้ให้บริการอยู่ 2 รูปแบบคือ การช าระเงินออนไลน์โดยเชื่อมกับธนาคารโดยตรง อย่างเช่น
แอพพลิเคชั่นของธนาคารต่าง ๆ และการช าระเงินออนไลน์ผ่านตัวกลางที่ไม่ใช่ธนาคาร อย่างเช่น แอพพลิเคชั่น
เพย์แพล เพราะช่องทางการช าระเงินถือเป็นสิ่งส าคัญอันดับต้น ๆ ส าหรับร้านค้าออนไลน์ หากมีช่องทางการช าระ
เงินที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากข้ึน นอกจากนี้การใช้ช่องทางการ
ช าระเงินออนไลน์ ยังช่วยให้สามารถรับช าระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตได้อีกด้วย ช่วยให้ผู้ที่ก าลังตัดสินใจซื้อ
สินค้า ตกลงที่จะซื้อสินค้า หรือใช้บริการได้ง่ายขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือพัฒนาเอพีไอเกตเวย์ ส าหรับอีคอมเมิร์ชแพลตฟอร์ม ให้รองรับการใช้งาน 2 ภาษา และพัฒนาเว็บไซต์

ให้รองรับการแสดงผลในทุก ๆ อุปกรณ์ รวมถึงการพัฒนาระบบการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาเว็บไซต์ให้
รองรับการส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบป้องกันข้อมูลให้มีความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น และเพ่ิมช่องทางการช าระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตเพ่ือความสะดวกของผู้ใช้งาน 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ความจ าเป็นในการใช้ API ทีเ่ป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างการท างานต่าง ๆ ในระบบ โดย API มักถูก
พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับฟังก์ชันของการท างานที่เปิดให้บุคคลภายนอกใช้ เมื่อมี API การ
พัฒนาให้การท างานต่าง ๆ ในระบบสื่อสารกันได้ก็ย่อมสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยในปัจจุบัน API ที่นิยมใช้งานกัน
มากที่สุดคือ RESTful API สื่อสารกันผ่าน HTTP และมีโครงสร้างของข้อความเป็น JSON หรือ XML ซึ่งการ
เชื่อมต่อระหว่างการท างานของระบบต่าง ๆ จ าเป็นจะต้องมีการรักษาความปลอดภัย เปรียบเทียบ API เป็นประตู 
ก็จ าเป็นจะต้องมีกุญแจส าหรับล็อคประตูเช่นกัน เพราะ API และระบบการท างานแต่ละตัว จ าเป็นจะต้องมีการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับ API ของตัวเอง ดังนั้น หากต้องการเชื่อมต่อกับระบบการท างานใดผ่าน API ก็
ต้องมีการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ด้วย หากลองนึกภาพว่าในการจะเชื่อมต่อระบบการท างานในแต่ละครั้ง 
นักพัฒนาต้องผ่านขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนด้วย Credential (เช่น API Key) ที่แตกต่างกันออกไป เมื่อต้องเชื่อมต่อ
หลาย ๆ ระบบการท างานจ านวนครั้งที่ต้องพิสูจน์ตัวตน และกุญแจไขประตูที่ต้องเก็บก็ยิ่งเยอะตามไปด้วย การท า
เช่นนี้นั้นทั้งเสียเวลา และมีความเสี่ยงที่จะถูกขโมยกุญแจไป ในระบบสมัยใหม่จึงมีสิ่งที่เรียกว่า API Gate-way เข้า
มาช่วยท าหน้าที่จัดการความมั่นคงปลอดภัยและการเข้าถึง Service แต่ละตัว [4] 

 
ภาพที่ 1 ระบบการท างานของ API Gate-way 
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เชื่อมต่อระหว่างการท างานของระบบต่าง ๆ จ าเป็นจะต้องมีการรักษาความปลอดภัย เปรียบเทียบ API เป็นประตู 
ก็จ าเป็นจะต้องมีกุญแจส าหรับล็อคประตูเช่นกัน เพราะ API และระบบการท างานแต่ละตัว จ าเป็นจะต้องมีการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับ API ของตัวเอง ดังนั้น หากต้องการเชื่อมต่อกับระบบการท างานใดผ่าน API ก็
ต้องมีการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ด้วย หากลองนึกภาพว่าในการจะเชื่อมต่อระบบการท างานในแต่ละครั้ง 
นักพัฒนาต้องผ่านขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนด้วย Credential (เช่น API Key) ที่แตกต่างกันออกไป เมื่อต้องเชื่อมต่อ
หลาย ๆ ระบบการท างานจ านวนครั้งที่ต้องพิสูจน์ตัวตน และกุญแจไขประตูที่ต้องเก็บก็ยิ่งเยอะตามไปด้วย การท า
เช่นนี้นั้นทั้งเสียเวลา และมีความเสี่ยงที่จะถูกขโมยกุญแจไป ในระบบสมัยใหม่จึงมีสิ่งที่เรียกว่า API Gate-way เข้า
มาช่วยท าหน้าที่จัดการความมั่นคงปลอดภัยและการเข้าถึง Service แต่ละตัว [4] 

 
ภาพที่ 1 ระบบการท างานของ API Gate-way 

จากภาพประกอบที่ 1 นักพัฒนาอาจน า API Gateway เข้ามาช่วยเป็นระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
แบบการล็อคอินด้วยชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ซึ่งจะช่วยยืนยันตัวตน และส่งต่อความมั่นคงปลอดภัยแบบ Light 
(เช่น Access Token) ไปยัง API ของการท างานต่าง ๆ ภายในระบบ การท าเช่นนี้ API Gate-way ก็จะรับหน้าที่
ผู้จัดการความม่ันคงปลอดภัย ช่วยให้นักพัฒนาไม่ต้องสร้างหรือเก็บ Credential ส าหรับ API แต่ละตัวด้วยตัวเอง 
ในขณะที่ก็ยังรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ API ของแต่ละระบบการท างานไว้ได้อย่างแน่นหนา โดยนอกจาก
ประโยชน์ด้านความม่ันคงปลอดภัยแล้ว API Gate-way ยังมีประโยชน์ต่อระบบในด้านอ่ืนๆ เช่น การเปิด API 
ให้กับผู้ใช้งานการจัดการส่งต่อ Request ที่วิ่งเข้ามาจากช่องทางที่แตกต่าง เช่น โทรศัพท์ หรือ คอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะ ให้ไปยังระบบการท างานที่เหมาะสม และการแปลง Protocol ในการสื่อสารด้วย [5] 

เพย์เมนท์เกตเวย์ คือ ช่องทางการช าระเงินออนไลน์ ที่ท าให้เราสามารถช าระค่าบริการต่าง  ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว และปลอดภัย โดยปัจจุบันมีผู้ให้บริการอยู่ 2 รูปแบบ คือ การช าระเงินออนไลน์โดยเชื่อมกับธนาคาร
โดยตรง และการช าระเงินออนไลน์ผ่านตัวกลางที่ไม่ใช่ธนาคาร [6] 

 

 
ภาพที่ 2 ระบบการช าระเงินออนไลน์ 

 จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงหลักการท างานของการช าระเงินออนไลน์ซึ่งเป็นการหักเงินจากบัญชีผู้ใช้งาน
โดยตรง และเปลี่ยนเป็นรหัสตราสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขึ้นตอน 4 ขั้นตอนดังนี้ (1) เมื่อผู้ใช้งาน (Client) ท าการ
ร้องขอพร้อมส่งข้อมูลบัตรเครดิตให้กับเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการ (Provider Server) (2) เครื่องของเซิร์ฟเวอร์ผู้
ให้บริการ จะท าการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องพร้อมทั้งสร้างรหัสโทเคน (Token) ส่งกลับไปยังผู้ใช้งานที่ท าการ
ร้องขอ (Response Token) (3) เมื่อผู้ใช้งานได้รับรหัสโทเคนเรียบร้อยแล้วระบบของฝั่งผู้ใช้งานจะท าการส่งข้อมูล
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ค าสั่งซื้อ (Order) พร้อมแนบรหัสโทเคนให้กับร้านค้า (4) เมื่อร้านค้าได้รับค าร้องขอจะท าการบันทึกข้อมูลค าสั่งซื้อ
เข้าสู่ระบบพร้อมทั้งส่งรหัสโทเคนแนบกับยอดที่ต้องช าระไปยังเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการเพ่ืออ้างอิงไปยังกระเป๋าเงินที่
ร้านค้าได้ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ ซึ่งการบริการของเว็บไซต์นี้จะเป็นการให้บริการผ่าน API Provider [7] 
 รหัสโทเคน คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างข้ึน เพ่ือแสดงสิทธิในการช าระเงิน หรือสิทธิอ่ืนๆ ที่ได้
ท าการตกลงกับผู้ออกโทเคน โดยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เพราะเป็นหน่วยในโลกอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัส
ความปลอดภัย 

ข้อดีของการช าระเงินออนไลน์โดยเชื่อมกับธนาคารโดยตรง มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง ช่วยสร้างความ
น่าเชื่อถือให้ธุรกิจ และคิดค่าธรรมเนียมต่อการท าธุรกรรมต่ ากว่าแบบช าระเงินออนไลน์ผ่านตัวกลาง ข้อเสียของ
การช าระเงินออนไลน์โดยเชื่อมกับธนาคารโดยตรง มีเงื่อนไข หรือข้อจ ากัดในการใช้งานค่อนข้างมากมาย ขึ้นอยู่
กับข้อก าหนดของธนาคารที่แตกต่างกันไป ดังนั้น จึงเหมาะกับบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เนื่องจากมีความ
เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ข้อดีของการช าระเงินออนไลน์ผ่านตัวกลางที่ไม่ใช่ธนาคาร เหมาะกับทุกประเภทธุรกิจ 
ทั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถด าเนินการติดตั้ง และสมัครใช้
งานได้ง่าย รวมถึงข้อจ ากัด หรือ เงื่อนไขน้อยกว่าแบบเชื่อมกับธนาคารโดยตรง ข้อเสียของการช าระเงินออนไลน์
ผ่านตัวกลางที่ไม่ใช่ธนาคาร ความน่าเชื่อถือจะน้อยกว่าแบบธนาคารโดยตรง และคิดค่าธรรมเนียมต่อการท า
ธุรกรรมสูงกว่าแบบเชื่อมกับธนาคารโดยตรง [8]  
 เนื่องจากในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ก าลังเป็นที่นิยมในสังคม การออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถส่งต่อข้อมูล
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะท าให้เว็บไซต์ดูมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และช่วยให้ติดอันดับการค้นหาได้ง่ายขึ้น 
เนื่องจากได้ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงยังสามารถเพ่ิมรายได้ให้ผู้ประกอบการทางอ้อมได้อีกด้วยหากดูจาก
ตัวอย่างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ชหลาย ๆ เว็บไซต์ จะไม่มีการส่งต่อ หรือ เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ไปยังสังคม
ออนไลน์ ซึ่งเป็นการปิดโอกาสด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงไม่สามารถสร้างยอดผู้เข้าชมให้เพ่ิมขึ้นได้ และในการ
ออกแบบเว็บไซต์หากขาดเรื่องการรองรับการแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานคงไม่ใช่เรื่องที่ดีนักอาจส่งผลต่อ
ความไม่เป็นมืออาชีพ 
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 เนื่องจากในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ก าลังเป็นที่นิยมในสังคม การออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถส่งต่อข้อมูล
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะท าให้เว็บไซต์ดูมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และช่วยให้ติดอันดับการค้นหาได้ง่ายขึ้น 
เนื่องจากได้ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงยังสามารถเพ่ิมรายได้ให้ผู้ประกอบการทางอ้อมได้อีกด้วยหากดูจาก
ตัวอย่างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ชหลาย ๆ เว็บไซต์ จะไม่มีการส่งต่อ หรือ เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ไปยังสังคม
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ความไม่เป็นมืออาชีพ 

 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ที่ไม่รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ [9] 
การออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบัน ต้องออกแบบให้รองรับทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 

แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือ เพราะผู้เข้าชมอาจใช้อุปกรณ์มากกว่าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ในการเข้าถึงเว็บไซต์ หาก
ไม่ท าการออกแบบให้รองรับกับทุกอุปกรณ์ จะท าให้ผู้ใช้บริการเห็นรายละเอียดเว็บไซต์ไม่ครบถ้วนรวมถึงท าให้
การใช้เว็บไซต์ในส่วนต่าง ๆ เป็นไปได้ยาก ซึ่งจะมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. การวางแผนโครงการ 
ศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจมีปัญหาเนื่องจากได้เห็นข้อบกพร่องของเว็บไซต์ขาย

ของออนไลน์อ่ืนในหลาย ๆ ด้าน เช่น เรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของทางร้านค้า และการสั่งซื้อสินค้ายังไม่
สะดวกต่อผู้บริโภค และ ส่วนของเจ้าของกิจการ เช่น เรื่องการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบระเบียบจึงอาจท าให้
ข้อมูลการสั่งซ้ือผิดพลาดได้ เรื่องช่องทางการตลาดไม่หลากหลาย ท าให้ไม่สามารถกระจายข้อมูลของสินค้าไปยัง
กลุ่มคนที่อาจมีความสนใจ โดยศึกษาปัญหานี้จากกลุ่มคนท างาน กลุ่มนักศึกษาที่ใช้บริการเว็บไซต์ขายสินค้า
ออนไลน์ และกลุ่มบุคคลทั่วไป แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ในการพัฒนาเป็นระบบร้านขายสินค้าออนไลน์ ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาระบบ เมื่อทราบปัญหาของธุรกิจแล้วน า
ข้อมูลที่ได้นั้นมาศึกษาขั้นตอนการพัฒนาระบบใหม่ เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถ
แก้ปัญหาให้กับธุรกิจได้ 

1. การวางแผนโครงการ 2. การวิเคราะห์ระบบ 3. การออกแบบระบบ 4. การทดสอบ 

และปรับปรุง 



266

2. การวิเคราะห์ระบบ 
2.1 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานโดยรวบรวมความต้องการในด้านต่าง ๆ จากนั้นน ามาวิเคราะห์

เพ่ือหาผลสรุป โดยเป็นข้อมูลความต้องการที่ชัดเจนพร้อมทั้งน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าระบบใหม่ 
2.2 สร้างแบบจ าลองกระบวนการท างานของระบบใหม่ด้วยการวาดแผนภาพกระแสข้อมูล 
2.3 สร้างแบบจ าลองข้อมูลด้วยการวาดโครงสร้างของฐานข้อมูลซึ่งเขียนออกมาในลักษณะของ

รูปภาพ 
3. การออกแบบระบบ 

3.1 ฝั่งผู้ใช้งาน จะประกอบไปด้วย ระบบเปลี่ยนภาษา ระบบสมัครสมาชิก และ ยืนยันตัวตน เข้าสู่
ระบบ ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ระบบหมวดหมู่สินค้า ระบบค้นหาข้อมูลสินค้า ระบบตัวกรองสินค้าตาม
เป้าหมาย ระบบตะกร้าสินค้า และช าระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต ระบบติดตามค าสั่งซื้อ ระบบบทความ ระบบ
หมวดหมู่บทความ ระบบข้อมูลส าคัญบนเว็บไซต์ ระบบรับข่าวสาร และ ส่งเสริมการตลาด 

3.2 ฝั่งผู้ดูแลระบบ จะประกอบไปด้วย กระดานสรุปข้อมูลโดยรวม ระบบจัดการผู้ดูแลระบบ ระบบ
จัดการตัวกรองสินค้า ระบบจัดการหมวดหมู่สินค้า ระบบจัดการสินค้า ระบบจัดการสมาชิก ระบบจัดการค าสั่งซื้อ 
ระบบจัดการฉายภาพนิ่ง ระบบจัดการหมวดหมู่บทความ ระบบจัดการบทความ ระบบจัดการข้อมูลการติดต่อ 
ระบบจัดการข้อมูลส าคัญบนเว็บไซต์ ระบบจัดการตั๋วส่วนลด ระบบจัดการส่งข่าวสาร และ การตลาด 

4. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 
4.1 ท าการทดสอบระบบ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการโดยเริ่มจากการสร้างกรณี

ทดสอบหรือเรียกอีกอย่างว่าเทสเคส เพ่ือเป็นการก าหนดกรณีที่จะทดสอบตามการใช้งานของผู้ใช้งาน เมื่อได้กรณี
ทดสอบแล้วจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการทดสอบในแต่ละกรณี โดยจะต้องก าหนดการทดสอบนี้เพื่ออะไร 
และผลที่ได้รับจากกรณีท่ีทดสอบนี้เป็นอย่างไร หลังจากนั้นท าการเทสเตอร์อธิบายกระบวนการทดสอบซึ่งในส่วน
ของขั้นตอนนี้จะต้องท าการอธิบายกระบวนการที่ทดสอบนั้นลงในเอกสารโดยอธิบายการทดสอบนี้เป็นอย่างไรมี
ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการหรือไม่ หากระบบท างานไม่ถูกต้องจะท าการรายงานบทสรุปประเด็นปัญหาที่พบให้
นักพัฒนาระบบทราบข้อผิดพลาดนั้น พร้อมทั้งแนะน าผลลัพธ์ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร เพ่ือให้ได้ระบบที่มีความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ และแม่นย า 
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2. การวิเคราะห์ระบบ 
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4. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 
4.1 ท าการทดสอบระบบ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการโดยเริ่มจากการสร้างกรณี

ทดสอบหรือเรียกอีกอย่างว่าเทสเคส เพ่ือเป็นการก าหนดกรณีที่จะทดสอบตามการใช้งานของผู้ใช้งาน เมื่อได้กรณี
ทดสอบแล้วจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการทดสอบในแต่ละกรณี โดยจะต้องก าหนดการทดสอบนี้เพื่ออะไร 
และผลที่ได้รับจากกรณีท่ีทดสอบนี้เป็นอย่างไร หลังจากนั้นท าการเทสเตอร์อธิบายกระบวนการทดสอบซึ่งในส่วน
ของขั้นตอนนี้จะต้องท าการอธิบายกระบวนการที่ทดสอบนั้นลงในเอกสารโดยอธิบายการทดสอบนี้เป็นอย่างไรมี
ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการหรือไม่ หากระบบท างานไม่ถูกต้องจะท าการรายงานบทสรุปประเด็นปัญหาที่พบให้
นักพัฒนาระบบทราบข้อผิดพลาดนั้น พร้อมทั้งแนะน าผลลัพธ์ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร เพ่ือให้ได้ระบบที่มีความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ และแม่นย า 
 
 
 
 
 
 

4.2 การติดตั้งระบบ คือการน าระบบที่จัดท าขึ้นทั้งหมดน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   5 ก. หน้าหมวดหมู่สินค้า                 5 ข. หน้ารายละเอียดสินค้า 
ภาพที่ 5 หน้าหมวดหมู่สินค้า 

 จากภาพที่ 5 แสดงถึงหน้าจอหมวดหมู่สินค้าในแต่ละหมวด จากภาพที่ 5 ก. เมื่อผู้ใช้งานกดท่ี Details จะ
เปลี่ยนไปที่หน้าจอรายละเอียดของสินค้า จากภาพที่ 5 ข. ผู้ใช้งานสามารถอ่านรายละเอียดของสินค้า และท าการ
เลือกขนาดของสินค้าก่อนน าใส่ตะกร้าสินค้าเพ่ือท าการสั่งซื้อ โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ นอกจากนี้
ยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลสินค้าไปยังสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้งานได้อีกด้วย 
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           6 ก. หน้าตะกร้าสินค้า      6 ข. หน้าสถานที่จัดส่ง              6 ค. หน้าการช าระเงิน 

ภาพที่ 6 หน้าการจัดการสั่งซื้อสินค้า และการช าระเงิน 

จากภาพที่ 6 แสดงถึงหน้าจอตะกร้าสินค้า หลังจากท่ีผู้ใช้งานตัดสินใจเลือกสินค้าใส่ตะกร้าสินค้าเรียบร้อย
แล้วสามารถกดที่รูปตะกร้าสินค้าทางด้านบนขวามือ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า จ านวน รวมถึงยอดที่
ต้องช าระ หลังจากนั้นกดปุ่ม Place Order หมายเลข 1 จากภาพที่ 6 ก. เพ่ือด าเนินการขั้นต่อไปคือระบุสถานที่
จัดส่ง จากนั้นกดปุ่ม Deliver to Address หมายเลขที่ 2 จากภาพที่ 6 ข. โดยในขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนการ
ช าระเงิน โดยผู้ใช้งานจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตให้ถูกต้องจึงกดที่ปุ่ม Pay หมายเลขที่ 3 จากภาพที่ 6 ค. 
เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 

4.3 การจัดท าเอกสาร และคู่มือการใช้งาน  
เป็นการอธิบายในรายละเอียดของตัวระบบให้ผู้ใช้งานทราบถึงจุดประสงค์ของระบบนั้น ๆ โดยมีวิธีการใช้

งาน รวมถึงข้อควรปฏิบัติ โดยเอกสารแบ่งออกเป็น เอกสารส าหรับส าหรับผู้ใช้งาน และเอกสารส าหรับนักพัฒนา
ระบบ 

4.4 การทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน  
งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเพ่ือส ารวจประกอบกับการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเว็บไซต์ เพ่ือน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์และศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้าน

1 

2 3 
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1 

2 3 

ความสวยงามของการออกแบบ 2) ด้านการท างานของระบบ โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรจ านวน 20 คน โดย
แบ่งเป็นนักศึกษา 10 คน พนักงานบริษัท 6 คน บุคคลทั่วไป 4 คน รวมทั้งหมดจ านวน 20 คน คิดเป็น 100% 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาผลสรุปของความพึงพอใจด้วยการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านที่

ต้องการศึกษา พร้อมทั้งค่าเฉลี่ยรวมของเว็บไซต์ ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินมี 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 

ผลการวิจัย 
1.1. จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการพัฒนาเอพีไอเกตเวย์ส าหรับอีคอมเมิร์ชแพลตฟอร์ม 

ได้แก่ นักศึกษา 10 คน พนักงานบริษัท 6 คน บุคคลทั่วไป 4 คน รวมทั้งหมดจ านวน 20 คน คิดเป็น 100% 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ส่วนของการออกแบบ 
1. ท่านคิดว่าเว็บไซต์ออกแบบส่วนอินเตอร์เฟสได้สวยงาม 4.40 0.50 มาก 
2. ท่านคิดว่าเว็บไซต์เลือกใช้สีได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 4.33 0.48 มาก 
3. ท่านคิดว่าเว็บไซต์มีความน่าใช้งานมากน้อยเพียงใด 4.27 0.58 มาก 
4. ท่านคิดว่าเว็บไซต์ออกแบบขนาด และสีตัวอักษรเหมาะสม 4.20 0.61 มาก 

ค่าเฉลี่ยส่วนของการอออกแบบ 4.3 มาก 
ส่วนการท างานของระบบ 
1. ท่านคิดว่าเว็บไซต์มีการจัดรูปแบบให้ใช้งานง่ายมากน้อยเพียงใด 4.43 0.63 มาก 
2. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลในการใช้บริการเว็บไซต์มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เข้าใจง่าย มากน้อยเพียงใด 

4.37 0.62 
มาก 

3. ท่านคิดว่าเว็บไซต์มีความเร็วในการตอบสนองต่อการท างานมาก
น้อยเพียงใด 

4.40 0.50 
มาก 

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด 4.43 0.63 มาก 
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ค่าเฉลี่ยส่วนการท างานของระบบ 4.37 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 มาก 

สรุปผล 
 จากการศึกษาปัญหา และประโยนช์จากการใช้บริการช าระเงินออนไลน์และได้ท าการพัฒนาระบบเอพีไอ
เกตเวย์ ส าหรับอีคอมเมิร์ชแพลตฟอร์ม ด้วยการเพ่ิมระบบการช าระเงินออนไลน์นี้ และเพ่ิมระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล การรองรับการใช้งานในทุกอุปกรณ์ และมีภาษาให้เลือกใช้ 2 ภาษา พบว่าประสิทธิภาพเรื่อง
ของการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลการช าระเงินมีความปลอดภัยมากขึ้น การช าระเงินมีความสะดวกต่อ
ผู้ใช้งานมากขึ้น ท าให้ผู้ใช้งานพอใจทั้งประสิทธิภาพด้านการท างานของเว็บไซต์ และด้านความสวยงามเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากเว็บไซต์เน้นการออกแบบให้มีความสวยงาม ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ทั้งยังมีข้อมูลบทความให้อ่าน
ประกอบการตัดสินใจ จึงส่งผลให้การประเมินมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพโดยรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 
4.33 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาส าหรับอีคอมเมิร์ชแพลตฟอร์มในอนาคตควรพัฒนาให้สอดคล้องกับ Web 3.0 เพ่ือให้เกิด

อิสระโดยการเชื่อมต่อแบบไร้ศูนย์กลางโดยคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จะกลายเป็นโหนดที่เชื่อมโยงถึงกันโดยไม่ต้องผ่าน
ตัวกลาง เช่นการใช้จ่ายผ่านสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานเพ่ือให้เว็บไซต์ท างาน
ได้ดีขึ้น หรือสามารถถ่ายโอนระหว่างคนกับอุปกรณ์ได้แบบอัตโนมัติโดยที่ท าให้ชุดข้อมูลต่าง ๆ เข้าใจกันมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจกระแสนิยมซีรีส์จีนและการตอบรับความเป็นจีนในสังคมไทยร่วม
สมัยก่อนจะสร้างบทสรุปเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-จีนอันเนื่องมาจากการบริโภคซี
รีส์ ข้อค้นพบมาจากการสังเกตการณ์ทางสังคม เอกสารสถิติ ข่าวสาร และการสนทนากับกลุ่มแฟนคลับ โดย
อ้างอิงทฤษฎีอิทธิพลของภาพยนตร์ร่วมกับทฤษฎี Cultural Soft Power  

การส ารวจน าไปสู่ข้อสรุปว่า ความนิยมซีรีส์จีนส่งผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ภาคประชาชนไทย -
จีนอย่างน่าจับตา เพราะการตอบรับความเป็นจีนในสังคมไทยมีแนวโน้มยกระดับในทางสร้างสรรค์คล้อยหลัง
กระแสนิยมซีรีส์ขยายตัวในปี พ.ศ. 2562 เมื่อวิเคราะห์ความเป็นไปในกลุ่มผู้ชมตัวอย่าง พบว่า ความต้องการ
เรียนภาษาวัฒนธรรมจีนเต็มไปด้วยความรู้สึกสนใจใคร่รู้มากกว่าจะมองแค่เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ ทัศนะที่มี
ต่อจีนก็เต็มไปด้วยการยอมรับเชิดชู ขณะที่ความต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับชาวจีนหรือมีส่วนร่วมในแบบแผน
พฤติกรรมตามอย่างในซีรีส์ก็สามารถพบเห็นได้ทั้งในกลุ่มผู้บริโภคซีรีส์และกลุ่มประชากรรอบข้าง ทันทีที่รวม
กับการรับรู้ความเป็นจีนผ่านช่องทางอ่ืน เช่น การศึกษา การท างาน การท่องเที่ยว การติดตามข่าวสารผ่านสื่อ 
ฯลฯ สังคมไทยลดช่องว่างกับจีนอย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากในยุคก่อนหน้าซึ่งเสียงต่อต้านหรือความหวาดหวั่น
มิตรสัมพันธ์ไทย-จีนทรงอิทธิพลจนแทบจะกลายเป็นวาทกรรมประจ าวัน 

กรณีศึกษานี้ช่วยตอกย้ าพลังของวัฒนธรรมสมัยนิยมประเภทภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ แอนิเมชัน 
หรือภาพยนตร์เรื่องยาวในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ต่างจากวัฒนธรรมชั้นสูงอ่ืน ๆ ที่อาจ
เข้าถึงประชากรเฉพาะกลุ่ม ดังนั้นภารกิจกระชับไมตรีควรครอบคลุมความบันเทิงประเภทภาพยนตร์เพ่ือให้
เกิดผลสืบเนื่องยาวนาน 
 
ค าส าคัญ ซีรีส์จีน วัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-จีน Cultural Soft Power 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจกระแสนิยมซีรีส์จีนและการตอบรับความเป็นจีนในสังคมไทยร่วม
สมัยก่อนจะสร้างบทสรุปเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-จีนอันเนื่องมาจากการบริโภคซี
รีส์ ข้อค้นพบมาจากการสังเกตการณ์ทางสังคม เอกสารสถิติ ข่าวสาร และการสนทนากับกลุ่มแฟนคลับ โดย
อ้างอิงทฤษฎีอิทธิพลของภาพยนตร์ร่วมกับทฤษฎี Cultural Soft Power  

การส ารวจน าไปสู่ข้อสรุปว่า ความนิยมซีรีส์จีนส่งผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ภาคประชาชนไทย -
จีนอย่างน่าจับตา เพราะการตอบรับความเป็นจีนในสังคมไทยมีแนวโน้มยกระดับในทางสร้างสรรค์คล้อยหลัง
กระแสนิยมซีรีส์ขยายตัวในปี พ.ศ. 2562 เมื่อวิเคราะห์ความเป็นไปในกลุ่มผู้ชมตัวอย่าง พบว่า ความต้องการ
เรียนภาษาวัฒนธรรมจีนเต็มไปด้วยความรู้สึกสนใจใคร่รู้มากกว่าจะมองแค่เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ ทัศนะที่มี
ต่อจีนก็เต็มไปด้วยการยอมรับเชิดชู ขณะที่ความต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับชาวจีนหรือมีส่วนร่วมในแบบแผน
พฤติกรรมตามอย่างในซีรีส์ก็สามารถพบเห็นได้ทั้งในกลุ่มผู้บริโภคซีรีส์และกลุ่มประชากรรอบข้าง ทันทีที่รวม
กับการรับรู้ความเป็นจีนผ่านช่องทางอ่ืน เช่น การศึกษา การท างาน การท่องเที่ยว การติดตามข่าวสารผ่านสื่อ 
ฯลฯ สังคมไทยลดช่องว่างกับจีนอย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากในยุคก่อนหน้าซึ่งเสียงต่อต้านหรือความหวาดหวั่น
มิตรสัมพันธ์ไทย-จีนทรงอิทธิพลจนแทบจะกลายเป็นวาทกรรมประจ าวัน 

กรณีศึกษานี้ช่วยตอกย้ าพลังของวัฒนธรรมสมัยนิยมประเภทภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ แอนิเมชัน 
หรือภาพยนตร์เร่ืองยาวในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ต่างจากวัฒนธรรมชั้นสูงอ่ืน ๆ ที่อาจ
เข้าถึงประชากรเฉพาะกลุ่ม ดังนั้นภารกิจกระชับไมตรีควรครอบคลุมความบันเทิงประเภทภาพยนตร์เพ่ือให้
เกิดผลสืบเนื่องยาวนาน 
 
ค าส าคัญ ซีรีส์จีน วัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-จีน Cultural Soft Power 

Abstract 
 

This research was aimed at exploring the popularity of Chinese TV series and the 
reception of Chinese-ness in contemporary Thai society to formulate a conclusion about the 
role of TV series in promoting Thai-Chinese cultural relations.  Selected methods included 
social observation, statistics, news, plus conversations with the audience representatives.  The 
theory of film’s influence and cultural soft power were used to facilitate the analysis.   
 The findings suggested that the popularity of Chinese TV series helped develop Thai-
Chinese people-to-people relations to a certain extent.  Acknowledgement of Chinese-ness in 
Thai society proceeded in a more constructive fashion following the craze about Chinese TV 
series in 2019.  When looking into an audience sample, it was apparent that a demand for 
studying Chinese language and culture was filled with personal likings.  Admiration of Chinese 
culture as well as interactions with Chinese people or participations in some cultural formats 
as in the series could be seen more often.  As soon as this phenomenon went on in tandem 
with other intercultural connections such as educations, working, vacations, news 
consumptions, etc., Thai society tended to see China in a good light in place of opposing Thai-
Chinese relations as in the previous days.   
 The case such as Chinese TV series confirms the power of visual culture, namely, TV 
series, animations, and movies in enhancing cultural relations while high culture can only draw 
attention from a minor group.  Building cultural relations should therefore cover use of filmic 
elements to achieve the desired outcome.   
 
Key Words Chinese TV Series, Thai-Chinese Cultural Relations, Cultural Soft Power    
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บทน า 
 หลังจากจีนประกาศแผนการเชื่อมโยงในปี พ.ศ.2556 การแสดงบทบาทของจีนเปล่งประกายผ่าน
โครงการใหญ่มากมาย เช่น การสร้างทางรถไฟสินค้าจากจีนไปเยอรมนีความยาว 14,000 กิโลเมตร (CGTN, 
2017) การสานสัมพันธ์ทางการเงินผ่าน Asian Infrastructure Investment Bank ที่จีนก่อตั้งเพ่ือการกู้ยืม 
(Kenton, 2012) หรือการผลักดันแผนความร่วมมือกับประเทศก าลังพัฒนารอบบ้าน (Chenyang & 
Xiangzhang, 2019) แม้บทบาทเหล่านี้ท าให้จีนกลายเป็นที่ชื่นชมในบรรดาชาติพันธมิตรรวมทั้งไทย วาท
กรรมต่อต้านจีนกลับถูกปล่อยออกมาควบคู่กับวาทกรรมสนับสนุนเพราะอิทธิพลที่ดูมากล้นเกินไป 

ในประเทศไทยเสียงตอบรับจีนช่วงทศวรรษ 2550 แตกออกเป็นสองฝ่ายชัดเจน การแบ่งปันข่าวสาร
เกี่ยวกับจีนมักปะปนกันระหว่างภาพของจีนในฐานะโอกาสทางเศรษฐกิจกับจีนที่พร้อมจะบดบังความเฉิดฉาย
ของไทย ดังนั้นกรณีมากมายถูกยกข้ึนมาเพ่ือวิพากษ์จีน  เช่น กรณีการท่องเที่ยวไทยซึ่งซ่อนภาพความพยายาม
กินรวบธุรกิจท่องเที่ยวของนายทุนจีนผ่านทัวร์ศูนย์เหรียญ (ทัวร์จีน กินรวบ, 2561) หรือกรณีการทุ่มตลาด
เกษตรกรและความพยายามควบรวมกิจการทางการศึกษาในไทยจนน าไปสู่การนิยามจีนให้เป็นมิตรที่ควรเฝ้า
จับตา (คุณนิติ นวรัตน์, 2559; แฉทุนจีนเทกโอเวอร์ มหาวิทยาลัยเอกชนไทย พบแล้ว 3 แห่ง สั่งเฝ้าระวังด่วน, 
2562) โลกวิชาการไทยเองก็ตื่นตัวไม่น้อยไปกว่าภาคส่วนใด เพราะสถาบันหลายแห่งเลือกเปิดทางให้แก่ความ
ร่วมมือการศึกษาไทย-จีน กระทั่งสนับสนุนการขยายเครือข่ายของสถาบันขงจื่อจนมีจ านวนมากถึง 16 สาขา 
ขณะที่มาเลเซียและฟิลิปปินส์อนุญาตให้จัดตั้งเพียงประเทศละ 4 สาขา (พรนภา สวัสดี, 2564; Textor, 2021) 
ภาควิชาการบางฝ่ายจึงเลือกที่จะระแวดระวังจีนมากกว่าแสวงหาความร่วมมือ  

แต่ยามที่อคติก าลังแพร่กระจาย ซีรีส์โทรทัศน์จีนกลับแสดงบทบาทในฐานะตัวพลิกเกมในสังคมไทย 
งานหลายเรื่องเริ่มเป็นที่กล่าวขานในหมู่ผู้ชมเหมือนที่ซีรีส์เกาหลีใต้จุดกระแสเกาหลีนิยมหลังเริ่มสหัสวรรษ
ใหม่เพียงไม่กี่ปี ในเวลานั้นธุรกิจความงามและแฟชั่นของเกาหลีใต้พุ่งทะยานไปเป็น 75.40% การท่องเที่ยว 
33.30% อาหาร 31.80% ทั้งหมดเป็นผลพวงมาจากซีรีส์โทรทัศน์บวกดนตรี (Park, 2014) การยอมรับตัวตน
ของเกาหลีใต้ก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปโดยอาศัยเสน่ห์เรื่องราวร่วมกับนักแสดงในซีรีส์ (สุเนตร ชุตินธรานนท์ 
และฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์, 2561) หากมองมุมนี้ ซีรีส์โทรทัศน์จีนย่อมส่งอิทธิพลในการชักน าสังคมไทยให้
ตอบรับความเป็นจีนไม่ต่างกัน เพียงแต่ท่าทีดังกล่าวยังขาดความแน่ชัดด้วยไม่มีการศึกษาค้นคว้ายืนยัน  

ความเข้าใจปรากฏการณ์ความนิยมซีรีส์จีนควบคู่กับความรู้เกี่ยวกับการตอบรับความเป็นจีนในหมู่ชาว
ไทยจึงเป็นจุดตั้งต้นส าหรับพยากรณ์แนวโน้มความสัมพันธ์ไทย-จีน เนื่องจากข้อมูลทั้งสองจะช่วยเผยให้เห็น
บทบาทและอิทธิพลของซีรีส์จีนในด้านความเชื่อมโยงดังปรากฏในกรณีเกาหลีใต้ รวมไปถึงญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ที่
พ่ึงพาสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับความบันเทิง (ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ และคณะ, 2564) การวิจัยครั้งนี้จึงถูก
ออกแบบขึ้นมาเพ่ือไขโจทย์ดังกล่าวโดยคาดว่า ผลวิจัยจะช่วยเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-จีน
และสร้างพื้นฐานส าหรับต่อยอดวิชาทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมบันเทิงไปพร้อมกัน 
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และสร้างพื้นฐานส าหรับต่อยอดวิชาทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมบันเทิงไปพร้อมกัน 

 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ส ารวจกระแสนิยมซีรีส์จีน 
2. ศึกษาการตอบรับความเป็นจีนในกลุ่มผู้ชม 
3. วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-จีนอันเนื่องมาจากการบริโภคซีรีส์สัญชาติจีน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การศึกษาวิจัยจะช่วยให้เข้าใจบทบาทของซีรีส์โทรทัศน์จีนในด้านการเชื่อมโยงกับสังคมไทย 
2. ข้อค้นพบจะเป็นอีกกรณีศึกษาส าหรับการใช้สื่อบันเทิงเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้วิจัยส ารวจข้อมูลสองชุดหลัก ได้แก่ การบริโภคซีรีส์จีนและการตอบรับความเป็นจีนในสังคมไทย ใช้
ข้อมูลย้อนหลังซึ่งครอบคลุมระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 เพราะเป็นช่วงที่ความนิยมซีรีส์โทรทัศน์จีนก าลังแผ่
ขยาย ข้อมูลส่วนหนึ่งมาจากบันทึกการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมเยาวชน บุคลากรทางราชการ และผู้ชมในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกส่วนมาจากทัศนะและภาพสะท้อนแฟนคลับในโลกดิจิตอล เสริมด้วยข้อมูล
จากกลุ่มผู้ชมตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 6 คนดังปรากฏรายละเอียดในระเบียบวิธีวิจัย  
 
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีหลักในการศึกษาวิจัยคืออิทธิพลของภาพยนตร์ (Film’s Influence) และ Cultural Soft 
Power1 ทั้งสองทฤษฎีถูกน ามาใช้รับรองผลการวิเคราะห์ช่วงท้าย  

อิทธิพลของภาพยนตร์ถูกพิสูจน์ในงานศึกษาหลายชิ้น เช่น งานของ Kubrak (2020) ซึ่งบ่งชี้อิทธิพล
ของภาพยนตร์ในการสร้างทัศนะเชิงบวกต่อคนชราหรืองานของ Zhao (2008) ซึ่งเผยอิทธิพลของภาพยนตร์
ในการสร้างภาพอเมริกันชนในสังคมจีน ภาพยนตร์จึงถูกน ามาใช้ในภารกิจนอกเหนือความบันเทิงบ่อยครั้ง 
โดยเฉพาะภารกิจจูงใจผู้ชมตามหลัก Soft Power ของ Nye (1990) ในภารกิจนี้ภาพยนตร์รวมทั้งสื่อ
ภาพเคลื่อนไหวอ่ืน ๆ จะต้องสร้างแรงดึงดูดทางวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพ่ือโน้มน้าวผู้ชมเป้าหมายให้ยอมรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

อย่างไรก็ดี Soft Power วิวัฒน์ตามกาลเวลาจนกลายมาเป็นทฤษฎีต่อยอด เรียกว่า “Cultural Soft 
Power” ซึ่งเน้นภารกิจการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมมากกว่าอ่ืนใด องค์การ UNESCO (n.d.) นิยาม 
Cultural Soft Power ไว้ว่า เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพ่ือเรียนรู้กันและกันรวมทั้งน าไปสู่ความเข้าใจอัน
ดี ต่างจาก Soft Power ซ่ึงมีสาระในเชิงของการเอาผลประโยชน์ เช่น Soft Power สหรัฐฯ มีไว้ส าหรับ
ประกันบทบาทความมั่นคงตามจุดต่าง ๆ ด้วยสหรัฐฯ ต้องการรักษาเครือข่ายโลกาภิวัตน์ของตนเอง 
(Yavuzaslan & Çetin, 2016) หรือ Soft Power ญี่ปุ่นท าหน้าที่รักษาฐานการผลิตและตลาดในต่างประเทศ 

                                                           
1 ไม่ปรากฏค าแปลในภาษาไทย จึงใช้ค าดั้งเดิม 
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เพราะหัวใจของญี่ปุ่นอยู่ที่ปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับโลกภายนอก (Ahlner, n.d.) จีนประกาศใช้ Cultural 
Soft Power ในปี พ.ศ. 2550 และ 2557 ตามล าดับโดยอ้างว่า ต้องการให้ชาวโลกเรียนรู้เรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับ
จีน (China's Soft Power Campaign, n.d.) นั่นจึงเป็นที่มาของการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
ต่างประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  

นอกจากทฤษฎีทั้งสอง แนวคิดผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) ถูกหยิบยกข้ึนมาเพ่ือช่วยเสริม
ค าอธิบายบางอย่าง Exter (2018) กล่าวว่า ผลกระทบทางอ้อมเป็นผลจากการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีต่อ
ผู้คนและสภาพแวดล้อมโดยที่องค์กรไม่ได้คาดหมาย (ในความหมายของ Exter มันคือองค์กรธุรกิจ) เช่น 
การค้าขายในชุมชนหนึ่งอาจท าให้เกิดความคึกคักทางเศรษฐกิจหรือท าลายระบบนิเวศน์ เป็นต้น ในแง่นี้
ผลกระทบทางอ้อมคือส่วนต่อยอดของผลกระทบทางตรงด้วยเชื่อมโยงต่อกันเป็นลูกโซ่ หากมองมาที่ซีรีส์จีน 
จะพบผลกระทบทางอ้อมในเชิงสังคม กล่าวคือกลุ่มผู้บริโภคยอมปรับเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับจีนตามแรงจูงใจ
จากการบริโภค แต่สังคมรอบข้างซึ่งไม่ได้ร่วมบริโภคก็อาจยอมปรับเปลี่ยนทัศนะตามโดยรับอิทธิพลมาจาก
กลุ่มผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง นี่เป็นหลักการซึ่งมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทั้งสองทฤษฎีด้วยมันชี้ให้เห็น
กระบวนการกระจายอิทธิพลของสื่อบันเทิง  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบไปด้วยการศึกษากระแสนิยมซีรีส์
จีนกับการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้ชมช่วงปี พ.ศ. 2562-2564  จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือหาบทบาท
ของซีรีส์ในด้านความสัมพันธ์ภาคประชาชน อ้างอิงทฤษฎีอิทธิพลของภาพยนตร์และ Cultural Soft Power   
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เพราะหัวใจของญี่ปุ่นอยู่ที่ปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับโลกภายนอก (Ahlner, n.d.) จีนประกาศใช้ Cultural 
Soft Power ในปี พ.ศ. 2550 และ 2557 ตามล าดับโดยอ้างว่า ต้องการให้ชาวโลกเรียนรู้เรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับ
จีน (China's Soft Power Campaign, n.d.) นั่นจึงเป็นที่มาของการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
ต่างประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  

นอกจากทฤษฎีทั้งสอง แนวคิดผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) ถูกหยิบยกข้ึนมาเพ่ือช่วยเสริม
ค าอธิบายบางอย่าง Exter (2018) กล่าวว่า ผลกระทบทางอ้อมเป็นผลจากการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีต่อ
ผู้คนและสภาพแวดล้อมโดยที่องค์กรไม่ได้คาดหมาย (ในความหมายของ Exter มันคือองค์กรธุรกิจ) เช่น 
การค้าขายในชุมชนหนึ่งอาจท าให้เกิดความคึกคักทางเศรษฐกิจหรือท าลายระบบนิเวศน์ เป็นต้น ในแง่นี้
ผลกระทบทางอ้อมคือส่วนต่อยอดของผลกระทบทางตรงด้วยเชื่อมโยงต่อกันเป็นลูกโซ่ หากมองมาที่ซีรีส์จีน 
จะพบผลกระทบทางอ้อมในเชิงสังคม กล่าวคือกลุ่มผู้บริโภคยอมปรับเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับจีนตามแรงจูงใจ
จากการบริโภค แต่สังคมรอบข้างซึ่งไม่ได้ร่วมบริโภคก็อาจยอมปรับเปลี่ยนทัศนะตามโดยรับอิทธิพลมาจาก
กลุ่มผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง นี่เป็นหลักการซึ่งมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทั้งสองทฤษฎีด้วยมันชี้ให้เห็น
กระบวนการกระจายอิทธิพลของสื่อบันเทิง  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบไปด้วยการศึกษากระแสนิยมซีรีส์
จีนกับการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้ชมช่วงปี พ.ศ. 2562-2564  จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือหาบทบาท
ของซีรีส์ในด้านความสัมพันธ์ภาคประชาชน อ้างอิงทฤษฎีอิทธิพลของภาพยนตร์และ Cultural Soft Power   

ในขั้นตอนแรก ผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลจากบันทึกความทรงจ าที่ได้จากการสังเกตความเป็นไปทางสังคม
ช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผสมกับข้อมูลประเภทข่าวสาร เอกสารสถิติของ
หน่วยงานรัฐและเอกชน รวมไปถึงการสนทนา 

บันทึกการเฝ้าสังเกตทางสังคมปี พ.ศ. 2562-2564 เป็นบันทึกจากการเฝ้าสังเกตที่ผู้วิจัยได้จัดเตรียม
ไว้ในการวิจัยขั้นปฐมภูมิ ข้อมูลมาจากการคลุกคลีกับเยาวชน การติดต่อประสานงานกับฝ่ายราชการ รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคความบันเทิงประเภทภาพยนตร์ ในการนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลที่แสดงท่าทีของกลุ่ม
สังคมข้างต้นต่อรัฐบาลจีน คนจีน และวัฒนธรรมจีน 

ส าหรับข่าวสารที่ใช้มาจากการแบ่งปันระหว่างแฟนคลับในโซเชียลมีเดียประกอบไปด้วย Facebook, 
Twitter และข่าวโดยสถานีโทรทัศน์ เช่น Thai PBS ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง TNN ทั้งหมดท าให้เห็นอัตราความ
นิยมซีรีส์ในกลุ่มแฟน ๆ และการตอบรับจีน 

แตร่ายการสถิติและเอกสารในการวิจัยถูกใช้เพื่อท าความเข้าวัฒนธรรมการบริโภคในภาพรวม เอกสาร
ส่วนใหญ่มาจากองค์กรรัฐและเอกชน เช่น  

- บทความเรื่อง พฤติกรรมการรับชมรายการช่องทีวีดิจิตอลของผู้ชมในเขตภาคกลาง โดยวลัญช์
ลักษณ ถาวรศักดิ์สุธี และกุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร (2562)  

- บทความเรื่อง อิทธิพลของปฏิสัมพันธ์กึ่งการมีส่วนร่วมทางสังคมต่อความผูกพันในชุมชนเสมือน
ของกลุ่มแฟนซีรีส์จีน โดยปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์ และวิกานดา พรสกุลวานิช (2564) 

- บทความเรื่อง เช็คเรตติ้งซีรีส์จีนยอดฮิต ปี 64 (2565) 
- บทความเรื่อง อุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ในครัวเรือนของไทย โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ 

ส านักงานเลขานุการกรม (ม.ป.ป.) 
- รายงานเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพ่ึงพอใจ ต่อทีวีดิจิทัลของผู้ชมใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย อชิระ ดวงหอม (2559) 
- รายงานเรื่อง เปิดความนิยมผู้ชมทีวีดิจิตอลผ่านการรับชมทางโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ 

5 เดือนแรกของปี 2562 (2562) 
- รายงานเรื่อง สภาพการแข่งขันและแนวทางการก ากับดูแลกิจการ Over The Top: OTT โดย

ส่วนงานติดตามสภาพตลาดและส่งเสริมการแข่งขัน ส านักส่งเสริมการแข่งขันและการก ากับดูแล
กันเอง (ม.ป.ป.) 

แม้บางรายการไม่ได้ระบุปีที่เผยแพร่หรือถูกตีพิมพ์ก่อนช่วงปี พ.ศ. 2562 ผู้วิจัยสามารถใช้ประกอบความเข้าใจ
การบริโภคซึ่งมีลักษณะร่วมสมัยได้ 

ท้ายที่สุดผู้วิจัยเลือกใช้การสนทนาเก็บข้อมูลเชิงลึกของบุคคล เพราะการสนทนาได้รับการยอมรับมา
อย่างยาวนานในฐานะวิธีวิจัยหนึ่งดังอภิปรายในงานของ Feldman (1999) การสนทนาช่วยให้ได้ข้อมูลอย่าง
ละเอียดไม่ต่างจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพียงแต่จะมีความผ่อนคลายกว่าเนื่องจากเป็นการพูดคุยตามธรรมชาติ
แทนการถาม-ตอบอย่างเป็นทางการ ในแง่ของคู่สนทนาผู้วิจัยเลือกมาทั้งสิ้น 6 คน แบ่งเป็นผู้สูงวัย (65 ปี ขึ้น
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ไป) วัยกลางคน (30-50 ปี) เยาวชนและนักศึกษา (13-25 ปี) อย่างละ 2 คน ทุกคนมีความสนใจซีรีส์จีนรวมทั้ง
อยู่ร่วมสังคมผู้บริโภคซีรีส์จีนช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 

เมื่อได้ข้อมูลเพียงพอแล้ว ผู้วิจัยท าการคัดแยกและร้อยเรียงเข้าด้วยกันตามแผนงาน โดยผู้วิจัยสรุปผล
จากตัวบ่งชี้ในขั้นต้นตามหลักอุปนัย แล้วจึงย้ าผลด้วยวิธีนิรนัยหรือการน าหลักทฤษฎีมารับรอง ทั้งอุปนัยและ
นิรนัยช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้แก่บทสรุปการวิจัย   
 
ผลวิจัย 

การอภิปรายผลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เริ่มจากกระแสนิยมซีรีส์จีนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ตามมาด้วยข้อ
ค้นพบเกี่ยวกับการตอบรับความเป็นจีนในกลุ่มผู้ชมและความเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-จีนอัน
เนื่องมาจากการชมซีรีส์ 

 
กระแสนิยมซีรีส์จีน 
ปรากฏการณ์ความนิยมซีรีส์จีนเริ่มเด่นชัดในสังคมไทยช่วงต้นทศวรรษ 2560 เป็นต้นมา มีค ากล่าวใน

หมู่ผู้ชมว่า หากได้ริเริ่มเสพซีรีส์จีน อาจหลงลืมงานของเกาหลีใต้ตลอดไป หมายความว่า ซีรีส์จีนก าลัง
กลายเป็นคู่แข่งรายใหม่ของซีรีส์เกาหลีใต้ ฐานแฟนคลับคล้ายจะถูกแบ่งออกอย่างชัดเจนเช่นกันจนเกิดเป็นค า
เรียกขานไม่เป็นทางการในภาษาไทย ได้แก่ ด้อมจีนและด้อมเกาหลี มาจาก Fandom ของจีนและ Fandom 
ของเกาหลีใต้ ซีรีส์จีนยอดนิยมส าหรับผู้ชมไทย ได้แก่ A Love So Beautiful (2017), Put Your Head on 
My Shoulder (2019), The Untamed (2019), Eternal Love of Dream (2019), I Will Find You a 
Better Home (2020), Held in the Lonely Castle (2020), The Oath of Love (2021) แม้บางเรื่องผลิต
ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2562 ความนิยมกลับไต่ระดับช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 ตามกระแสการบริโภคเรื่องอ่ืนซึ่งถูก
ส่งต่อแบบปากต่อปาก 

ณ ช่วงดังกล่าว The Untamed ได้รับการจับตาเป็นพิเศษ เพราะเกิดความคลั่งไคล้ในหมู่แฟนชาว
ไทยโดยไม่ได้คาดหมาย รายงานหลายฉบับระบุตรงกันว่า The Untamed มีความพิเศษตรงที่สามารถดันยอด
ผู้ใช้บริการ WeTV Thailand สตรีมมิ่งจากประเทศจีนให้เติบโตในระยะเวลาอันรวดเร็ว คิดเป็นตัวเลขสูง
ถึง 250% ขณะที่ยอดดาวน์โหลดซีรีส์เรื่องนี้พุ่งไปถึง 1 ล้านครั้งต่อเดือนโดยเฉลี่ย แฮชแท็ก #ปรมาจารย์ลัทธิ
มาร (ชื่อภาษาไทยของ The Untamed) ยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 นานติดต่อกัน 3 วันหลังจากที่มีการ
ฉายครั้งแรก เมื่อจัดกิจกรรมพบปะแฟน ๆ ในชื่อ The Untamed Fan Meeting in Thailand ยอดจองบัตร
ร่วมงานมีจ านวนมากกว่า 1 แสนคิว หลายคนจับกลุ่มรอรับนักแสดงตั้งแตส่นามบิน  

ความเป็นไปเหล่านี้ท าให้มองกันว่า The Untamed คือหัวหอกทีช่่วยจุดประกายความนิยมซีรีส์จีนใน
โซเชียลมีเดียไทย เพราะดึงความสนใจของผู้เล่นโซเชียลมีเดียให้หันมามองอุตสาหกรรมบันเทิงจีนมากขึ้น 
เหมือนที่ครั้งหนึ่ง Winter Sonata (2002) และ A Jewel in the Palace (2003) ปลุกกระแสซีรีส์เกาหลีใต้
ในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย 
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ขณะที่ The Untamed น าร่อง I Will Find You a Better Home คือตัวอย่างงานที่รักษากระแส
ความชอบซีรีส์จีนในสังคมไทยได้ดี เสียงตอบรับ I Will Find You a Better Home อยู่ในเกณฑ์น่าประทับใจ
ด้วยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับสังคมร่วมสมัย เล่นกับประเด็นอสังหาริมทรัพย์ มีการเล่าเรื่องชวนให้ผู้ชมรู้สึกอบอุ่น 
คล้อยตาม และประทับใจในความสู้ชีวิตของชาวจีน ฝีมือการแสดงของผู้เล่นทุกคนสะดุดตา ส่วนใหญ่ให้
ความเห็นในทางเดียวกันว่า อยากติดตามไม่ให้พลาดแม้เพียงฉากเดียว และนี่คือเสียงสะท้อนที่สัมผัสได้
บ่อยครั้งในกรณีของซีรีส์จีน  

การสื่อสารอารมณ์อาจเป็นเหตุผลหลักของการเลือกบริโภค แต่งานผลิตระดับอลังการหรืองานสร้าง
ซึ่งสะท้อนความประณีตบรรจงก็เป็นอีกเหตุผลส าคัญ กรณีซีรีส์ก าลังภายในเรื่อง Heavenly Sword and 
Dragon Slaying Sabre (2019) คือตัวอย่างยืนยัน ผู้ชมไทยจ านวนมากกล่าวขานเกี่ยวกับเรื่องนี้ในแง่การ
ลงทุนด้านฉาก จ านวนผู้แสดง ชุดเส้ือผ้า อุปกรณ์ประกอบฉาก/การแสดง การจัดแสง และอีกมากมาย 
นักแสดงสตรีเหมือนได้รับการคัดสรรมาเพ่ือจับสายตาบุรุษเพศ นักแสดงชายก็มีท่วงท่าสง่างามส าหรับผู้ชม
หญิง สถานที่ถ่ายท าดูวิจิตรงดงามดั่งในนิยายต้นฉบับ เหตุการณ์สู้รบไม่ว่าจะในการสงครามหรือการประลอง
สื่อความยิ่งใหญ่ตามตัวอักษรในบทประพันธ์ ทุกองค์ประกอบใน Heavenly Sword and Dragon Slaying 
Sabre จึงกลายเป็นความคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปส าหรับผู้ชม 

กระนั้นระดับความนิยมซีรีส์จีนสามารถสรุปได้จากเรตติ้งการชมทางโทรทัศน์บางชุด อย่างในปี พ.ศ. 
2563 เรตติ้งความนิยมซีรีส์เอเชีย 10 อันดับแรกในช่วงเดือนมกราคม-กันยายนเป็นของซีรีส์จีนมากถึง 5 เรื่อง 
ซีรีส์เกาหลีใต้ 3 เรื่องและซีรีส์อินเดีย 2 เรื่อง โดยซีรีส์จีนอยู่ในล าดับที่ 2-6 ดังปรากฏรายละเอียดในตาราง 

เร่ือง ประเทศผู้ผลิต เรตต้ิง 
1. Buddha อินเดีย 2.477 
2. Chronicle of Life จีน 1.261 
3. General and I จีน 1.002 
4. Justice Bao จีน 0.725 
5. Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre  จีน 0.528 
6. Beauties in the Closet จีน 0.446 
7. Naagin 3 อินเดีย 0.436 
8. Secret Love เกาหล ี 0.434 
9. The Emperor: Owner of the Mask เกาหล ี 0.413 
10. Missing You เกาหล ี 0.391 

ตาราง 1 ความนิยมซีรีส์เอเชียประจ าเดือนมกราคม-กันยายน ปี พ.ศ.2563 
ที่มา เปิดเรตติ้งซีรีส์เอเชียยอดฮิตในรอบ 9 เดือนปี 63. (2563). 

แม้ตัวเลขนี้ไม่สะท้อนนิสัยการเลือกบริโภคของผู้ชมกลุ่มสตรีมมิ่งหรือออนไลน์ แต่ก็สะท้อนความผูกพัน
ระหว่างผู้ชมกลุ่มโทรทัศน์กับซีรีส์จีน ส่วนใหญ่เป็นผู้ชมสูงอายุหรืออาศัยตามต่างจังหวัด 
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 ในปีถัดมาความนิยมซีรีส์จีนทางโทรทัศน์ก็ยังคงเห็นได้ชัดจากการจัดผังรายการของ 10 ช่องโทรทัศน์
หลัก ได้แก่ ช่อง Mono ช่อง 7 ช่องเวิร์คพอยท์ ช่อง 3 ช่อง 8 ช่อง 5 ช่อง JKN18 ช่องอมรินทร์ทีวี ช่องไทยรัฐ
ทีวี และช่อง 9 ทุกช่องอาศัยความนิยมซีรีส์จีนเรียกยอดผู้ชม เรื่อง Heavenly Sword and Dragon Slaying 
Sabre ถูกน ากลับมาฉายซ้ าและได้เรตติ้งเฉลี่ยสูงที่สุดในบรรดาซีรีส์จีนทั้งหมด คิดเป็น 1.139 เพ่ิมขึ้นจากการ
ฉายในปีก่อนหน้าราว 61.1% ตามมาด้วยเรื่อง The Wolf, The Taoism Grandmaster และ Heroic 
Journey of Nezha ที่ 1.13, 1.095 และ 1.091 ตามล าดับ ตัวเลขสูงกว่า 1 จัดอยู่ในเกณฑ์น่ายินดีส าหรับ
ทางสถาน ี 
 หากพิจารณายอดบริโภคในระบบสตรีมมิ่ง จะพบนัยส าคัญทางสถิติไม่ด้อยไปกว่าเรตติ้งโทรทัศน์ 
ยกตัวอย่างเช่น บริการของ WeTV Thailand ปี พ.ศ. 2564 สามารถสร้างยอดผู้ใช้งานต่อเดือนที่ 13 ล้านคน 
มีผู้ใช้งานต่อวันเพ่ิมขึ้น 13% ราว 2 ใน 3 เป็นผู้ใช้งานเพศหญิง (Branded Content, 2564) การชมคอน
เทนต์จากประเทศจีนโดยเฉพาะซีรีส์เติบโตสูงถึง 137% (ผู้จัดการออนไลน์, 2564) บ่งบอกความนิยมซีรีส์จีน
ในหมู่ผู้ชมหญิง ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการฉายเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและ/หรือการเป็นคอนเทนต์แบบซีรีส์
วาย แต่ผู้ชมชายจะเลือกบริโภคงานกลุ่มก าลังภายในโดยเฉพาะงานที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์คลาสสิกของ 
Jin Yong และ Gu Long บทสนทนาในกลุ่มแฟนซีรีส์ก าลังภายในมักเป็นเร่ืองบทบาทตัวละคร ความเคารพ
ต้นฉบับ รวมทั้งปรัชญาชีวิต เพราะนิยายเหล่านี้มีคุณค่าทางสังคมควบคู่ความบันเทิง ซีรีส์หลายเรื่อง
ตีความหมายออกมาเป็นภาพได้ถูกอกถูกใจผู้ชม 
 

การตอบรับความเป็นจีนในกลุ่มผู้ชม  
ความนิยมดังอภิปรายในส่วนก่อนหน้าน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในหมู่ผู้ ชมรวมไปถึงสังคมรอบข้าง 

ทั้งหมดจัดเป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
ประการแรก ผู้ชมซีรีส์เริ่มถือมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับจีน เป็นมุมที่จีนกลายเป็นชาติอันงดงาม เต็มไป

ด้วยอารยธรรม มีความน่าเลื่อมใส มีความอบอุ่น มีความน่าประทับใจ ผู้ชมจ านวนไม่น้อยหันไปติดตามข่าวสาร
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับจีนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ พัฒนาการคอมพิวเตอร์ การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การค้า/การลงทุน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ การมองจีนในมุมใหม่ยังมาจากเนื้อหาซีรีส์ที่
พยายามสะท้อนความเป็นมืออาชีพของชาวจีนในการยกระดับตนเอง ทั้งยังน าเสนอความเป็นจีนในมิติอันสูงส่ง
อย่างการแสวงหาความก้าวหน้า การท าเพ่ือสังคมโดยรวม ฯลฯ เช่น ใน Heavenly Sword and Dragon 
Slaying Sabre ตัวละครฝ่ายดีร่วมสงครามปลดแอกอาณาจักรจีน แต่เมื่อใกล้ถึงชัยชนะ ตัวละครกลับเลือก
ปฏิเสธอ านาจบนบัลลังก์ด้วยมองว่า ความสุขของประชาชนคือเป้าส าคัญ ไม่ใช่เกียรติยศของตนเอง 

ในสายตาผู้ชมจุดเด่นของซีรีส์จีนขึ้นอยู่กับความงามเชิงเนื้อหาเช่นกันซึ่งส่งผลต่อการสร้างภาพจ าที่
งดงาม แบ่งเป็นความงามของรูปลักษณ์ตัวละคร ความงามของบทประพันธ์ ความงามของระเบียบประเพณี 
และความงามของสถานที่ ซีรีส์ The Untamed เป็นที่ชมชอบส าหรับผู้ชมไทยเพราะมีความงามพร้อมมูล 
กายภาพตัวละครดูสมสง่าราศี หน้าตาเรียบเนียนคมคาย บทประพันธ์น าเสนอความสัมพันธ์ ได้อย่าง
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 ในปีถัดมาความนิยมซีรีส์จีนทางโทรทัศน์ก็ยังคงเห็นได้ชัดจากการจัดผังรายการของ 10 ช่องโทรทัศน์
หลัก ได้แก่ ช่อง Mono ช่อง 7 ช่องเวิร์คพอยท์ ช่อง 3 ช่อง 8 ช่อง 5 ช่อง JKN18 ช่องอมรินทร์ทีวี ช่องไทยรัฐ
ทีวี และช่อง 9 ทุกช่องอาศัยความนิยมซีรีส์จีนเรียกยอดผู้ชม เรื่อง Heavenly Sword and Dragon Slaying 
Sabre ถูกน ากลับมาฉายซ้ าและได้เรตติ้งเฉลี่ยสูงที่สุดในบรรดาซีรีส์จีนทั้งหมด คิดเป็น 1.139 เพ่ิมขึ้นจากการ
ฉายในปีก่อนหน้าราว 61.1% ตามมาด้วยเรื่อง The Wolf, The Taoism Grandmaster และ Heroic 
Journey of Nezha ที่ 1.13, 1.095 และ 1.091 ตามล าดับ ตัวเลขสูงกว่า 1 จัดอยู่ในเกณฑ์น่ายินดีส าหรับ
ทางสถาน ี 
 หากพิจารณายอดบริโภคในระบบสตรีมมิ่ง จะพบนัยส าคัญทางสถิติไม่ด้อยไปกว่าเรตติ้งโทรทัศน์ 
ยกตัวอย่างเช่น บริการของ WeTV Thailand ปี พ.ศ. 2564 สามารถสร้างยอดผู้ใช้งานต่อเดือนที่ 13 ล้านคน 
มีผู้ใช้งานต่อวันเพ่ิมขึ้น 13% ราว 2 ใน 3 เป็นผู้ใช้งานเพศหญิง (Branded Content, 2564) การชมคอน
เทนต์จากประเทศจีนโดยเฉพาะซีรีส์เติบโตสูงถึง 137% (ผู้จัดการออนไลน์, 2564) บ่งบอกความนิยมซีรีส์จีน
ในหมู่ผู้ชมหญิง ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการฉายเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและ/หรือการเป็นคอนเทนต์แบบซีรีส์
วาย แต่ผู้ชมชายจะเลือกบริโภคงานกลุ่มก าลังภายในโดยเฉพาะงานที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์คลาสสิกของ 
Jin Yong และ Gu Long บทสนทนาในกลุ่มแฟนซีรีส์ก าลังภายในมักเป็นเรื่องบทบาทตัวละคร ความเคารพ
ต้นฉบับ รวมทั้งปรัชญาชีวิต เพราะนิยายเหล่านี้มีคุณค่าทางสังคมควบคู่ความบันเทิง ซีรีส์หลายเรื่อง
ตีความหมายออกมาเป็นภาพได้ถูกอกถูกใจผู้ชม 
 

การตอบรับความเป็นจีนในกลุ่มผู้ชม  
ความนิยมดังอภิปรายในส่วนก่อนหน้าน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในหมู่ผู้ ชมรวมไปถึงสังคมรอบข้าง 

ทั้งหมดจัดเป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
ประการแรก ผู้ชมซีรีส์เริ่มถือมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับจีน เป็นมุมที่จีนกลายเป็นชาติอันงดงาม เต็มไป

ด้วยอารยธรรม มีความน่าเลื่อมใส มีความอบอุ่น มีความน่าประทับใจ ผู้ชมจ านวนไม่น้อยหันไปติดตามข่าวสาร
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับจีนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ พัฒนาการคอมพิวเตอร์ การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การค้า/การลงทุน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ การมองจีนในมุมใหม่ยังมาจากเนื้อหาซีรีส์ที่
พยายามสะท้อนความเป็นมืออาชีพของชาวจีนในการยกระดับตนเอง ทั้งยังน าเสนอความเป็นจีนในมิติอันสูงส่ง
อย่างการแสวงหาความก้าวหน้า การท าเพ่ือสังคมโดยรวม ฯลฯ เช่น ใน Heavenly Sword and Dragon 
Slaying Sabre ตัวละครฝ่ายดีร่วมสงครามปลดแอกอาณาจักรจีน แต่เมื่อใกล้ถึงชัยชนะ ตัวละครกลับเลือก
ปฏิเสธอ านาจบนบัลลังก์ด้วยมองว่า ความสุขของประชาชนคือเป้าส าคัญ ไม่ใช่เกียรติยศของตนเอง 

ในสายตาผู้ชมจุดเด่นของซีรีส์จีนขึ้นอยู่กับความงามเชิงเนื้อหาเช่นกันซึ่งส่งผลต่อการสร้างภาพจ าที่
งดงาม แบ่งเป็นความงามของรูปลักษณ์ตัวละคร ความงามของบทประพันธ์ ความงามของระเบียบประเพณี 
และความงามของสถานที่ ซีรีส์ The Untamed เป็นที่ชมชอบส าหรับผู้ชมไทยเพราะมีความงามพร้อมมูล 
กายภาพตัวละครดูสมสง่าราศี หน้าตาเรียบเนียนคมคาย บทประพันธ์น าเสนอความสัมพันธ์ ได้อย่าง

หลากหลาย ครอบคลุมความสัมพันธ์ในครอบครัว มิตรภาพ หรือคู่รัก ขณะที่ฉากหลังฉายความวิจิตรทาง
ธรรมชาติและอาคารบ้านเรือน แต่ละแห่งดูคล้ายงานออกแบบของจิตรกรและสะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมให้
ดูน่าชื่นชม นี่คือความพิเศษที่มีเฉพาะในซีรีส์จีน 

ประเด็นความรักกับศักยภาพมนุษย์ยังเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ชมไทยกลับมุมมองต่อจีน เพราะความรักใน
ซีรีส์ช่วยเติมเต็มภาพฝันของผู้ชมด้วยความหวานซึ้งกินใจหรืออบอวลด้วยความมั่นคงทางความรู้สึก You Are 
My Glory (2021) คือหนึ่งในตัวอย่างความโรแมนติกของจีน ซีรีส์นี้ฉายภาพความสัมพันธ์ตัวละครในแบบที่
ฝ่ายชายแสดงความรักกับฝ่ายหญิงดังที่กลุ่มผู้ชมหญิงปรารถนา เพราะไร้ซึ่งความรุนแรง แต่แน่วแน่และ
อ่อนโยน ทั้งคู่พยายามพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างเป็นพลัง คอยผลักดันให้อีกฝ่ายก้าวไปสู่ฝัน
ของตัวเอง ส าหรับศักยภาพมนุษย์ซีรีส์จีนจ านวนมากเลือกวาดภาพให้ตัวละครรู้จักต่อสู้ดิ้นรน เอาชนะ
อุปสรรคแม้จะยากล าบากเพียงใดก็ตาม นี่ตรงกับความเชื่อในยุคสมัยใหม่ที่ชมชอบให้ตัวละครพ่ึงพา
ความสามารถของตัวเองและไม่จ านนต่อชะตากรรม (ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ และกฤษบดินทร์ วงค์ค า, 2562) 
หลายครั้ง ตัวละครหลักในซีรีส์จีนจึงไม่ใช่ผู้มากบารมีหรือได้เปรียบจากวรรณะสูงศักดิ์ ทว่ารู้จักกัดฟันสู้ใน
ฐานะคนธรรมดา เมื่อผู้ชมบริโภคเนื้อหาเหล่านี้มากขึ้นเพราะตรงกับจริตตัวเอง การรับรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับจีนก็
ผุดขึ้นตามระดับการรับชม  

กระนั้นความถี่ในการชมไม่ใช่เหตุผลเดียวของการเปลี่ยนภาพจ า แต่รวมความผูกพันกับตัวละครและ
ความเป็นไปทางสังคมในซีรีส์แต่ละเรื่อง เพราะความผูกพันท าให้ผู้ชมเลือกมองจีนจากอีกมุมพร้อมกระตุ้น
ความสนใจในเอกลักษณ์สังคมวัฒนธรรมจีน  

ในภาพรวม ความเปล่ียนแปลงเชิงบวกในกรณีซีรีส์จีนเห็นได้จากพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล 
แบ่งเป็นการแสดงออกทางรสนิยมและการบริโภค เช่น 

- ผู้ชมพูดคุยเก่ียวกับประวัติศาสตร์จีนพร้อมเสนอบทวิเคราะห์เจาะลึกซึ่งท าให้ผู้ร่วมสนทนาได้เห็น
วิถีความเป็นจีนชัดขึ้น 

- มีการแบ่งปันภาพทางสังคมวัฒนธรรมทั้งในแบบจารีตนิยมและทันสมัย   
- หลายคนน าบทประพันธ์คลาสสิกมาถกเถียงในกลุ่มแฟนวรรณกรรม  
- บางคนแบ่งปันความเห็นหลังการชมซีรีส์และ/หรือภาพยนตร์ที่ตนประทับใจในรูปรีวิว 
- ผู้ชมอีกจ านวนหนึ่งเลือกบริโภคสินค้าแฟชั่นตามอย่างผู้แสดงซีรีส์ 
อย่างไรก็ดีความเปล่ียนแปลงทั้งด้านมุมมองและพฤติกรรมมีประเด็นให้วิเคราะห์ 2 ข้อ แต่ละข้อคือ

กุญแจสู่ความเข้าใจวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-จีน  
ข้อแรก ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในหมู่ผู้บริโภคซีรีส์จีน เท่านั้น แต่สามารถ

กระจายไปยังกลุ่มสังคมอ่ืนตามที่แนวคิดผลกระทบทางอ้อมได้อธิบายไว้ว่า สิ่งใด ๆ ก็ตามอาจไม่ส่งผลกระทบ
ต่อเป้าหมายเพียงอย่างเดียว แต่สร้างผลต่อไปยังสภาพแวดล้อมรอบข้าง ในกรณีของซีรีส์จีน อาจจะเป็นเพ่ือน 
คนรัก ครอบครัว หรือผู้ใต้บังคับบัญชาของกลุ่มเป้าหมายเอง ยิ่งในโลกปัจจุบันการสร้างผลกระทบเป็นไปได้
ง่ายขึ้นโดยใช้เพียงโซเชียลมีเดีย ด้วยผู้คนมักวางตัวเป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารรวมทั้งสร้างข่าวสารไปพร้อมกัน
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แล้วใช้ช่องทาง Instagram, Facebook, YouTube, Twitter จูงใจผู้คน (Freberg et al, 2010; Duffy, 2020) 
ภาพจ าเชิงบวกเก่ียวกับจีนจึงถูกส่งต่ออย่างรวดเร็ว 

ข้อสอง ความเปล่ียนแปลงในหมู่ผู้ชมสวนทางกับแนวโน้มการต่อต้านบทบาทจีนในทางการเมืองและ
เศรษฐกิจในยุคก่อนหน้า หมายความว่าซีรีส์จีนช่วยสร้างกระแสสังคมอันเป็นคุณต่อความสัมพันธ์ไทย-จีนทั้งท่ี
จีนมีภาพไม่พึงประสงค์มากมาย เพราะนับตั้งแต่รัฐบาลจีนเริ่มแผนการเชื่อมโยง สหรัฐฯ ก็ประกาศหวนคืนสู่
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในนามนโยบาย The Asia Pivot หรือการถ่วงดุลอ านาจกับจีน (Parker & Anderson, 
2016) คาดว่า สหรัฐฯ ต้องการดักทางไม่ให้จีนแผ่อิทธิพลมากเกินไปจนคุกคามระบบการค้าของสหรัฐฯ 
นโยบายดังกล่าวทวีความเข้มข้นเมื่อจีนเดินหน้าประกาศโครงการ One Belt One Road ในปี พ.ศ. 2556 
(ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น Belt and Road Initiative) จากนั้นมีการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับจีนในเชิงลบ ไม่ว่าจะ
เป็นข่าวการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมเพ่ือเร้ากระแสต่อต้านจีน ข่าวดังกล่าวถูกส่งต่อกันทั้งทางวาจาและ
โซเชียลมีเดีย เช่น ชาวจีนเป็นชาติไร้อารยธรรมเพราะไม่ให้ความส าคัญแก่มารยาทสังคม ชาวจีนต้องการถือ
ครองพ้ืนที่ในไทย จึงไม่ควรให้จีนทะลักเข้ามาในประเทศมากเกินไป หรือธุรกิจจีนมีแต่ความละโมภ หากไม่
ระวังธุรกิจจีนจะท าลายพ่อค้าแม่ค้าไทย เป็นต้น  

นักวิชาการบางส านักมองสิ่งเหล่านี้เป็นปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operation) เพราะมี
การย้ าเนื้อหาข่าวในเชิงวิพากษ์สังคมการเมืองจีนตลอดเวลา ในทางตรงข้ามข่าวสารคล้ายกันของชาติอ่ืนกลับ
ไม่ได้ถูกตอกย้ าซ้ า ๆ กัน ข่าวความรุนแรงในสังคมสหรัฐฯ หรือข่าวการท าสงครามของสหรัฐกับพันธมิตรคือ
ตัวอย่างที่ดี ข่าวแรกสะท้อนในงานวิจัยของ Summer et al (2015) ที่ระบุว่า อัตราการท าร้ายร่างกายใน
สหรัฐฯ ในช่วงต้นทศวรรษ 2550 มีจ านวนน่ากังวล แต่ละปีเป็นการท าร้ายถึงชีวิต 16,000 ราย ท าร้ายจน
บาดเจ็บ 1.6 ล้านราย ท าร้ายคู่สมรสมากกว่า 12 ล้านราย และท าร้ายเยาวชนมากกว่า 10 ล้านราย อย่างหลัง
สรุปรายละเอียดได้จากเอกสารของ Department of Veterans Affairs (2021) ที่ท ารายการการสู้รบของ
สหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกาใต้ เอเชียแปซิฟิก หรือแทบจะรอบโลกจนกล่าวได้ว่า สหรัฐฯ กับ
สงครามคือของคู่กัน แต่หลายคนกลับเลือกมองข้ามด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือการยอมสยบต่อแรง
โน้มน้าวความบันเทิงตามที่รายงาน อิทธิพลสื่อภาพยนตร์ฮอลลีวูด: ความสัมพันธ์กับกิจการโลก โดยจงเดือน 
สุทธิรัตน์ (2552) ได้วิเคราะห์ไว้ 

ฉันใดฉันนั้นทันทีที่แฟนซีรีส์ตอบรับความเป็นจีนมากขึ้นจนความรู้สึกไม่เป็นมิตรเริ่มถูกกลืน กระแส
ความนิยมสังคมจีนจึงเริ่มเข้ามาแทนที่และท าให้ภาพจ าเกี่ยวกับจีนปรับทิศทาง ความเปลี่ยนแปลงด้านมุมมอง
และพฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จึงไม่ต่างจากจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ เพราะมันช่วยกระชับความสัมพันธ์ไทย-
จีนตามนโยบาย Cultural Soft Power ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลมาก
น้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการแข่งขันของซีรีส์จีน ผลวิจัยส่วนถัดไปว่าด้วยสังคมไทยกับการ
ตอบรับจีนหลังพลังความนิยมซีรีส์เติบโต 
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แล้วใช้ช่องทาง Instagram, Facebook, YouTube, Twitter จูงใจผู้คน (Freberg et al, 2010; Duffy, 2020) 
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สังคมไทยกับการตอบรับความเป็นจีน 
ณ วันนี้ตัวเลขประมาณการผู้นิยมซีรีส์จีนยังไม่ปรากฏ แต่หากพิจารณาตัวเลขสมมติจากประชากรไทย

ทั้งหมด จะพบความเป็นไปได้อย่างหนึ่ง ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เผยว่า 
ประชากรไทยมีจ านวนทั้งส้ิน 66,171,439 คน แบ่งเป็นเพศชาย 32,339,118 คน เพศหญิง 33,832,321 คน 
(เปิดข้อมูลจ านวนประชากรในประเทศไทย อัพเดตล่าสุด จากกรมการปกครอง, 2565) ถ้า 1 ใน 4 ของ
ประชากรหญิงและ 1 ใน 5 ของประชากรชายเลือกบริโภคซีรีส์จีน จะได้ตัวเลข 8,458,080 และ 6,467,823 
คนตามล าดับ คิดเป็น 14,925,903 คน ถ้าทุกคนส่งต่อกระแสความชอบซีรีส์จีนรวมทั้งความใคร่รู้เกี่ยวกับจีน
ไปยังบุคคลรอบข้างในอัตราส่วน 1 ต่อ 2 ประเทศไทยจะมีจ านวนผู้ครองทัศนคติต่อจีนแบบค่อนไปทางบวก 
44,777,709 คน หรือราว 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด มากเพียงพอที่จะทัดทานปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร
ของฝ่ายตรงข้าม  

ตัวเลขสมมติเกี่ยวกับผู้ชมไม่ถือว่าเกินเลยแต่อย่างใด ยอดผู้ชมความบันเทิงแต่ละปีมีจ านวนมหาศาล 
อย่างผู้ชมโทรทัศน์ปี พ.ศ. 2563 สามารถขึ้นไปถึงระดับ 31,864,000 คนในระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 
(สถิติผู้ชมทีวีเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง, 2563) ยังไม่นับผู้ชมระบบสตรีมมิ่งที่มีทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ หาก
เป็นสตรีมมิ่งจากจีน จะได้รับการพูดถึงในกลุ่มผู้ใช้บริการรุ่นใหม่ และซีรีส์เรื่องใดที่เป็นกระแสจะถูกเลือก
ออกอากาศโดยช่องโทรทัศน์ในเวลาต่อมา หลายเรื่องได้ลงตารางฉายชว่งเวลาส าคัญอย่างเช้าวันเสาร์-อาทิตย์
จากเดิมที่มักฉายรอบดึกเวลาเที่ยงคืนหรือตี 1 ตี 2 หมายความว่าโอกาสที่ซีรีส์จีนได้ประชาสัมพันธ์ความเป็น
จีนในสังคมไทยมีมากกว่า 50% 

แม้ตัวเลขน้ีเป็นการคาดการณ์ การตอบรับจีนในทางสร้างสรรค์ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดจากตัวบ่งชี้ทาง
สังคมซ่ึงผุดขึ้นมามากมายท่ามกลางกระแสนิยมซีรีส์จีน  

เริ่มจากตัวบ่งชี้แรก ความต้องการเรียนภาษาวัฒนธรรมจีนในกลุ่มประชากรรุ่นใหม่เป็นไปด้วยความ
สนใจใคร่รู้มากกว่าจะจ ากัดแค่ความเชื่อว่า ภาษาจีนคือโอกาสทางเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์นี้ค่อนข้างเด่นชัด
คล้อยหลังความเติบโตของการบริโภคซีรีส์ในปี พ.ศ. 2562 เพราะแหล่งข้อมูลกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหลายคน
ให้ค าตอบในทางเดียวกัน การสอนหลักสูตรภาษาจีนในปัจจุบันจึงได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย หลักสูตรดัง
กล่าวหาได้ในระดับอุดมศึกษาจ านวน 47 แห่ง คิดเป็น 130 หลักสูตร (พรนภา สวัสดี, 2564) การเปิด
ห้องเรียนขงจื่อในระดับประถม-มัธยมศึกษาอย่างน้อย 12 แห่งร่วมกับการด าเนินกิจกรรมในนามสถาบันขงจื่อ
อีก 16 แห่งก็ได้รับการตอบรับที่เป็นกันเอง ขณะที่ประชากรรุ่นใหม่สมัครเข้าเรียนสถาบันสอนภาษาเอกชน
หรือกับครสูอนภาษาส่วนบุคคลจนเป็นเรื่องธรรมดา  

น่าสนใจที่ผู้เรียนภาษาพยายามแบ่งปันแนวการเรียนโดยอาศัยซีรีส์จีน Unrequited Love, Go Go 
Squid 2: Dt.Appledog’sTime, You Are My Hero, The Long March of Princess Changge, Go ahead 
ฯลฯ คือกลุ่มงานที่ถูกแนะน าในปี พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้ประกอบการฝึกหัดภาษาจีน ส่วนใหญ่เป็นการฝึกทักษะ
การฟังและพูด โดยพยายามจับความในบทสนทนาให้รู้ว่า ตัวละครกล่าวค าไหน และหมายถึงอะไร หลายคน
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มองว่า การพ่ึงพาซีรีส์จะท าให้การเรียนสนุกขึ้นรวมทั้งกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะตัวละครใช้ค าศัพท์ซ้ ากัน ทั้ง
ช่วยย่นเวลาในการท่องค าแปล 

การแสดงออกขององค์กรการศึกษา การค้า สมาคมหลายแห่งก็เต็มไปด้วยจุดยืนในการสานสัมพันธ์
วัฒนธรรมไทย-จีนโดยไม่สะทกสะท้านต่อกระแสต่อต้านดังปรากฏในข่าวสารปี พ.ศ. 2564 เช่น สมาคมการค้า
ไทยและเศรษฐกิจเอเชียร่วมมือกับกลุ่มบุคลากรการแพทย์จิตอาสาให้ความช่วยเหลือคนจีนที่ประสบปัญหา
เชื้อโควิดในประเทศไทยและต้องการความช่วยเหลือ (สมาคมการค้าไทยฯ จับมือกลุ่มบุคลากรการแพทย์ จิต
อาสาช่วยคนจีนติดโควิดในไทย, 2564) หรือการสร้างห้องปฏิบัติการร่วมด้านการแพทย์แผนไทย-จีนเพ่ือจัดท า
ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทย-จีนระหว่างมหาวิทยาลัยการแพทย์ในประเทศไทยและจีน (ความร่วมมือไทย-จีน 
(1), 2564) กิจกรรมดังกล่าวชี้ว่า การยอมรับจีนมีความเข้มแข็งมากขึ้นจนท าให้ปฏิสัมพันธ์กับจีนเพ่ิมความ
เข้มข้นแม้มีความพยายามกระจายข่าวว่า ประเทศจีนคือต้นก าเนิดโควิดก็ตาม อิทธิพลทางเศรษฐกิจอาจเป็น
เหตุผลของการด าเนินกิจกรรม แต่ความเปิดกว้างทางสังคมคืออีกแรงขับดันที่ท าให้กิจกรรมเดินหน้าโดยไม่สน
ข้อครหาเกี่ยวกับจีน 

ตัวบ่งชี้ที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าข้างต้นยังมีอีกมากมาย ส่วนใหญ่คือมุมมองต่อจีนทั้งในเชิงกายภาพ
และวัฒนธรรม คนไทยบางกลุ่มเสนอว่า รูปลักษณ์แบบจีนคือความน่าใฝ่ฝัน ต่างจากในอดีตซึ่งรูปลักษณ์อย่าง
ตะวันตกเป็นที่นิยมมากกว่าจนนักแสดงสายเลือดตะวันตกได้รับโอกาสในวงการบันเทิงไทย บางรายถึงขั้น
สรุปว่า ใบหน้าแบบจีนมีเสน่ห์กว่าชาวเกาหลีใต้แม้ว่ากระแสนิยมเกาหลีใต้จะยังรุนแรงในหมู่ผู้ชมไทย ส าหรับ
มิติทางวัฒนธรรม ชาวจีนเคยถูกค่อนขอดว่า ขาดมารยาทสากล ไร้วินัย แต่เมื่ อเวลาผ่านไป การสนทนาใน
หลายฟอรั่มเริ่มเจือพ้ืนที่ให้กับความแปลกใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม บางรายชื่นชมความแกร่งทางสังคมโดยยก
ความส าเร็จของลูกหลานจีนในการรักษาธรรมเนียมปฏิบัติ ความชื่นชมอีกส่วนมุ่งมาทางสาระปรัชญา มีการ
แบ่งปันค าคมจีนเสมอเพราะดูเรียบง่ายแต่ลุ่มลึก หลายอย่างเป็นค าคมที่หาได้จากในนวนิยายหรือซีรีส์ เช่น 
ชนะใจคนผู้หนึ่งอาจใช้เวลาครึ่งปี แต่ท าลายน้ าใจคนผู้หนึ่งใช้เพียงครึ่งประโยคเท่านั้น  หรือ ใช้จิตใจที่ชอบ
ต าหนิผู้อ่ืนมาต าหนิตัวเอง ใช้จิตใจที่ชอบอภัยตัวเองไปให้อภัยผู้อ่ืน เป็นต้น 

เหนืออ่ืนใดการเผยแพร่ข่าวสารด้านลบเกี่ยวกับจีนลดลงอย่างมีนัยส าคัญหรือแทบจะไม่ส่งผลต่อการ
กระจายความกลัวจีนอย่างที่แล้วมา ข้อค้นพบนี้มาจากการเปรียบเทียบความเป็นไปในโลกโซเชียลมีเดียช่วง
ก่อนและหลังปี พ.ศ. 2562 ข่าวคนจีนก่อความเดือดร้อนเคยเป็นกระทู้ที่หาได้บ่อยในหลายเว็บไซต์ เช่น การใช้
ห้องน้ าไม่ถูกสุขลักษณะที่วัดร่องขุ่น ทัวร์จีนแย่งตักอาหารบุฟเฟต์กุ้งจนไม่เหลือให้ผู้มาทีหลัง ฯลฯ แต่ข่าว
ลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นนิยมอีกต่อไป หรือไม่ก็ขาดการตอกย้ า สิ่งที่เพ่ิมเข้ามาเป็นเรื่องราวการพัฒนา
ของจีนอย่างการขจัดความยากจน การสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ การต่อยอดเทคโนโลยีพลังงาน ฯลฯ  ความ
ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับชาวจีนก็สามารถพบเห็นได้ทั้งในกลุ่มผู้บริโภคซีรีส์และกลุ่มประชากรทั่วไป เยาวชนรุ่น
ใหม่ตามติดข่าวสารบันเทิงจีนบ่อยครั้ง เลือกคบค้าสมาคมกับเพ่ือนชาวจีนโดยไม่ถืออคติ ผู้คนจ านวนไม่น้อย
พยายามเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจีนมากกว่าจะหาข้อด้อยมาติฉินนินทา และความพยายามเผยแพร่ความรู้ด้าน
จีนก็ได้รับการตอบสนองตามอัตราความต้องการของคนรุ่นใหม่ อย่างเพจอ้ายจงมีผู้ติดตาม 266,981 คน 
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มองว่า การพ่ึงพาซีรีส์จะท าให้การเรียนสนุกขึ้นรวมทั้งกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะตัวละครใช้ค าศัพท์ซ้ ากัน ทั้ง
ช่วยย่นเวลาในการท่องค าแปล 

การแสดงออกขององค์กรการศึกษา การค้า สมาคมหลายแห่งก็เต็มไปด้วยจุดยืนในการสานสัมพันธ์
วัฒนธรรมไทย-จีนโดยไม่สะทกสะท้านต่อกระแสต่อต้านดังปรากฏในข่าวสารปี พ.ศ. 2564 เช่น สมาคมการค้า
ไทยและเศรษฐกิจเอเชียร่วมมือกับกลุ่มบุคลากรการแพทย์จิตอาสาให้ความช่วยเหลือคนจีนที่ประสบปัญหา
เชื้อโควิดในประเทศไทยและต้องการความช่วยเหลือ (สมาคมการค้าไทยฯ จับมือกลุ่มบุคลากรการแพทย์ จิต
อาสาช่วยคนจีนติดโควิดในไทย, 2564) หรือการสร้างห้องปฏิบัติการร่วมด้านการแพทย์แผนไทย-จีนเพ่ือจัดท า
ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทย-จีนระหว่างมหาวิทยาลัยการแพทย์ในประเทศไทยและจีน (ความร่วมมือไทย-จีน 
(1), 2564) กิจกรรมดังกล่าวชี้ว่า การยอมรับจีนมีความเข้มแข็งมากขึ้นจนท าให้ปฏิสัมพันธ์กับจีนเพ่ิมความ
เข้มข้นแม้มีความพยายามกระจายข่าวว่า ประเทศจีนคือต้นก าเนิดโควิดก็ตาม อิทธิพลทางเศรษฐกิจอาจเป็น
เหตุผลของการด าเนินกิจกรรม แต่ความเปิดกว้างทางสังคมคืออีกแรงขับดันที่ท าให้กิจกรรมเดินหน้าโดยไม่สน
ข้อครหาเกี่ยวกับจีน 

ตัวบ่งชี้ที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าข้างต้นยังมีอีกมากมาย ส่วนใหญ่คือมุมมองต่อจีนทั้งในเชิงกายภาพ
และวัฒนธรรม คนไทยบางกลุ่มเสนอว่า รูปลักษณ์แบบจีนคือความน่าใฝ่ฝัน ต่างจากในอดีตซึ่งรูปลักษณ์อย่าง
ตะวันตกเป็นที่นิยมมากกว่าจนนักแสดงสายเลือดตะวันตกได้รับโอกาสในวงการบันเทิงไทย บางรายถึงขั้น
สรุปว่า ใบหน้าแบบจีนมีเสน่ห์กว่าชาวเกาหลีใต้แม้ว่ากระแสนิยมเกาหลีใต้จะยังรุนแรงในหมู่ผู้ชมไทย ส าหรับ
มิติทางวัฒนธรรม ชาวจีนเคยถูกค่อนขอดว่า ขาดมารยาทสากล ไร้วินัย แต่เมื่ อเวลาผ่านไป การสนทนาใน
หลายฟอรั่มเริ่มเจือพ้ืนที่ให้กับความแปลกใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม บางรายชื่นชมความแกร่งทางสังคมโดยยก
ความส าเร็จของลูกหลานจีนในการรักษาธรรมเนียมปฏิบัติ ความชื่นชมอีกส่วนมุ่งมาทางสาระปรัชญา มีการ
แบ่งปันค าคมจีนเสมอเพราะดูเรียบง่ายแต่ลุ่มลึก หลายอย่างเป็นค าคมที่หาได้จากในนวนิยายหรือซีรีส์ เช่น 
ชนะใจคนผู้หนึ่งอาจใช้เวลาครึ่งปี แต่ท าลายน้ าใจคนผู้หนึ่งใช้เพียงครึ่งประโยคเท่านั้น  หรือ ใช้จิตใจที่ชอบ
ต าหนิผู้อ่ืนมาต าหนิตัวเอง ใช้จิตใจที่ชอบอภัยตัวเองไปให้อภัยผู้อ่ืน เป็นต้น 

เหนืออ่ืนใดการเผยแพร่ข่าวสารด้านลบเกี่ยวกับจีนลดลงอย่างมีนัยส าคัญหรือแทบจะไม่ส่งผลต่อการ
กระจายความกลัวจีนอย่างที่แล้วมา ข้อค้นพบนี้มาจากการเปรียบเทียบความเป็นไปในโลกโซเชียลมีเดียช่วง
ก่อนและหลังปี พ.ศ. 2562 ข่าวคนจีนก่อความเดือดร้อนเคยเป็นกระทู้ที่หาได้บ่อยในหลายเว็บไซต์ เช่น การใช้
ห้องน้ าไม่ถูกสุขลักษณะที่วัดร่องขุ่น ทัวร์จีนแย่งตักอาหารบุฟเฟต์กุ้งจนไม่เหลือให้ผู้มาทีหลัง ฯลฯ แต่ข่าว
ลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นนิยมอีกต่อไป หรือไม่ก็ขาดการตอกย้ า สิ่งที่เพ่ิมเข้ามาเป็นเรื่องราวการพัฒนา
ของจีนอย่างการขจัดความยากจน การสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ การต่อยอดเทคโนโลยีพลังงาน ฯลฯ  ความ
ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับชาวจีนก็สามารถพบเห็นได้ทั้งในกลุ่มผู้บริโภคซีรีส์และกลุ่มประชากรทั่วไป เยาวชนรุ่น
ใหม่ตามติดข่าวสารบันเทิงจีนบ่อยครั้ง เลือกคบค้าสมาคมกับเพ่ือนชาวจีนโดยไม่ถืออคติ ผู้คนจ านวนไม่น้อย
พยายามเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจีนมากกว่าจะหาข้อด้อยมาติฉินนินทา และความพยายามเผยแพร่ความรู้ด้าน
จีนก็ได้รับการตอบสนองตามอัตราความต้องการของคนรุ่นใหม่ อย่างเพจอ้ายจงมีผู้ติดตาม 266,981 คน 

China Xinhua News มีผู้ติดตาม 91,966,810 คน ตัวเลขทั้งสองมาจากยอดในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กรณี
ของ China Xinhua News อาจรวมผู้ติดตามในต่างประเทศหรือเป็นบัญชีผู้ใช้งานคนเดียวกัน แต่เปิดมากกว่า 
1 บัญชี  

ค าอธิบายข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สื่อความเกี่ยวกับการลดช่องว่าง
ระหว่างไทย-จีนอย่างต่อเนื่อง อาจมีข้อโต้แย้งว่า ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้สัมพันธ์กับการบริโภคซีรีส์ 
แต่สามารถเกิดขึ้นเองตามกาลเวลาด้วยจีนเปิดเกมรุกทางความสัมพันธ์หลายช่องทางอยู่แล้ว และซีรีส์เองก็ไม่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนผ่านทางความคิดเสมอไป ข้อโต้แย้งนี้มีความเป็นไปได้ แต่ยังไม่มากพอจะปฏิเสธบทบาท
ของซีรีส์ เพราะถ้าพิจารณาหลักการบางอย่างร่วมด้วย จะพบว่า ซีรีส์จีนมีผลในด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-จีน
ระดับสูงถึงสูงมาก  

เริ่มจากหลักการแรก ทฤษฎีอิทธิพลของภาพยนตร์กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า สื่อภาพยนตร์ทรงอ านาจใน
การโน้มน้าวความคิดจิตใจบุคคลด้วยภาพยนตร์ส่งผลทางจิตวิทยา ในท านองเดียวกันทฤษฎี Cultural Soft 
Power ยอมรับการเชื่อมสัมพันธ์ด้วยวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมคือสายพานความรู้สึกที่มีประสิทธิภาพ ซีรีส์
จีนคือช่องทางสื่อสารวัฒนธรรม ทั้งยังเสนอเร่ืองราวน่าติดตาม บ่อยครั้งเสียงสะท้อนเกี่ยวกับซีรีส์จีนเต็มไป
ด้วยความยินดีเนื่องจากมีแนวงานหลากหลายบวกคุณภาพบทประพันธ์ การแสดง และการผลิต บทสนทนา
เกี่ยวกับซีรีส์จีนจึงมักลงเอยด้วยค าแนะน าให้ลองรับชมแบบปากต่อปาก เสียงวิจารณ์อีกส่วนบอกว่า ซีรีส์จีน
ท าให้ผู้ชมไทยเข้าใจมนุษย์ ทั้งเห็นความงดงามของสังคมคนจีน ดังนั้นซีรีส์จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนทัศนะและ
พฤติกรรมอันเกี่ยวข้องกับจีนไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าซีรีส์นั้นมุ่งสร้างภาพความเป็นจีนในแบบที่น่า
สรรเสริญ  

หลักการถัดมา แม้ช่องทางสานสัมพันธ์ไทย-จีนปรากฏอย่างดาษดื่น จะสังเกตได้ว่า ทุกช่องทางไม่
สามารถกระชับสัมพันธ์ในภาพรวมได้ด้วยจ ากัดการเข้าถึงเกินไป หากเป็นการเชื่อมโยงในแบบการค้าการ
ลงทุน กลุ่มเป้าหมายคือนักธุรกิจ หากเป็นการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายคือนักวิชาการและ
นักศึกษาบางคน หากเป็นความร่วมมือระดับราชการ กลุ่มเป้าหมายย่อมหนีไม่พ้นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในทางตรงข้ามซีรีส์เป็นความบันเทิงซึ่งผู้คนเข้าถึงได้กว้าง ยอดตัวเลขที่ยกมาในช่วงก่อนหน้าคือหลักฐานหนึ่ง 
ยังมีตัวเลขสนับสนุนอ่ืน ๆ เช่น เรตติ้ง ณ ปัจจุบันของเรื่อง Douluo Continent (2021) ซึ่งคว้าอันดับหนึ่งเท
รนด์ไทยพ่วงด้วยเรตติ้งทั่วประเทศสูงถึง 2.0 ขณะทีเ่รตติ้งในกรุงเทพฯ อยู่ที่ 2.9 (สุดปัง!!! 'ต านานจอมยุทธ์ภูต
ถังซาน' ฉายตอนแรก แฟน 'เซียวจ้าน ' ดันกระแสสนั่นโซเชียล , 2565) ความนิยมส่วนใหญ่มาจากความ
ไว้วางใจมาตรฐานของจีน ท าให้ซีรีส์จีนอยู่ในกลุ่มตัวเลือกแรก ๆ ส าหรับผู้ชมไทย ซีรีส์ยอดนิยมจึงเป็นช่องทาง
สร้างความผูกพันกับผู้ชมอย่างเหนียวแน่น ไม่เหมือนการศึกษา การบริโภคข่าวสาร การท ากิจกรรมระยะสั้น 
ฯลฯ ด้วยช่องทางเหล่านี้ขาดเรื่องราว ไร้ความสะเทือนอารมณ์ และไม่สามารถปลูกฝังความซาบซึ้งได้เข้มข้น
เท่าซีรีส์ 
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สรุป 
 ความเติบโตของกระแสนิยมซีรีส์จีนในสังคมไทยช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงดังสะท้อนในสถิติการชมร่วมกับการแสดงออกของกลุ่มแฟน ๆ เมื่อวิเคราะห์ความเป็นไปของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า การชมซีรีส์จีนน าไปสู่ความซาบซึ้งตามมาด้วยความประทับใจสังคมวัฒนธรรมจีนโดยรวม   

น่าสนใจที่การตอบรับความเป็นจีนในสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงจนน่าจับตา เพราะการวาดภาพ
จีนในฐานะผู้ควรเฝ้าระวังลดหายไปจากวาทกรรมประจ าวัน แต่การเรียนรู้จีนในทางสร้างสรรค์กลับปรากฏ
บ่อยครั้งขึ้น นี่ต่างจากการตอบรับในช่วงทศวรรษ 2550 ที่เจืออคติเพราะข่าวสารทางการเมืองรวมไปถึง
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของชาวจีนเอง ประกอบกับการตอบรับดังกล่าวเป็นไปด้วยอ านาจทางเศรษฐกิจ 
(Economic Force) มากกว่าความชอบ แต่เมื่อกระแสนิยมซีรีส์ก่อเกิด สัญญาณการตอบรับจีนมีลักษณะ
เปลี่ยนไปค่อนข้างมาก อย่างน้อยกลุ่มคนในการส ารวจมีท่าทีสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับจีนในฐานะชาติที่มีศักยภาพ
และพร้อมก้าวข้ามข่าวสารด้านลบ จึงกล่าวได้ว่า ซีรีส์จีนช่วยเสริมอ านาจทางวัฒนธรรม (Cultural Force) ซ่ึง
ส่งผลให้บุคคลเปิดใจรับด้วยความรู้สึกยินดี  

อย่างไรก็ตามการวิจัยไม่สามารถระบุได้ว่า การตอบรับเชิงสร้างสรรค์ในสังคมไทยมาจากการชมซีรีส์
เป็นหลัก เนื่องจากช่องทางสานสัมพันธ์ไทย-จีนมีอย่างมากมาย แต่ละช่องทางส่งผลต่อความรู้สึกผู้คนแตกต่าง
กันจนยากจะระบุสัดส่วน กระนั้นการวิจัยยืนยันได้ว่า ปรากฏการณ์สองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน หนึ่งคือความ
นิยมซีรีส์สัญชาติจีน สองคือแนวทางที่สังคมไทยหลายส่วนเริ่มมองจีนในทางบวก เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่า  
ซีรีส์จีนท าให้เกิดความรู้สึกฉันมิตรในกลุ่มผู้ชมรวมไปถึงสังคมรอบข้างซึ่งได้รับอิทธิพลจากผู้ชม ซีรีส์จีนจึงมี
แนวโน้มเป็นเครื่องมือกระชับไมตรีชิ้นส าคัญ ทั้งยังอาจแทนที่ความระแวงในหมู่คนไทยด้วยความแน่นแฟ้นตาม
อย่างซีรีส์เกาหลีใต้หรือญี่ปุ่น 

บทสรุปข้างต้นเป็นไปตามหลักอุปนัยเพราะอาศัยหลักฐานบางส่วน แต่หากใช้หลักนิรนัยโดยอ้างอิง
ทฤษฎีอิทธิพลของภาพยนตร์และ Cultural Soft Power ข้อสรุปนี้จะมีน้ าหนักมากขึ้น เพราะทฤษฎีแรก
ยืนยันว่า ภาพยนตร์คือเครื่องมือโน้มน้าวสังคม ชาติมหาอ านาจจึงเลือกส่งออกภาพยนตร์เพ่ือสร้างแนวร่วม
ทางความคิด ทฤษฎีหลังอธิบายเรื่องการส่งออกวัฒนธรรมเพ่ือเสริมความเข้าใจระหว่างกัน ทันทีที่ผู้ส่งออก
สามารถสื่อสารวัฒนธรรมได้ชัดเจนและสวยงาม การเปิดกว้างทางวัฒนธรรมในกลุ่มเป้าหมายจะเป็นไปอย่าง
ราบร่ืน บทบาทของซีรีส์จีนในการสร้างอิทธิพลทางวัฒนธรรมพร้อมกับป้อนทัศนะเชิงบวกตามหลักทฤษฎี
อิทธิพลของภาพยนตร์และ Cultural Soft Power จึงไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่มันคือการร่วมละลายก าแพง
ความชังระหว่างไทย-จีนโดยเฉพาะในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงหลายฝ่ายพยายามใส่ความจีนเรื่องการเป็นต้น
ตอของวิกฤตโควิด-19 ในทางตรงข้ามซีรีส์ช่วยสร้างภาพจ าใหม่ ๆ ผ่านองค์ประกอบอย่างความงามทาง
วัฒนธรรม บทประพันธ์ และความน่าหลงใหลของตัวละคร ภาพจ าดังกล่าวท าให้เกิดภูมิคุ้มกันปฏิบัติการ
ข่าวสารโจมตีและสร้างความยินดีที่จะเปิดทางให้แก่ความเชื่อมโยงไทย-จีนในมิติอ่ืน เมื่อรวมกับความร่วมมือ 
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สรุป 
 ความเติบโตของกระแสนิยมซีรีส์จีนในสังคมไทยช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงดังสะท้อนในสถิติการชมร่วมกับการแสดงออกของกลุ่มแฟน ๆ เมื่อวิเคราะห์ความเป็นไปของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า การชมซีรีส์จีนน าไปสู่ความซาบซึ้งตามมาด้วยความประทับใจสังคมวัฒนธรรมจีนโดยรวม   

น่าสนใจที่การตอบรับความเป็นจีนในสังคมไทยมีความเปล่ียนแปลงจนน่าจับตา เพราะการวาดภาพ
จีนในฐานะผู้ควรเฝ้าระวังลดหายไปจากวาทกรรมประจ าวัน แต่การเรียนรู้จีนในทางสร้างสรรค์กลับปรากฏ
บ่อยครั้งขึ้น นี่ต่างจากการตอบรับในช่วงทศวรรษ 2550 ที่เจืออคติเพราะข่าวสารทางการเมืองรวมไปถึง
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของชาวจีนเอง ประกอบกับการตอบรับดังกล่าวเป็นไปด้วยอ านาจทางเศรษฐกิจ 
(Economic Force) มากกว่าความชอบ แต่เมื่อกระแสนิยมซีรีส์ก่อเกิด สัญญาณการตอบรับจีนมีลักษณะ
เปลี่ยนไปค่อนข้างมาก อย่างน้อยกลุ่มคนในการส ารวจมีท่าทีสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับจีนในฐานะชาติที่มีศักยภาพ
และพร้อมก้าวข้ามข่าวสารด้านลบ จึงกล่าวได้ว่า ซีรีส์จีนช่วยเสริมอ านาจทางวัฒนธรรม (Cultural Force) ซ่ึง
ส่งผลให้บุคคลเปิดใจรับด้วยความรู้สึกยินดี  

อย่างไรก็ตามการวิจัยไม่สามารถระบุได้ว่า การตอบรับเชิงสร้างสรรค์ในสังคมไทยมาจากการชมซีรีส์
เป็นหลัก เนื่องจากช่องทางสานสัมพันธ์ไทย-จีนมีอย่างมากมาย แต่ละช่องทางส่งผลต่อความรู้สึกผู้คนแตกต่าง
กันจนยากจะระบุสัดส่วน กระนั้นการวิจัยยืนยันได้ว่า ปรากฏการณ์สองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน หนึ่งคือความ
นิยมซีรีส์สัญชาติจีน สองคือแนวทางที่สังคมไทยหลายส่วนเริ่มมองจีนในทางบวก เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่า  
ซีรีส์จีนท าให้เกิดความรู้สึกฉันมิตรในกลุ่มผู้ชมรวมไปถึงสังคมรอบข้างซึ่งได้รับอิทธิพลจากผู้ชม ซีรีส์จีนจึงมี
แนวโน้มเป็นเครื่องมือกระชับไมตรีชิ้นส าคัญ ทั้งยังอาจแทนที่ความระแวงในหมู่คนไทยด้วยความแน่นแฟ้นตาม
อย่างซีรีส์เกาหลีใต้หรือญี่ปุ่น 

บทสรุปข้างต้นเป็นไปตามหลักอุปนัยเพราะอาศัยหลักฐานบางส่วน แต่หากใช้หลักนิรนัยโดยอ้างอิง
ทฤษฎีอิทธิพลของภาพยนตร์และ Cultural Soft Power ข้อสรุปนี้จะมีน้ าหนักมากขึ้น เพราะทฤษฎีแรก
ยืนยันว่า ภาพยนตร์คือเครื่องมือโน้มน้าวสังคม ชาติมหาอ านาจจึงเลือกส่งออกภาพยนตร์เพ่ือสร้างแนวร่วม
ทางความคิด ทฤษฎีหลังอธิบายเร่ืองการส่งออกวัฒนธรรมเพ่ือเสริมความเข้าใจระหว่างกัน ทันทีที่ผู้ส่งออก
สามารถสื่อสารวัฒนธรรมได้ชัดเจนและสวยงาม การเปิดกว้างทางวัฒนธรรมในกลุ่มเป้าหมายจะเป็นไปอย่าง
ราบร่ืน บทบาทของซีรีส์จีนในการสร้างอิทธิพลทางวัฒนธรรมพร้อมกับป้อนทัศนะเชิงบวกตามหลักทฤษฎี
อิทธิพลของภาพยนตร์และ Cultural Soft Power จึงไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่มันคือการร่วมละลายก าแพง
ความชังระหว่างไทย-จีนโดยเฉพาะในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงหลายฝ่ายพยายามใส่ความจีนเรื่องการเป็นต้น
ตอของวิกฤตโควิด-19 ในทางตรงข้ามซีรีส์ช่วยสร้างภาพจ าใหม่ ๆ ผ่านองค์ประกอบอย่างความงามทาง
วัฒนธรรม บทประพันธ์ และความน่าหลงใหลของตัวละคร ภาพจ าดังกล่าวท าให้เกิดภูมิคุ้มกันปฏิบัติการ
ข่าวสารโจมตีและสร้างความยินดีที่จะเปิดทางให้แก่ความเชื่อมโยงไทย-จีนในมิติอ่ืน เมื่อรวมกับความร่วมมือ 

เช่น การศึกษา ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้า ฯลฯ ความสัมพันธ์ไทย-จีนจึง
ฝ่ากระแสต่อต้านได้ส าเร็จ  

สิ่งนี้ไม่ใคร่เกิดขึ้นยามที่จีนตั้งเป้าการสื่อสารวัฒนธรรมผ่านขนบธรรมเนียมชั้นสูงอย่างศิลปะ การ
แสดง การคัดลายมือ การท่องบทกลอน ฯลฯ อาจเพราะธรรมเนียมชั้นสูงเข้าถึงประชากรเฉพาะกลุ่ม แต่ความ
บันเทิงสายภาพยนตร์ได้รับความสนใจแพร่หลายกว่า เพราะฉะนั้นภาพเคลื่อนไหวทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ 
สารคดี แอนิเมชัน ภาพยนตร์เรื่องยาว ฯลฯ ควรถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ทรัพยากรยุทธศาสตร์ ด้วยสื่อกลุ่มนี้
ทรงศักยภาพในการรักษาความรู้สึกภาคประชาชน  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยจีนในช่วงแห่งการ
เปลี่ยนผ่านพร้อมกับใช้สนับสนุนประเด็นอ านาจของสื่อบันเทิงกลุ่มภาพยนตร์ในการโน้มน้าวสังคม  

กระนั้นควรมีการศึกษาต่อยอดเพ่ือไขความอย่างละเอียดว่า ท าไมซีรีส์จีนจึงก่อผลดังกล่าวทั้งที่คู่แข่ง
อย่างซีรีส์เกาหลีใต้และสหรัฐฯ ยังคงครองตลาดอยู่ มีความพิเศษอะไรซ่อนอยู่ในเนื้อหาซีรีส์ของจีน เป็นต้น ข้อ
ค้นพบจะไม่เพียงเติมเต็มความเข้าใจพลังของซีรีส์ แต่ยังเป็นบทเรียนชั้นดีในการรังสรรค์งานเพ่ือส่งเสริมความ
เชื่อมโยงระหว่างกัน  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์กอบกิจ ประดิษฐ์ผลพาณิชย์ส าหรับความกรุณาช่วยตรวจทานความเหมาะสม
ของเนื้อหา คุณศิริลักษณ์ อันตรเสนที่สละเวลาแบ่งปันข้อมูลจากมุมของแฟนซีรีส์ และคุณภาสวรรณ สีอ่อนที่
เอ้ือเฟ้ือสถิติการรับชมพร้อมข้อสังเกตบางอย่าง ความช่วยเหลือจากทั้ง 3 ท่านน าผลงานไปสู่ปลายทางในที่สุด 
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บทคัดย่อ 
 

บทความวิชาการนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ให้แนวทางการเขียนระเบียบวิธีวิจัยการวิเคราะห์พหุกลุ่มใน
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 2) ให้แนวทางรายงานผลการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง ทั้งนี้ 
การน าเสนอระเบียบวิธีวิจัยในบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มีล าดับ ดังนี้  1) ก าหนดประชากร
เป้าหมายซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลให้ถูกต้อง 2) ค านวณขนาดตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกับการ
วิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 3) ตรวจสอบคุณภาพของทุกตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ของ
แต่ละข้อค าถามในแบบสอบถาม 4) น าเสนอวิธีรวบรวมข้อมูลแบบพหุกลุ่มในแบบสอบถาม 5) อธิบายวิธีวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง  ในส่วนเทคนิคการรายงานผล
การวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง  มีแนวทางตามล าดับ ดังนี้ 1) รายงานผลค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรแฝงทุกตัวในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง ซึ่งจ าแนกตามตัวแปรแฝงที่ท าหน้าที่พหุ
กลุ่ม (ก ากับหรือควบคุม) 2) รายงานค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับความตรงและความเชื่อมั่นของตัวแฝงทุกตัวที่ปรากฏใน
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 3) รายงานผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของทุกตัวแปรแฝงจ าแนกตามตัวแปรพหุ
กลุ่ม 4) รายงานค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง แผนภาพเส้นทางในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง และผลการทดสอบ
สมมติฐานที่จ าแนกตามตัวแปรพหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้างที่สร้างขึ้นว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม ่

 
ค าส าคัญ :  ตัวแปรแฝง  ตัวแปรก ากับ  การวิเคราะห์พหุกลุ่ม  ระเบียบวิธีการวิจัย แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
               เทคนิคการรายงานผลวิเคราะห์ 
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ABSTRACT 
 

This academic paper aims to provide guidelines for writing research methodology of multi 
group analysis in structural equation models. To provide guidelines for presenting techniques for 
reporting the results of multi group analysis in a structural equation model.  In this regard, the 
research methodology presented in research articles for publication in journals is as follows: 1) 
Determine the target population, which is the correct information provider. 2)  Compute the 
sample size and sampling plan to be suitable for the multi group analysis in the structural 
equation model. 3)  Check the quality of all latent variables and observable variables for each 
question in the questionnaire. 4)  To present a method for collecting multi group data in the 
questionnaire. 5) Describe methods for analyzing statistical data related to multi group analysis in 
the structural equation model. while the technique of reporting the results of the multi group 
analysis in the structural equation model There are guidelines in order as follows: 1)  Report the 
mean and standard deviation of all latent variables in the structural equation model. which are 
classified by latent variables that act in multiple groups. 2)  Report the statistical values related 
to the validity and confidence of all latent variable that appear in the structural equation model. 
3) The results of the constituent analysis of all latent variables classified by multi group variables. 
4)  Report the path diagram, and path coefficient analysis results include the hypothesis test 
results classified by multi group variables in the constructed structural equation model whether 
they are consistent with the empirical data or not. 
 
Keywords : Latent variable  Moderating variable  Multi group analysis   Research methodology 
                structural equation model   Analysis reporting techniques 
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บทน า 
 การวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Multi group analysis in structure equation 
model) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แบบจ าลองสมการโครงสร้างพหุกลุ่ม หมายถึง การเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างค่าพารามิเตอร์ในแบบจ าลอง  2 กลุ่มย่อย  การทดสอบสมมติฐานในแบบจ าลองสมการโครงสร้างของ
แต่ละกลุ่มย่อย (Multi group) เป็นลักษณะการวิเคราะห์ต่อจากการวิเคราะห์กลุ่มในครั้งเดียว (Single group 
analysis) หรือการวิเคราะห์ทีเดียวทั้งหมด (Pool data) ความน่าสนใจของการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลอง
สมการโครงสร้าง คือ ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า แบบจ าลองที่สนใจนั้น ๆ มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มย่อยหรือไม่ 
โดยผู้วิจัยคาดหวังให้ผลการทดสอบสมมติฐานนั้น “แตกต่างกัน” หมายความว่า สามารถใช้แบบจ าลองสมการ
โครงสร้างร่วมกันไม่ได้ กลุ่มตัวอย่างมีแบบจ าลองเฉพาะของตนเท่านั้น  
 ในส่วนการประยุกต์วิธีการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้างในงานวิจัยทางด้านมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ มนตรี พิริยะกุล และคณะ (2554) ซึ่งได้ก าหนดค าถามการวิจัย (research 
question) ว่า ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการ 3 ร้านค้า (ได้แก่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีก
ดั้งเดิม) นั้น สามารถก ากับ (Moderated) อิทธิพลความรักองค์การที่มีต่อการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ 
จากค าถามการวิจัย จะเห็นว่า 3 ร้านค้า คือ พหุกลุ่มหรือกลุ่มย่อย (Multi group) ซึ่งเป็นตัวแปรก ากับหรือตัวแปร
ควบคุมความรักในองค์การที่ส่งผลต่อการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous 
latent variable คือ การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Perceived CSR)  ส่วนตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous 
latent variable) คือ ความรักในองค์การ (Organizational love)  มนตรี พิริยะกุล, (2558) กล่าวว่า ตัวแปร
ก ากับ คือ ตัวแปรตัวที่ 3 ที่ส่งผลกระทบให้อิทธิพลของตัวแปรคู่ใด ๆ ในภาพเส้นทางของแบบจ าลองเปลี่ยนแปลง
ขนาดและ/หรือทิศทาง (เครื่องหมาย)  นงลักษณ์ พรหมติงการ บุญฑวรรณ วิงวอน และจตุพร สังข์วรรณ (2560) 
มีค าถามการวิจัยว่า ลักษณะหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุ (คือ ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลเอกชนที่ดูแล
ผู้สูงอายุ) สามารถก ากับอิทธิพลท าให้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการส่งผลต่อคุณภาพการบริการหรือไม่ จะ
เห็นว่า ลักษณะหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุ คือ พหุกลุ่มหรือกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นตัวแปรก ากับตัวแปรการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ จะเห็นว่า ตัวแปรแฝงภายใน คือ คุณภาพการบริการ (Service quality) ส่วนตัวแปรแฝง
ภายนอก คือ การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated marketing communication) นอกจากนี้ ศิริรัตน์ 
รัตนพิทักษ์ (2563) มีค าถามการวิจัยว่า ระดับความรุนแรงของการล้มเหลวด้านการบริการ (Level of service 
severity) สามารถก ากับอิทธิพลของความรักในตราสินค้า (Brand love) ที่มีต่อการให้อภัยตราสินค้า (brand 
forgiveness) การหลีกเลี่ยงตราสินค้า (Brand avoidance) และการล้างแค้นตราสินค้า (brand revenge) หรือไม่  
ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุว่า ท าไมเมื่อใช้การวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้างแล้ว ท าให้ผลการศึกษามี
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ความน่าสนใจหรือมีประโยชน์เพิ่มขึ้นในแวดวงของแต่ละศาสตร์นั้นๆ  ปัจจุบัน การวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลอง
สมการโครงสร้าง ได้รับความนิยมอย่างมากส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือในงานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์ พฤติกรรม
ศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม และรัฐประศาสนศาสตร์  ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เช่น Mplus  
SmartPLS เป็นต้น  ในช่วง 5 ปี หลังมานี้ ผู้เขียนสังเกตว่า การวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
ในงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจยังมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ค่อนข้างน้อยในฐานข้อมูล Google Scholar, Thai 
Journal Online เป็นต้น จึงเป็นที่มาที่ต้องการจะน าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลอง
สมการโครงสร้างในงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับการน าเสนอวิธีการเขียนระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการ
รายงานผลการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ และ/หรือผู้ที่สนใจต้องการท าวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับตัวแปรในงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจและเก่ียวข้องการบริหารธุรกิจ 
 
แนวทางการเขียนระเบียบวิธีวิจัยการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
 ก่อนที่ผู้วิจัยจะอธิบายระเบียบวิธีวิจัยหรืออธิบายที่มา และความส าคัญของปัญหาส าหรับงานวิจัยเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง จ าเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยจะต้องทบทวนวรรณกรรม (Literature review) อย่างเข้มข้น เกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแฝงที่ปรากฏในค าถามการวิจัย (Research question) สมมติฐานการ
วิจัย (Research hypotheses) และกรอบแนวคิดการวิจัย (Research conceptual framework) เนื่องจากการ
วิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้างเป็นเพียงเครื่องมือ (Tools) เชิงสถิติ ที่จะช่วยตอบค าถามการวิจัย 
ทดสอบสมติฐานการวิจัย และช่วยให้บรรลุวัถตุประสงค์การวิจัย เท่านั้น  เพ่ือให้เห็นภาพจะยกตัวอย่างการวิจัย
ของ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563)  ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์แบบจ าลองการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง เป็นเครื่องมือช่วยในการศึกษา 3 รูปแบบ (ระดับ) ความรุนแรงของการล้มเหลวด้านการบริการจาก
ธุรกิจร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ว่า สามารถเป็นตัวแปรก ากับหรือตัวแปรควบคุม (Moderated variable) อิทธิพลของ
ความรักในตราสินค้า (Brand love) ที่มีต่อการให้อภัยตราสินค้า (Brand forgiveness) (Carroll & Ahuvia, 
2006; Aquino et al., 2006) การหลีกเลี่ยงตราสินค้า (Brand avoidance) (Carroll & Ahuvia, 2006; Gregoire 
et al., 2009)  และ การล้างแค้นตราสินค้า (Brand revenge) (Carroll & Ahuvia, 2006; Hess et al., 2003)  
หรือไม่ การศึกษานี้ก าหนดภายใต้ 3 สมมติฐานการวิจัย ดังนี้ สมมติฐาน 1 ความรักในตราสินค้าส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อการให้อภัยตราสินค้า สมมติฐาน 2 ความรักในตราสินค้าส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการหลีกเลี่ยงตราสินค้า 
และ สมมติฐาน 3 ความในตราสินค้าส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการล้างแค้นตราสินค้า โดยก าหนดกรอบแนวคิด และ
สมมติฐานการวิจัย แสดงดังภาพที่ 1 ดังนี้ 
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ความน่าสนใจหรือมีประโยชน์เพิ่มขึ้นในแวดวงของแต่ละศาสตร์นั้นๆ  ปัจจุบัน การวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลอง
สมการโครงสร้าง ได้รับความนิยมอย่างมากส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือในงานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์ พฤติกรรม
ศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม และรัฐประศาสนศาสตร์  ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เช่น Mplus  
SmartPLS เป็นต้น  ในช่วง 5 ปี หลังมานี้ ผู้เขียนสังเกตว่า การวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
ในงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจยังมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ค่อนข้างน้อยในฐานข้อมูล Google Scholar, Thai 
Journal Online เป็นต้น จึงเป็นที่มาที่ต้องการจะน าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลอง
สมการโครงสร้างในงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับการน าเสนอวิธีการเขียนระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการ
รายงานผลการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ และ/หรือผู้ที่สนใจต้องการท าวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับตัวแปรในงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจและเก่ียวข้องการบริหารธุรกิจ 
 
แนวทางการเขียนระเบียบวิธีวิจัยการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
 ก่อนที่ผู้วิจัยจะอธิบายระเบียบวิธีวิจัยหรืออธิบายที่มา และความส าคัญของปัญหาส าหรับงานวิจัยเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง จ าเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยจะต้องทบทวนวรรณกรรม (Literature review) อย่างเข้มข้น เกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแฝงที่ปรากฏในค าถามการวิจัย (Research question) สมมติฐานการ
วิจัย (Research hypotheses) และกรอบแนวคิดการวิจัย (Research conceptual framework) เนื่องจากการ
วิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้างเป็นเพียงเครื่องมือ (Tools) เชิงสถิติ ที่จะช่วยตอบค าถามการวิจัย 
ทดสอบสมติฐานการวิจัย และช่วยให้บรรลุวัถตุประสงค์การวิจัย เท่านั้น  เพ่ือให้เห็นภาพจะยกตัวอย่างการวิจัย
ของ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563)  ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์แบบจ าลองการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง เป็นเครื่องมือช่วยในการศึกษา 3 รูปแบบ (ระดับ) ความรุนแรงของการล้มเหลวด้านการบริการจาก
ธุรกิจร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ว่า สามารถเป็นตัวแปรก ากับหรือตัวแปรควบคุม (Moderated variable) อิทธิพลของ
ความรักในตราสินค้า (Brand love) ที่มีต่อการให้อภัยตราสินค้า (Brand forgiveness) (Carroll & Ahuvia, 
2006; Aquino et al., 2006) การหลีกเลี่ยงตราสินค้า (Brand avoidance) (Carroll & Ahuvia, 2006; Gregoire 
et al., 2009)  และ การล้างแค้นตราสินค้า (Brand revenge) (Carroll & Ahuvia, 2006; Hess et al., 2003)  
หรือไม่ การศึกษานี้ก าหนดภายใต้ 3 สมมติฐานการวิจัย ดังนี้ สมมติฐาน 1 ความรักในตราสินค้าส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อการให้อภัยตราสินค้า สมมติฐาน 2 ความรักในตราสินค้าส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการหลีกเลี่ยงตราสินค้า 
และ สมมติฐาน 3 ความในตราสินค้าส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการล้างแค้นตราสินค้า โดยก าหนดกรอบแนวคิด และ
สมมติฐานการวิจัย แสดงดังภาพที่ 1 ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 1 ตัวอย่างการแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
      ที่มา: ดัดแปลงกรอบแนวคิดการวิจัยของ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) 
 
 ทั้งนี้ ภายใต้กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยข้างต้น  ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) เชื่อว่า “เมื่อ
ผู้บริโภคมีความรักในตราสินค้าใดๆ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ผู้บริโภคยินดีที่จะให้อภัยตราสินค้า ยังคงใช้ตราสินค้าดังเดิม 
และจะไม่แก้แค้นตราสินค้า  ไม่หลีกเลี่ยงตราสินค้า และระดับความรุนแรงของปัญหารุนแรงมากขึ้นเพียงใด จะท า
ให้การอภัยเป็นไปได้ยากขึ้นเรื่อยๆ และท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่จะหยุด หรือหลีกเลี่ยงตราสินค้าและ
ต้องการที่จะล้างแค้นตราสินค้า” ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยควรทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับตัวแปรแฝงที่
ปรากฏในกรอบแนวคิดการวิจัยให้มีความสัมพันธ์กันของตัวแปรแฝงภายใต้แนวคิด ทฤษฎีอย่างถูกต้อง และ
น่าเชื่อถือมากที่สุด  จากกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยข้างต้น พบว่า มีตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous 
latent variable) หรือตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ การให้อภัยตราสินค้า การหลีกเลี่ยงตราสินค้า และการล้างแค้น
ตราสินค้า และ ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous latent variable) หรือตัวแปรตาม 1 ตัวแปร คือ ความรักที่มี
ต่อตราสินค้า โดยมีระดับความรุนแรงการล้มเหลวในการให้บริการ (Service failure severity) เป็นตัวแปรแฝงที่
ท าหน้าที่ก ากับหรือควบคุมอิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่มีต่อตัวแปรแฝงภายใน ซึ่งแนวคิด ทฤษฎีความรักใน
ตราสินค้า (Brand love) ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) ได้แนวคิดจาก Carroll & Ahuvia (2006)  ทฤษฎีการให้
อภัยตราสินค้า (Brand forgiveness) ได้แนวคิดจาก Aquino et al. (2006)  ทฤษฎีการหลีกเลี่ยงตราสินค้า 
(Brand avoidance) ได้แนวคิดจาก Gregoire et al. (2009) ทฤษฎีการล้างแค้นตราสินค้า (Brand revenge) ได้

3 ระดับความรุนแรง 
ของการล้มเหลวในการให้บริการ 

การให้อภัยตราสินค้า 
(Brand forgiveness) 

การหลีกเลี่ยงตราสินค้า 
(Brand avoidance) 

การล้างแค้นตราสินค้า 
(Brand revenge) 

ความรักในตราสินค้า 
(Brand love) 

H1 

H2 

H3 
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แนวคิดจาก  Aquino et al. (2006)   ขณะที ่3 รูปแบบ (ระดับ) ความรุนแรงการล้มเหลวในการให้บริการ ซึ่งเป็น
แปรก ากับอิทธิพลของความรักในตราสินค้าที่มีผลกระทบต่อการให้อภัยตราสินค้า การหลีกเลี่ยงตราสินค้า และ
การล้างแค้นตราสินค้านี้ ได้แนวคิดจาก Hess et al. (2003) การศึกษานี้ก าหนด 3 รูปแบบ (ระดับ) ความรุนแรง
ของการล้มเหลวในการให้บริการในร้านกาแฟ ดังนี้ รูปแบบ 1 : ลูกค้าไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน (n=94)  รูปแบบ 2: 
สภาพภายในร้านกาแฟสกปรกและมีภาชนะที่ไม่เก็บบนโต๊ะเป็นจ านวนมาก (n=94) และรูปแบบ3: พนักงานร้าน
กาแฟพูดจาเชิงคุกคามทางเพศกับลูกค้า (n=94) 
 ระเบียบวิธีวิจัยท่ีมีการประยุกต์วิธีการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
 จากกรอบแนวคิดและสมมติฐานงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยควรมีระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งแสดงหัวข้อส าคัญ ดังนี้ 
(1) ก าหนดขนาดประชากรที่ใช้ศึกษา (2) การค านวณขนาดตัวอย่าง (3) แผนการสุ่มตัวอย่างหรือการเลือกตัวอย่าง
ให้มีจ านวนมากพอในแต่ละกลุ่ม (Group setting) ของตัวแปรที่ศึกษา (ในที่นี้ คือ ตัวแปรแฝงที่ท าหน้าที่ก ากับ
หรือควบคุม) ส าหรับการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (4) เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ศึกษา (5) การเก็บรวบรวมข้อมูล (6) การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลของตัว
แปรแฝงด้วยเทคนิคแบบจ าลองสมการโครงสร้างพหุกลุ่ม  ทั้งนี้ จากกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยข้างต้น 
สามารถอธิบายแนวระเบียบวิธีวิจัย ตามล าดับ ดังนี้ (1) ประชากร (Population; N)  พบว่า ประชากรเป้าหมายที่
ผู้วิจัยศึกษา คือ ผู้บริโภคท่ีเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการและเดินออกจากร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงและมีอยู่จริง ซ่ึง
ในทางสถิติถือว่าเป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of analysis; UOA) (2) การค านวณขนาดตัวอย่าง  (Sample 
size; n)  การศึกษานี้ ผู้วิจัยคิดว่า ถ้าค านวณขนาดตัวอย่างโดยวิธีปกติอาจท าให้จ านวนกลุ่มตัวอย่างคลาดเคลื่อน 
(Error) ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดตัวอย่างตามวิธีของ Kline & Santor (1999) และ Jackson (2003) ซึ่งค านวณ
โดยใช้สูตร N : Q (เม่ือ N คือ จ านวนพารามิเตอร์ในแบบจ าลอง  Q คือ อัตราส่วนแนะน าท่ี 20:1) พบว่า การศึกษา
นี้ค านวณได้ขนาดตัวอย่าง 282 คน (3) การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) หรือการเลือกตัวอย่าง (Sample selection)  
การศึกษานี้  ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) ได้สุ่มตัวอย่างเป็นระบบ (Systematic sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มโดยวิธี
ความน่าจะเป็น โดยน าตัวเลข 1 ถึง 5 มาสุ่มอย่างง่าย (Convenience sampling) ต่อด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
อินเทอร์เน็ต จากนั้น ผู้วิจัยจะเดินเข้าไปสอบถามความสมัครใจและเก็บข้อมูลจากลูกค้าทุกๆ คนที่ 4 ที่เดินผ่าน
ผู้วิจัย จนได้จ านวนตัวอย่างครบตามก าหนด (4) เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ก่อนที่จะน า
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริงจากภาคสนาม  นักวิจัยควรตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของ
แบบสอบถามด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์การวิจัย (Index of item-
objective congruence; IOC) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3-5 คน จากนั้น น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
(Pre test) ในภาคสนามกับตัวอย่างที่ไม่ใช่ประชากรเป้าหมายของเรา จ านวน 25-30 คน จากนั้น น ามาวิเคราะห์
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แนวคิดจาก  Aquino et al. (2006)   ขณะที ่3 รูปแบบ (ระดับ) ความรุนแรงการล้มเหลวในการให้บริการ ซึ่งเป็น
แปรก ากับอิทธิพลของความรักในตราสินค้าที่มีผลกระทบต่อการให้อภัยตราสินค้า การหลีกเลี่ยงตราสินค้า และ
การล้างแค้นตราสินค้านี้ ได้แนวคิดจาก Hess et al. (2003) การศึกษานี้ก าหนด 3 รูปแบบ (ระดับ) ความรุนแรง
ของการล้มเหลวในการให้บริการในร้านกาแฟ ดังนี้ รูปแบบ 1 : ลูกค้าไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน (n=94)  รูปแบบ 2: 
สภาพภายในร้านกาแฟสกปรกและมีภาชนะที่ไม่เก็บบนโต๊ะเป็นจ านวนมาก (n=94) และรูปแบบ3: พนักงานร้าน
กาแฟพูดจาเชิงคุกคามทางเพศกับลูกค้า (n=94) 
 ระเบียบวิธีวิจัยท่ีมีการประยุกต์วิธีการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
 จากกรอบแนวคิดและสมมติฐานงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยควรมีระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งแสดงหัวข้อส าคัญ ดังนี้ 
(1) ก าหนดขนาดประชากรที่ใช้ศึกษา (2) การค านวณขนาดตัวอย่าง (3) แผนการสุ่มตัวอย่างหรือการเลือกตัวอย่าง
ให้มีจ านวนมากพอในแต่ละกลุ่ม (Group setting) ของตัวแปรที่ศึกษา (ในที่นี้ คือ ตัวแปรแฝงที่ท าหน้าที่ก ากับ
หรือควบคุม) ส าหรับการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (4) เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ศึกษา (5) การเก็บรวบรวมข้อมูล (6) การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลของตัว
แปรแฝงด้วยเทคนิคแบบจ าลองสมการโครงสร้างพหุกลุ่ม  ทั้งนี้ จากกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยข้างต้น 
สามารถอธิบายแนวระเบียบวิธีวิจัย ตามล าดับ ดังนี้ (1) ประชากร (Population; N)  พบว่า ประชากรเป้าหมายที่
ผู้วิจัยศึกษา คือ ผู้บริโภคท่ีเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการและเดินออกจากร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงและมีอยู่จริง ซ่ึง
ในทางสถิติถือว่าเป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of analysis; UOA) (2) การค านวณขนาดตัวอย่าง  (Sample 
size; n)  การศึกษานี้ ผู้วิจัยคิดว่า ถ้าค านวณขนาดตัวอย่างโดยวิธีปกติอาจท าให้จ านวนกลุ่มตัวอย่างคลาดเคลื่อน 
(Error) ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดตัวอย่างตามวิธีของ Kline & Santor (1999) และ Jackson (2003) ซึ่งค านวณ
โดยใช้สูตร N : Q (เม่ือ N คือ จ านวนพารามิเตอร์ในแบบจ าลอง  Q คือ อัตราส่วนแนะน าท่ี 20:1) พบว่า การศึกษา
นี้ค านวณได้ขนาดตัวอย่าง 282 คน (3) การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) หรือการเลือกตัวอย่าง (Sample selection)  
การศึกษานี้  ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) ได้สุ่มตัวอย่างเป็นระบบ (Systematic sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มโดยวิธี
ความน่าจะเป็น โดยน าตัวเลข 1 ถึง 5 มาสุ่มอย่างง่าย (Convenience sampling) ต่อด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
อินเทอร์เน็ต จากนั้น ผู้วิจัยจะเดินเข้าไปสอบถามความสมัครใจและเก็บข้อมูลจากลูกค้าทุกๆ คนที่ 4 ที่เดินผ่าน
ผู้วิจัย จนได้จ านวนตัวอย่างครบตามก าหนด (4) เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ก่อนที่จะน า
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริงจากภาคสนาม  นักวิจัยควรตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของ
แบบสอบถามด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์การวิจัย (Index of item-
objective congruence; IOC) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3-5 คน จากนั้น น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
(Pre test) ในภาคสนามกับตัวอย่างที่ไม่ใช่ประชากรเป้าหมายของเรา จ านวน 25-30 คน จากนั้น น ามาวิเคราะห์

 
 
ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability test) ของตัวแปรในข้อค าถามว่ามีความสอดคล้องกันภายในดีหรือไม่ 

(Internal consistency reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา-ครอนบาคส์ (-Cronbach,s coefficient) (5) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection)  เมื่อแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่ถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล จากนั้น จะน าไปเก็บรวบรวมจริงจากประชากรเป้าหมายตามขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้  จาก
การศึกษาของ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) พบว่า ในแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลจริง จะแบ่งออกเป็น 3 
รูปแบบ ๆ ละ 94 คน ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 : สถานการณ์ท่ีลูกค้าไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน (n=94)  กลุ่มที่ 2: สถานการณ์ที่
มีสภาพภายในร้านกาแฟสกปรกและมีภาชนะที่ไม่เก็บบนโต๊ะเป็นจ านวนมาก (n=94) กลุ่มที่ 3: สถานการณ์ที่
พนักงานร้านกาแฟพูดจาเชิงคุกคามทางเพศกับลูกค้า (n=94) ทั้งนี้ แบบสอบถามนักวิจัยควรแจกให้กับผู้ตอบ
แบบสอบถาม (ตัวอย่าง) อย่างเป็นระบบ ซึ่งในท่ีนี้ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) ใช้วิธีแจกสลับรูปแบบที่ 1 2 และ 3 
ให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม (6) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (Statistical analysis)  จากกรอบแนวคิดการวิจัย
ข้างต้น  ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) ได้อธิบายข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และ
ทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์กลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Multi group analysis in 
SEM) ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ นักวิจัยควรมีขั้นตอนการศึกษา ตามล าดับ ดังนี้ (1) การเตรียมข้อมูลเข้า
โปรแกรมวิเคราะห์  (2) การอธิบายข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรแฝงที่เราใช้วิเคราะห์ Multi group  
(3) ตรวจสอบความเป็นปกติหรือการแจกแจงของข้อมูล (Normal distribution) (4) การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis; CFA) (5) การทดสอบความตรงและความเที่ยง (ความเชื่อมั่น/ความ
เชื่อถือ) ของตัวแปรแฝง (6) การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Mean difference analysis) (6) การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficient analysis) บนภาพ Path diagram  (7) การทดสอบสมมติฐาน
ตามพหุกลุ่ม (Multi group hypothesis testing) ที่ก าหนดไว้ (8) แสดงผลการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลอง
สมการโครงสร้าง 
 
เทคนิคการรายงานผลการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
 เทคนิคการรายงานผลการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง มีเทคนิคการน าเสนอ ดังนี้ 

1)  รายงานค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรแฝงทุกตัวในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
ซึ่งจ าแนกตามตัวแปรแฝงที่ท าหน้าที่พหุกลุ่ม (Multi group) หรือ อาจน าเสนอค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงจ าแนกตาม
พหุกลุ่มอย่างเดียวก็ได้ ทั้งนี้ ในเชิงสถิติตัวแปรพหุกลุ่ม ส่วนใหญ่มักจะเป็นตัวแปรแฝงที่ท าหน้าที่ก ากับหรือควบคุม 
(Moderated latent variable) เส้นทาง (Path) ความสัมพันธ์ของอิทธิพลเชิงสาเหตุในแบบจ าลองสมการ
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โครงสร้าง ดังตัวอย่างแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัวแปรแฝงเมื่อถูกก ากับหรือควบคุมด้วยตัวแปรพหุกลุ่ม 
ตารางที่ 1  ตัวอย่างการแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านระดับความรุนแรงของการ
ล้มเหลวในการให้บริการและปัจจัยด้านความรักตราสินค้า จ าแนกตามพหุกลุ่ม 3 สถานการณ์รูปแบบ 

 
               ที่มา: ดัดแปลงการรายงานผลการศึกษาของ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) 

2)  รายงานค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับความตรง (Validity) และ ความเที่ยงหรือความเชื่อม่ัน (Reliability)  
ของตัวแฝงทุกตัวที่ปรากฏในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง เช่น ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous latent 
variable) ตัวแปรคั่นกลาง (Moderating latent variable) ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous latent variable) 
เป็นต้น  ทั้งนี้ เพ่ือยืนยันว่าทุกตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ในแบบสอบถาม ผ่านการทดสอบความตรงและ
ความเที่ยงทั้ง 3 แบบจ าลอง (หมายถึง บทความนี้ได้ยกตัวอย่าง 3 พหุกลุ่ม) ตามค าแนะน าของ Hair et al. 
(1998) ซึ่งในบทความนี้ ยกตัวอย่างเพียง 1 แบบจ าลอง ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 จะเห็นว่า ค่าความ
เชื่อมั่นรวมของตัวแปรแฝง (Composite reliability; CR) ของทุกตัวแปรแฝง มีค่ามากกว่า 0.7 ค่าเฉลี่ยความ
แปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average variance extracted; AVE) มีค่ามากกว่า 0.5 ค่าสหสัมพันธ์ที่สูงที่สุดระหว่างตัว
แปรแฝง (Maximum shared variance; MSV) มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้  
ตารางที่ 2  ตัวอย่างการแสดงผลความตรง (Validity) และความเที่ยง หรือความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
เครื่องมือ (แบบสอบถาม) ของแบบจ าลองที่ 1 (หรือ โมเดล 1) 

 
             ที่มา: ดัดแปลง การรายงานผลการศึกษาของ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) 

3)  รายงานผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Result of factor analysis) ของทุกตัวแปรแฝงจ าแนกตามตัว
แปรพหุกลุ่ม หรือตัวแปรท าหน้าที่พหุกลุ่ม  เนื่องจาก การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ
ที่ใช้ลดจ านวนตัวแปรหลายๆตัวในการศึกษาด้วยการรวมกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้เข้าด้วยกัน โดยต้องมี
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โครงสร้าง ดังตัวอย่างแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัวแปรแฝงเมื่อถูกก ากับหรือควบคุมด้วยตัวแปรพหุกลุ่ม 
ตารางที่ 1  ตัวอย่างการแสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านระดับความรุนแรงของการ
ล้มเหลวในการให้บริการและปัจจัยด้านความรักตราสินค้า จ าแนกตามพหุกลุ่ม 3 สถานการณ์รูปแบบ 

 
               ที่มา: ดัดแปลงการรายงานผลการศึกษาของ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) 

2)  รายงานค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับความตรง (Validity) และ ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability)  
ของตัวแฝงทุกตัวที่ปรากฏในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง เช่น ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous latent 
variable) ตัวแปรคั่นกลาง (Moderating latent variable) ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous latent variable) 
เป็นต้น  ทั้งนี้ เพ่ือยืนยันว่าทุกตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ในแบบสอบถาม ผ่านการทดสอบความตรงและ
ความเที่ยงทั้ง 3 แบบจ าลอง (หมายถึง บทความนี้ได้ยกตัวอย่าง 3 พหุกลุ่ม) ตามค าแนะน าของ Hair et al. 
(1998) ซึ่งในบทความนี้ ยกตัวอย่างเพียง 1 แบบจ าลอง ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 จะเห็นว่า ค่าความ
เชื่อมั่นรวมของตัวแปรแฝง (Composite reliability; CR) ของทุกตัวแปรแฝง มีค่ามากกว่า 0.7 ค่าเฉลี่ยความ
แปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average variance extracted; AVE) มีค่ามากกว่า 0.5 ค่าสหสัมพันธ์ที่สูงที่สุดระหว่างตัว
แปรแฝง (Maximum shared variance; MSV) มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้  
ตารางที่ 2  ตัวอย่างการแสดงผลความตรง (Validity) และความเที่ยง หรือความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
เครื่องมือ (แบบสอบถาม) ของแบบจ าลองที่ 1 (หรือ โมเดล 1) 

 
             ที่มา: ดัดแปลง การรายงานผลการศึกษาของ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) 

3)  รายงานผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Result of factor analysis) ของทุกตัวแปรแฝงจ าแนกตามตัว
แปรพหุกลุ่ม หรือตัวแปรท าหน้าที่พหุกลุ่ม  เนื่องจาก การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ
ที่ใช้ลดจ านวนตัวแปรหลายๆตัวในการศึกษาด้วยการรวมกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้เข้าด้วยกัน โดยต้องมี

 
 
ความสัมพันธ์กันในระดับมาก ทั้งนี้ อาจอยู่ในทิศทางเดียวกัน (ทิศทางบวก) หรืออยู่ในทิศทางตรงกันข้าม (ทิศทาง
ลบ) ก็ได้ ส่วนตัวแปรที่อยู่คนละองค์ประกอบจะไม่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความสัมพันธ์กันน้อยมาก (ธีระดา 
ภิญโญ, 2561)  ดังแสดงตัวอย่างรายละเอียดในตารางที่ 3 จะเห็นว่า ตัวแปรแฝงความรักในตราสินค้าที่วัดด้วยตัว
แปรสังเกตได้ 5 ตัวแปรย่อย (BL01 BL02 BL03 BL04 และBL05) นั้นมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก (แถบสี
เข้ม) ทั้ง  3 พหุกลุ่ม (ตัวแปรก ากับ) ในแต่ละแบบจ าลอง  
ตารางที่ 3 ตัวอย่างการแสดงผลวิเคราะห์องค์ประกอบของแต่ละตัวแปรแฝง จ าแนกตามพหุกลุ่มในแบบจ าลอง
สมการโครงสร้าง 

 
ที่มา: ดัดแปลงการรายงานผลการศึกษาของ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) 

4) รายงานการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของเส้นทาง และการทดสอบสมมติฐาน จ าแนกตามตัวแปรพหุ
กลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง ทั้งนี้ ในบทความจะตัวอย่างเส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร
ความรักในตราสินค้า (BL) ที่มีต่อการให้อภัยตราสินค้า (BF) การหลีกเลี่ยงตราสินค้า (BA) และการแก้แค้นตรา
สินค้า (BR) ซึ่งถูกก ากับหรือควบคุมโดยตัวแปรพหุกลุ่ม คือ ระดับความรุนแรงของการล้มเหลวในการให้บริการ 3 
รูปแบบ คือ แบบจ าลองที่ 1 (ปัญหาพนักงานลืมมอบใบเสร็จรับเงิน) แบบจ าลองที่ 2 (ปัญหาด้านความสะอาด
ภายในร้านกาแฟ) และแบบจ าลองที่ 3 (ปัญหาด้านการคุมคามทางเพศโดยพนักงาน) ทั้งนี้ จะยกตัวอย่างเพียง 1 

เส้นทาง คือ BL BF ซึ่งก าหนดสมมติฐาน ดังนี้คือ H1 : เมื่อพนักงานลืมมอบใบเสร็จรับเงิน ความรักในตรา
สินค้าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการให้อภัยตราสินค้า H2 : เมื่อร้านค้ากาแฟสกปรก ความรักในตราสินค้าจะ
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการให้อภัยตราสินค้า และ H3 : เมื่อถูกคุกคามทางเพศโดยพนักงาน ความรักที่มีต่อตรา
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สินค้าส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการให้อภัยตราสินค้า จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เมื่อพนักงานลืมมอบ
ใบเสร็จรับเงิน และเม่ือร้านกาแฟสกปรก ความรักในตราสินค้านั้นสามารถเพ่ิมการให้อภัยตราสินค้าอย่างมี
นัยส าคัญ (ใบเสร็จรับเงิน =0.31, p-value0.01; ร้านกาแฟสกปรก=0.45, p-value 0.001) และเมื่อถูกคุกคามทาง
เพศโดยพนักงาน จะพบว่า ความรักในตราสินค้า ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อการให้อภัยตราสินค้าอย่างมีนัยส าคัญ

(คุกคามทางเพศโดยพนักงาน=0.61, p-value0.05, non significant) (ดังแปลงของ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์, 2563) ดัง
แสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 และภาพท่ี 1  
            ตารางท่ี 4 ตัวอย่างการแสดงผลวิเคราะห์เส้นทาง (Result of Path Analysis) 

 
           ที่มา: ดัดแปลงการรายงานผลการศึกษาของ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) 

 
ภาพที่ 1  ตัวอย่างการแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลความรักในตราสินค้าที่มีต่อการให้อภัยตราสินค้า 
การหลีกเลี่ยงตราสินค้า และการล้างแค้นตราสินค้า เมื่อถูกก ากับหรือควบคุมโดยตัวแปรพหุกลุ่มที่ชื่อว่า “ปัญหา
พนักงานลืมมอบใบเสร็จรับเงิน” 
ที่มา:  ดัดแปลงการรายงานผลการศึกษาของ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) 
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สินค้าส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการให้อภัยตราสินค้า จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เมื่อพนักงานลืมมอบ
ใบเสร็จรับเงิน และเมื่อร้านกาแฟสกปรก ความรักในตราสินค้านั้นสามารถเพ่ิมการให้อภัยตราสินค้าอย่างมี
นัยส าคัญ (ใบเสร็จรับเงิน =0.31, p-value0.01; ร้านกาแฟสกปรก=0.45, p-value 0.001) และเมื่อถูกคุกคามทาง
เพศโดยพนักงาน จะพบว่า ความรักในตราสินค้า ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อการให้อภัยตราสินค้าอย่างมีนัยส าคัญ

(คุกคามทางเพศโดยพนักงาน=0.61, p-value0.05, non significant) (ดังแปลงของ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์, 2563) ดัง
แสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 และภาพท่ี 1  
            ตารางท่ี 4 ตัวอย่างการแสดงผลวิเคราะห์เส้นทาง (Result of Path Analysis) 

 
           ที่มา: ดัดแปลงการรายงานผลการศึกษาของ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) 

 
ภาพที่ 1  ตัวอย่างการแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลความรักในตราสินค้าที่มีต่อการให้อภัยตราสินค้า 
การหลีกเลี่ยงตราสินค้า และการล้างแค้นตราสินค้า เมื่อถูกก ากับหรือควบคุมโดยตัวแปรพหุกลุ่มที่ชื่อว่า “ปัญหา
พนักงานลืมมอบใบเสร็จรับเงิน” 
ที่มา:  ดัดแปลงการรายงานผลการศึกษาของ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) 
 

 
 
สรุป 
 การวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง หมายถึง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าพารามิเตอร์ในแบบจ าลอง  2 กลุ่มย่อย การทดสอบสมมติฐานใน ดังนั้น แนวทางการน าเสนอวิธีนี้ในบทความ
วิจัยจึงมีความส าคัญมากโดยเฉพาะหัวข้อระเบียบวิธีการวิจัยและการน าเสนอผลการวิเคราะห์  ซึ่งการน าเสนอ
ระเบียบวิธีวิจัยในบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ควรมีล าดับ ดังนี้  (1) ก าหนดประชากรเป้าหมายซ่ึง
เป็นผู้ให้ข้อมูลให้ถูกต้อง (2) ค านวณขนาดตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์พหุกลุ่มใน
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (3) ตรวจสอบคุณภาพของทุกตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ของแต่ละข้อค าถามใน
แบบสอบถาม (4) น าเสนอวิธีรวบรวมข้อมูลแบบพหุกลุ่มในแบบสอบถาม (5) อธิบายวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์กลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง  ขณะที่ เทคนิครายงานผลการวิเคราะห์พหุกลุ่มใน
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง  ควรมีแนวทางตามล าดับ ดังนี้ (1) รายงานผลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของตัวแปรแฝงทุกตัวในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง ซึ่งจ าแนกตามตัวแปรแฝงที่ท าหน้าที่พหุกลุ่ม (2) ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของทุกตัวแปรแฝงจ าแนกตามตัวแปรพหุกลุ่ม (3) รายงานค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับความตรง
และความเชื่อมั่นของตัวแฝงทุกตัวที่ปรากฏในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (4) รายงานแผนภาพเส้นทาง ผล
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง และผลทดสอบสมมติฐานที่จ าแนกตามตัวแปรพหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างที่สร้างข้ึนว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 บทความนี้มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ดังนี้ 

1) ความน่าสนใจของแบบจ าลองสมการโครงสร้างพหุกลุ่ม คือ แบบจ าลองนี้เป็นการวิเคราะห์ต่อจากการ
วิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างแบบครั้งเดียว (A single group in SEM) ต่อมา ผู้วิจัยต้องการศึกษา
เปรียบเทียบว่าแบบจ าลองที่สนใจนั้นๆ มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มย่อยหรือไม่ โดยส่วนใหญ่ผู้วิจัยคาดหวังจะ
ให้ผลการทดสอบสมมติฐานนั้น “แตกต่างกัน”  จึงท าให้การวิจัยที่ใช้เครื่องมือนี้มีความน่าสนใจเพ่ิมขึ้นที่สามารถ
อธิบายได้ว่าตัวแปรก ากับ (Moderated latent variable) ใดที่มีอิทธิพลท าให้แบบจ าลองตามสมมติฐานนั้น
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญ 

2) ปัจจุบันการวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง ถือเป็นเครื่องมือเชิงสถิติที่ได้รับความ
นิยมใช้วัดความสัมพันธ์ของอิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงต่างๆในงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ พฤติกรรม
ศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น 
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3) งานวิจัยที่มีการใช้เครื่องมือนี้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยควรน าเสนอระเบียบวิธีวิจัยและรายงานผลการ
วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และการทดสอบสมมติฐานกภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัย รวมทั้ง 
ตอบค าถามการวิจัยได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง จะมีผลท าให้การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเป็นไปอย่างร าบรื่น
ตามเจตนารมย์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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3) งานวิจัยที่มีการใช้เครื่องมือนี้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยควรน าเสนอระเบียบวิธีวิจัยและรายงานผลการ
วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และการทดสอบสมมติฐานกภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัย รวมทั้ง 
ตอบค าถามการวิจัยได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง จะมีผลท าให้การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเป็นไปอย่างร าบรื่น
ตามเจตนารมย์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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บทคัดย่อ 
           
          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาผลตอบแทนที่คาดหวัง ผลตอบแทนที่คาดหวังเฉลี่ย และความเสี่ยง
ของหลักทรัพย์ (หุ้น) และดัชนี NASDAQ 100 ตลอดช่วงระยะเวลาการถือครอง (2) ศึกษาน้้าหนัก (สัดส่วน) 
ผลตอบแทนที่คาดหวัง ผลตอบแทนที่คาดหวังเฉลี่ย และความเสี่ยงของการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด (3) 
ศึกษาผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดซึ่งผ่านการปรับความเสี่ยงด้วยอัตราส่วนชาร์ป เรโช 
(Sharpe Ratio) (4) ศึกษามูลค่าความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ความน่าจะเป็นและเงิน
ลงทุนที่ต้องการ  ประชากรที่ใช้ศึกษาคือหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง การซื้อขายมีอย่างสม่้าเสมอและมีประวัติ
การซื้อขายหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ Yahoo Finance ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 1 มกราคม 
2565  
          ผลการศึกษา พบว่า สัดส่วนของพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุด ประกอบไปด้วย ดัชนี NASDAQ-100 และ
ตั๋วเงินคลัง โดยมี ดัชนี NASDAQ-100 ในสัดส่วนหรือน้้าหนัก 50% อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 25.36% และ
ความเสี่ยง 17.36% ขณะที่ ตั๋วเงินคลัง มีสัดส่วน 50% อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 1.275% และไม่มีความเสี่ยง 
ซึ่งเมื่อน้าหลักทรัพย์เสี่ยงสูงและหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงมารวมกันเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุด ใน
สัดส่วนที่ก้าหนด พบว่า ได้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 13.32% ความเสี่ยง 8.68% และมีอัตราส่วนชาร์ป เรโช 
1.3877 เท่า นอกจากนี้ ยังพบว่า มีมูลค่าความเสี่ยงภายใต้ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และ 99 ของพอร์ตโฟลิ
โอกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ข้อสมมติเงินลงทุน 10 ล้านบาท พบว่า ได้เท่ากับ  1,440,880 บาท และ 
2,022,440 บาท ตามล้าดับ 
 
ค าส าคัญ: กลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง  ความเสี่ยง  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
            หลักทรัพย์เสี่ยงสูง หลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง  สัดส่วนการลงทุน  อัตราส่วนชาร์ป เรโช 
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ABSTRACT 
 

          The objectives of this research were (1) to analyze the expected return average expected 
return and the risk of securities (stocks) and the NASDAQ 100 index (NDX) over the holding period 
( 2 )  To study the weight (proportion) expected return average expected return and the risk of 
categorizing the securities as the most suitable (The optimal  portfolio) ( 3 )  To study the returns 
of the most suitable securities groups that has been adjusted for risk (risk adjusted return) with 
the Sharpe ratio, and (4) to study the value at risk of the most suitable securities under probability 
and the required investment The appropriate population used in the study is securities with high 
liquidity, active trading and trading history on the Yahoo Finance website for the past 5 years from 
January 1, 2017 to January 1, 2022. 
          The result shows that the proportion of The optimal portfolio (Y*=weighted of risky 
security) which consist of NDX and treasury bill can allocate to be the proportion of NDX for 50% 
which has expected return of 25.36% and has the standard deviation of 17.36% and can allocate 
to be the proportion of treasury bill for 50% which has expected return of 1.275% and there is 
no risk. When allocate the risky security and the risk-free security merge into The optimal portfolio 
in the specified proportion, the expected return of portfolio will equal to 13.32%, standard 
deviation will stay at 8.68% and sharp ratio of portfolio will remain at 1.3877 times. Furthermore, 
it was found that the value at risk of The optimal portfolio under the confidence level of 95% 
and 99% under the investment of 10 million baht has the value of 1,440,880 baht and 2,022,440 
baht, respectively. 
 
Keywords: The Optimal portfolio, Expected rate of return, Risk, Standard deviation,  
                Risky security, Risk-free security, Proportion of investment, Sharpe ratio 
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          The objectives of this research were (1) to analyze the expected return average expected 
return and the risk of securities (stocks) and the NASDAQ 100 index (NDX) over the holding period 
( 2 )  To study the weight (proportion) expected return average expected return and the risk of 
categorizing the securities as the most suitable (The optimal  portfolio) ( 3 )  To study the returns 
of the most suitable securities groups that has been adjusted for risk (risk adjusted return) with 
the Sharpe ratio, and (4) to study the value at risk of the most suitable securities under probability 
and the required investment The appropriate population used in the study is securities with high 
liquidity, active trading and trading history on the Yahoo Finance website for the past 5 years from 
January 1, 2017 to January 1, 2022. 
          The result shows that the proportion of The optimal portfolio (Y*=weighted of risky 
security) which consist of NDX and treasury bill can allocate to be the proportion of NDX for 50% 
which has expected return of 25.36% and has the standard deviation of 17.36% and can allocate 
to be the proportion of treasury bill for 50% which has expected return of 1.275% and there is 
no risk. When allocate the risky security and the risk-free security merge into The optimal portfolio 
in the specified proportion, the expected return of portfolio will equal to 13.32%, standard 
deviation will stay at 8.68% and sharp ratio of portfolio will remain at 1.3877 times. Furthermore, 
it was found that the value at risk of The optimal portfolio under the confidence level of 95% 
and 99% under the investment of 10 million baht has the value of 1,440,880 baht and 2,022,440 
baht, respectively. 
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บทน า 
          ปัจจุบันทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพถือว่ามีความส้าคัญมากในการหาข้อมูลเชิงตัวเลข (Numerical 
Data) ซึ่งได้แก่ ราคาหุ้น เงินปันผล มูลค่าตลาดของดัชนีต่างๆ ทั่วโลก (The Investopedia team., 2020) ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ส้าคัญในการน้ามาท้าการวิจัยเชิงตัวเลข ดังนั้น แหล่งที่มาของข้อมูลเชิงตัวเลข ควร
มาจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ เช่น เว็บไซต์ Yahoo Finance เป็นต้น ซึ่ง Yahoo Finance นั้น เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่
ให้บริการข่าวการเงิน ข้อมูล และความเห็น รวมถึงราคาหุ้น ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน (Yahoo 
finance, n.d.) และเนื้อหาต้นฉบับที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดีที่สุดในโลก และน่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก ข้อมูลต่างๆ บน
เว็บไซต์ Yahoo Finance สามารถเชื่อถือได้ การท้าวิจัยเชิงตัวเลขในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น้าเอาทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์
ของมาร์โควิทซ์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด (optimal  portfolio) รวมทั้งท้าการ
ค้านวณหาผลตอบแทน (Expected return) และหาค่าความเสี่ยงด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด (Chen, 2021; Hargrave, 2021) จากข้อมูลเชิงตัวเลข ที่ได้
รวบรวมมาจากเว็บไซต์ Yahoo Finance ด้วยวิธีการทางด้านการเงิน และวิธีการทางด้านสถิติที่หลากหลาย ซึ่ง
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ้าวัน ทั้งทางด้านการเรียนการสอน และการลงทุน เป็นต้น  โดยผู้วิจัย
น้าแนวคิด ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของมาร์โควิทซ์ (Markowitz) มาประยุกต์ในการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสม
ที่สุด ซึ่งมีแนวคิดที่อธิบายสรุปว่า “เมื่อผู้ลงทุนตัดสินใจจะลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนย่อมสนใจที่จะได้รับ
ผลตอบแทนที่ตนจะได้รับจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นั้น ซึ่งคือ ความแปรปรวนของผลตอบแทนที่คาดหวัง 
เป็นปัจจัยที่ บ่งชี้ ถึงประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน ” (Wangpratham สืบค้นจาก 
https://nutdnuy.medium.com) จากการทบทวนวรรณกรรม มีนักวิจัยหลายท่านได้ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีของ
มาร์โควิทซ์ ส้าหรับการศึกษาผลตอบแทน และความเสี่ยงของการจัดสรรลงทุนในหลักทรัพย์ และกลุ่มหลักทรัพย์ 
อาทิ พุฒิกานต์ ชูวิทย์สกุลเลิศ และยอดยิ่ง ธนทวี (2561) ศึกษางานวิจัย เรื่อง อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง
ในกลุ่มหลักทรัพย์ SETHD ตามวิธีของมาร์โควิทซ์ พบว่า การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ SETHD ให้ผลตอบแทนไม่
แตกต่างจากดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์กลุ่มหลักทรัพย์คุณค่า และกลุ่มหลักทรัพย์เติบโตอย่างมีนัยส้าคัญใน
ทุกสภาวะตลาดเมื่อเปรียบเทียบความเสี่ยง ขณะที่ ประหยัด แสงงาม และคณะ (2564) การจัดสรรเงินลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (2564) พบว่า วิธีการจัดสรรของมาร์โควิตซ์ โดย
พิจารณาจากความเส่ียง ผลตอบแทนเฉล่ีย และค่า Sharpe Ratio ผลการวิจัย พบว่า ความเสี่ยงของอัตรา
ผลตอบแทนจากวิธีการจัดสรรเงินลงทุนทั้ง 4 วิธี แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญอย่างน้อย 1 คู่ ภายใต้ระดับนัยส้าคัญ 
0.01 โดยวิธีที่ให้ความเสี่ยงต่้าสุด คือ วิธีจัดสรรแบบความเสี่ยงต่้าสุด ส่วนวิธีที่ให้ความเสี่ยงสูงสุด คือ วิธีการ
จัดสรรแบบเท่ากัน ค่า Sharpe ratio ที่ค้านวณจากวิธีการจัดสรรของมาร์โควิทซ์ซึ่งให้ค่าสูงสุด  ส่วน พสธร ฤกษ์
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พัฒนกิจ และอภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ (2564) ได้ศึกษาความเสี่ยงและผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดธุรกิจ และ
สัดส่วนการลงทุนในแต่ละหมวดธุรกิจที่เหมาะสมตามทฤษฎีของมาร์โควิทซ์ เก็บข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2558 –2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดอยู่ในสภาวะพักตัวออกข้าง โดยใช้ดัชนีราคาราย
สัปดาห์ของทั้งหมด 27 หมวดธุรกิจในการค้านวณอัตราผลตอบแทน จากการศึกษาพบว่า พอร์ตที่เหมาะสมมี
สัดส่วนการกระจายลงทุนใน 5 หมวดธุรกิจ ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT) 57.11%  การขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) 22.10% เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN) 
15.53% การแพทย์ (HELTH) 5.14% และ กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER) 0.12% ซึ่งจะท้าให้ Sharpe 
Ratio ของพอร์ตมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1.035 และผลตอบแทนคาดหวังต่อปีจากพอร์ตเท่ากับ 9.92% โดยหมวดธุรกิจ
ที่มีค่าเบต้าและอัตราผลตอบแทนที่ต้องการสูงสุด และต่้าสุด ได้แก่ หมวด PROF และ PF & REIT ตามล้าดับ เมื่อ
พิจารณาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละหมวดธุรกิจเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 
พบว่ามีเพียง 7 หมวดที่มีค่า Jensen’s Alpha เป็นบวก ได้แก่ หมวด FIN, PAPER, TRANS, PF & REIT, HELTH, 
COMM และ ENERG  ดังนั้น จะเห็นว่าวิธีการจัดสรรการลงทุนในหลักทรัพยห์รือกลุ่มหลักทรัพย์ตามวิธีมาร์โควิทซ์ 
ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมาก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความเหมาะสมที่สุดตามวิธีของ
มาร์โควิทซ์ ส้าหรับเป็นเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลุ่มหลักทรัพย์มีสภาพคล่องสูง และมีการซื้อขายกันสูง
ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ Yahoo Finance ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ส้าหรับนักลงทุนที่ต้องการได้ผลตอบแทน
สูงสุด ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาผลตอบแทนที่คาดหวัง ผลตอบแทนที่คาดหวังเฉลี่ย และความเสี่ยงของหลักทรัพย์ (หุ้น) และ
ดัชนี NASDAQ 100 ตลอดช่วงระยะเวลาการถือครอง 

2) เพ่ือศึกษาน้้าหนัก (สัดส่วน) ผลตอบแทนที่คาดหวัง ผลตอบแทนที่คาดหวังเฉลี่ย และความเสี่ยงของการ
จัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด  

3) เพ่ือศึกษาผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดที่ผ่านการปรับความเสี่ยงด้วยอัตราส่วนชาร์ป 
เรโช   

4) เพ่ือศึกษามูลค่าความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ความน่าจะเป็น และเงินลงทุนที่
ต้องการ 
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พัฒนกิจ และอภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ (2564) ได้ศึกษาความเสี่ยงและผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดธุรกิจ และ
สัดส่วนการลงทุนในแต่ละหมวดธุรกิจที่เหมาะสมตามทฤษฎีของมาร์โควิทซ์ เก็บข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2558 –2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดอยู่ในสภาวะพักตัวออกข้าง โดยใช้ดัชนีราคาราย
สัปดาห์ของทั้งหมด 27 หมวดธุรกิจในการค้านวณอัตราผลตอบแทน จากการศึกษาพบว่า พอร์ตที่เหมาะสมมี
สัดส่วนการกระจายลงทุนใน 5 หมวดธุรกิจ ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT) 57.11%  การขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) 22.10% เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN) 
15.53% การแพทย์ (HELTH) 5.14% และ กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER) 0.12% ซึ่งจะท้าให้ Sharpe 
Ratio ของพอร์ตมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1.035 และผลตอบแทนคาดหวังต่อปีจากพอร์ตเท่ากับ 9.92% โดยหมวดธุรกิจ
ที่มีค่าเบต้าและอัตราผลตอบแทนที่ต้องการสูงสุด และต่้าสุด ได้แก่ หมวด PROF และ PF & REIT ตามล้าดับ เมื่อ
พิจารณาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละหมวดธุรกิจเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 
พบว่ามีเพียง 7 หมวดที่มีค่า Jensen’s Alpha เป็นบวก ได้แก่ หมวด FIN, PAPER, TRANS, PF & REIT, HELTH, 
COMM และ ENERG  ดังนั้น จะเห็นว่าวิธีการจัดสรรการลงทุนในหลักทรัพยห์รือกลุ่มหลักทรัพย์ตามวิธีมาร์โควิทซ์ 
ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมาก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความเหมาะสมที่สุดตามวิธีของ
มาร์โควิทซ์ ส้าหรับเป็นเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลุ่มหลักทรัพย์มีสภาพคล่องสูง และมีการซื้อขายกันสูง
ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ Yahoo Finance ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ส้าหรับนักลงทุนที่ต้องการได้ผลตอบแทน
สูงสุด ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาผลตอบแทนที่คาดหวัง ผลตอบแทนที่คาดหวังเฉลี่ย และความเสี่ยงของหลักทรัพย์ (หุ้น) และ
ดัชนี NASDAQ 100 ตลอดช่วงระยะเวลาการถือครอง 

2) เพ่ือศึกษาน้้าหนัก (สัดส่วน) ผลตอบแทนที่คาดหวัง ผลตอบแทนที่คาดหวังเฉลี่ย และความเสี่ยงของการ
จัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด  

3) เพ่ือศึกษาผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดที่ผ่านการปรับความเสี่ยงด้วยอัตราส่วนชาร์ป 
เรโช   

4) เพ่ือศึกษามูลค่าความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ความน่าจะเป็น และเงินลงทุนที่
ต้องการ 

 
 

 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
          การวิจัย เรื่อง การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดตามวิธีของมาร์โควิทซ์  มีวิธีด้าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

1) ประชากรและตัวอย่าง 
          ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง การซื้อขายมีอย่างสม่้าเสมอ (Active 
Stocks) และมีประวัติการซื้อขายหลักทรัพย์ในฐานข้อมูล/เว็บไซต์ Yahoo Finance ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ซึ่งมีจ้านวนทั้งสิ้น 60 ข้อมูล (ปี) (https://finance.yahoo.com) 
 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
          การศึกษานี้เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา จ้านวน 6 หลักทรัพย์ โดยศึกษาแบบรายปี 
(Yearly basis) ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  ถึง  1 มกราคม พ.ศ. 2565  รวบรวมจากรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพย์ในฐานข้อมูล Yahoo Finance ซึ่งมี จ้านวนทั้งสิ้น 60 ข้อมูล (ปี) ทั้งนี้  
 กลุ่มอุตสาหกรรม และหลักทรัพย์ที่เก็บรวบรวม มีดังนี้ 

1) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ที่ศึกษา คือ AP และ LALIN 
2) กลุ่มการเงินการธนาคาร หลักทรัพย์ที่ศึกษา คือ TISCO 
3) กลุ่มพลังงาน  หลักทรัพย์ที่ศึกษา คือ  EA 
4) ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ หลักทรัพย์ที่ศึกษา คือ ดัชนี NASDAQ 100 
5) ตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกจ้าหน่ายโดยรัฐบาล หลักทรัพย์ที่ศึกษา คือ ตั๋วเงินคลัง (Treasury bill) ซึ่งเป็น

ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk-free rate of return: fR ) หรือหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเท่ากับศูนย์  
ผลตอบแทนที่คาดหวัง (หลังหักภาษี 15%) เฉลี่ยอยู่ที่ 1.275% ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง ปี พ.ศ. 2565 โดยจะใช้ 
อ้างอิงจากข้อมูลที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA)  
          ข้อมูลที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย (1) ราคาปิด และเงินปันผล (หลังหักภาษี 10%) รายปีของหลักทรัพย์ AP, 
LALIN, EP และ TISCO ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) สูงสุด และมีสภาพคล่องสูง  
(2) ราคาดัชนี  NASDAQ 100 จะใช้ส้าหรับค้านวณหาผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์  NASDAQ  (3) 
ผลตอบแทนหน้าตั๋วเงินคลังที่ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากส่วนต่างระหว่างราคาขายกับจ้านวนเงิน
ตามหน้าตั๋ว  
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3) สมมติฐานของทฤษฎกีลุ่มหลักทรัพย์ของมาร์โควิทซ์ 
          การวิจยันี้ มสีมมติฐานจากทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของมาร์โควิทซ์  4 ข้อ ดังนี ้

1) ผู้ลงทุนพิจารณาทางเลือกในการลงทุนโดยใช้การกระจายตัวของความน่าจะเป็น ( Probability 
distribution) ที่จะเกิดขึ้นจากผลตอบแทนคาดหวัง (Expected return;  iRE ) และผลตอบแทนที่คาดหวังเฉลี่ย 
(Average expected return;  RE ) ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

2) ผู้ลงทุนเป็นผู้เเสวงหาความมั่งคั่งสูงสุด (Wealth maximize) โดยผู้ลงทุนคาดหวังอรรถประโยชน์สูงสุดใน
ช่วงเวลาการลงทุนที่ก้าหนด 

3) ผู้ลงทุนจะประมาณค่าความเสี่ยง (Risk) ของกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio) โดยดูจากค่าความแปรปรวน 
 2 หรือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของผลตอบแทนที่คาดหวังนั้น 

4) ผู้ลงทุนใช้เพียง 2 ปัจจัยในการตัดสินใจลงทุน คือ ผลตอบแทนคาดหวัง และความเสี่ยง ผู้ลงทุนพยายาม
หลีกเลียงความเส่ียง (Risk aversion)โดยพิจารณาเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงต่้าส้าหรับทางเลือกที่มีผลตอบแทน
เท่ากัน และพิจารณาเลือกลงทุนส้าหรับทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า หากความเสี่ยงเท่ากัน 

 
4) ขั้นตอนการศึกษา 

          เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย  ผู้วิจัยจะน้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมการค้านวณ
ขั้นสูง ตามล้าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1) ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (5 หลักทรัพย์ ไม่รวมตั๋วเงินคลัง ได้แก่ AP, EA, LALIN, TISCO, และ ดัชนี NASDAQ 
100) ลักษณะย้อนหลัง 5 ปี คือ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 1 มกราคม พ.ศ. 2565  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในเว็บไซต์ 
Yahoo Finance ทั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง การซื้อขายมีอย่างสม่้าเสมอและมี
ประวัติการซื้อขายหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ Yahoo Finance ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา  

หมายเหตุ การศึกษานี้ผู้วิจัยน้าหลักทรัพย์ AP, EA , LALIN, และ TISCO มาวิเคราะห์ร่วมกับดัชนี 
NASDAQ 100 เนื่องจาก ในภาพรวมบริษัทในดัชนี NASDAQ 100 มีความหลากหลายและอยู่ในต้าแหน่งที่ดีกว่า
เมื่อเทียบกับ S&P 500 เนื่องจากไม่มีภาคธุรกิจพลังงาน การเงินการธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ 
เอกลักษณ์ของดัชนีนี้ คือ การมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่เป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมและการเติบโตในอนาคต ตั้งแต่ ปี 
2008 NASDAQ 100 ได้สร้างอัตราการเติบโตที่สูงกว่าดัชนีคู่แข่งเช่นดัชนี S&P 500  

(MiTRADE, สืบค้นใน https://th.mitrade.com/indices/NAS100/What-is-NASDAQ-100) 
2) วิเคราะห์หาผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected return;  iRE ) ผลตอบแทนที่คาดหวังเฉลี่ย 

(Average expected return;  RE ) และความเสี่ยงซึ่งวัดด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของ 5 หลักทรัพย์
ที่มีสภาพคล่องสูง (ไม่รวมตั๋วเงินคลัง) ในช่วงระยะเวลาการถือครอง (Holding period) 
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3) สมมติฐานของทฤษฎกีลุ่มหลักทรัพย์ของมาร์โควิทซ์ 
          การวิจยันี้ มสีมมติฐานจากทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของมาร์โควิทซ์  4 ข้อ ดังนี ้

1) ผู้ลงทุนพิจารณาทางเลือกในการลงทุนโดยใช้การกระจายตัวของความน่าจะเป็น ( Probability 
distribution) ที่จะเกิดขึ้นจากผลตอบแทนคาดหวัง (Expected return;  iRE ) และผลตอบแทนที่คาดหวังเฉลี่ย 
(Average expected return;  RE ) ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

2) ผู้ลงทุนเป็นผู้เเสวงหาความมั่งคั่งสูงสุด (Wealth maximize) โดยผู้ลงทุนคาดหวังอรรถประโยชน์สูงสุดใน
ช่วงเวลาการลงทุนที่ก้าหนด 

3) ผู้ลงทุนจะประมาณค่าความเสี่ยง (Risk) ของกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio) โดยดูจากค่าความแปรปรวน 
 2 หรือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของผลตอบแทนที่คาดหวังนั้น 

4) ผู้ลงทุนใช้เพียง 2 ปัจจัยในการตัดสินใจลงทุน คือ ผลตอบแทนคาดหวัง และความเสี่ยง ผู้ลงทุนพยายาม
หลีกเลียงความเส่ียง (Risk aversion)โดยพิจารณาเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงต่้าส้าหรับทางเลือกที่มีผลตอบแทน
เท่ากัน และพิจารณาเลือกลงทุนส้าหรับทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า หากความเสี่ยงเท่ากัน 

 
4) ขั้นตอนการศึกษา 

          เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย  ผู้วิจัยจะน้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมการค้านวณ
ขั้นสูง ตามล้าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1) ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (5 หลักทรัพย์ ไม่รวมตั๋วเงินคลัง ได้แก่ AP, EA, LALIN, TISCO, และ ดัชนี NASDAQ 
100) ลักษณะย้อนหลัง 5 ปี คือ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 1 มกราคม พ.ศ. 2565  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในเว็บไซต์ 
Yahoo Finance ทั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง การซื้อขายมีอย่างสม่้าเสมอและมี
ประวัติการซื้อขายหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ Yahoo Finance ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา  

หมายเหตุ การศึกษานี้ผู้วิจัยน้าหลักทรัพย์ AP, EA , LALIN, และ TISCO มาวิเคราะห์ร่วมกับดัชนี 
NASDAQ 100 เนื่องจาก ในภาพรวมบริษัทในดัชนี NASDAQ 100 มีความหลากหลายและอยู่ในต้าแหน่งที่ดีกว่า
เมื่อเทียบกับ S&P 500 เนื่องจากไม่มีภาคธุรกิจพลังงาน การเงินการธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ 
เอกลักษณ์ของดัชนีนี้ คือ การมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่เป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมและการเติบโตในอนาคต ตั้งแต่ ปี 
2008 NASDAQ 100 ได้สร้างอัตราการเติบโตที่สูงกว่าดัชนีคู่แข่งเช่นดัชนี S&P 500  

(MiTRADE, สืบค้นใน https://th.mitrade.com/indices/NAS100/What-is-NASDAQ-100) 
2) วิเคราะห์หาผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected return;  iRE ) ผลตอบแทนที่คาดหวังเฉลี่ย 

(Average expected return;  RE ) และความเสี่ยงซึ่งวัดด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ของ 5 หลักทรัพย์
ที่มีสภาพคล่องสูง (ไม่รวมตั๋วเงินคลัง) ในช่วงระยะเวลาการถือครอง (Holding period) 

 
 

3) วิเคราะห์หาจ้านวนคู่หลักทรัพย์ (Numbers of pairs) จากทั้งหมด 4 หลักทรัพย์ (ไม่รวมดัชนี 
NASDAQ 100 และตั๋วเงินคลัง)  

4) น้าผลตอบแทนที่คาดหวัง ผลตอบแทนที่คาดหวังเฉลี่ย และความเสี่ยงที่วัดด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจาก ขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance; COV) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation coefficient;  ) ของหลักทรัพย์แต่ละคู่ 

5) จัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสม ตามวิธีของมาร์โควิทซ์ โดยใช้เกณฑ์ของสัดส่วน และผลตอบแทนท่ี
คาดหวังของ 4 หลักทรัพย์ (ไม่รวม ดัชนี NASDAQ 100 และตั๋วเงินคลัง) ที่ค้านวณได้จาก ขั้นตอนที่ 2 
             หมายเหตุ: (1) การศึกษานี้ก้าหนดให้สัดส่วน (น้้าหนัก) ของ 4 หลักทรัพย์ เท่ากับ 25% เท่ากันหมด 
(อ้างอิงจากทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง (Strongly efficient market)) (2) กลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมใหม่ ให้
ชื่อว่า “Equity Index” หรือ กลุ่มหลักทรัพย์ EI 

6) วิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดหวัง  ผลตอบแทนที่คาดหวังเฉลี่ย และความเส่ียงซึ่ งวัดด้วยค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มหลักทรัพย์ EI เทียบกับ 6 หลักทรัพย์ (รวมตั๋วเงินคลัง) ย้อนหลัง 5 ปี 
             หมายเหตุ: ก้าหนดให้ตั๋วเงินคลังปราศจากความเสี่ยง  0  มีค่าผลตอบแทนที่คาดหวัง และ
ผลตอบแทนที่คาดหวังเฉลี่ย เท่ากันทุกปี คือ 1.275% 

7) วิเคราะห์หาสัดส่วน (น้้าหนัก) ที่เหมาะสมของกลุ่มหลักทรัพย์ EI กับ ดัชนี NASDAQ 100  
8) วิเคราะห์หาผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่วัดด้วยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่ม

หลักทรัพย์ EI + ดัชนี NASDAQ 100  
9) วิเคราะห์หาระดับการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Degree of risk aversion; A) โดยก้าหนดให้ผลตอบแทน

ที่ปราศจากความเสี่ยงเท่ากับผลตอบแทนที่คาดหวังของตั๋วเงินคลัง อยู่ที่ 1.275% 
10) วิเคราะห์สัดส่วนของดัชนี NASDAQ 100 และตั๋วเงินคลัง ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด (The 

optimal  portfolio; Y*=Weighted of Risky Security) 
11) วิเคราะห์หาผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่วัดด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม

หลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด ที่หาได้จาก ขั้นตอนที่ 10 
12) หาผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น ต่อ 1 หน่วยความเสี่ยง (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ที่เพ่ิมขึ้น ของกลุ่ม

หลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด ตามสูตรของ Sharpe Ratio 
13) วิเคราะห์หามูลค่าความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด (Value at risk of portfolio) จาก

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือขาดทุนของราคากลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งข้างหน้า 
ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% และ 99%  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
            งานวิจัย เรื่อง การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดตามวิธีของมาร์โควิทซ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) 
ศึกษาผลตอบแทนที่คาดหวัง ผลตอบแทนที่คาดหวังเฉลี่ย และความเสี่ยงของหลักทรัพย์ (หุ้น) และดัชนี NASDAQ 
100 ตลอดช่วงระยะเวลาการถือครอง (2) ศึกษาน้้าหนัก (สัดส่วน) ผลตอบแทนที่คาดหวัง ผลตอบแทนที่คาดหวัง
เฉลี่ย และความเสี่ยงของการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด (3) ศึกษาผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่
เหมาะสมที่สุดซึ่งผ่านการปรับความเสี่ยงด้วยอัตราส่วนชาร์ป เรโช (Sharpe Ratio) (4) ศึกษามูลค่าความเสี่ยงของ
กลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ความน่าจะเป็นและเงินลงทุนที่ต้องการ  จากข้อมูลเชิงตัวเลขที่ได้รวบรวม
มาจากเว็บไซต์ Yahoo Finance ด้วยวิธีการทางด้านการเงิน และวิธีการทางด้านสถิติที่หลากหลาย  ซึ่งสามารถ
น้าไปประยุกตไ์ด้จริงในชีวิตประจ้าวัน ทั้งทางด้านการเรียนการสอน และการลงทุน เป็นต้น 
          จากผลการศึกษา พบว่า สัดส่วนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด (Y*=Weighted of risky security) 
ที่ประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ NASDAQ-100 Index และตั๋วเงินคลัง ประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ NASDAQ-100 
Index ในสัดส่วน 50% โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เท่ากับ 25.36% และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
17.36% และตั๋วเงินคลังมีสัดส่วนอยู่ที่ 50% โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เท่ากับ 1.275% และไม่มีความ
เสี่ยง ซึ่งเมื่อน้าหลักทรัพย์เสี่ยงสูง และหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงมารวมกันเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสม
ที่สุด ในสัดส่วนที่ก้าหนดแล้วนั้น อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง จะเท่ากับ 13.32%, มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 
8.68% และมีอัตราส่วนชาร์ป เรโช (Sharpe Ratio) เท่ากับ 1.3877 เท่า  นอกจากนี้ ยังพบว่า มูลค่าความเสี่ยง 
(Value at Risk: VaR) ภายใต้ระดับความเชื่อม่ัน 95% และ 99% ของพอร์ตโฟลิโอกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสม
ที่สุดภายใต้เงินลงทุน 10 ล้านบาท มีค่าเท่ากับ 1,440,880 บาท และ 2,022,440 บาท ตามล้าดับ 
          จากผลการศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถน้ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ (1) การกระจายการลงทุนใน
พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio diversification) สามารถลดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอได้  (2) สัดส่วนของกลุ่ม
หลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด ที่ประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ NASDAQ-100 Index และตั๋วเงินคลัง ประกอบไปด้วย 
NASDAQ-100 Index ในสัดส่วน 50% โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เท่ากับ 25.36% และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 17.36% และตั๋วเงินคลังมีสัดส่วนอยู่ที่ 50% โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เท่ากับ 1.275% 
และไม่มีความเสี่ยง ซึ่งเมื่อน้าหลักทรัพย์เสี่ยงสูง และหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงมารวมกันเป็นพอร์ตโฟลิโอที่
เหมาะสมที่สุด ในสัดส่วนที่ก้าหนดแล้วนั้น อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง จะเท่ากับ 13.32% และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 8.68% (3) อัตราส่วนชาร์ป เรโช ของพอร์ตโฟลิโอกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด มีค่าเท่ากับ 
1.3877 เท่า (4) มูลค่าความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99% ของพอร์ตโฟลิโอกลุ่มหลักทรัพย์ที่
เหมาะสมที่สุด ภายใต้เงินลงทุน 10 ล้านบาท มีค่าเท่ากับ 1,440,880 บาท และ 2,022,440 บาท ตามล้าดับ 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
            งานวิจัย เรื่อง การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดตามวิธีของมาร์โควิทซ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) 
ศึกษาผลตอบแทนที่คาดหวัง ผลตอบแทนที่คาดหวังเฉลี่ย และความเสี่ยงของหลักทรัพย์ (หุ้น) และดัชนี NASDAQ 
100 ตลอดช่วงระยะเวลาการถือครอง (2) ศึกษาน้้าหนัก (สัดส่วน) ผลตอบแทนที่คาดหวัง ผลตอบแทนที่คาดหวัง
เฉลี่ย และความเสี่ยงของการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด (3) ศึกษาผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่
เหมาะสมที่สุดซึ่งผ่านการปรับความเสี่ยงด้วยอัตราส่วนชาร์ป เรโช (Sharpe Ratio) (4) ศึกษามูลค่าความเสี่ยงของ
กลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ความน่าจะเป็นและเงินลงทุนที่ต้องการ  จากข้อมูลเชิงตัวเลขที่ได้รวบรวม
มาจากเว็บไซต์ Yahoo Finance ด้วยวิธีการทางด้านการเงิน และวิธีการทางด้านสถิติที่หลากหลาย  ซึ่งสามารถ
น้าไปประยุกตไ์ด้จริงในชีวิตประจ้าวัน ทั้งทางด้านการเรียนการสอน และการลงทุน เป็นต้น 
          จากผลการศึกษา พบว่า สัดส่วนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด (Y*=Weighted of risky security) 
ที่ประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ NASDAQ-100 Index และตั๋วเงินคลัง ประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ NASDAQ-100 
Index ในสัดส่วน 50% โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เท่ากับ 25.36% และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
17.36% และตั๋วเงินคลังมีสัดส่วนอยู่ที่ 50% โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เท่ากับ 1.275% และไม่มีความ
เสี่ยง ซึ่งเมื่อน้าหลักทรัพย์เสี่ยงสูง และหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงมารวมกันเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสม
ที่สุด ในสัดส่วนที่ก้าหนดแล้วนั้น อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง จะเท่ากับ 13.32%, มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 
8.68% และมีอัตราส่วนชาร์ป เรโช (Sharpe Ratio) เท่ากับ 1.3877 เท่า  นอกจากนี้ ยังพบว่า มูลค่าความเสี่ยง 
(Value at Risk: VaR) ภายใต้ระดับความเชื่อม่ัน 95% และ 99% ของพอร์ตโฟลิโอกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสม
ที่สุดภายใต้เงินลงทุน 10 ล้านบาท มีค่าเท่ากับ 1,440,880 บาท และ 2,022,440 บาท ตามล้าดับ 
          จากผลการศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถน้ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ (1) การกระจายการลงทุนใน
พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio diversification) สามารถลดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอได้  (2) สัดส่วนของกลุ่ม
หลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด ที่ประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ NASDAQ-100 Index และตั๋วเงินคลัง ประกอบไปด้วย 
NASDAQ-100 Index ในสัดส่วน 50% โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เท่ากับ 25.36% และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 17.36% และตั๋วเงินคลังมีสัดส่วนอยู่ที่ 50% โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เท่ากับ 1.275% 
และไม่มีความเสี่ยง ซึ่งเมื่อน้าหลักทรัพย์เสี่ยงสูง และหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงมารวมกันเป็นพอร์ตโฟลิโอที่
เหมาะสมที่สุด ในสัดส่วนที่ก้าหนดแล้วนั้น อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง จะเท่ากับ 13.32% และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 8.68% (3) อัตราส่วนชาร์ป เรโช ของพอร์ตโฟลิโอกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด มีค่าเท่ากับ 
1.3877 เท่า (4) มูลค่าความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99% ของพอร์ตโฟลิโอกลุ่มหลักทรัพย์ที่
เหมาะสมที่สุด ภายใต้เงินลงทุน 10 ล้านบาท มีค่าเท่ากับ 1,440,880 บาท และ 2,022,440 บาท ตามล้าดับ 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
          งานวิจัยเรื่องนี้ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสม รวมทั้งท้าการ
ค้านวณหาผลตอบแทนที่คาดหวังและหาความเสี่ยงด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามวิธีของมาร์โควิทซ์ ซึ่ง
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจที่จะศึกษาในเรื่องของ “Principle 
of investment” และ “Portfolio management” ได้แก่ นักศึกษา นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไป ตลอดจน
คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สามารถน้ากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล และ
ผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย  ย่างไรก็ตาม งานวิจัยเรื่องนี้ มีข้อจ้ากัดบางประการ ผู้ใช้ข้อมูล 
ควรให้ความส้าคัญก่อนน้างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งได้แก่  

1) การลงทุนในตลาดการเงินบนโลกแห่งความเป็นจริงนั้น สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละรายการอาจ
ไม่ตรงตามสัดส่วนที่ได้ถูกก้าหนดไว้ในงานวิจัยเรื่องนี้ เนื่องจากข้อจ้ากัดทางด้านราคาของหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการท้าธุรกรรม ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และ
หาความเสี่ยงด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพอร์ตโฟลิโอกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด  

2) ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนของการค้านวณหาระดับการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Degree of 
risk aversion) และการค้านวณหา Y* หรือสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด (The optimal  
portfolio; Y*=Weighted of risky security) ของงานวิจัยเรื่องนี้ ได้ถูกก้าหนดให้มีสัดส่วน 50%/50% 
ด้วยข้อจ้ากัดของสมการจากสูตร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ที่สนใจที่จะศึกษา โดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิตของผู้ที่สนใจที่จะศึกษา เช่น ระดับการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Degree of risk 
aversion) ของแต่ละบุคคลและการเลือกใช้ Risk premium ของแต่ละบุคคล เป็นต้น 
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ชำยและเพศหญิง จ ำนวน 40 คน พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนเว็บแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี ส่งผลให้มี
ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนโดยรวมของเว็บแอปพลิเคชันค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.9 ซึ่งอยู่ในระดับดี 
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ตัวอย่ำงส ำหรับงำนวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีควำมสนใจในด้ำนของกำรใช้สมุนไพรเป็นทำงเลือก ทั้งเพศ
ชำยและเพศหญิง จ ำนวน 40 คน พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนเว็บแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี ส่งผลให้มี
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Abstract 

 Herbs are becoming more and more popular in the era of social media. As people 
nowadays pay more attention to health care. Thus, there is a need to access more information 
to study and understand from various online media by increasing access to herbal information 
and buying herbal related products the researcher so developed a website introducing herbs and 
selling products. which consists of a section for introducing herbal information and a section for 
selling products as well about study the satisfaction of website users with the aesthetics of design 
information about herbs Related products system operation The group sample for this research 
was a group of people who were interested in the use of herbs as an alternative. Both males and 
females of 40 people found that the satisfaction with the use of the website was at the level. As 
a result, the user satisfaction of the website averaged 3.9, which is good.  

 

Keywords: Web Application, Herb, E-commerce  
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 เนื่องจำกปัจจุบันผู้คนอำจจะยังไม่ทรำบถึงประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรว่ำสมุนไพรมีประโยชน์อย่ำงไร
มีสรรพคุณอะไรบ้ำงและใช้รักษำโรคได้ ยงศักดิ์ ตันติปิฎกและคณะ (2543) ได้ท ำกำรศึกษำส ำรวจ ทบทวน
สถำนกำรณ์ กำรแพทย์พ้ืนบ้ำน เพ่ือท ำควำมเข้ำใจสถำนะปัจจุบันของภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพอันจะน ำไปสู่
ข้อเสนอแนะในกำรผสมผสำนระบบกำรแพทย์พ้ืนบ้ำนสู่ระบบสุขภำพไทยอย่ำงเหมำะสม และพิจำรณำถึงควำม
เป็นไปได้ที่ผนวกและพัฒนำเข้ำสู่ระบบประกันสุขภำพในอนำคตยงศักดิ์ ได้จ ำแนกภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำนไทยด้ำน
สุขภำพหรือแนวคิด และวิธีปฏิบัติในกำรดูแลรักษำ สุขภำพของคนไทยเป็น 2 ส่วน คือ กำรดูแลสุขภำพแบบ
พ้ืนบ้ำน และกำรแพทย์พ้ืนบ้ำน รุจิจันทร์ วิชิวำนิเวศน์ (2554) สมุนไพร (Herb) เป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มี
ประวัติควบคู่กันมำกับชีวิตของมวลมนุษยชำติมำช้ำนำน ตั้งแต่คร้ังสมัยดึกด ำบรรพ์ มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์ของ
สมุนไพรในกำรรักษำโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรรักษำโรคนี้ ได้รับกำรบอกเล่ำสืบทอดจำกคน
รุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งจึงเกิดเป็นยำสมุนไพรใช้รักษำโรคต่ำงๆและในหลำกหลำยประเทศ จึงถือได้ว่ำสมุนไพรมี
ควำมหมำยต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพำะในมิติด้ำนสุขภำพอันหมำยรวมถึงกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรรักษำโรค กำรน ำ
สมุนไพรมำใช้ประโยชน์ อำจใช้ได้ ทั้งที่อยู่ในสภำพสดหรือแห้ง ซึ่งมี 3 แนวทำง คือ แนวทำงที่ 1 ใช้เป็นอำหำร 
เช่น ผักพ้ืนบ้ำน และอำหำรสมุนไพรต่ำงๆแนวทำงที่ 2 ใช้เป็นยำ เช่น ใบมะขำมแขกใช้กินเป็นยำระบำย แนวทำง
ที่ 3 ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น ผลมะกรูดใช้สระผม ตะไคร้หอมใช้ไล่ยุง กำรน ำสมุนไพรมำใช้เป็นยำควรค ำนึงถึง
ธรรมชำติของสมุนไพรแต่ละชนิดพันธุ์สมุนไพรสภำวะแวดล้อมในกำรปลูก ฤดูกำลและช่วงเวลำที่เก็บสมุนไพร ซึ่ง
ถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่ใช้ก ำหนดคุณภำพสมุนไพร ซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดประกอบด้วยสำรเคมีหลำยอย่ำงโดยแบ่ง
สำรเคมีในสมุนไพรที่ใช้เป็นตัวก ำหนด สรรพคุณยำสมุนไพรออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 7 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มที่ 1 
คำร์โบไฮเดรต (Carbohydrates) เช่น แป้ง น้ ำตำล วุ้น น้ ำผึ้ง เป็นต้น กลุ่มที่ 2 ไขมัน (Lipids) เช่น น้ ำมันละหุ่ง 
น้ ำมันมะพร้ำว เป็นต้น กลุ่มที่ 3 น้ ำมันหอมระเหย (Volatile Oil หรือ Essential Oil) พืชสมุนไพรที่มีน้ ำมันหอม
ระเหย คือ กระเทียม ขิง ขมิ้น ไพล ตะไคร้ กำนพลู อบเชย เป็นต้น กลุ่มที่ 4 เรซินและบำลซัม (Rasins and 
Balsums) เช่น ชันสน ก ำยำน เป็นต้นกลุ่มที่ 5 แอลคำลอยด์ (Alkaloids) พืชสมุนไพรที่มีแอลคำลอยด์เป็น
ส่วนมำก คือ หมำก ล ำโพง ซิงโคนำ ดองดึง ระย่อม ยำสูบ กลอย ฝิ่น แสลงใจ เป็นต้น  กลุ่มที่ 6 กลัยโคไซด์ 
(Glycosides) เป็นสำรประกอบอินทรีย์ที่เกิดจำก Agycone (หรือ Genin) จับกับส่วนที่เป็นน้ ำตำล(Glycone 
Part) ละลำยน้ ำได้ดี โครงสร้ำงของ Agycone มีควำมแตกต่ำงกันหลำยแบบท ำให้ประเภทและสรรพคุณทำงเภสัช
วิทยำของกลัยโคไซด์มีหลำยชนิดอำจใช้เป็นยำที่มีประโยชน์ หรือเป็นสำรพิษที่มีโทษต่อร่ำงกำย กลุ่มที่ 7 แทนนิน 
(Tannins) เป็นสำรที่พบได้ในพืชหลำยชนิด มีโมเลกุล ใหญ่และโครงสร้ำงซับซ้อน มีสถำนะเป็นกรดอ่อน รสฝำด 
แทนนิน ถูกใช้เป็นยำฝำดสมำน ยำแก้ท้องเสีย ช่วยรักษำแผลไฟไหม้ และใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรมฟอกหนัง 
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กรณีที่รับประทำนแทนนิน เป็นประจ ำอำจเกิดมะเร็งได้ สมุนไพรที่มีแทนนิน คือ เปลือกทับทิม เปลือกอบเชย ใบ
ฝรั่ง ใบ/เปลือกสีเสียด ใบชำ เป็นต้น 

จำกกำรศึกษำพบว่ำเว็บแอปพลิเคชันที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนสมุนไพรกับเว็บแอปพลิเคชันที่ขำยสินค้ำที่
เกี่ยวกับสมุนไพร แยกจำกกัน ทำงผู้วิจัยจึงออกแบบสร้ำงเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือเป็นตัวกลำงของทั้ง 2 ระบบนี้เข้ำไว้
ด้วยกัน อีกทั้งกำรออกแบบเว็บแอปพลิเคชันที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนสมุนไพรนั้นไม่น่ำสนใจ และยังไม่มีกำรให้ข้อมูล
กำรดูแลสุขภำพด้วยสมุนไพรแบบกำรแนะน ำผลิตภัณฑ์ที่มีกำรวำงจ ำหน่ำยอยู่แล้ว ดังนั้นผู้พัฒนำจึงเล็งเห็นถึง
ประโยชน์ในกำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคชันที่จะรวมทั้ง 2 ระบบเข้ำไว้ด้วยกัน โดยจะมีกำรออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน
ที่ดูน่ำสนใจ สวยงำม ข้อมูลที่ถูกต้อง กำรขำยสินค้ำที่ได้รับกำรรับรอง โดยผู้ใช้สำมำรถพิมพ์อำกำรของโรคเบื้องต้น 
ทำงเว็บแอปพลิเคชันจะแนะน ำสมุนไพรที่ บรรเทำอำกำรเบื้องต้นรวมทั้งจะมีกำรแนะน ำสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับกำร
ค้นหำเบื้องต้นเพื่อจ ำหน่ำยภำยในเว็บแอปพลิเคชันอีกด้วย 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพ่ือศึกษำเว็บแอปพลิเคชันสมุนไพรไทยส ำหรับอีคอมเมิร์ซ เพ่ือให้ข้อมูลและอำกำรเบื้องต้นในกำรใช้
สมุนไพรและขำยสินค้ำผ่ำนทำงอีคอมเมิร์ซ 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย  

1. เครื่องมือวิจัย เพ่ือท ำกำรศึกษำข้อมูลและเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยในแต่ละเว็บแอปพลิเคชัน และ
น ำมำปรับใช้เพ่ือพัฒนำเว็บแอปพลิเคชันนี้รวมถึงได้ท ำกำรศึกษำเครื่องมือ และภำษำส ำหรับกำรเขียนเว็บแอป
พลิเคชัน  

2. โมเดลในกำรออกแบบและพัฒนำซอฟต์แวร์ที่ใช้คือ Waterfall Model  ที่มีกำรท ำงำนเรียงล ำดับตำม
ขั้นตอนกำรออกแบบและพัฒนำต่อเนื่องไปเร่ือยๆ โดย Output ของแต่ละขั้นตอนจะเป็น Input ของขั้นตอน
ถัดไป โดยท ำกำรศึกษำและกำรออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน, ก ำหนดรำยละเอียดของเว็บแอปพลิเคชัน, เริ่มต้นกำร
สร้ำงเว็บแอปพลิเคชัน, เก็บรวบรวมข้อมูล, สรุปผลกำรวิจัย 
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จำกภำพที่ 1 ขั้นตอนกำรพัฒนำระบบงำนออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 

ท ำกำรศึกษำเว็บแอปพลิเคชันต่ำงๆ เพ่ือหำจุดบกพร่องพร้อมออกแบบ ศึกษำกำรใช้ภำษำในกำร Coding 
ได้มีกำรศึกษำกำรใช้ภำษำ JavaScript และ โครงสร้ำง Node.js  ก ำหนดรำยละเอียดของเว็บแอปพลิเคชัน โดย
กำรสร้ำงเว็บแอปพลิเคชันแนะน ำสมุนไพร  จำกกำรหำจุดบกพร่อง พบว่ำจะท ำกำรใส่ฟังก์ชัน กำรค้นหำให้แม่นย ำ 
และตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงตรงจุดมำกขึ้น อีกท้ังกำรออกแบบไม่ค่อยสวยงำม ท ำให้ดูเหมือนเว็บ  ไม่ร่วม
สมัย  จึงท ำกำรออกแบบให้สวยงำมมำกยิ่งข้ึน  เพื่อท ำให้เว็บแอปพลิเคชัน นั้นออกมำทันสมัยและตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้ โดยเริ่มต้นกำรสร้ำงเว็บแอปพลิเคชัน ที่มีกำรเลือกใช้ Node.js (JavaScript + EJS) ในกำรสร้ำง
เว็บแอปพลิเคชัน ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงเพ่ือท ำกำรวิจัย โดยเก็บรวบรวมจำกผู้ใช้หรือ
แหล่งข้อมูลโดยตรงจำกกำรให้ทดลองใช้งำนเว็บแอปพลิเคชัน  น ำข้อมูลมำสรุปผลกำรท ำงำนและกำรวิจัย โดย
ออกแบบสอบถำมเพ่ือท ำกำรวิจัยในด้ำนของ ควำมสวยงำม ควำมสะดวกสบำย กำรตอบสนองควำมต้องกำร และ
ควำมถูกต้องของข้อมูล 

 

 

ภำพที่1 ข้ันตอนกำรพัฒนำระบบงำน ออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน
พลิเคชัน 
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ภำพที่1 ข้ันตอนกำรพัฒนำระบบงำน ออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน
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3.กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูลของสมุนไพรส ำหรับกำรดูแลสุขภำพต่ำงๆ ที่จะใช้พัฒนำเว็บแอป
พลิเคชันแนะน ำสมุนไพรและกำรขำยสินค้ำ ผู้วิจัยใช้วิธีในกำรศึกษำจำกเว็บแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร
ต่ำงๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันอำทิเช่น รูปภำพ ชื่อวิทยำศำสตร์ชื่อวงศ์ตระกูล ถิน่ก ำเนิด สรรพคุณ และ ข้อมูลของสินค้ำ
สมุนไพรที่เกี่ยวข้องที่น่ำเชื่อถือ เพ่ือท ำกำรศึกษำข้อมูลและเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยในแต่ละเว็บแอปพลิเค
ชัน และน ำมำปรับใช้เพ่ือพัฒนำเว็บแอปพลิเคชัน รวมถึงได้ท ำกำรศึกษำเครื่องมือและภำษำส ำหรับกำรเขียนเว็บ
แอปพลิเคชัน 

4.วิเครำะห์และก ำหนดขอบเขตของเว็บแอปพลิเคชัน 

ภำยหลังกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นและท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือก ำหนดขอบเขตกำร พัฒนำเว็บ
แอปพลิเคชันทั้งหมดโดยผู้ใช้สำมำรถเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรและเรียกดูข้อมูลของสินค้ำ โดยรวมถึงกำรพิมพ์
ชื่อของอำกำรทีผู่้ใช้ต้องกำรเพื่อให้ทำงเว็บแอปพลิเคชันส่งข้อมูลสมุนไพรที่เกี่ยวข้อง  

5. กำรออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 ภำพที่2  หน้ำจอแสดงสมุนไพร 
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จำกภำพที่ 2 หน้ำจอแสดงผลสมุนไพรโดยจะมีฟังก์ชันที่สำมำรถเข้ำดูข่ำว  ดูข้อมูล เมื่อเลือกอ่ำนข่ำว
ข้อมูลแล้วจะแสดงข้อมูลไปหน้ำเว็บอ่ืนจำกแหล่งข่ำวที่กดเข้ำไป ปุ่มฟังก์ชันรูปหัวใจคือกำรกดถูกใจในเนื้อหำของ
ข่ำวที่แสดงบนเว็บไซต์ ปุ่มฟังก์ชันรูปแชร์จะสำมำรถส่งต่อข้อมูลให้แก่บุคคลอ่ืนๆ ได้ และในส่วนของฟังก์ชัน
ด้ำนบนขวำสำมำรถค้นหำสมุนไพรตำมอำกำรของโรคท่ีได้ป้อนข้อมูลลงไป แสดงดังภำพที่3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกภำพที่ 3 หน้ำจอแสดงผลกำรค้นหำสมุนไพร เมื่อผู้ใช้ได้ท ำกำรพิมพ์เพ่ือค้นหำโรคตำมอำกำรไปแล้ว
ส่วนของเว็บแอปพลิเคชันจะท ำกำรแสดงผลของสมุนไพรที่สำมำรถบรรเทำอำกำรได้ โดยผู้ใช้จะสำมำรถสืบค้น
ข้อมูลได้จำกหน้ำนี้ นอกจำกนี้ทำงเว็บจะมีฟังกชันในกำรแนะน ำสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรบรรเทำอำกำรของโรคที่
เกิดจำกกำรที่ผู้ใช้ได้ท ำกำรค้นหำเอำไว้ เช่นหำกผู้ใช้พิมพ์ค ำว่ำ ปวดกระเพำะ เว็บแอปพลิเคชันจะแสดงสมุนไพรที่
เกี่ยวข้องและแสดงสินค้ำที่สำมำรถบรรเทำอำกำรจำกกำรใช้สมุนไพรนั้นได้ ทั้งนี้ผู้ใช้งำนยังสำมำรถสั่งซื้อสินค้ำที่
แนะน ำเพื่อใช้กับอำกำรได้จำกในเว็บแอปพลิชัน 

 

 

 

ภำพที่3  หน้ำจอแสดงกำรค้นหำสมุนไพรตำมอำกำรของโรค 
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ภำพที่3  หน้ำจอแสดงกำรค้นหำสมุนไพรตำมอำกำรของโรค 

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินใช้มำตรำส่วน
ประมำณค่ำ (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ  

   4.50 - 5.0 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับดีมำก 
   3.50 - 4.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับดี 
   2.50 - 3.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 
   1.50 - 2.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับน้อย 
   1.00 - 1.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำมที่ผู้ใช้งำนเว็บแอปพลิเคชันทั้งหมด 40 คน ผู้วิจัยได้รวบรวม

ข้อมูลและน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เพ่ือหำผลสรุปของควำมพึงพอใจที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน ด้วยกำรหำค่ำเฉลี่ยในแต่
ละด้ำนที่ต้องกำรศึกษำพร้อมทั้งค่ำเฉลี่ยรวมของเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือน ำข้อมูลมำสรุปผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจมำแสดงดังตำรำงท่ี 1  

ตำรำงท่ี 1 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน 

รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
ระดับ 

ด้ำนควำมสวยงำมและกำรออกแบบ 

กำรจัดหมวดหมู่สมุนไพร 4.2 0.24 ด ี

อินเตอร์เฟสสวยงำมเข้ำถึงง่ำย 3.9 0.47 ด ี

ควำมสวยงำมของหน้ำเว็บโดยรวม 4.5 0.45 ด ี

รวมเฉลี่ย 4.2 0.24 ด ี

ด้ำนข้อมูลของสมุนไพร 

ประเภทของสมุนไพร 2.7 0.44 ปำนกลำง 

ข้อมูลและควำมถูกต้องของสมุนไพร 4 0.45 ด ี

มีข่ำวสำรของสมุนไพรที่น่ำสนใจและทันสมัย 3.98 0.94 ด ี

รวมเฉลี่ย 3.4 0.45 ปำนกลำง 
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รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
ระดับ 

ด้ำนสินค้ำที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลของสินค้ำมีควำมถูกต้อง 3.5 0.46 ด ี

สินค้ำมีควำมเกี่ยวข้องกับเว็บแอปพลิเคชัน 5 0.19 ดีมำก 

รวมฉลี่ย 4.25 0.26 ด ี

ด้ำนกำรท ำงำนของระบบ 

ควำมเร็วในกำรตอบสนองของเว็บแอปพลิเคชัน 3 0.22 ปำนกลำง 

กำรเข้ำถึงข้อมูลสมุนไพรและสินค้ำได้ง่ำย 4.1 0.41 ด ี

กำรจัดรูปแบบภำยในของเว็บแอปพลิเคชันง่ำยต่อกำรใช้งำน 3.7 0.24 ด ี

ควำมพึงพอใจโดยรวม 4.2 0.24 ด ี

รวมเฉลี่ย 3.75 0.27 ด ี

ค่ำเฉลี่ยโดยรวมของเว็บแอปพลิเคชัน 3.9 0.31 ด ี
 

จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินพบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันในแต่ละด้ำนพบว่ำ ด้ำน
ควำมสวยงำมและกำรออกแบบ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.2 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ด้ำนข้อมูลของสมุนไพรนั้นพบว่ำ
ประเภทของสมุนไพรยังไม่มีชนิดของข้อมูลสมุนไพรที่มำกพอต่อควำมต้องกำร ส่งผลให้มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.4 ควำม
พึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนสินค้ำที่เก่ียวข้อง พบว่ำตัวของสินค้ำมีควำมเหมำะสมตำมฟังก์ชันที่แนะน ำตำม
กำรค้นหำของผู้ใช้ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ด้ำนกำรท ำงำนของระบบ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.75 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนแอปพลิเคชันโดยรวมทั้ง 40 คน ที่ท ำกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจพบว่ำประสิทธิภำพโดยรวมของเว็บแอปพลิเคชันมีคำ่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.9 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 
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รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
ระดับ 

ด้ำนสินค้ำที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลของสินค้ำมีควำมถูกต้อง 3.5 0.46 ด ี

สินค้ำมีควำมเกี่ยวข้องกับเว็บแอปพลิเคชัน 5 0.19 ดีมำก 

รวมฉลี่ย 4.25 0.26 ด ี

ด้ำนกำรท ำงำนของระบบ 

ควำมเร็วในกำรตอบสนองของเว็บแอปพลิเคชัน 3 0.22 ปำนกลำง 

กำรเข้ำถึงข้อมูลสมุนไพรและสินค้ำได้ง่ำย 4.1 0.41 ด ี

กำรจัดรูปแบบภำยในของเว็บแอปพลิเคชันง่ำยต่อกำรใช้งำน 3.7 0.24 ด ี

ควำมพึงพอใจโดยรวม 4.2 0.24 ด ี

รวมเฉลี่ย 3.75 0.27 ด ี

ค่ำเฉลี่ยโดยรวมของเว็บแอปพลิเคชัน 3.9 0.31 ด ี
 

จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินพบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันในแต่ละด้ำนพบว่ำ ด้ำน
ควำมสวยงำมและกำรออกแบบ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.2 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ด้ำนข้อมูลของสมุนไพรนั้นพบว่ำ
ประเภทของสมุนไพรยังไม่มีชนิดของข้อมูลสมุนไพรที่มำกพอต่อควำมต้องกำร ส่งผลให้มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.4 ควำม
พึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนสินค้ำที่เก่ียวข้อง พบว่ำตัวของสินค้ำมีควำมเหมำะสมตำมฟังก์ชันที่แนะน ำตำม
กำรค้นหำของผู้ใช้ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ด้ำนกำรท ำงำนของระบบ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.75 ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนแอปพลิเคชันโดยรวมทั้ง 40 คน ที่ท ำกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจพบว่ำประสิทธิภำพโดยรวมของเว็บแอปพลิเคชันมีคำ่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.9 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 

 

 

 

 

สรุปผลกำรทดลอง 

สรุปผลกำรทดลองใช้เว็บแอปพลิเคชัน จำกผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคชัน
สมุนไพรไทยส ำหรับอีคอมเมิร์ซ พบว่ำควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันนั้น ในด้ำนควำมสวยงำม
และกำรออกแบบ อยู่ในระดับดี ด้ำนข้อมูลสมุนไพรอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนสินค้ำที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดี ด้ำน
กำรท ำงำนของระบบอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจำกประเภทข้อมูลสมุนไพรยังไม่สมบูรณ์ ท ำให้คะแนนในด้ำนข้อมูล
สมุนไพรนั้นมีคะแนนที่น้อยกว่ำด้ำนอ่ืนๆ ซ่ึงในส่วนของผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยรวมของกำรพัฒนำแอป
พลิเคชันนั้นมี คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.9 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 
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