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เจ้าของวารสาร  
 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 
ส านักงาน 
 กองบรรณาธิการวารสาร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ชั้น 1  
 888 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน (แนวเก่า) ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
 โทรศัพท์  055-517488 ต่อ 808 
 
พิมพ์ที่ บริษัท พีค การพิมพ์ จ ากัด เลขที่ 24/9 ถนนติวานนท์ ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองปทุมธานี                
 จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์  0-297-9571-6 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรงานบริการตามความต้องการของผู้บริหารศูนย์บริการ
รถยนต์ในเขตฝั่งธนบุรี 

Desired characteristics of service personnel according to the needs of  
the car service center in Thon Buri South. 

 
นภัทร สินทรัพย1์, ปิ่นปินัทธ ์นฤนากบญุทรัพย์2, จุฑารัตน์ อาราเม3 

Napat Sinsap, Pinpinut Narunakboonsup and Jutarat Aramay 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจ าแนกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรงานบริการตามความต้องการ
ของผู้บริหารศูนย์บริการรถยนต์ในเขตฝั่งธนบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารศูนย์บริการรถยนต์ใน
เขตฝั่งธนบุรี ที่ด ารงต าแหน่งผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการศูนย์บริการรถยนต์ ผู้จัดการแผนกบริการ และผู้จัดการแผนก
บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือแผนกบุคคล จ านวน 80 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างนี้คือ 
แบบสอบถาม ที่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือด้วยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค ที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 และได้ค่าความ
เชื่อมั่น 0.970 ร่วมกับแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 10 ตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงทั้งการเก็บ
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน (Independent sample t-test และ One-way ANOVA) ที่ค่าความเชื่อมั่น 0.05 
โดยผลการวิจัยมีดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงประสงค์ต่อพนักงาน ในด้านพุทธิพิสัยคือ ความส าคัญในด้านความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านจิตพิสัยคือความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน ส่วนด้านทักษะพิสัยคือความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้บริหารงานศูนย์บริการต้องการบุคลากรที่ความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพ ควร
เป็นผู้ที่มีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานบริการของศูนย์บริการรถยนต์ตามสาขาวิชาและต าแหน่งงาน
ของตน ประกอบด้วยความรู้ทั้งด้านทฤษฎีที่เน้นงานบริการ ความรู้ทางด้านเครื่องยนต์ และทักษะในด้านการ
ปฏิบัติงานในศูนย์บริการ รวมถึงทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยในการติดต่อกับลูกค้าและเพ่ือนร่วมงาน  และ
                                                             
1 อาจารย์ประจ า คณะเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยียานยนต์มหาชยั E-mail : napat@miat.ac.th  โทร.094-9869441 
2 อาจารย์ประจ า คณะเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยียานยนต์มหาชยั โทร.061-9296493 
3 อาจารย์ประจ า คณะเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยียานยนต์มหาชยั โทร.089-7909093 
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ทักษะภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยท าให้การสื่อสารและการให้บริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มาจาก
หลากหลายชนชาติ ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และในด้านของบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นบุคลิกภาพภายนอกที่
พนักงานได้แสดงออกไป เป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะลูกค้าของศูนย์บริการรถยนต์มักที่จะตัดสิน  หรือสังเกต ความ
น่าเชื่อถือของพนักงานจากสิ่งที่เขาได้เห็นเป็นครั้งแรก หรือบุคลิกภาพที่แสดงออกโดยผู้บริหารศูนย์บริการรถยนต์
เห็นพ้องกันในเรื่องบุคลิกภาพเป็นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับพนักงานบริการ  โดยเฉพาะพนักงานที่จ าเป็นต้องปรากฏ
กายให้ลูกค้าได้เห็น นอกจากมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วพนักงานควรมีมารยาทอ่อนน้อม มีการยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจา
ไพเราะเสนาะหู และต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพภายในที่ดีด้วยโดยต้องเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี คิดบวก และเป็นคน
ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและวิชาชีพ มีระเบียบวินัย 
รับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลาและเป็นผู้เคารพกฎที่สร้างขึ้นมาเนื่องจากการท างานในศูนย์บริการรถยนต์เป็นการ
ท างานกับคนหมู่มาก และต้องการบุคคลที่มีความสามารถในการท างานเป็นทีม ซึ่งแต่ละศูนย์บริการรถยนต์มี
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์, บุคลากร, เขตฝั่งธนบุรี 
 
Abstract 
 This research was aimed to identify the desirable characters of the service personnel 
according to the requirements of the Executive car service center in South Thonburi Areas. The 
research samples were 80 samples of Executive of car service center in South Thonburi Areas 
such as General Managers, Car service Managers, Service Managers, and Human Resources 
Managers. The instruments used in the research were a questionnaire which validated by experts 
and statistically tested for reliability with Cronbach Coefficient calculation. The statistic error was 
0.5. The reliability was 0.970. The research sample were selected by purposive sampling and 10 
of them were in-depth interviewed and questionnaire. Data analyzed using descriptive statistics 
(average and standard deviation) and inferential statistics (Independent sample t-test and One-
way ANOVA). The reliability was 0.05. The results were as follows: 
 The research sample had desired characteristics of employees in cognitive domain about 
their ability to apply knowledge. The affective domain of employees in team working and the 
psychomotor domain is responsibility in assigned task. The Executive car service center required 
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not only the employees who has basic professional knowledge but also has a car service center 
professional knowledge that suitable for their position. The car service center advisor requirement 
was Thai and English communication skill to communicate with colleague, Thai customer as well 
as international customer. The personality of the car service advisors was affect to the customer 
decision making. The customers had a tendency to appreciate the creditable car service advisors. 
All Executive of car service center recognize that the personality is the most important for car 
service advisor who meet customer regularly. Furthermore the car service advisors need to be 
respectfulness, welcoming, polite, service minded including positive thinking. Additionally the car 
service advisors necessary be honest, discipline also punctual. The Executive of car service center 
recommend that the car service advisors should have good cooperate working skill and adjust 
themselves to the rules and regulations of each car service centers’ standard 
 
Key words: desired characteristics, personnel, Thonburi areas 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันนี้ รถยนต์ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมากในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสังคมเมืองใหญ่ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะใช้เป็นพาหนะในการเดินทางแล้ว
รถยนต์ส่วนหนึ่งยังน ามาใช้ในการประกอบอาชีพ รถยนต์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตของมนุษย์
ถึงแม้ว่ารถยนต์จะเป็นปัจจัยภายนอก แต่ความต้องการรถยนต์ของผู้คนยังมีอยู่มาก รถยนต์เหล่านี้ไม่ว่าใหม่หรือ
เก่านั้นต่างต้องการการบ ารุงดูแลรักษาทั้งสิ้นท าให้ผู้เป็นเจ้าของต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเดินทาง 
 ศูนย์บริการรถยนต์ทุกค่ายต่างมีนโยบายที่มุ่งเน้นด้านการบริการที่เป็นเลิศ โดยก าหนดเป้าหมายการ
ท างานเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ศูนย์บริการรถยนต์ต่างตระหนักถึง ความรับผิดชอบต่อการบริการเป็น
ส าคัญ ตั้งแต่การต้อนรับลูกค้า ให้ค าแนะน า ให้ข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการ เพ่ือให้ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจ มี
ศูนย์บริการที่ครบวงจร แบบ One Stop Service มีทั้งโชว์รูมขายรถ ศูนย์บริการ ศูนย์ซ่อม ศูนย์บริการรถยนต์ทุก
ค่ายจึงมุ่งมั่นพัฒนาและคัดสรรบุคลากรที่ดีที่สุดในการให้บริการแก่ลูกค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจ และมอบสิทธิ
ประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ทั้งนี้ความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการภักดี
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ในการใช้บริการ ซึ่งถ้าองค์กรใดละเลยในการรับรู้และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า อาจท าให้เสียลูกค้าให้กับ
คู่เข่งและประสบปัญหาด้านความสามารถในการบริหารจัดการ  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรงานบริการตามความ
ต้องการของผู้บริหารศูนย์บริการรถยนต์ในเขตฝั่งธนบุรี เพ่ือสามารถจ าแนกถึงความต้องการของผู้บริหาร ในฐานะ
ตัวแทนของสถานประกอบการว่าต้องการบุคลากรที่มีคุณลักษณะใดบ้าง จึงจะสามารถตอบโจทย์ทั้งความต้องการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์และยังเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิต
ของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยในอนาคตอีกประการหนึ่งด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือจ าแนกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรงานบริการตามความต้องการของผู้บริหารศูนย์บริการ
รถยนต์ในเขตฝั่งธนบุรี 
 
แนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคิด 

ความหมายของการบริการ 
 พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ให้ความหมายของค าว่า บริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช้ 
การให้ความสะดวกต่าง ๆ 
 คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ได้ให้นิยามของค าว่าบริการว่า บริการ (Services) เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายหนึ่งเสนอ
ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวไม่มีตัวตน และไม่มีใครเป็นเจ้าของ ซึ่งในการผลิตบริการนั้นอาจมีตัวสินค้าเข้ามา
เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได ้
 พิภพ อุดร (2547) นิยามการบริการไว้ว่า การบริการ หมายถึง กระบวนการน าเสนอ อัตถประโยชน์หรื อ
คุณค่าที่ผู้บริโภคต้องการ โดยผ่านกิจกรรมหรือการด าเนินงานที่ผู้ให้บริการมอบให้กับผู้รับบริการ ทั้งนี้ในการ
ให้บริการนั้นอาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ หรืออาจจะเป็นการกระท าโดยที่ไม่มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ใดๆ ก็ได ้
 สมิต สัชฌุกร (2543) กล่าวถึงการบริการ ว่าเป็นการปฏิบัติงานที่กระท าหรือติดต่อให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้
ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใดๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลาย ในการท าให้คนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือ 
 จากความหมายข้างต้น ที่มีผู้ให้ค านิยามของค าว่า “บริการ” ไว้ คณะผู้วิจัยจึงขอจ ากัดความหมายของการ
บริการว่า หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการของศูนย์บริการรถยนต์ในฐานะผู้ให้บริการ เพ่ือตอบสนอง
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ความต้องการของลูกค้าโดยแสดงถึงคุณลักษณะที่ดีของพนักงานบริการ เพ่ือสร้างคุณภาพการบริการให้เป็นไป
ตามท่ีลูกค้าคาดหวังและสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นในการรับบริการ  
 คุณลักษณะท่ีดีของพนักงานบริการ 
 จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องคุณลักษณะของพนักงานบริการ มีผู้ให้ค านิยามและระบุถึงตัวอย่างคุณลักษณะ
ของพนักงานบริการที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
  บราวน์ (Brown, 1989, pp.89) ได้สรุปคุณลักษณะของผู้ให้บริการไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 
 1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นลักษณะของผู้ให้บริการที่มีความตั้งใจแน่วแน่ มีเป้าหมาย และมีบุคลิก
ท่าทางที่เต็มไปด้วยความมั่นคงไม่ย่อท้อ เปิดเผยและกล้าแสดงออก 
 2. มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืน โดยเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นในการมีปฏิสัมพันธ์ มีความ
กระตือรือร้นในการบริการและสามารถใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ 
 3. มีความเห็นใจผู้อ่ืน กล่าวคือ ผู้ให้บริการต้องมีลักษณะของความเป็นมิตรอัธยาศัย ร่าเริง และพยายาม
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
 วิลเลี่ยม โจเซฟ (William Joseph, 1983, p. 11) ได้ศึกษาถึงความคาดหวังที่ผู้รับบริการมีต่อผู้ให้บริการ 
และสรุปได้เป็น 5 คุณลักษณะพ้ืนฐานที่ผู้ให้บริการควรจะมี ได้แก่  1) การมีทัศนคติที่ดี (Pleasant Attitude)              
2) มีการตอบสนองและให้ค าตอบที่ถูกต้อง (Responsive and Correct Answer) 3) มีความรู้ความสามารถซึ่ง
จ าเป็นต่องาน (Well Equipped)  4) ความมีทักษะและฝึกฝนจนช านาญ (Skill and Training) 5) ความตรงต่อ
เวลา (Punctuality) 
 หากพิจารณาในงานเขียนและงานวิจัยที่น าเสนอข้างต้น จะพบว่าแนวคิดและข้อค้นพบต่างๆ มีความสอด
คลอ้งและสัมพันธ์กัน คณะผู้วิจัยจึงของสรุปกลุ่มคุณลักษณะของพนักงานบริการได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
คุณลักษณะส่วนตัวและคุณลักษณะทางอาชีพ โดยผู้ที่มีคุณลักษณะส่วนตัวที่เหมาะกับงานบริการ ควรเป็นผู้ที่มี
บุคลิกภาพที่ดีและมีจิตส านึกในการให้บริการ (Service Mind) เป็นต้น ในคุณลักษณะทางอาชีพ เป็นคุณสมบัติที่
จ าเป็นในงาน เช่น ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และความสามารถ (Abilities) เป็นต้น 
 ประเภทของการเรียนรู้  
 เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) ได้จ าแนกประเภทของการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาบุคคลเป็น 3 
ด้านคือ  

(1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้และพัฒนาการทางทักษะด้าน
เชาวน์ปัญญา (Mental skills) เป็นความสามารถด้านการระลึก หรือสังเกตจดจ าข้อเท็จจริงต่างๆ ได้ ในการเรียนรู้
ทางเชาวน์ปัญญามี 6 ล าดับขั้น ดังนี้ 
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 1.1 ความรู้ (Knowledge) เป็นการจ าสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วในอดีต เมื่อจ าได้ก็จะสามารถสังเกตได้และ
ระลึกได ้
 1.2 ความเข้าใจความ (Comprehension) เป็นความสามารถหรือทักษะ 3 ระดับ คือ (1) การจับใจความ
และเข้าใจความหมายของสิ่งที่ได้เรียนรู้ (2) ความสามารถในการอธิบาย ตีความ หรือย่อความ และ (3) สามารถ
พยากรณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 
 1.3 การประยุกต์ (Application0 เป็นความสามารถในการน าสิ่งที่เคยได้เรียนรู้ในอดีตมาใช้ใหม่ใน
สถานการณ์ใหม่ ทั้งนี้รวมถึงการใช้ กฎ วิธีการ ค าจ ากัดความ หลักการ และทฤษฏี  
 1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถท่ีจะแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งที่ตนเรียนเป็นส่วนๆ ได้ 
สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ และสังเกตรู้ได้ว่ามีหลักการอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง การ
วิเคราะห์ต้องอาศัยความเข้าใจในเนื้อหาและโครงสร้างที่รวมตัวกันเป็นความรู้ 
 1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถที่จะน าชิ้นส่วนต่างๆ มารวมกันให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น 
เช่น ความสามารถในการเขียนเรียงความ สุนทรพจน์ 
 1.6 การประเมิน (Evaluation0 เป็นความสามารถที่จะประเมินตัดสินใจคุณค่าของสิ่งที่ได้เรียนรู้ เช่น 
บทความ นิยาย รายงานวิจัย 

(2) จิตพิสัย (Affective Domain) 
 2.1 การรับรู้สึกปรากฏการณ์ (Receiving Phenomena) บุคคลจะต้องรับรู้ปรากฏการณ์มีความตั้งใจและ
ปรารถนาที่จะฟัง ดู หรือสัมผัส เช่น ในขณะที่ผู้อื่นพูดจะฟังผู้อื่นด้วยความเคารพหรือฟังเพ่ือจดจ า 
 2.2 การตอบสนองต่อปรากฏการณ์ (Responding to Phenomena) บุคคลจะมีความกระตือรือร้นที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เช่น ร่วมอภิปรายในชั้นเรียนการน าเสนอผลงาน การ
ตั้งค าถามต่อความคิดใหม่ เพ่ือจะเข้าใจในปรากฏการณ์และรู้กฎการปฏิบัติอย่างปลอดภัย  
 2.3 การให้คุณค่า (Valuing) บุคคลจะยึดติดบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่า รูปแบบของพฤติกรรมเริ่มจากการ
ยอมรับจนถึงข้ันผูกพัน คุณค่าท่ีเกิดข้ึนจะค่อยๆ รวมตัวกันเป็นกลุ่มกลายเป็นค่านิยมเฉพาะของตนในภายหลัง 
 2.4 การจัดระบบ (Organization) บุคคลจะจัดระบบสิ่งนั้นเป็นกลุ่มก้อนและเรียงล าดับก่อนหลังด้วยการ
น ามาเปรียบเทียบความแตกต่างและความส าคัญต่อตัวเองและสร้างระบบคุณค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
ขึ้นมา 
 2.5 ค่านิยมฝังลึกภายใน (Internalizing Values) ระบบค่านิยมเกิดขึ้นและควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 
บุคคลจะท าพฤติกรรมในสถานการณ์ทุกสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอจนสามารถท านายได้และ 
กลายเป็นบุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 4 กันยายน– พฤศจิกายน 2562 

7 

 

(3) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นการเรียนรู้ทักษะทางกาย (manual or physical skills) 
การพัฒนาพิสัยเกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนปฏิบัติซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนา 7 ขั้นตอนดังนี้ 
 3.1 การรับรู้ (Perception) ความสามารถที่จะใช้สิ่งชี้แนะจากการรับรู้และชี้น าให้เกิดกิจกรรมทางการ
กระท า ซึ่งกระบวนการนี้เริ่มตั้งแต่การได้รับการกระตุ้นทางการรู้สึก สิ่งชี้น าในการเลือกและการแปลความ 
 3.2 การตั้งค่า (Set) หรือความพร้อมในการกระท ารวมทั้ง 3 ด้าน คือ ปัญญา กาย และอารมณ์ ซึ่ง
เตรียมการไว้ส าหรับการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ 
 3.3 การตอบสนองจากตัวชี้แนะ (Guided Response) เป็นขั้นเริ่มต้นในการเรียนรู้ทักษะที่ซับซ้อน ซึ่ง
รวมถึงการเลียนแบบและการลองผิดลองถูก พฤติกรรมที่ถูกต้องมากขึ้นจนต้องมีการฝึกฝน 
 3.4 กลไก (Mechanism) เป็นขั้นกลางในการเรียนรู้ทักษะที่ซับซ้อน เมื่อพฤติกรรมการตอบสนองที่ท าต่อ
สิ่งนั้นๆ เริ่มช านาญขึ้นผู้เรียนเริ่มเคลื่อนไหวอวัยวะของตนเองด้วยความม่ันใจมากยิ่งขึ้น 
 3.5 พฤติกรรมซับซ้อน (Complex Overt Response) ทักษะทางกายที่มีความซับซ้อนและเคลื่อนไหวได้
ประสานกันอย่างคล่องแคล่ว ว่องไว ถูกต้องและดีกว่าได้โดยอัตโนมัติ 
 3.6 การปรับเปลี่ยน (Adaptation) เป็นขั้นที่มีทักษะช านาญจนสามารถปรับเปลี่ยนท่าด้วยตนเอง 
 3.7 ต้นฉบับ (Origination) เป็นขั้นที่บุคคลสามารถสร้างทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือทักษะการ
คิดจนสามารถสร้างรูปแบบใหม่ๆ ขั้นมาได้ (Bloom et al, 1913 อ้างใน สิริอร วิชชาวุธ, 2554 : 132-145) 
 กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้ได้ถูกแบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภท คือ การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยหรือการ
เรียนรู้ด้านปัญญา การเรียนรู้ด้านจิตพิสัยหรือการเรียนรู้ทางอารมณ์ และการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยหรือการเรียนรู้
ทางกาย ซึ่งทั้งสามรูปแบบของการเรียนรู้มีความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพพนักงานบริการ
ของศูนย์บริการรถยนต์ 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ส าหรับกรอบแนวคิดการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฏีการจ าแนกประเภทของการเรียนรู้ส าหรับ
การพัฒนาบุคคลทั้ง 3 ด้าน ของบลูม (Bloom et al, 1913) เนื่องจากเป็นทฤษฏีกลางของการเรียนรู้และได้รับ
การยอมรับ ดังนั้นคณะผู้วิจัยได้น าทฤษฏีนี้มาเป็นแนวคิดหลักที่ใช้ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 คณะผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรของงานวิจัยนี้ คือผู้บริหารหรือผู้จัดการที่ด ารงต าแหน่งด้านล่างนี้รวม
จ านวน 80 ตัวอย่าง ในศูนย์บริการรถยนต์ทุกค่ายในเขตฝั่งธนบุรี จ านวน 20 สถานประกอบการ โดยศึกษาเฉพาะ
ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
1) ผู้จัดการทั่วไป 2) ผู้จัดการศูนย์บริการรถยนต์ 3)ผู้จัดการแผนกบริการ และ 4)ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากร
มนุษย์ หรือแผนกบุคคล 

คณะผู้วิจัยได้ก าหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากร เป็นจ านวน 70 ตัวอย่างส าหรับการใช้
แบบสอบถาม ด้วยวิธีการของทาโร่ ยามาเน่ และท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ
คณะผู้วิจัยยังได้เลือกกลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่ง จ านวน 10 คน ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้เพื่อท าการเก็บข้อมูล ที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

(1) แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสอบถามเครื่องมือแรกที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ าแนก
ค าถามตามตัวแปร ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และแผนกท่ีผู้ตอบแบบสอบถามควบคุมดูแลอยู่ 

ผู้บริหารศูนย์บริการรถยนต์ 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- ประสบการณ์ในการท างาน 
- ต าแหน่งที่รับผิดชอบ 

 
ระดับของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

พนักงานบริการศูนย์บริการรถยนต์ 
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 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรงานบริการของ
ศูนย์บริการรถยนต์ โดยคณะผู้วิจัยจะท าการก าหนดเกณฑ์ ซึ่งได้จ าแนกตามทักษะที่จ าเป็นส าหรับพนักงานแผนก
ที่ปรึกษางานบริการ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีของบลูม และคณะ(Bloom et al, 1956 : 45-49) ในด้านความรู้ความ
เข้าใจ (Cognitive Skill) ด้านจิตพิสัย (Affective Skill) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Skill) ด้วยการใช้
มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวนทั้งสิ้น 20 ข้อ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระเพ่ิมเติมนอกเหนือจากค าถามในตอนที่ 2  

(2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลัก เกี่ยวกับคุณลักษณะของพนักงานที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน โดยสอบถามในด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Skill) 
ด้านจิตพิสัย (Affective Skill) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Skill) โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามข้อมูลทั่วไป 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับ ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของพนักงาน
บริการศูนย์บริการรถยนต์ใน 3 ด้าน 

การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างแบบสอบถาม 
1. คณะผู้วิจัยได้น าความรู้จากการทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากร ประกอบกับบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังเมื่อคณะผู้วิจัยได้สร้าง
แบบสอบถามเสร็จแล้ว ได้ขอความอนุเคราะห์จากคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบัน
เทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) จ านวน 3 ท่าน 

2. คณะผู้เชี่ยวชาญใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item-Objective Congruence) 
โดยข้อค าถามทุกข้อมีค่าคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 0.50 โดยมีค่าคะแนนระหว่าง 0.67-1.00 (ปราณีทองค า, 
2539 : 232) 

3. คณะผู้วิจัยท าการแก้ไขแบบสอบถามเพ่ือให้มีความเที่ยงตรงชัดเจนและถูกต้องตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย 

4. คณะผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่ซ้ ากับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
(Try out) จ านวน 30 ตัวอย่าง เพ่ือวัดความเชื่อมั่น (Reliability test) ของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
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อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) โดยมีการตั้งค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 โดยได้ค่าความ
เชื่อมั่น 0.970 และจะได้น าไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 (1) คณะผู้วิจัยได้น าความรู้จากการทบทวนวรรณกรรม  ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากร ประกอบกับบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมุมมองของคณะผู้วิจัยเพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 (2) น าส่งคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา เพ่ือท าการแก๎ไขแบบสัมภาษณ์
เพ่ือให้มีความเท่ียงตรง ชัดเจนและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการแปลผลข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ (Statistic Package for the Social Science) และได้ใช้สถิติดังต่อไปนี้ 

(1) การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือประเมินตัวเนื้อหาใน
แบบสอบถามว่ามีความเท่ียงตรงหรือไม่  

(2) การใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics Analysis) โดยมีการค านวณเพ่ือแจกแจงความถี่ 
(Frequency) การค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) ตามตัวแปรในการแสดงผล ในแบบสอบถามตอนที่ 1 ที่
เป็นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Profile) ส่วนการค านวณหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Means) การ
ค านวณหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือทราบระดับความคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของบุคลากรงานบริการของศูนย์บริการรถยนต์ในต าแหน่งงานต่าง ๆ ในแบบสอบถามตอนที่ 2 และการวิเคราะห์
ค่าความถี่ความคิดเห็นโดยอิสระที่ซ้ าๆ กันแล้วเรียงล าดับความส าคัญจากค่าความถี่มากไปสู่ความถี่น้อย ส าหรับ
แบบสอบถามในตอนที่ 3 ที่มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question)  

(3) การใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient หรือ ∝ - Coefficient) ในการทดสอบค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ในการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกันด้วยการใช้ 
Independent sample T-test และการวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่สอง
กลุ่มข้ึนไป ด้วยการใช้ (One way ANOVA Analysis of Variance) หรือ F-Test 

(4) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และศึกษาจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยได้
ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ของข้อมูลประเภทนี้ ส าหรับศึกษาในครั้งนี้ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
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Analysis) โดยท าการแยกแยะแจกแจงเนื้อหา พร้อมกับล าดับเนื้อหา โดยสิ่งส าคัญที่สุดในการศึกษาครั้งนี้คือด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรงานบริการตามความต้องการของผู้บริหารศูนย์บริการรถยนต์ในเขตฝั่งธนบุรี 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารศูนย์บริการรถยนต์ จ านวน 80 ตัวอย่าง พบว่า
ผู้บริหารศูนย์บริการรถยนต์นั้น ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 67.1 ส่วนเพศหญิงมีจ านวนร้อยละ 32.9 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 47.1 อายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 28.6 อายุระหว่าง 46-55 ปี ร้อยละ 24.3 
และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป ส่วนในด้านวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้บริหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมี
สองระดับคือระดับปริญญาตรี ร้อยละ 55.7 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 44.3 โดยมีประสบการณ์ในการ
ท างานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 45.7 ประสบการณ์ท างานระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 44.3 และประสบการณ์ท างาน
ระหว่าง 0-5 ปี ร้อยละ 10.0 โดยกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้จัดการศูนย์บริการ ร้อยละ 28.6 ผู้จัดการ
แผนกบริการ ร้อยละ 28.6 ผู้จัดการแผนกบุคคล ร้อยละ 28.6 และเป็นผู้จัดการทั่วไป ร้อยละ 14.3 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรงานบริการตามความต้องการของผู้บริหารศูนย์บริการรถยนต์ในเขต
ฝั่งธนบุรี กลุ่มเป้าหมายมีความพึงประสงค์ต่อลักษณะของบุคลากรในแผนกที่ปรึกษางานบริการ (Service 

Advisor) โดยเฉลี่ยทุกทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.83, S.D = 0.305) เมื่อพิจารณาแยกเป็นองค์ประกอบ
ย่อยของความรู้ พบว่า ทักษะด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Skills) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงประสงค์มากที่สุด

เรียงล าดับดังนี้คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ (�̅� = 4.87, S.D = 0.337), มีความช านาญในด้าน

ปฏิบัติการ (�̅� = 4.81, S.D = 0.392), ความสามารถในการวางแผนและจัดล าดับความส าคัญของงาน (�̅� = 4.81, 

S.D = 0.392), ปฏิบัติงานใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ (�̅� = 4.80, S.D = 0.403) และใฝ่รู้ สนใจ

ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติม (�̅� = 4.77, S.D = 0.423) ในด้านจิตพิสัย (Affective Skills) กลุ่มตัวอย่างมีความ

พึงพอใจมากที่สุดเรียงล าดับดังนี้คือ มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน (�̅� = 4.94, S.D = 0.234), 

มีความขยัน อดทน สู้งาน (�̅� = 4.93, S.D = 0.259), มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เช่นการแต่งกาย กิริยา

วาจา วุฒิภาวะ (�̅� = 4.93, S.D = 0.259), เข้างานตรงเวลาไม่เคยขาดไม่เคยสาย (�̅� = 4.91, S.D = 0.282), 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรโดยเคร่งครัด (�̅� = 4.89, S.D = 0.320), ให้ความเคารพเชื่อฟัง

ผู้บังคับบัญชา (�̅� = 4.89, S.D = 0.320), มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตรักษาความลับขององค์กร (�̅� = 

4.87, S.D = 0.337), มีความมั่นใจในตนเองกล้าสอบถามและเสนอความคิดเห็น (�̅� = 4.86, S.D = 0.352), ใช้

ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า (�̅� = 4.84, S.D = 0.367) และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (�̅� = 4.81, S.D = 
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0.392) ในด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Skills) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงล าดับดังนี้คือ มี

ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (�̅� = 4.81, S.D = 0.392), มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ 

(�̅� = 4.79, S.D = 0.413), มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน (�̅� = 4.79, S.D = 0.413), ใช้เวลาในการท างานให้

เกิดประโยชน์สูงสุด (�̅� = 4.77, S.D = 0.423) และปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น (�̅� = 4.74, S.D = 0.440) 
 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและค าถามปลายเปิด ของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 10 ท่าน ผู้ท าหน้าที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่าพนักงานบริการของศูนย์บริการรถยนต์ที่เป็นไปตามความพึง
ประสงค์ของผู้บริหารงานศูนย์บริการรถยนต์ในเขตฝั่งธนบุรีนั้น  ในด้านความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพ ควรเป็นผู้ที่มี
ความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานบริการของศูนย์บริการรถยนต์ตามสาขาวิชาและต าแหน่งงานของตน  
ประกอบด้วยความรู้ทั้งด้านทฤษฎีที่เน้นงานบริการ ความรู้ทางด้านเครื่องยนต์ และทักษะในด้านการปฏิบัติงานใน
ศูนย์บริการ รวมถึงทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยในการติดต่อกับลูกค้าและเพ่ือนร่วมงาน และทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยท าให้การสื่อสารและการให้บริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มาจาก
หลากหลายชนชาติ ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และในด้านของบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นบุคลิกภาพภายนอกที่
พนักงานได้แสดงออกไป เป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะลูกค้าของศูนย์บริการรถยนต์มักที่จะตัดสิน หรือสังเกต ความ
น่าเชื่อถือของพนักงานจากสิ่งที่เขาได้เห็นเป็นครั้งแรก  หรือบุคลิกภาพที่แสดงออกโดยผู้บริหารศูนย์บริการ
รถยยนต์เห็นพ้องกันในเรื่องบุคลิกภาพเป็นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับพนักงานบริการ โดยเฉพาะพนักงานที่จ าเป็นต้อง
ปรากฏกายให้ลูกค้าได้เห็น นอกจากมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วพนักงานควรมีมารยาทอ่อนน้อม มีการยิ้มแย้มแจ่มใส 
พูดจาไพเราะเสนาะหู และต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพภายในที่ดีด้วยโดยต้องเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี  คิดบวก และ
เป็นคนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและวิชาชีพ มีระเบียบ
วินัย รับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลาและเป็นผู้เคารพกฏที่สร้างขึ้นมาเนื่องจากการท างานในศูนย์บริการรถยยนต์
เป็นการท างานกับคนหมู่มาก และต้องการบุคคลที่มีความสามารถในการท างานเป็นทีม ซึ่งแต่ละศูนย์บริการ
รถยนต์มีมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มมีความพึงประสงค์ต่อบุคลากรงานบริการของศูนย์บริการรถยนต์ โดยรวมแล้วอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นความคาดหวังสูงสุดของเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างมั่นใจว่า
การได้รับการบริการที่ดีจากพนักงานบริการของศูนย์บริการรถยนต์ที่มีความพร้อม และมีทักษะในการท างาน
ครบถ้วน เป็นปัจจัยที่ท าให้ทั้งในฝ่ายผู้บริหารเองรู้สึกสบายใจในการบริหารและวางนโยบายต่าง ๆ และตัวลูกค้า
เองเกิดความรู้สึกอุ่นใจในการต้อนรับและการให้บริการ ความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน จะเป็น
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คุณลักษณะที่ส าคัญที่สุด และปรากฏอยู่ในอันดับแรกที่ผู้บริหารมีความพึงประสงค์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจุดหมาย
ปลายทางของการให้บริการในศูนย์บริการรถยนต์นั้น จะดีหรือเหนือความคาดหมายเท่าใด ย่อมมีความมุ่งหมายที่
จะท าให้ลูกค้ารู้สึกได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการเข้าบริการทั้งคุณภาพของการให้บริการและคุณภาพของงาน
ซ่อม ในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรงานบริการตามความต้องการของผู้บริหารศูนย์บริการรถยนต์ในเขต
ฝั่งธนบุรี คณะผู้วิจัยได้น าทฤษฏีทักษะจากการเรียนรู้ของบลูม และคณะ (Bloom et al., 1956 : 45-49) โดยแบ่ง
ออก เป็ นทั กษะด้ าน พุทธิ พิ สั ย  (Cognitive Skill) ด้ านจิ ต พิสั ย  (Affective Skill) และด้ านทั กษะ พิสั ย 
(Psychomotor Skill) โดยคณะผู้วิจัยจะขออภิปรายรายข้อ ตามทักษะที่ใช้อ้างอิงนี้ ดังต่อไปนี้ 

ทักษะด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Skill) ของพนักงานบริการในศูนย์บริการรถยนต์ กลุ่มตัวอย่างได้ให้
ความส าคัญในด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้มากที่สุดจึงท าให้เป็นทักษะที่มีความจ าเป็นส าหรับ
พนักงานบริการที่ผู้บริหารศูนย์บริการรถยนต์ต้องการให้มีการพัฒนาในอนาคต ทั้งการฝึกอบรม และการศึกษา 
โดยผู้บริหารสามารถ จัดการพัฒนาพนักงานโดยใช้การอบรมมุ่งเน้นสรรถนะ (Competency based Training : 
CBT) ที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยยึดถือเอาสมรรถนะของพนักงานบริการของศูนย์บริการ
รถยนต์เป็นหลัก เพ่ือให้เกิดคุณภาพการให้บริการที่ดี และสะดวกที่สุด ส าหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์บริการ
รถยนต์ ซึ่งตรงกับแนวคิดของด ารง บัวศรี ที่กล่าวว่าการจัดการอบรมที่มุ่งเน้นสมรรถนะ จะมุ่งพัฒนาในด้านทักษะ 
ความสามารถ เจตคติและค่านิยม อันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันและอนาคตของผู้เรียนในอนาคตหลักสูตรนี้มี
โครงสร้างแสดงให้เห็นถึงเกณฑ์ความสามารถในด้านต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติในแต่ละระดับการศึกษา และ
ในแต่ละระดับชั้น ทักษะและความสารถจะถูกก าหนดให้มีความต่อเนื่องกัน โดยใช้ทักษะและความสามารถที่มีใน
แต่ละระดับเป็นฐานส าหรับเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถในระดับต่อไป (ด ารง บัวศรี, 2535 : 12) 

ทักษะด้านจิตพิสัย (Affective skill) ของพนักงานบริการในศูนย์บริการรถยนต์ กลุ่มตัวอย่างได้ให้
ความส าคัญในด้านความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้ อ่ืน โดยศูนย์บริการรถยนต์ถือว่าเป็นสถาน
ประกอบการที่ประกอบการที่รวมไปด้วยพนักงานจากหลากหลายที่มี ระดับการศึกษา และหลากหลายพ้ืนเพ สิ่ง
เหล่านี้ท าให้เกิดความหลากหลายและความแตกต่างในปัจจุบันของพนักงานท าให้หลักของการท างานร่วมกัน โดย
กลุ่มตัวอย่างได้สะท้อนภาพของการท างานในศูนย์บริการรถยนต์ในปัจจุบัน ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับพนักงานใน
การท างานร่วมกันให้ได้ ซึ่งปลายทางของความสามารถในการท างานร่วมกันด้วยดีแล้ว ท าให้เกิดความสามารถใน
การขับเคลื่อนงาน ท าให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ และพนักงานยังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ที่กล่าวว่า พฤติกรรมสังคมในองค์กรที่เป็นเชิงบวก เช่น ความพึง
พอใจ ความเข้าใจดีต่อกันระหว่างบุคคลความสุขสบายร่วมกัน จะมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกและสามารถน าพา
องค์กรไปสู่เป้าหมายที่มีคุณลักษณะดี มีคุณภาพ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริม, 2540 : 118) 
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ทักษะพิสัย (Psychomotor skill) ของพนักงานบริการในศูนย์บริการรถยนต์ กลุ่มตัวอย่างได้ให้
ความส าคัญในด้านความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย การท างานบริการในศูนย์บริการรถยนต์ พนักงาน
บริการจะต้องท าหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจเพียรพยายามอดทนทุ่มเทก าลังกายก าลังใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายของการท างานบริการคื อการสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้แก่ผู้เข้ามารับบริการทั้งในด้านคุณภาพของการบริการ และคุณภาพของการซ่อม โดยผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับบทความแนวคิดของ ลาวัณย์ บุญมี ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจสูงสุดต่อการให้บริการได้แก่ ด้าน
รูปลักษณ์ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการ
เอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีที่มีต่อการให้บริการศูนย์ซ่อมบริษัท โตโยต้า ชัยรัช
การ จ ากัด (ลาวัณย์ บุญมี และคณะ, 2557 : 1833) 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
(1) ศูนย์บริการรถยนต์ทั้งในเขตฝั่งธนบุรี และเขตอ่ืนๆ สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือ

ปรับปรุงพนักงานบริการของศูนย์บริการรถยนต์ของตนเองเพ่ือให้มีคุณภาพตรงกับความพึงประสงค์ของผู้บริหาร
ศูนย์บริการรถยนต์ เพ่ือเกิดการพัฒนาการผลิตพนักงานบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้น และพัฒนาด้านจริยธรรมและ
ทัศนคติควบคู่กันไปด้วย 

(2) ศูนย์บริการรถยนต์ควรสร้างเครือข่ายกับศูนย์บริการรถยนต์ด้วยกันหรือกับสถานศึกษาในการ
ช่วยผลิตพนักงานที่เป็นไปตามความพึงประสงค์ โดยสามารถน าข้อมูลจากการวิจัยนี้ไปเป็นเครื่องมือในการก าหนด
กรอบการสร้างมาตรฐานการพัฒนาพนักงานไปในทศทางเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ศึกษาปัจจัยอิทธิพลที่มีผลกระทบต่อการผลิตพนักงานบริการของศูนย์บริการตามสมรรถนะขั้น

พ้ืนฐานของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพการบริการยานยนต์ 
(2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์ต่อการให้บริการของพนักงานบริการ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรงานบริการตามความต้องการของผู้บริหารศูนย์บริการ
รถยนต์ในเขตฝั่งธนบุรีฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยการสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากสถาบันเทคโนโลยียาน
ยนต์ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าวิจัยจนเสร็จ และขอขอบคุณ ดร.สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ  และ ผศ.
เชี่ยวชาญ ร่วมใจ ที่ได้ให้ข้อแนะน า ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการท างานวิจัยครั้งนี้มาโดยตลอด จึงขอกราบขอบพระคุณ
ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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  ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ผู้จัดการทุกฝ่ายทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือกรอกข้อมูลใน
แบบสอบถามจนงานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลงด้วยดี และขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลืออีกหลายท่านซึ่งไม่สามารถกล่าว
นามได้หมด ณ ที่นี้ 
  ขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่ได้ให้ความรัก ความห่วงใย และให้ก าลังใจเสมอมา 
  ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับผู้จัดท า รวมถึงเจ้าหน้าที่ คณะ
เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ที่ช่วยประสานงานให้ความสะดวกแก่ผู้จัดท าเสมอมา และ
ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจมาโดยตลอด 
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บทคัดย่อ 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากล้วยหอมทองในครั้งนี้ทีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอม
ทอง ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองในปริมาณ 100 กรัม ศึกษาอายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง และทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคจากการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย
หอมทองโดยพัฒนาท าเป็นน้ าพริกเผาจากกล้วยหอมทอง และศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม ได้ท าการทดลอง 3 สูตร
ในอัตราส่วนที่ต่างกัน สูตรที่ 1 กล้วยหอมทอง 600 กรัม พริกชี้ฟ้าแห้ง 20 กรัม หอมหัวเล็ก 300 กรัม กระเทียม 
150กรัม น้ าตาลปี๊บ 200 กรัม น้ าปลา 150 กรัม น้ ามันพืช 100 กรัม น้ ามะขามเปียก 120 กรัม สูตรที่ 2 กล้วย
หอมทอง 800 กรัม พริกชี้ฟ้าแห้ง 20 กรัม หอมหัวเล็ก 300 กรัม กระเทียม 150 กรัม น้ าตาลปี๊บ 200 กรัม 
น้ าปลา 150 กรัม น้ ามันพืช 100 กรัม น้ ามะขามเปียก 120 กรัม และสูตรที่ 3 กล้วยหอมทอง 1000  กรัม พริก
ชี้ฟ้าแห้ง 20 กรัม หอมหัวเล็ก 300 กรัม กระเทียม 150 กรัม น้ าตาลปี๊บ 200 กรัม น้ าปลา 150 กรัม น้ ามันพืช 
100 กรัม น้ ามะขามเปียก 120 กรัม และมีขั้นตอนในการท าดังนี้ พริกชีฟ้าแห้งแกะเมล็ดออก หั่นตามขวางเป็น
ท่อนๆ หอมหัวเล็ก กระเทียม แกะเปลือกล้างให้สะอาดซอยตามยาว กล้วยหอมทองปอกเปลือกแล้วน าไปบดให้
ละเอียด น าน้ ามันใส่กระทะใช้ไฟกลางพอน้ ามันร้อนเจียวหอมหัวเล็ก กระเทียม ให้มีสีเหลืองและกรอบ ส่วนพริก
ใช้ไฟอ่อนทอดให้กรอบรีบตักขึ้นแล้วน าหอมหัวเล็ก กระเทียม พริกชี้ฟ้าแห้งที่ทอดไว้โขลกให้ละเอียดจากนั้นเอา
หอมหัวเล็ก กระเทียม พริกชี้ฟ้าแห้งที่โขลกไว้มาโขลกรวมกันน าน้ ามันใส่กระทะตั้งไฟใช้ไฟกลางพอน้ ามันร้อนใส่
เครื่องที่โขลกไว้ลงผัดให้หอม ใส่กล้วยหอมทองที่บดไว้ลงผัดให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยน้ าตาลปี๊บ น้ ามะขามเปียก และ
น้ าปลาให้ออกรสเปรี้ยวเค็มหวาน ผัดต่อให้พอข้นแล้วปิดไฟยกลงทิ้งไว้ให้เย็นบรรจุในภาชนะท่ีสะอาดและปิดฝาให้
สนิท จากการศึกษาพบว่า สูตรที่ 1 ลักษณะที่ได้ สีแดงเข้ม มีกลิ่นกล้วยหอมเล็กน้อย รสชาติ เปรี้ยว เค็ม หวาน 
                                                             
1 ผศ., อาจารย์ประจ าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
Uthin@rmutl.ac.th โทร. 0818879055 
2 ผศ.,อาจารย์ประจ าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
3 นักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
4 นักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
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มากเกินไป เนื้อสัมผัสมีลักษณะเหลวไม่เกาะตัว สูตรที่ 2 สีแดงน้อยกว่าสูตรที่ 1 มีกลิ่นของกล้วยหอมทองมากกว่า
สูตรที่ 1 รสชาติเปรี้ยว เค็ม หวาน กลมกล่อม เนื้อสัมผัสเหนียวเกาะตัวมากกว่าสูตรที่ 1 สูตรที่ 3 มีสีแดงน้อยกว่า
สูตรที่ 1 และ 2 กลิ่นหอมของกล้วยหอมทองมากกว่าสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 รสชาติหวานมากกว่าสูตรที่ 1 และ 2 
เนื้อสัมผัสข้นและเหนียว และได้น าทั้ง 3 สูตรให้ผู้ประกอบการน้ าพริกทดสอบพบว่า ผู้ทดสอบให้การยอมรับสูตรที่ 
2 ส่วนการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองในปริมาณ 100 กรัม ศึกษาในเรื่อง โปรตีน 
ไขมัน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม เหล็ก วิตามินซี และพลังงาน พบว่าในผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองมีโปรตีน 2.22 
กรัม ไขมัน 8.30 กรัม คาร์โบไฮเดรต 40.65 กรัม แคลเซียม 41.65 มิลลิกรัม เหล็ก 2.71 มิลลิกรัม วิตามินซี 
28.37 มิลลิกรัมและพลังงาน 241.0 แคลอรี่ ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองเรื่อง สี 
รสชาติ กลิ่น และเนื้อสัมผัสเป็นระยะเวลา 24 สัปดาห์พบว่าในสัปดาห์ที่ 1-15 ลักษณะ รสชาติ กลิ่น เนื้อสัมผัสคง
เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนสัปดาห์ที่ 16-18 ลักษณะสีจะมีสีแดงเข้มข้นเล็กน้อย รสชาติคงเดิม กลิ่นยังคงกลิ่น
ของความเป็นน้ าพริกเผาแต่กลิ่นของกล้วยหอมทองลดน้อยลง เนื้อสัมผัสคงเดิม สัปดาห์ที่ 19 -23 ลักษณะสีแดง
คล้ าเล็กน้อย รสชาติคงเดิม กลิ่นยังคงกลิ่นของความเป็นน้ าพริกเผาแต่กลิ่นของกล้วยหอมทองลดลงมากกว่า
สัปดาห์ที่ 16-18 เนื้อสัมผัสคงเดิมและสัปดาห์ที่ 24 ลักษณะสีจะแดงคล้ า รสชาติคงเดิม กลิ่นยังคงกลิ่นของความ
เป็นน้ าพริกเผาแต่กลิ่นของกล้วยหอมทองลดลงมากกว่าสัปดาห์ที่ 19-23 ลักษณะเนื้อสัมผัสคงเดิมไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ทดสอบการยอมรับผู้บริโภคทดสอบในเรื่องสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมโดยใช้
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน โดยให้ผู้ทดสอบ ชิมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และประเมินผลในแบบสอบถามพบว่า ด้านสี 
มีความชอบมากที่สุดร้อยละ 54 รองลงมาคือชอบมาก ร้อยละ 42 เฉยๆ ร้อยละ 4 และมีค่าเฉลี่ย 4.5 ด้านกลิ่นชอบ
มากที่สุดร้อยละ 25 ชอบมากร้อยละ 65 เฉยๆร้อยละ 10 และมีค่าเฉลี่ย 4.15 รสชาติมีความชอบมากที่สุดร้อยละ 
46 ชอบมากร้อยละ 43 เฉยๆร้อยละ 11 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เนื้อสัมผัสมีความชอบมากที่สุดร้อยละ 43 ชอบ
มากร้อยละ 46 เฉยๆร้อยละ 10 ไม่ชอบมากร้อยละ 1 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และความชอบโดยรวมมีความชอบ
มากที่สุดร้อยละ 39 ชอบมากร้อยละ 54 เฉยๆร้อยละ 7 และมีค่าเฉลี่ย 4.32 ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองพืชเศรษฐกิจเพ่ือชุมชน 
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Abstract 
The research on golden cavendish banana products aimed at studying nutrition of banana 

products, studying for preservation longevity of golden cavendish banana products, assessing 
consumers’ satisfaction on product made from golden cavendish banana and finding proper 
proportion of ingredients. The research conducted the trial of 3 different recipes including; recipe 
1, golden cavendish banana 600 g., dried spur pepper 20 g., shallot 3 0 0  g., garlic 150 g., jaggery  
200 g., fish sauce 150 g., vegetable oil 100 g., tamarind juice 120 g., recipe 2, golden cavendish 
banana 800 g., dried spur pepper 20 g., shallot 300 g., garlic 150 g., jaggery  200 g., fish sauce 150 
g., vegetable oil 100 g., tamarind juice 120 g., recipe 3, golden cavendish banana 1,000 g., dried 
spur pepper 20 g., shallot 300 g., garlic 150 g, jaggery  200 g., fish sauce 150 g., vegetable oil 100 
g., tamarind juice 120 g. The Scrape away the seeds and slice across the dried spur pepper. Then, 
clean shallot and garlic before extracting their surface and slice them too. Next, peel golden 
cavendish banana and blend it. Pour vegetable oil into the pot with medium heat.  Shortly fry 
shallot and garlic together. Short fry spur pepper and pound it with shallot and garlic in mortar. 
Pour vegetable oil into the pot and cook the blended golden cavendish banana with the pounded 
seasoning. Add jaggery, tamarind juice and fish sauce to make it salty, sweet and sour. Continue 
cook it until becoming thick. Let it cool down and contain it in the close container.The finding of 
this study showed that recipe 1 had a dark red with light banana smell and too much sour, salty 
and sweet. Its texture was fluid. The recipe 2 had a lighter red appearance with much banana 
smell than recipe 1.  Its taste was much flavoured and the texture was much condensed that 
recipe 1. The recipe 3 had the lightest red appearance, the most banana smell and the sweetest 
taste with condensed texture. The entrepreneur accepted the recipe 2. The nutritious assessment 
of the 100-gramme product in terms of protein, fat, carbohydrate, calcium, iron, vitamin C and 
energy revealed that the product contained 2.22-g. protein, 8.30-g. fat, 40.65-g. carbohydrate, 
41.65-mg. calcium, 2.71-mg. iron, 28.37-mg. vitamin C and 241.0-cal of energy. The study of 
preservation longevity in the aspect of colour, taste, smell and texture lasting 24 weeks showed 
that during week 1-15, the taste and smell were preserved while week 16-18, the appearance 
was becoming darker and its taste was remained. The smell was that of chili paste but banana 
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smell was faded and the texture was the same. From week 19-23, the appearance became darker, 
the taste was remained as its smell of chili paste. But, the smell of banana was much faded than 
that of week 16-18. Its texture was remained. In the week 24, its appearance was dark. The taste 
was remained as its smell of chili paste.  But, the smell of banana was much faded than that of 
week 19-23. Its texture was remained. The study of customers’ satisfaction was in the aspect of 
colour, smell, taste, texture and overall satisfaction. The sample were 100 people. The sample 
were asked to taste and respond the questionnaire. The result showed that satisfaction in colour 
was 54-percent of very satisfaction, 42-percent of satisfaction followed by 4-percent of neutral. 
The average was 4.5. The satisfaction in smell was 25-percent of very satisfaction, 65-percent of 
satisfaction followed by 10-percent of neutral. The average was 4.15. The satisfaction in taste was 
46-percent of very satisfaction, 43-percent of satisfaction followed by 11-percent of neutral. The 
average was 4.35. The satisfaction in texture was 43-percent of very satisfaction, 46-percent of 
satisfaction followed by 10-percent of neutral and 1-percent of very dissatisfaction. The average 
was 4.31. The overall satisfaction was 39-percent of very satisfaction, 54-percent of satisfaction 
followed by 7-percent of neutral and the average was 4.31. 

 

Keywords : Development of Banana Gold Product for Economic Community 
 
บทน า 

กล้วยหอมทองเป็นพืชล้มลุกที่มีสารอาหารจ าพวกคาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุหลายชนิด อาทิ เช่น ไอโอดีน 

เหล็ก แมกนีเซียม และโพแทสเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยลดความดันเลือด รักษาความสมดุลของน้ าในร่างกาย 

ควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ ลดความเสี่ยงอาการเส้นเลือดตีบตัน และมีสารพวก แคโรทีน วิตามินบี วิตามินซี

และกรดอะมิโนทริปโตเฟน(สรจักร  สิรินบริรักษ์,2544) ส่วนการบริโภคกล้วยหอมทองคนส่วนมากนิยมบริโภค

กล้วยหอมสุก และยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน เช่น น ามาท าเค้กกล้วยหอม กล้วยหอมบวชชี โรตีกล้วยหอม 

และกล้วยหอมฉาบเค็ม ฉาบหวาน เป็นต้น 

จังหวัดตากเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดด้านการเกษตรปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย์ตามโครงการ TAK MODAL ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหรือภาคเอกชนปลูกกล้วยหอมทองซึ่งเป็นหนึ่งใน
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พืชเศรษฐกิจเพ่ือการส่งออกโดยการส่งเสริมให้ปลูกในเขตอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก และได้ปลูกกันแพร่หลาย

เพราะกล้วยหอมทองเป็นพืชที่ให้ผลผลิตที่ค่อนข้างเร็ว และสามารถเก็บเกี่ยวได้ภายใน 8 เดือน เนื่องจากมีการ

ส่งเสริมให้มีการปลูกมาก และอีกหลายจังหวัดก็มีการส่งเสริมให้มีการปลูกกล้วยหอมทอง ท าให้เกิดปัญหาเรื่อง

ราคาตกต่ า และผลผลิตล้นตลาดไม่สามารถส่งออกขายต่างประเทศได้(นายวิเชียร  จึงก า ประธานสหกรณ์เกษตร

อ าเภอพบพระ) เพราะการปลูกกล้วยหอมทองไม่ได้คุณภาพตรงตามเกรดมาตรฐานการส่งออกท่ีได้ตั้งไว้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง 

2. ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองในปริมาณ 100 กรัม 
           3. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง 
           4. ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

1.ความรู้เกี่ยวกับกล้วย 
2.ประวัติน้ าพริกเผา 
3.ความรู้เกี่ยวกับพริกแห้ง 
4.ความรู้เกี่ยวกบัหัวหอม 
5.ความรู้เกี่ยวกับกระเทียม 
6.ความรู้เกี่ยวกับมะขามเปียก 
7.ความรู้เกี่ยวกับน้ าตาลมะพร้าว 
8.ความรู้เกี่ยวกับไขมัน 
9.ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกล้วยหอมจากผู้ประกอบการปลูกกล้วยหอมท่ีอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 2. จัดหาวัตถุดิบ 
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 3. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผาจากกล้วยหอมทอง  
 4. ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองในปริมาณ 100 กรัม 
 5. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง 
 6. ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค 
 7.เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผล 

ตารางท่ี 1.1 
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.สืบหาข้อมูลเกี่ยวกับกล้วยหอมจาก
ผู้ประกอบการปลูกกล้วยหอมท่ี
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

            

2.จัดหาวัตถุดิบ             

3.ศึกษาและพฒันาผลิตภัณฑ์จาก
กล้วยหอมทองโดยพัฒนาผลติภณัฑ์ 
น้ าพริกเผาจากกล้วยหอมทอง  

            

4.ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของ
ผลิตภณัฑ์กล้วยหอมทองในปริมาณ 
100 กรัม 

            

5.ศึกษาอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภณัฑ์กล้วยหอมทอง 

            

6.ทดสอบการยอมรับของผู้บรโิภค             
7.เก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมูล 
ประเมินผล 

            

วิธีการทดลอง ในการท าผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผาจากกล้วยหอมทองได้ท าการทดลอง 3 สูตรในอัตราส่วนที่
แตกต่างกัน ดังนี้ 
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 ตารางที่ 1.2  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนผสม                สูตรที่ 1                    สูตรที่ 2                  สูตรที่ 3                                                                         

กล้วยหอมทองสุก           600  กรัม                 800 กรัม              1000  กรัม 

พริกชี้ฟ้าแห้ง                20   กรัม                   20  กรัม               20     กรัม 

หอมหัวเล็ก                 300   กรัม                300   กรัม              300    กรัม 

กระเทียม                   150    กรัม               150    กรัม             150    กรัม 

น้ าตาลปิ๊บ                  200    กรัม                200   กรัม             200    กรัม 

น้ าปลา                      150   กรัม                150    กรัม             150    กรัม                 

น้ ามะขามเปียก            120   กรัม                 120   กรัม              120    กรัม                    

น้ ามันพืช                   100   กรัม                 100   กรัม               100   กรัม                    
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ขั้นตอนในการท าผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง 

พริกชี้ฟ้าแห้งแกะเมล็ดออก หั่นตามขวางเป็นท่อนๆ 

 

หอมหัวเล็ก  กระเทียม  ซอยตามยาว 

 

กล้วยหอมทองสุกปอกเปลือกแล้วน าไปบดให้ละเอียด 

 

ใส่น้ ามันลงกระทะใช้ไฟกลางพอน้ ามันร้อน เจียวหอมหัวเล็ก กระเทียม  ให้มีสีเหลืองและกรอบ 

 

พริกใช้ไฟอ่อน ทอดให้กรอบ 

 

น าหอมหัวเล็ก  กระเทียม ที่เจียว และพริกที่ทอดไว้ น าไปโขลกให้ละเอียด 

 

น าหอมหัวเล็กเจียว กระเทียมเจียว และพริกทอดที่โขลกละเอียด  น ามาโขลกรวมกัน 

 

ใส่น้ ามันในกระทะตั้งไฟกลาง พอน้ ามันร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดให้หอม 

 

ใส่กล้วยหอมทองที่บดละเอียดลงผัดให้เข้ากัน 

 

ปรุงรสด้วย น้ าตาลปิ๊บ  น้ ามะขามเปียก และน้ าปลา  ให้ออกรสเปรี้ยว เค็ม หวาน 

ผัดต่อพอข้นแล้วปิดไฟ 

 

ผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผาจากกล้วยหอมทอง 

 

บรรจุลงภาชนะท่ีสะอาดและปิดฝาให้สนิท 
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ผลการวิจัย 

1.พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผาจากกล้วยหอมทองท าการทดลองท้ัง 3 สูตร ลักษณะที่ได้สูตรที่ 1 ลักษณะที่

ได้ สีแดงเข้ม มีกลิ่นหอมของกล้วยหอมเล็กน้อย รสชาติเปรี้ยว เค็ม หวานมากเกินไป ลักษณะเนื้อสัมผัสเหลว ไม่

เกาะตัว สูตรที่ 2 สีแดงน้อยกว่าสูตรที่ 1 มีกลิ่นของกล้วยหอมทองมากกว่าสูตรที่ 1 รสชาติเปรี้ยว เค็ม หวาน กลม

กล่อม เนื้อสัมผัสข้นและเหนียวกว่าสูตรที่ 1 เป็นไปตามลักษณะของน้ าพริกเผา และสูตรที่ 3 สีแดงน้อยกว่าสูตรที่ 

1 และ 2 มีกลิ่นหอมของกล้วยหอมมากกว่าสูตรที่ 1 และ 2 รสชาติจะออกหวานมากกว่าสูตรที่ 1 และ 2 เนื้อ

สัมผัสข้นและเหนียวมากกว่าสูตรที่ 1 และ 2  

2.การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของน้ าพริกเผาจากกล้วยหอมทองในปริมาณ 100 กรัม พบว่าใน

น้ าพริกเผาจากกล้วยหอมทอง 1 ส่วนปริมาณ 1300 กรัมให้พลังงาน 3133.7 แคลอรี่ โปรตีน 28.83 กรัม ไขมัน 

107.92 กรัม คาร์โบไฮเดรต 528.52 กรัม แคลเซียม 538.8 มิลลิกรัม เหล็ก 35.22 มิลลิกรัม วิตามินซี 368 

มิลลิกรัม  

3.การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอม ศึกษาในเรื่อง สี รสชาติ กลิ่น และเนื้อสัมผัส ใน

ระยะเวลา 24 สัปดาห์จากการศึกษาพบว่าในสัปดาห์ที่ 1-15 ลักษณะ สี รสชาติ กลิ่น และเนื้อสัมผัสคงเดิม ส่วน

สัปดาห์ที่ 16-18 ลักษณะของสีจะมีสีแดงเข้มขึ้นเล็กน้อย รสชาติคงเดิมกลิ่นยังคงกลิ่นของความเป็นน้ าพริกเผาแต่

กลิ่นของกล้วยหอมทองลดน้อยลง เนื้อสัมผัสคงเดิมสัปดาห์ที่ 19-23 ลักษณะสีออกแดงคล้ าเล็กน้อย รสชาติคงเดิม 

กลิ่นยังคงกลิ่นของความเป็นน้ าพริกเผาแต่กลิ่นของกล้วยหอมทองลดน้อยลงกว่าสัปดาห์ที่ 16-18 เนื้อสัมผัสคงเดิม 

และสัปดาห์ที่ 24 ลักษณะสีจะแดงคล้ า รสชาติคงเดิม กลิ่นยังคงกลิ่นของความเป็นน้ าพริกเผาแต่กลิ่นของกล้วย

หอมทองลดลงมากกว่าสัปดาห์ที่19-23 ลักษณะเนื้อสัมผัสคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

4.การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคโดยทดสอบในเรื่องของ สี กลิ่น รสชาติ  เนื้อสัมผัส และความชอบ

โดยรวม โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน ด้านสี มีความชอบมากที่สุดร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ ชอบมาก

ร้อยละ 42.0 เฉยๆร้อยละ 4.0 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 ด้านกลิ่น มีความชอบมากที่สุดร้อยละ 25.0 รองลงมาคือ 

ชอบมากร้อยละ 65.0 เฉยๆร้อยละ 10.0 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านรสชาติ มีความชอบมากที่สุดร้อยละ 

46.0 รองลงมาคือ ชอบมากร้อยละ 43.0 เฉยๆร้อยละ 11.0 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ด้านเนื้อสัมผัส มี

ความชอบมากที่สุดร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ ชอบมากร้อยละ 46.0 เฉยๆร้อยละ 10.0 ไม่ชอบมากร้อยละ 1.0 

และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ด้านความชอบโดยรวม มีความชอบมากท่ีสุดร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ ชอบมากร้อย

ละ 54.0 เฉยๆร้อยละ 7.0 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 
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สรุปและอภิปรายผล 

ผลการทดลองศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองโดยได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผาจาก
กล้วยหอมทองและศึกษาในเรื่องอัตราส่วนที่เหมาะสมในการท าน้ าพริกเผาจากกล้วยหอมทองได้ท าการทดลอง 3 
สูตร ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับ สูตรที่ 2  จากการประเมินผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์จาก

กล้วยหอมทอง ด้านสี มีความชอบอยู่ในระดับค่อนข้างชอบมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.5 (  = 4.5) ด้านกลิ่น มี

ความชอบอยู่ในระดับชอบมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 ( = 4.26) ด้านรสชาติ มีความชอบอยู่ในระดับค่อนข้างชอบ

มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย4.35 (  = 4.35) ด้านเนื้อสัมผัส มีความชอบอยู่ในระดับค่อนข้างชอบมากที่สุดโดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.31 ( = 4.31) ด้านความชอบโดยรวม มีความชอบอยู่ในระดับชอบมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.532 (
= 4.32) ตามล าดับ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ในการท าโครงการวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ที่สนับสนุนด้านทุนวิจัย และขอขอบคุณ คุณคณึง  จันทรสุขสันต์ ผู้ประกอบการกล้วยหอมทอง

ส่งออก กลุ่มแม่บ้านอ าเภอพบพระ จังหวัดตากที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้จนกระท่ังส าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี 

 

เอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ 

กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2547).พืชเศรษฐกิจกรมวิชาการเกษตร.กรุงเทพฯ. 
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มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย.(2541).มหัศจรรย์ผัก 108. มหาวิทยาลัยมหิดล.กรุงเทพฯ. 
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น้ าพริก(ออนไลน์)   เข้าถึงได้จาก : http///www.maepranomcom/thai/about.html.   สืบค้น 25  มกราคม  
2559 

วลัย อินทรัมพรรย์, รัศมี คันธเสวี และ กวี เจริญลาภ. (2532). อาหารบ าบัดโรค. สาขาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครั้งที่ 4.  

ศรีสมร คงพันธุ์. (2543). หลักการท าอาหารและสุขภาพ.น้ าปลาน้ าตาล. ส านักพิมพ์แสงแดดการพิมพ์.กรุงเทพฯ. 
หอมแดง(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http///www.maepranomcom/thai/about.html.สืบค้น 25 มกราคม  

2559 
อบเชยวงศ์ทอง.2547.หลักการประกอบอาหาร.ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.กรุงเทพฯ. 

 
ภาพขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผาจากกล้วยหอมทอง 

 

1.พริกชี้ฟ้าแห้งแกะเมล็ดออก หั่นตามขวางเป็นท่อนๆ 

 

2.  กระเทียม  ซอยตามยาว 
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3.  หอมหัวเล็ก  ซอยตามยาว 

 

4.  กล้วยหอมทองสุกงอมน าไปบดให้ละเอียด 

 

5.  ใส่น้ ามันลงกระทะใช้ไฟอ่อน  เจียวกระเทียม ให้มีสีเหลืองและกรอบ 
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6.  ใส่น้ ามันลงกระทะใช้ไฟอ่อน  เจียวหอมแดง ให้มีสีเหลืองและกรอบ 

 

7.ใช้ไฟกลางพอน้ ามันร้อนจัด ใส่พริกแล้วคั่วพอพริกพองกรอบตักขึ้น  

 

8.  น าหอมแดงที่เจียวแล้วไปโขลกให้ละเอียด 
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9.  น ากระเทียมท่ีเจียวแล้วไปโขลกให้ละเอียด 

 

 

10.  น าหอมแดง กระเทียมและพริกที่โขลกละเอียด  น ามาโขลกรวมกัน 

 

 

 

 

 

11. ใส่น้ าตาลปิ๊บลงในกระทะ 
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                    12. ใส่น้ ามะขามเปียกลงในกระทะ 

 

13. ใส่น้ าปลาลงในกระทะ 

 

14.ใส่กล้วยหอมทองสุกที่บดไว้ 
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15.น้ าพริกเผาจากกล้วยหอมทอง ที่ผัดเรียบร้อยแล้ว 

 

 

16.บรรจุลงภาชนะท่ีสะอาดและปิดฝาให้สนิท 

 

 
17.ผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผาจากกล้วยหอมทอง 
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แอปพลิเคชันช่วยลดน้ าหนักบนสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ 
Application to help lose weight on the Android smartphones 

 
รุ่ง หมูล้อม1 และ อนันพงศ์ อินทะนนท์2 

Rung Mulom and Anunpong Intanont 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัย “แอปพลิเคชันช่วยลดน้ าหนักบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” จัดท าเพ่ือสร้างแอป
พลิเคชันช่วยลดน้ าหนักบนสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือน าข้อมูลจ านวนแคลอรี่มาค านวณโดย
การเพ่ิมข้อมูลของผู้ใช้งาน และเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายของผู้ใช้งาน เพ่ิมน าไปค านวณพลังงานที่ต้องการ
เพ่ือบันทึกการรับประทานอาหารในแต่ละวัน 

แอพปพลิเคชันนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Android Studio ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างแอปพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2018 เป็นโปรแกรมออกแบบโลโก้ และ
ไอคอนต่างๆ 

จากการส ารวจสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานจ านวน 40 คน ระดับความพึงพอใจเต็ม 5 คะแนน ผล
การประเมินที่มีความพึงพอใจมากสุดได้แก่ ฟังก์ชันแสดงค่าพลังงานหรือแคลอรี่มีกระบวนการท างานไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.22 ฟังก์ชันการเลือกเมนูมีกระบวนการท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.27 
และความแม่นย าและความถูกต้องของการค านวณ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.27 ซึ่งผลการประเมินทั้งหมดอยู่ในความพึง
พอใจปานกลางถึงด ี

 
ค าส าคัญ : การค านวณแคลอรี่ โภชนาการ แอนดรอยด์ 
 
 
 
                                                             
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก rung@rmutl.ac.th 
2 นักศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 
63000 
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Abstract 
 Thesis research project "The application helps to lose weight. On smartphones, Android 
operating systems "with the purpose to create applications to reduce weight on Smartphone on 
Android operating system In order to calculate the number of calories to be calculated by adding 
the information of the user And choose the exercise activity of the user Add to calculate the 
energy needed each day To record eating each day 
 This application is developed using Android Studio, which is a program that creates 
applications on smartphones, Android operating systems. Adobe Illustrator CC 2018  is a logo 
design program. And various icons 

From a survey questioning the satisfaction of 40 users by measuring the level of full 
satisfaction. 5 points, the most satisfactory evaluation results are The function shows the energy 
or calorie values. There is no complicated process. The average value is 4.22. The menu selection 
function is not complicated. Representing an average of 4.27 and the accuracy and accuracy of 
the calculation is the average value is 4.27. All results are in moderate to good satisfaction. 

 
Keywords: Calculate calories, Nutrition, Android 
 
บทน า 

โรคอ้วนเป็นโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือกรรมพันธุ์ แต่หากได้รับปริมาณอาหารมากเกินความ
จ าเป็นของร่างกาย ก็จะเกิดการสะสมไขมันตามส่วนต่าง ๆ โรคอ้วน ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ให้นิยามของโรคอ้วน
ไว้ว่า ภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเกินปกติ จนเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือเป็นสาเหตุให้เกิดโรค
ต่าง ๆ ที่ส่งผลถึงสุขภาพ จนอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ เมื่อเราเริ่มอ้วนก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่าง อาทิ  
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้อเข้าเสื่อม โรคตับ นิ่วในถุงน้ าดี ฯลฯ ปัจจุบันภาวะอ้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ  

แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมที่อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่ออกแบบมาส าหรับ  อุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่
เรียกว่าสมาร์ทโฟน ในปัจจุบันทุกคนมีสมาร์ทโฟนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ิมขึ้นจึงมี
แอพพลิเคชันหรือตัวช่วยในการออกก าลังกายซึ่งเป็นหนึ่งเหตุผลที่ท าให้คนหันมาออกก าลังกายและดูแลสุขภาพ
มากขึ้น แอพพลิเคชันช่วยลดน้ าหนักจะเป็นตัวช่วยให้คนที่อยากลดน้ าหนักแต่ไม่มีเวลาที่จะออกก าลังกายเป็น
อย่างดี  
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ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะสร้างแอพพลิเคชันช่วยลดน้ าหนักขึ้นมา เพ่ือช่วยในการค านวณค่าพลังงานที่ต้องใช้
ในแต่ละวัน และแนะน าวิธีการลดน้ าหนักโดยการควบคุมอาหาร เพ่ือคุมปัจจัยความเสี่ยงในการ อดอาหาร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. สร้างแอพพลิเคชันช่วยลดน้ าหนัก 
2. เพ่ือเป็นสื่อแนะน าพลังงานที่ร่างกายต้องใช้ในแต่ละวัน 

  
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ 
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 3. ความรู้เกี่ยวกับภาษาจาวา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการลดน้ าหนักและผลกระทบ 
 2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการท าแอปพลิเคชัน 
 3. วิเคราะห์และออกแบบ UI 
 4. พัฒนาแอพลิเคชันช่วยลดน้ าหนัก 
 5. ทดสอบการใช้งานและปรับปรุงแก้ไข 
 6. จัดท ารายงานสรุปผลและคู่มือการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1.1 
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ผลการวิจัย 

เมื่อท าการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะได้โปรแกรมที่สามารถท าได้ตามวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยลดน้ าหนักบนสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งการน าโปรแกรมไป
ใช้งานจริงจ าเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือให้ทราบถึงการท างานของโปรแกรม ว่าใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์
หรือขอบเขตไว้หรือไม ่
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการทดลองตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ สามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้ทันเวลาที่ก าหนด เป็นการน าเอา
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ได้ศึกษามา น าความรู้จากการศึกษานั้นมาไปประยุกต์ใช้ ทั้งวิธีในการก าหนด
ปัญหา วิเคราะห์ออกแบบ จนถึงสามารถพัฒนาได้เป็นระบบจริง ออกมาเป็นการสร้างแอปพลิเคชันช่วยลดน้ าหนัก
บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

จากการรวบรวมแบบสอบถามระดับคุณภาพคะแนนเต็ม 5 ได้น ามาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินปละ
สิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชัน ดังนี้ 

1. ฟังก์ชันการลงชื่อเข้าใช้มีกระบวนการท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.35 
2. ฟังก์ชันการเลือกเมนูมีกระบวนการท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.275 
3. ฟังก์ชันการเลือกดูบันทึกย้อนหลังมีกระบวนการท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.25 
4. ฟังก์ชันแสดงค่าพลังงานหรือแคลอรี่มีกระบวนการท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.225 
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5. ความแม่นย าและความถูกต้องของการค านวณ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.275 
6. ความเหมาะสมของขนาด ตัวอักษรภายในแอพพลิเคชัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.2 
7. ความเหมาะสมของไอคอนรูปภาพต่าง ๆ ภายในแอพพลิเคชัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.175 
8. ความเหมาะสมของสีที่น ามาใช้ภายในแอพพลิเคชัน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.35 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ในการท าโครงการวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ขอขอบคุณอาจารย์เพ่ือนที่ร่วมงาน ผู้ประเมินจากการ

ใช้งานแอปพลิเคชัน นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คอยให้การช่วยเหลือซึ่งกัน ท าให้สามารถ
ท าการพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยลดน้ าหนักบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ขึ้นมา ท าให้การท างานใน
ครั้งนี้สมบูรณ์ไปได้ด้วยดี 

 

เอกสารอ้างอิง 

ความรู้เกี่ยวกับการค านวณค่าพลังงานของร่างกาย [ออนไลน์]เข้าถึงได้จาก  :  
http://xn--42cf5b2ccl0d9ab9a2jud.blogspot.com/2016/06/FoodCalorieTables.html(วันที่ค้น 
ข้อมูล 1 ตุลาคม 2561) 

ความรู้เกี่ยวกับค่าพลังงานในอาหาร [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : https://www.fatnever.com/calories(วันที่ค้น 
ข้อมูล 1 ตุลาคม 2561) 

องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการส าหรับวัยท างาน. ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการส าหรับวัยท างาน  
[ออนไลน์]เข้าถึงได้จาก : http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/freebook_01.pdf (วันที่ค้นข้อมูล 1  
ตุลาคม 2561) 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 
1. การติดตั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 

http://ตารางแคลอรี่.blogspot.com/2016/06/FoodCalorieTables.html(วันที่
https://www.fatnever.com/calories(วันที่
http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/freebook_01.pdf?fbclid=IwAR28SJdbvDOnOH4taPKci9mZYSBfrkm2beLztJoVnRd0AW2tmxW_dyS58c0
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    1. คัดลอกไฟล์ Physical.apk ใส่ SD Card หรือ ตัวโทรศัพท์มือถือแล้วกดติดตั้ง ดังภาพที่ 1.1 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงการคัดลอกไฟล์ Physical.apk ใส่ตัวโทรศัพท์มือถือ 

 
2. กดปุ่มตัวแอปพลิเคชัน Physical.apk และกดปุ่มติดตั้ง ดังภาพที่ 1.2 

 
ภาพที่ 1.2 แสดงการกดปุ่มติดตั้งตัวแอปพลิเคชัน Physical.apk 

 
 

3. รอการติดตั้งของแอปพลิเคชัน Physical ดังภาพที่ 1.3 
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ภาพที่ 1.3 แสดงการรอการติดตังแอปพลิเคชัน Physical 

 
4. ติดตังเสร็จพร้อมใช้งาน ดังภาพที่ 1.4 

 

 
 

ภาพที่ 1.4 แสดงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 
 
 

 2. การใช้งานแอปพลิเคชัน 
      2.1 การใช้งานหน้าจอกรอกข้อมูลผู้ใช้งานเริ่มต้น แสดงหน้าจอเมนูหลักเพ่ือให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล 
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ภาพที่ 2.1 แสดงหน้าจอการกรอกข้อมูลแอปพลิเคชัน 

 
     2.2 การใช้งานหน้าจอหลักหลังจากกรอกข้อมูล แสดงหน้าจอข้อมูลแคลอรี่ของผู้ใช้ 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงหน้าจอหลักแอปพลิเคชัน 

 
 
2.3 การใช้งานหน้าจอการเพ่ิมเมนูอาหารที่รับประทาน แสดงหน้าข้อมูลเมนูอาหารประเภทต่าง ๆ 
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ภาพที่ 2.3 แสดงหน้าจอเมนูอาหาร 

 
2.4 การใช้งานหน้าจอการเพ่ิมรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหน้าข้อมูลรายการอาหารประเภทอาหารจาน
เดียวที่สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 

 
 

ภาพที่ 2.4 แสดงหน้าจอแสดงรายการอาหารประเภทอาหารจานเดียวที่สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 
2.5 การใช้งานหน้าจอการเพ่ิมรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหน้าข้อมูลรายการอาหารประเภทต้มที่สามารถ
เลือกเพ่ิมไปค านวณ 
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ภาพที่ 2.5 แสดงหน้าจอแสดงรายการอาหารประเภทต้มที่สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 
 

2.6 การใช้งานหน้าจอการเพ่ิมรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหน้าข้อมูลรายการอาหารประเภทผัดที่สามารถ
เลือกเพ่ิมไปค านวณ 

 
ภาพที่ 2.6 แสดงหน้าจอแสดงรายการอาหารประเพศผัดที่สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 

2.7 การใช้งานหน้าจอการเพ่ิมรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหน้าข้อมูลรายการอาหารประเภทแกงที่สามารถ
เลือกเพ่ิมไปค านวณ 
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ภาพที่ 2.7 แสดงหน้าจอแสดงรายการอาหารประเภทแกงที่สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 
 

2.8 การใช้งานหน้าจอการเพ่ิมรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหน้าข้อมูลรายการอาหารประเภททอดที่สามารถ
เลือกเพ่ิมไปค านวณ 

 
ภาพที่ 2.8 แสดงหน้าจอแสดงรายการอาหารประเภททอดที่สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 
 

2.9 การใช้งานหน้าจอการเพ่ิมรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหน้าข้อมูลรายการอาหารประเภทปิ้งย่างที่
สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 
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ภาพที่ 2.9 แสดงหน้าจอแสดงรายการอาหารประเภทปิ้งย่างที่สามรถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 
 

2.10 การใช้งานหน้าจอการเพ่ิมรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหน้าข้อมูลรายการอาหารประเภทอบ ที่
สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 

 
ภาพที่ 2.10 แสดงหน้าจอแสดงรายการอาหารประเภทอบที่สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 

2.11 การใช้งานหน้าจอการเพ่ิมรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหน้าข้อมูลรายการอาหาร 
ประเภทนึ่งที่สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 
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ภาพที่ 2.11 แสดงหน้าจอแสดงรายการอาหารประเภทนึ่งที่สามรถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 
 

2.12 การใช้งานหน้าจอการเพ่ิมรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหน้าข้อมูลรายการอาหารประเภทย าที่สามารถ
เลือกเพ่ิมไปค านวณ 

 
ภาพที่ 2.12 แสดงหน้าจอแสดงรายการอาหารประเภทย าที่สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 

2.13 การใช้งานหน้าจอการเพ่ิมรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหน้าข้อมูลรายการอาหารประเภทเส้นที่
สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 
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ภาพที่ 2.13 แสดงหน้าจอแสดงรายการอาหารประเภทเส้นที่สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 
 

2.14 การใช้งานหน้าจอการเพ่ิมรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหน้าข้อมูลรายการอาหารประเภทน้ าพริกที่
สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 

 
ภาพที่ 2.14 แสดงหน้าจอแสดงรายการอาหารประเภทน้ าพริกที่สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 

2.15 การใช้งานหน้าจอการเพ่ิมรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหน้าข้อมูลรายการอาหารประเภทธัญพืชที่
สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 
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ภาพที่ 2.15 แสดงหน้าจอแสดงรายการอาหารประเภทธัญพืชที่สามรถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 
 

2.16 การใช้งานหน้าจอการเพ่ิมรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหน้าข้อมูลรายการอาหารประเภทผลไม้ที่
สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 

 
 

ภาพที่ 2.16 แสดงหน้าจอแสดงรายการอาหารประเภทผลไม้ที่สามรถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 
2.17 การใช้งานหน้าจอการเพ่ิมรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหน้าข้อมูลรายการอาหารประเภทเครื่องดื่มที่
สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 
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ภาพที่ 2.17 แสดงหน้าจอแสดงรายการอาหารประเภทเครื่องดื่มที่สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 
 

2.18 การใช้งานหน้าจอการเพ่ิมรายการอาหารที่รับประทาน แสดงหน้าข้อมูลรายการอาหารประเภทขนมหวานที่
สามารถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 

 
 

ภาพที่ 2.18 แสดงหน้าจอแสดงรายการอาหารประเภทขนมหวานที่สามรถเลือกเพ่ิมไปค านวณ 
2.19 การใช้งานหน้าจอหลังที่เพ่ิมข้อมูลอาหารแล้ว แสดงหน้าจอเมนูหลักที่เพ่ิมข้อมูลแล้ว 
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ภาพที่ 2.19 แสดงหน้าจอเมนูหลักท่ีเพ่ิมข้อมูลแล้ว 
 

2.20 การใช้งานหน้าจอบันทึกข้อมูลการรับประทานอาหารในแต่ละวัน แสดงหน้าจอข้อมูลที่บันทึกและดูย้อนหลัง
ได้ 

 
      ภาพที่ 2.20 แสดงหน้าจอข้อมูลที่บันทึกและดูย้อนหลังได้ 
 
 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 4 กันยายน– พฤศจิกายน 2562 

49 

 

การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งส าหรับชุมชนสันเก้ากอม  
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

The study on Honey Banana Processing For the SanKeaoKom 
communityAmphoe Maeramat, Tak province. 

 
                    รุณ ี ห่อทอง1 

Runee  Hothong 

 
บทคัดย่อ 
  ในการท าวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษาสภาพบริบทของชุมชนสันเก้า
กอม อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 2) เพ่ือศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง เพ่ือลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล  อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  3) เพ่ือจัดสร้างหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบ
น้ าผึ้ง  เพ่ือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล  อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  ในรูปแบบการประเมิน
แบบซิป  4) เพ่ือประเมินการใช้หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง  เพ่ือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียน
บ้านห้วยนกแล อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง จ านวน 22 คน  สถานประกอบการการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง จ านวน 22 คน 
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 30  คน เครื่องมือที่น ามาใช้  ได้แก่  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
และแบบทดสอบ  เป็นมาตรส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ  สถิติที่ใช้ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลจากการวิจัยพบว่า 
 ตอนที่ 1  ผลจากการวิเคราะห์  ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 22 คน มีเพศหญิงมากกว่าเพศชายร้อยละ 
77.27 อายุอยู่ในช่วง 36-45 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.91  มีสถานะสมรสแล้วร้อยละ 90.91 มีวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด ซึ่งในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งสถานประกอบจะจ้างคนท าในท้องถิ่นโดยจ้าง
เป็นรายวัน ส่วนการรับซื้อกล้วยน้ าว้ามาแปรรูปผลิตภัณฑ์จะรับซื้อจากชาวบ้านน ามาขายให้ในอ าเภอและจังหวัด
ใกล้เคียง โดยใช้ยานพาหนะบรรทุกกล้วยมาส่งคือรถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) เป็นส่วนใหญ่ 
                                                             
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล runee2512@hotmail.com 0862098837 

mailto:runee2512@hotmail.com


 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 4 กันยายน– พฤศจิกายน 2562 

50 

 

 ตอนที่ 2 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ความต้องการการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง เพ่ือลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ของชุมชนสันเก้ากอม อ าเภอแม่ระมาด จั งหวัดตาก จ านวน 22 คน ข้อที่มี
ความต้องการมาก คือข้อที่ 1-5 และข้อ 7-12  รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง  คือข้อ 6 จากการตอบ
แบบสอบถามจ านวน 12 ข้อ ความระดับความต้องการมีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 3.77  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. เท่ากับ 0.97  อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
  ตอนที่ 3  ผลจากการวิเคราะห์การสร้างหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง  เพ่ือกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล  ของชุมชนบ้านสันเก้ากอม  อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก มีค่าเฉลี่ย 

X  เท่ากับ 4.35  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.73  อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
   ตอนที่ 4  ผลจากการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง มีค่าเฉลี่ยร้อยละของ
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน มีค่าร้อยละเท่ากับ 53.10  มีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 15.93  และคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน มีค่าร้อยละเท่ากับ 79.77 มีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 23.93  ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความรู้ระหว่างจัดการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 8 ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 26.67 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 2.50 และ
มีค่าที t-test เท่ากับ 17.49 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ :  การแปรรูป,  ผลิตภัณฑ์,  กล้วยอบน้ าผึ้ง , ชุมชน, ตาก 
 
Abstract 

In doing this research was to define the objectives of the research include: 1). To study 
the context of the community’s Sankeaokom Mae Ramat district, Tak province. 2) to study the 
processing banana honey. To reduce the time to study time for BanHawyNokLae school Mae 
Ramat district, Tak province. 3) to establish a course of processing banana honey. To reduce the 
time to study time for BanHawyNokLae  school Mae Ramat district, Tak province in the form of 
assessment zipper 4). To assess the course of processing banana honey. To reduce the time 
Increase awareness for BanHawyNokLae  School Mae Ramat District, Tak Province Population and 
sample specialist processing banana honey of 22 establishments of processing banana, honey has 
22 students and 30 tools used include satisfaction questionnaires and quizzes are. the scale has 
five levels of about statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation. And 
one way analysis of variance. 
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The results showed that 
The first results from the analysis of 22 respondents are more female than male, 77.27  

percent were aged 36-45 years at the most, accounting for 40.91 percent, 90.91 percent and 
marital status have a high school eduction. Most In the food-processing establishments to employ 
banana honey made by local daily wage. The purchase processed banana products to be 
purchased from the villagers sell in the district and neighboring provinces. Using a vehicle carrying 
bananas to send a manned vehicle. (Pickup) is the most common. 
 Episode two were the result of a needs analysis, processing products, honey, baked 
bananas. To reduce the time to increase the time for students grade 4-6 school and the 
community’s SanKeaoKom Ramat district, Tak province, 22 people with special needs is an 1-5 
and 7. -12 inferior to the average level of Clause 6 of Article 12 of the respondents to an average 
of 3.77 and a standard deviation SD was 0.97 in satisfaction. satisfaction. 
 Episode 3 of the analysis. Creating a course of processing banana honey. Activities to 
reduce class time for BanHawyNokLae School Mae Ramat district, Tak province, with an average 
of 4.35 and a standard deviation SD 0.73 in satisfaction. 
 Episode 4 analyzes the effect of learning processing products, honey, baked bananas. The 
average percentage of the quiz before class. Apercentage of 53.10 with an average of 15.93 points 
and posttest.  Apercentage of 79.77 with an average of 23.93, which is a test of knowledge and 
learning management with an average of 8 percent the advance of 26.67 with a standard deviation 
SD of 2.50 and a t t-test of 17.49. the difference was statistically significant at the 0.05 level. 
 
Keywords: processing, products, baked bananas, honey, community, Tak. 
 
 
 
 
 
 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 4 กันยายน– พฤศจิกายน 2562 

52 

 

บทน า 
   ผู้วิจัยได้สังเกตสภาพทั่วไปของชุนชนที่อยู่ในเขตบริการโรงเรียนบ้านห้วยนกแล พบว่า มี  การจัดการ
ศึกษาที่มาจากความต้องการของชุมชนฐานราก ในการรับรู้ปัญหาแล้ว แสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือการ
อยู่ดี   กินดีของประชาชนนั้นจากการการลงพ้ืนที่ส ารวจของผู้วิจัย พบปัญหา เรื่อง กล้วยน้ าว้าล้นตลาดส่งผลให้
ราคาผลิตผลตกต่ า   ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนและราคาขาย  ทุนไม่เพียงพอต่อการจุนเจือครอบครัวของเกษตรก ร 
ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรชาวนา   โดยกลุ่มสตรี  แม่บ้านจึงมีความต้องการเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ าว้า  เพ่ือการเพ่ิมมูลค่า ของผลิตผลกล้วยน้ าว้า  เป็นการแก้ปัญหาผลิตผลล้นตลาดส่งผลให้
ราคาตกต่ ามาก เมื่อปริมาณกล้วยออกมาพร้อมกันในปริมาณมาก ซึ่งเป็นปัญหาซ้ าซ้อนเป็นประจ าทุกปี    อ าเภอ
แม่ระมาด  มีพ้ืนที่ติดกับแนวตะเข็บชายแดนโดยมีแม่น้ าเมยกั้นกลางระหว่างประเทศพม่าและประเทศไทย  ฉะนั้น
พ้ืนที่จึงเอ้ือในการปลูกกล้วยตามแนวฝั่งแม่น้ าเมย  กล้วยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีการคัดเลือกพันธุ์ ปรับปรุง
พันธุ์ ดูแลรักษาเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ ทั้งการรับประทานผลผลิตยังน ามาแปรรูปเป็น
อาหารคาว  หวาน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กล้วยตาก กล้วยฉาบ  กล้วยทอด  กล้วยอบเนย เป็นต้น 
ใบตองใช้ท ากระทงใส่อาหาร ห่อผลไม้ ท าให้ผิวสวยและป้องกันการท าลายของแมลง ก้านใบ กาบกล้วยแห้งท า
เป็นเชือก กาบใบสดใช้ส าหรับการแทงประกอบเมรุ หัวปลีใช้รับประทานแทนผักสด  ส าหรับคุณค่าทางอาหารแล้ว  
กล้วยเป็นพืชที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย คาร์โบไฮเดรท แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ และได้มีการพัฒนาการผลิต
กล้วยเชิงอุตสาหกรรม แปรรูปกล้วยมากขึ้น เช่น แป้งจากกล้วย ไวน์จากกล้วย เครื่องใช้สอยต่างๆ อีกมากมาย
ประโยชน์ของกล้วยมีมากมายสามารถปลูกได้ง่ายเป็นพืชหลัก พืชแซม หรือพืชหลังบ้าน เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 
เพ่ือให้กล้วยได้เป็นทั้งพืชชีวิตและพืชเศรษฐกิจคู่กับคนไทยตลอดไป ซึ่งเห็นสมควรมีการส่งเสริมการผลิตการแปร
รูป การผลิตภัณฑ์จากกล้วย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสิ่งส าคัญอ าเภอแม่ระมาดเป็นแหล่งส่งกล้วย
น้ าว้าออกขายต่างจังหวัดเป็นจ านวนมาก เนื่องจากล้นตลาดและราคาค่อนข้างถูก จึงมีผู้ด าเนินการแปรรูปกล้วยให้
เพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ คุณค่าทางอาหารและยา จัดท าบรรจุภัณฑ์ที่ดี จึงกลายเป็นสินค้า O-Top ของอ าเภอ 
แม่ระมาด ที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่ก็พบอุปสรรคปัญหาในการด าเนินการ กล้วยออก
ฤดูกาลเดียวกันจ านวนมากไม่สามารถด าเนินการได้แปรรูปได้ทันเวลา ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีจ านวน
กล้วยไม่เพียงพอ  และขาดแรงงาน ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท าการเกษตรกรรมพอดีกัน รวมถึงกระบวนการแปรรูปไม่
ชัดเจนว่าการลงทุนต่อหวีจะได้ผลก าไรเท่าไร ขาดความรู้ในการคิดราคาต้นทุนผลผลิตการแปรรูปจะได้ก าไรกี่
เปอร์เซ็นต์  รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า สุดท้ายการแลกเปลี่ยนสินค้ า การค้าขายลงสู่
ท้องตลาด  ดังนั้น ผู้วิจัย จึงได้หาแนวทางเพ่ือพัฒนาชุมชนนี้  ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืน  
ควบคู่กับอ าเภอแม่ระมาดสืบต่อไป  ชวลิต ชูก าแพง  (2553 : 49) ได้กล่าวถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนา
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หลักสูตรท้องถิ่นไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจึงต้องจ าเป็นต้องใช้ลักษณะกระบวนการเทคนิควิธีการทั้งหมดใน
การจัดท าหลักสูตรและการจัดเนื้อหาสาระและประมวลประสบการณ์ในหลักสูตรที่จัดท าขึ้นมา เพ่ือให้ได้หลักสูตร
ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของนักเรียน โรงเรียนและชุมชน โดยเหตุนี้หากหลักสูตรที่สร้างขึ้นมีจุดมุ่งหมาย
ส าหรับใช้ในชุมชนแห่งหนึ่งแห่งใดเฉพาะก็ย่อมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้มากที่สุดในการ
พัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันในประเทศไทยนั้นแต่โบราณจะเห็นว่ากล้วยอบน้ าผึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่ง 
ที่ส่งเสริมปัจจัยส าคัญในการครองชีพ ของชาวบ้านอ าเภอแม่ระมาด 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น การจัดศึกษาให้ผู้เรียนเกิดความรู้คู่คุณธรรมแล้วยังจะต้องจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น ความถนัดความต้องการของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงของตนเอง 
เรียนรู้ท้องถิ่น เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การด ารงชีวิต ภูมิปัญญา  
ศิลปะวัฒนธรรม  ตลอดจนให้มีความรักความผูกพัน  และมีความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้ในการประกอบอาชีพ และการด ารง ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า โรงเรียนบ้านห้วยนกแล  ได้
ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน  สามารถน ากรอบการพัฒนางานอาชีพ 
ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตามเป้าหมายที่ก าหนด  ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง 
การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง ส าหรับชุมชนบ้านสันเก้ากอม อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาสภาพบริบทของชุมชนสันเก้ากอม  อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก 
 2.  เพ่ือศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง เพ่ือลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล  
อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  
 3.  เพ่ือจัดสร้างหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง  เพ่ือลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  โรงเรียนบ้าน
ห้วยนกแล  อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก ในรูปแบบการประเมินแบบซิป   
 4.  เพื่อประเมินการใช้หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง  เพ่ือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล  อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก     
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเครื่องมือ 
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 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ตอนที่ 1 วิเคราะห์สภาพบริบทของของชุมชนสันเก้ากอม อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
     1.1  สภาพความเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ 
   1.2  ศึกษาวัสดุพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนสันเก้ากอม อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
   1.3  ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งของชุมชน สันเก้ากอม  
อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ประชากร ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งของชุมชน  สัน
เก้ากอม  อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก 
   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่   ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง ของ
ชุมชนสันเก้ากอม จ านวน 22 คน   อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  ได้มาโดยใช้วิธีแบบเจาะจง 
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเครื่องมือ 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ตอนที่ 2  วิเคราะห์ผลการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งของชุมชนสันเก้ากอม อ าเภอแม่ระมาด  
จังหวัดตาก 
       2.1  เพ่ือศึกษาต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งของชุมชนสันเก้ากอม อ าเภอแม่ระมาด  
จังหวัดตาก  
     2.2   เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งของชุมชนสันเก้ากอม 
อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  
       2.3  ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งของชุมชนสันเก้ากอม อ าเภอแม่
ระมาด  จังหวัดตาก  
   1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่   ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งของชุมชนสันเก้า
กอม  อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก 
  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้ประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง  จ านวน 22 คน อ าเภอแม่
ระมาด  จังหวัดตาก ได้มาโดยใช้วิธีแบบเจาะจง 
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  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเครื่องมือ 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ตอนที่ 3  การวิเคราะห์การสร้างหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง  เพ่ือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในรูปแบบการประเมินแบบซิป     
   3.1  ศึกษาด้านบริบทของชุมชน 
   3.2  ศึกษาปัจจัยเบื้องต้น 
    3.3  ศึกษาด้านกระบวนการ 
    3.4  ศึกษาด้านผลผลิต 
   3.5  ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรการแปรรูปกล้วยอบน้ าผึ้ง 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน และผู้ประกอบอาชีพการแปรรูปกล้วยอบ

น้ าผึ้งของชุมชนบ้านสันเก้ากอม  อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก   
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน และผู้ประกอบอาชีพการแปรรูปกล้วยไข่ 

จ านวน 22 คน ชุมชนบ้านสันเก้ากอม  อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก   
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่น ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจ านวน  2 ฉบับ  คือ แบบสอบถามส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ  และแบบสอบถามผู้ประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง  ซึ่งได้จ าแนกแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ข้อมูล  ได้แก่ ชื่อนามสกุล  อายุ  เพศ  
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอนที่เกี่ยวกับหลักสูตร เป็นต้น 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดประสงค์ของหลักสูตรและโครงสร้างของหลักสูตร 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะโดยทั่วไปนอกจากการตอบตอนที่ 1 และตอนที่ 2 
 แบบสอบถามผู้ประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง  ซึ่งได้จ าแนกแบบสอบถามออกเป็น 3 
ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ข้อมูลได้แก่  ชื่อนามสกุล  อายุ  เพศ  
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง  เป็นต้น 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรยาย ของเนื้อหาหลักสูตรที่ได้สร้างขึ้นมา  เช่น การ
น าเสนอ การบรรยายเนื้อหาสาระ  การใช้สื่อในการบรรยาย  เป็นต้น 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะโดยทั่ว ๆ ไป  นอกจากการตอบตอนท่ี 1 และตอนที่ 2 
 ลักษณะของแบบสอบถาม  มีประกอบไปด้วย  Ratting scale  5 ระดับ 
  5  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
    4  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
    3  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
    2   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
    1  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
 การสร้างเครื่องมือ 
   การสร้างเครื่องมือ จ านวน 2 ฉบับ ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนและปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและโครงการการฝึกอบรมต่าง ๆ 
แล้วน ามาดัดแปลงให้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ด าเนินการครั้งนี้อย่างเหมาะสมโดยให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาตาม
ขั้นตอนในการด าเนินการสร้างเครื่องมืออย่างเป็นระบบ 
   2. ได้ก าหนดแนวหัวข้อของแบบสอบถาม ที่จะด าเนินการสร้างขึ้นมา จ านวน 3 ตอน  
  3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามหัวข้อที่ก าหนด แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา เพ่ือตรวจความ
ตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  
   จากนั้นน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสมบูรณ์แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบและลงความเห็นโดย
พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อค าถาม โดยก าหนดเกณฑ์ การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
     +1    =    ข้อค าถามแน่ใจว่า มีความเหมาะสม 
                   0    =   ข้อค าถามไม่แน่ใจว่า มีความเหมาะสม 
              - 1    =    ข้อค าถามแน่ใจว่ามีความไม่เหมาะสม 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปไว้ใช้ต่อไป 
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต่ ากว่า 0.50 ควรตัดทิ้งไม่สามารถน ามาใช้ หรือต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขตามที่
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นมาซึ่งพบว่าข้อค าถาม จ านวน 10 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.80  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยด้วยเองตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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1. เก็บแบบสอบถามจ านวน 2 ฉบับ จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน และผู้ประกอบอาชีพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง จ านวน 22 ฉบับ  

2. การน าข้อมูลแบบสอบถามมาค านวณตามสูตรสถิติท่ีก าหนดไว้ 
ค่าเฉลี่ยเกณฑ์การประเมินผลระดับคะแนน มีดังนี้ 
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 3. รายงานผลตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 ตอนที่ 4  วิเคราะห์ผลการประเมินการใช้หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง  เพ่ือลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ประชากร ได้แก่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล  อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล  อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก   จ านวน 30 คน ได้มาโดยใช้วิธีแบบเจาะจง  
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเครื่องมือ 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สูตร การวิเคราะห์ โดยใช้สูตรของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 163)  

    X
X   =   

N

  

   เมื่อ     X         แทน     ค่าเฉลี่ย 
         ∑X แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
             N         แทน     จ านวน 
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สูตร การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยใช้สูตรของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 
หน้า 106) 

   

 

22N X  - X
S.D.  =   

N N  - 1

   

  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  X แทน คะแนนแต่ละตัว 
  N แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 สถิติที่โดยใช้  t – test Dependent  Samples  โดยใช้สูตรของ (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2544, หน้า 93) 
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 เมื่อ t แทน   การทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
     N แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
  D    แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
  2

D   แทน   ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละคนยกก าลังสอง 
 2

)( D  แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนทุกคนยกก าลังสอง 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง  การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง  ส าหรับชุมชนสันเก้ากอม  
อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  ผู้วิจัยได้จ าแนกผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีด้วยกัน 4 ตอน  ดังนี้ 
   ตอนที่ 1  ผลจากการวิเคราะห์สภาพบริบทของของชุมชนสันเก้ากอม อ าเภอแม่ระมาด จั งหวัดตาก  
พบว่า  จากการตอบแบบสอบถามของผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง ของชุมชนสันเก้ากอม อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก  จ านวน 22 คน 1). จากสถานประกอบการ ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง ของชุมชนสันเก้ากอม 
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีเพศหญิงมากกว่าเพศชายร้อยละ 77.27 อายุอยู่ในช่วง 36-45 ปี ซึ่งส่วนมากมี
สถานะสมรสแล้ว มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งสถาน
ประกอบจะจ้างคนท าในท้องถิ่นโดยจ้างเป็นรายวัน นับว่าเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับบุคคลในชุมชนท้องถิ่นของ
ชุมชนสันเก้ากอมได้เป็นอย่างดี  และกล้วยน้ าว้าที่สถานที่ประกอบการน ามาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ส่วนมาก
รับซื้อกล้วยน้ าว้ามาจากชาวบ้านน ามาขายให้ทั้งภายในและภายนอกอ าเภอและเขตจังหวัดใกล้เคียง  โดยใช้
ยานพาหนะรถยนต์บรรจุ (รถกระบะ) เป็นส่วนมาก แล้วน ามาส่งที่สถานที่ประกอบการโดยตรง 
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 ตอนที่ 2 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ ความต้องการ  การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง  เพ่ือลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ของชุมชนสันเก้ากอม อ าเภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก  จ านวน 22 คน  ข้อที่มีความต้องการมาก  คือข้อที่ 1-5 และข้อ 7-12  รองลงมาอยู่ใน
ระดับปานกลาง  คือข้อ 6 จากการตอบแบบสอบถามจ านวน 12 ข้อ ความระดับความต้องการ  มีค่าเฉลี่ย X  
เท่ากับ 3.77 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.97  อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
   ตอนที่ 3  ผลจากการวิเคราะห์ การสร้างหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง  เพ่ือกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล  ของชุมชนบ้านสันเก้า
กอม  อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก มีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 4.35  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 
0.73  อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
   ตอนที่ 4 ผลจากการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง  มีค่าเฉลี่ยร้อยละของ
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน  มีค่าร้อยละเท่ากับ 53.10  มีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 15.93  และคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน มีค่าร้อยละเท่ากับ 79.77 มีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 23.93 ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความรู้ระหว่างจัดการ
เรียนรู้  มีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 8 ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 26.67 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 2.50 
และมีค่าที  t-test เท่ากับ 17.49 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลจากการวิเคราะห์สภาพบริบทของชุมชนสันเก้ากอม อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัด
ตาก พบว่า จากการตอบแบบสอบถามของผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง ของชุมชนสันเก้ากอม จ านวน 22 คน 
1). สถานะผู้ให้ข้อมูลจากสถานประกอบการ การแปรรูปกล้วยของชุมชนสันเก้ากอม มีเพศ ชาย จ านวน 5 คน คิด
เป็นค่าร้อยละ 22.73 เพศหญิง จ านวน 17 คนคิดเป็นค่าร้อยละ 77.27  2). อายุผู้ประกอบการอายุ 15 -25 ปี 
จ านวน 2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 9.09  อายุ 26-35 ปี  จ านวน 3 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 13.64  อายุ 36-45 ปี  
จ านวน 9 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 40.91อายุ 46-55 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 27.27 อายุ  56 ปีขึ้นไป
จ านวน 2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 9.09  3). สถานภาพสมรส โสดจ านวน 2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 9.09 สมรสจ านวน 
20 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 90.91 4). วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 31.82 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 11 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 50.00 ระดับอนุปริญญาจ านวน 3 คน คิดเป็นค่าร้อยละ  
13.64 ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 4.55 สูงกว่าระดับปริญญาตรี ไม่มี  5). ระยะเวลาในท า
แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งหรือการท างาน 1-5 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 9.09 การท างาน 6-10 ปี 
จ านวน 2 คน คิดเป็นค่า ร้อยละ 9.09 การท างาน 11-15 ปีจ านวน 6 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 27.27 การท างาน 16-
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20 ปี คิดเป็นค่าร้อยละ 5 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 22.73 การท างาน 20 ปีขึ้นไป จ านวน 7 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 
31.82  6). อาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งจ าหน่ายอย่างเดียว จ านวน 14 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 63.64  ท า
นา ท าไร่และแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งจ าหน่าย จ านวน 6 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 27.27 รับจ้างทั่วไปและ
แปรรูปกล้วยขายจ านวน 2 คนคิดเป็นค่า ร้อยละ 0.9.09  และอ่ืนๆ ไม่มี  7). ลักษณะของการแปรรูปผลิตภัณฑ์
กล้วยอบน้ าผึ้ง ท ากันเองภายในครอบครัว จ านวน 5 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 22.73 ลูกจ้างท ากันเองทั้งหมด  ไม่มี 
ท ากันเองและมีลูกจ้าง  จ านวน 15 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 68.18 ลูกจ้างท าเองบางช่วง จ านวน 2 คน คิดเป็นค่า
ร้อยละ 9.09 ลูกจ้างท าเองและอ่ืน ๆ ไม่มี 8). รายได้ต่อเดือนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง มีรายได้ต่ า
กว่า 2,500 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 04.55  รายได้  2,501–4,500 บาท  จ านวน 5 คน คิดเป็นค่า
ร้อยละ  22.73 รายได้ 4,501–6,500  บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 22.73 รายได้ 6,501–8,500 บาท  
จ านวน 3 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 13.64 รายได้ 8,501–10,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 13.64 รายได้ 
10,001 บาทขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 22.73 เป็นต้น 9). รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
นอกจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง ต่อเดือนต่ ากว่า 1,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 09.09   
รายได้ 1,001-4,000 บาทจ านวน 12 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 54.54 รายได้ 4 ,001-8,000 บาท  จ านวน 3 คน คิด
เป็นค่าร้อยละ 13.63 รายได้ 8,001-10,000 บาทข้ึนไป จ านวน 5 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 22.73 10). ท่านได้กล้วย
มาแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งด้วยวิธีใด ชาวบ้านน ามาขายให้  จ านวน 8 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 36.36 ปลูก
กล้วยเพ่ือแปรรูปเอง  จ านวน 5 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 22.73 มีพ่อค้าที่รับซื้อกล้วยมาส่งให้ จ านวน 8 คน คิดเป็น
ค่าร้อยละ 36.36 ออกไปหาซื้อกล้วยด้วยตัวเองตามสวน จ านวน 1 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 4.55 และอ่ืน ๆ ไม่มี  
11). การบรรทุกกล้วยมาส่งในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีใด รถจักรยานยนต์  จ านวน 3 คน คิดเป็นค่ าร้อยละ 
13.64 รถยนต์บรรทุก(รถกระบะ) จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 รถที่ใช้ทางการเกษตร (อีแต๋น ,รถต๊อกๆ)  
จ านวน 5 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 22.73  และรถอ่ืน ๆจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 4.55  12). กล้วยที่น า
การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งมีเพียงใด เพียงพอในการด าเนินการตลอดทั้งปี  จ านวน 6 คน คิดเป็นค่าร้อย
ละ 27.27  ไม่เพียงพอในการด าเนินการในบางฤดูกาล จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  ร้อยละ 72.73  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์พร รัตโนภาส (2545, หน้า บทคัดย่อ )  ได้ท าการศึกษา การประเมินโครงการ
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชา ช่างก่อสร้างตามความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษากับบริษัทปูนซีเมนต์นคร
หลวง จ ากัด (มหาชน) พบว่า ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นในด้านปฏิกิริยา การเรียนรู้ พฤติกรรม และ
ด้านผลลัพธ์ต่อองค์กร จากการเข้ารับการฝึกอบรมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมที่มี เพศ 
อายุ  ประสบการณ์ในการสอน และวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในด้านปฏิกิริยา การเรียนรู้ 
พฤติกรรม และด้านผลลัพธ์ต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน  
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จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลจากการวิเคราะห์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง ของชุมชนสันเก้ากอม 
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพ่ือลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียน
บ้านห้วยนกแล อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พบว่า 1). ความต้องการ ด้านการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง มีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 3.59  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เท่ากับ 1.07 อยู่

ในระดับความพึงพอใจมาก 2). ความต้องการ ด้านการสนับสนุนการปลูกกล้วย มีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 3.91 มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.90 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 3). ความต้องการ ด้านการจ ากัดขยะ

ก่อนและหลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง เพ่ือสิ่งแวดล้อมของชุมชนมีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 3.64  มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.98 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 4). ความต้องการ ด้านการพัฒนาขยะ

จากเปลือกกล้วยเพ่ือท าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 3.59  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
เท่ากับ 1.15 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 5). ความต้องการ ด้านการบรรจุภัณฑ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบ

น้ าผึ้งเพ่ือการส่งออกสู่ตลาดอาเซียนมีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 3.91 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เท่ากับ 1.08 

อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  6). ความต้องการ ด้านการผลิตเชื้อเพลิงจากเปลือกกล้วยมีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ  
3.59 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เท่ากับ 0.94 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 7). ความต้องการ ด้านการ

ผลิตเครื่องจักรเพ่ือน ามาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งมีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 3.36 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. เท่ากับ 1.02 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 8). ความต้องการ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบ

น้ าผึ้งให้มีความหลากหลายมากขึ้นมีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 3.68 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.97 อยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก 9). ความต้องการ ด้านแรงงาน เนื่องจากขาดแรงงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบ

น้ าผึ้งมีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 3.18 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 1.23 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

10). ความต้องการ ด้านการเพ่ือพัฒนากล้วยให้มีคุณภาพต่อลูกค้าที่ได้ซื้อกินไปบริโภคมีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 
3.77 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  เท่ากับ 0.90 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 11). ความต้องการ ให้

หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยควบคุมดูแลคุณภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้งมีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 3.77 
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.79 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  12). ความต้องการลดต้นทุน การ

แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง แต่เพ่ิมผลผลิตให้มากขึ้นมีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 4.00 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.80 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของประไพพรรณ นิติวัฒนานนท์ (2545, หน้า บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย 
เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมแบบมุ่งเน้นปฏิกิริยา กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า 
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จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อผลการฝึกอบรม ด้านคุณค่า และประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยสูง ด้านวิทยากรเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ด้านเทคนิค และวิธีการใช้ในการฝึกอบรม 
เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ในด้านปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า อายุ รายได้
รวมต่อเดือน อายุงานในบริษัท การบินไทย ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน หลักสูตรที่เข้าอบรม ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.5 ผลที่ได้รับจาก
การวิจัยสอดคล้องกับการประเมินผลตามแนวคิด Kirkpatrick ว่าการวัดปฏิกิริยามีความส าคัญที่จะทราบการ
ตอบสนองในเชิงบวก ของผู้เข้ารับการอบรม เพราะหากว่าผู้เข้ารับการอบรมไม่มีปฏิกิริยาที่แสดงความพึงพอใจใน
การฝึกอบรมแล้ว ก็อาจจะไม่เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ หรือกล่าวได้ว่าปฏิกิริยาเชิงลบจะเป็นการลดทอนแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์  การสร้างหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง  
ส าหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยนกแล  อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก พบว่า 1). ด้านปฏิกิริยามีค่า เท่ากับ 4.50 
และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.63 อยู่ในระดับมาก  2). ด้านการเรียนรู้มีค่า เท่ากับ 4.15 และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.72 อยู่
ในระดับมาก  3). ด้านพฤติกรรมมีค่า เท่ากับ 4.14 และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.80 อยู่ในระดับมาก  4). ด้านทัศนคติ
มีค่า เท่ากับ 4.17 และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.82 อยู่ในระดับมาก สรุปโดยภาพรวม จ านวน 4 ด้าน  พบว่าการ
วิเคราะห์หลักสูตรการแปรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง ของชุมชนสันเก้ากอม อ าเภอแม่ระมาดจังหวัดตากมีค่า 
เท่ากับ 4.35 และ มีค่า S.D. เท่ากับ 0.73 อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ มาลาฤ
ทธิพร (2549 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ช่างเทคนิ ค
ชั้นต้น บริษัท มิตซูมิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จ ากัด 1). ด้านบริบท ในภาพรวม พบว่า ความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการฝึกอบรมมีความจ าเป็นต่อหน่วยงาน รายการที่ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน 2).  ด้านปัจจัยเบื้องต้น ในภาพรวม พบว่า ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมีความรู้ตรงตามเนื้อหาหลักสูตรการ
ฝึกอบรม รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ระบบเครื่องเสียงในการบรรยายดังชัดเจนเพียงพอ3). ด้านกระบวนการ ใน
ภาพรวม พบว่า ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รายการที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเปิดโอการให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ซักถามปัญหาหรือแสดงความคิดเห็น และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชา ให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการทดสอบความรู้ก่อนฝึกอบรม  4). ด้านผลผลิต ใน
ภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ผลจากการวิเคราะห์  การจัดการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง         

มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน  มีค่าร้อยละเท่ากับ 53.10  มีค่า เฉลี่ย X  เท่ากับ 15.93  
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และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน  มีค่าร้อยละเท่ากับ 79.77 มีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ  23.93  ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัด

ความรู้ระหว่างจัดการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ 8  ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 26.67 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. เท่ากับ 2.50 และมีค่าที  t-test  เท่ากับ 17.49  ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้พบปัญหาและอุปสรรค จึงตระหนักและมีข้อเสนอแนะน า เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรในสาขาอ่ืน ๆ การท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. สถานประกอบควรมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย ในเรื่องของรสชาด และคุณภาพในการบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือเป็นสินค้าโอทอป สู่การค้าอาเซียนต่อไป 
 2. สถานประกอบควรมีการจัดระบบการสร้างเครือข่ายการซื้อวัสดุกล้วยที่จะน ามาแปรรูปเพ่ือประกันราคา
วัสดุจะได้ไม่ขาดในขณะที่ท าการแปรรูปในช่วงฤดูเทศกาลตามต้องการของผู้บริโภค หน่วยงานของภาครัฐบาลควร
เข้ามาสนับสนุนการปลูกกล้วยให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มากข้ึน  
 3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง สิ่งที่ควรระมัดระวัง คือ ควรใช้กล้วยน้ าว้าสุกงอมไม่มีเมล็ด จะส่งผล
ให้กล้วยอบน้ าผึ้ง หวาน หอม นุ่ม และสีสรรสวยงาม 
 4. ควรหาแนวทางพัฒนาขยะจากเปลือกกล้วย เพราะมีจ านวนมาก ที่สามารถน าไปใช้ในเกิดประโยชน์ใน
ด้านสิ่งประดิษฐ์ ด้านพลังงาน การเกษตร เป็นต้น 
 5. สถานประกอบการควรควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์  และจัด
สิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดอยู่เสมอ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ าผึ้ง ของชุมชนสันเก้ากอม อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก  ผู้วิจัย ขอขอบคุณผู้เชื่ยวชาญทุกท่าน   ที่ท าให้การวิจัยเล่มนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้             
ขอมอบความดีทั้งหมด ให้แก่คุณพ่อ – คุณแม่ คุณครูอาจารย์ทุกๆ ท่าน และขอขอบคุณสามี ญาติทุกคน  ที่คอย
ให้ก าลังใจมาโดยตลอด จึงส่งผลท าให้การท าวิจัยครั้งนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  มา ณ โอกาสนี้ 
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การศึกษาปัจจัยและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความเสียหายในการขนส่งมะม่วงน้ าดอกไม ้ 
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง ต าบลโปง่ตาลอง จังหวัดนครราชสีมา 

Factors and risks that affect Barracuda Mango in transit. Case Study of 
Community enterprises export mangoes Pong Ta Long Sub-district Nakhon 

Ratchasima province 
 

กาญจนา ปลอดภยั1 และ รัฐยา พรหมหิตาทร2 
Kanjana Plodpai and Ratthaya Phromhitathorn 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลให้มะม่วงน้ าดอกไม้เสียหาย 

กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง ต าบลโป่งตาลอง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ศึกษาได้น าทฤษฎีการวิเคราะห์
ความล้มเหลวและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) มาใช้ในการวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลให้มะม่วงน้ าดอกไม้เสียหาย และบริหารความเสี่ยง  

จากการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกตการณ์ภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออก
มะม่วง จ านวน 7 คน เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงและให้ผู้เชียวชาญที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจ านวน 3 ท่านท าการประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงจากจ านวน 19 ข้อ และท าการวิเคราะห์ผลจากการประเมินความเสี่ยงจากผู้เชียวชาญพบว่าปัจจัยความ
เสี่ยงที่สอดคล้องที่เสนอไปนั้นตรงกับวัตถุประสงค์ทุกข้อ หลังจากนั้นจัดท าแบบสอบถามถึงปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผล
ให้มะม่วงน้ าดอกไม้เสียหาย การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลประเมินความเสี่ยงจากกลุ่มประชากรที่เป็น
เกษตรกรภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง ต าบลโป่งตาลองจ านวน 7 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลให้มะม่วงน้ าดอกไม้เสียหายมี 3 ปัจจัยที่ส าคัญได้แก่ 1.ด้านคน เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานมีความ
รุนแรงอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า RPN เท่ากับ 36.67 2.ยานพาหนะ เกิดจากแรงสั่นสะเทือน และการออกตัวกระชาก 
เนื่องจากสภาพของยานพาหนะมีสภาพเก่ามีความรุนแรงอยู่ในระดับมากมีค่าRPN เท่ากับ 34.21 3.ขั้นตอนการ
ท างานเกิดจากขั้นตอนการล าเลียงผิดพลาด เช่น การยก โยน และตกกระแทกมีความรุนแรงอยู่ในระดับมากมีค่าRPN 
                                                             
1 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกสแ์ละการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภวูนารถ E-mail Puffyangjar@gmail.com โทร. 098-331-9121 
2 อาจารย์สาขาเทคโนโลยโีลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกจิ และเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail rphromhitathorn@gmail.com 
โทร. 099-413-6339 
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เท่ากับ 31.84 แนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง หลังจากนั้นน าปัจจัยเสี่ยงนั้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุของความ
เสี่ยงเพ่ือหาแนวทางบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  โดยใช้การยอมรับ ลด โอน และเลี่ยงความเสี่ยง 

 
ค าส าคัญ : การขนส่ง มะม่วงน้ าดอกไม้ ปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง 
 
Abstract 

This research objective is to study and analyze the risk factors that result in water-
damaged, mango flower. A case study of Community Enterprise export mangoes, Tambon Pong 
Ta Long in Nakhon Ratchasima province. Those studies have led to the theory of failure analysis 
and impact (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) used in the analysis are risk factors that 
result in the mango flower water damage and risk management. 

From the data collected using in-depth interviews. And observers within the SME export 
mangoes, 7, to identify risk factors and bring it to the experts on the transit of 3 assesses the risk 
of a total of 19 questions, and analyze the results of the risk assessment of those. Experts found 
that the risk factors corresponding to the offer meets all the objectives. After making a query to 
the risk factors that results in damage to mango. In this study, the researcher collected data to 
evaluate the risk of the population are farmers, the community enterprise of exporting mangoes. 
Pong Ta Long, 7 study found that the risk factors that contribute to mango damage has three 
important factors: 1. people of the driving habits of employees has intensified in the most 
valuable RPN equal. 36.67 2. Vehicle caused by vibration. And a pull-out Due to the condition of 
the vehicle with the old intensity level is very valuable RPN equals 34.21 3. Workflow resulting 
from the process of conveying errors such as lifting the cast and drop the intensity level is very 
valuable. 31.84 RPN equal approach to risk management. After leading risk factors were analyzed 
to determine the cause of a risk for risk management (Risk Management) by accepting transfers 
and reduced risks. 

 
Keyword : Transport , Barracuda Mango , Risk factors , Risk analysis 
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บทน า 
กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ท าการ

ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้เพ่ือส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งมีผลผลิตรวมกันไม่ต่ ากว่า 100 ตันต่อปี จากการศึกษา
กระบวนการท างานและสังเกตการณ์ตั้งแต่การเก็บผลผลิตไปจนถึงการส่งมอบให้กับพ่อค้าคนกลาง พบปัญหาใน
การคัดเลือกผลผลิตในการส่งออกมะม่วงน้ าดอกไม้คือ ผลผลิตมีรอยช้ า มีต าหนิ เสียหายในระหว่างการขนส่ง ซึ่ง
อาจเกิดจากหลายปัจจัยในทุกๆ ช่วงของกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้มะม่วงน้ าดอกไม้เกิดความเสียหาย ท า
ให้ไม่สามารถส่งผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางได้ ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่ก่อให้ เกิดมูลค่าเนื่องจากผลผลิตเสียหาย 
และสูญเสียโอกาสในการขาย   

 

 
ภาพที่ 1 จ านวน (ตัน) ผลผลติของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วงปี 2561 

 

 
ภาพที่ 2 โอกาสในการขายผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วงปี 2561 
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 จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาประบวนการท างานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง
น้ าดอกไม้ ตั้งแต่การเก็บผลผลิตไปจนถึงการขนส่งไปส่งมอบให้พ่อค้าคนกลาง โดยท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ และสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงด้วย
เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง Failure mode and Effect Analysis (FMEA) เพ่ือหาแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงในการขนส่งต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้มะม่วงน้ าดอกไม้เสียหาย วิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง ต าบลโป่งตา
ลอง อ าเภอปากช่อง 
  2. เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลให้มะม่วงน้ าดอกไม้เสียหาย 
  3. เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงในการขนส่งมะม่วงน้ าดอกไม้ 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

1. การขนส่งทางบก 
  กาญจนา ลิ้มวัฒนากูล (2558) กล่าวไว้ว่า การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก ถือว่าเป็นหัวใจของ
การขนส่งทางบก ทั้งนี้ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสร้างถนน ขยายถนนเชื่อมโยงระหว่างได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการขนส่ง
ทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุกนั้น สามารถแก้ปัญหาในด้านการจ าหน่าย สินค้าของพ่อค้าได้เป็นอันมาก เพราะการ
ขนส่งสินค้าสะดวด รวดเร็ว สามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรง  
  2. การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) 
 ศุภวัฒน์   เริงเรียง (2560) การจัดการบริหารความเสี่ยงคือเริ่มต้นจากการหาจุดที่มีแนวโน้มที่จะเกิด
ความล้มเหลวเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ความล้มเหลวได้ครอบคลุมทั้งกระบวนการจากนั้นจึงน าความล้มเหลวแต่ละ
รายการมาวิเคราะห์รายละเอียดซึ่งจะต้องวิเคราะห์ใน 3 ส่วนด้วยกันคือ 1.ระดับความรุนแรง (Severity-S) , 2. 
โอกาสที่จะเปิด (Occurrence O) , 3.ความสามารถในการ (Detection-D) หลักจากนั้น ท าการประเมินตัวเลข
ความเสี่ยงชี้น า (Risk Priority Number : RPN ; RPN) โดยRPN เท่ากับผลคูณของระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Sev : Severity) และโอกาสหรือความถี่ของสาเหตุที่ท าให้เกิดข้อบกพร่อง (Occ:Occurrence) และ
ระดับความสามารถในการตรวจจับ (Det : Detection) 
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 3. ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 ดร.วัลลภา คชภักดี (2541)กระบวนการที่ใช้ในการบริหาร จัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความ เสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความ
เสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้  1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acception), 2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk 
Reduction) , 3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) , 4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(Risk Avoidance) การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง จะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการ ตรวจสอบ
และติดตามเป็นระยะๆ จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วิชาญ ทองไพรวรรณ (2554) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงสิทธิภาพกระบวนการออกแบบและ

พัฒนาชิ้นส่วนแม่พิมพ์ขึ้นรูปแก้วของโรงงานกรณีศึกษา โดยน าเทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
(Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) ผลการศึกษาพบว่ามีสาเหตุของข้อบกพร่องทั้งหมด 65 ข้อ ทาง
ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดลองและปรับปรุงกระบวนการท างาน หลังการปรับปรุงพบว่าข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ส่งผลให้จ านวนครั้งการทดสอบแม่พิมพ์ลดลงจากเฉลี่ย 2.7ครั้งต่อ
ผลิตภัณฑ์เหลือ 1ครั้ง คิดเป็น 63.0% และระยะเวลาน าตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์จนถึงการทดสอบแม่พิมพ์
จนถึงการทดสอบแม่พิมพ์ลดลงจากเฉลี่ย 75วัน เหลือ 45วัน คิดเป็น 40.0% 

สุรเดช เลิศสมบูรณ์สุข และ ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์  (2555) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต้นทุนการขนส่ง
ส าหรับธุรกิจฟาร์มเห็ด  ผลการวิจัยพบว่า กัอนเชื้อเห็ดไม่เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมกัน เป็นปัจจัยหรือสาเหตุที่ท าไห้
เกิดความเสี่ยงสูงสุตในปัญหาตันปริมาณน้ าหนักของสินค้าที่บรรทุกไม่เต็มคันหรือไม่เต็มประสิทธิภาพ (RPN = 40) 
ผู้วิจัยจึงได้วางแผนบริหารความสี่ยงดังต่อไปนี้1.วางแผนการผลิตก้อนเชื้อใหม่ โดยก าหนดแต่ละล็อต 2.เมื่อก้อน
เชื้อเห็ดในแต่ละรุ่นโตเต็มที่ จึงจะวางแผนการจัดส่งให้เต็มประสิทธิภาพ 

ดนุดา ศักดิ์อุดมเกษและวรินทร์ วงษ์มณี (2556)  การหาแนวทางลดความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า 
กรณีศึกษา บริษัท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ประกอบธุรกิจน าเข้าผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องมือแพทย์จากผลการ
วิเคราะห์พบว่าปัญหาความเสียหาย เกิดจาก การใช้วัสดุขนส่งที่ไม่เหมาะสม จึงส่งผลให้เกิดความเสียหายของ
สินค้าและน าไปสู่ต้นทุนโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ของบริษัท หลังจากที่ท าการศึกษาด้านคุณสมบัติของสิ่ งที่ใช้
ทดแทน และวิเคราะห์ต้นทุนแล้วพบว่าสามารถน าไปสู่การลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆได้ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการขนส่งมะม่วงน้ าดอกไม้ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วงน้ าดอกไม้ 

ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ 

  1.1 รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้ข้อมูลต่างและปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท างาน รวมถึงปัญหาที่พบในการท างาน และรวบรวมข้อมูลจ านวนผลผลิตที่
สามารถขายได้ และผลผลิตที่เสียหาย ย้อนหลัง 1 ปี ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 
  1.2 ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตกระบวนการท างานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง โดย
ผู้ศึกษาท าการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องกับกระบวนการท างาน ประกอบไปด้วย 
    1.นายมนตรี  ศรีนิล  ประธานกลุ่มฯ 
    2. นายไพฑูรย์  มาไพศาล รองประธาน 
    3. นางสุมาลี  ค าข า  สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง 

4.นางเครือวัลย์  ทองม ี  สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง 
5.นายสมชาย  ทองกระทุ่ม สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง 
6.นางสุรีย์   พันธุ์แก้ว สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง 
7.นางเกษรัตน์    สถิติรัตน์ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง 

  1.3 เมื่อทราบถึงขั้นตอนในการท างานจากการสัมภาษณ์ และการสังเกตผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการ
ท างานของกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง ต าบลโป่งตาลอง ผู้วิจัยได้ท าการสรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลให้
มะม่วงน้ าดอกไม้เสียหายจ านวน 19 ข้อ สามารถแบ่งหัวข้อใหญ่ได้ดังต่อไปนี้ 1.ความเสี่ยงที่เกิดจากพนักงาน 2.
ความเสี่ยงที่เกิดจากอุปกรณ์ 3.ความเสี่ยงที่เกิดจากวิธีการท างาน 4.ความเสี่ยงที่เกิดจากยานพาหนะ และ 5.ความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ 
  1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการท างานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง ต าบลโป่งตา
ลอง เพ่ือศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของมะม่วงน้ าดอกไม้ พร้อมศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงายวิจัย เช่น การขนส่งสินค้าทางบก การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) แผนผังสาเหตุและผล (Fishbone Diagram) แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Manager) เป็นต้น 
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  2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วงน้ าดอกไม้ ต าบล
โป่งตาลอง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  2.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของนวัตกรรมและแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ( IOC) 
ในการเก็บข้อมูล โดยการจัดท า IOC นั้นจะจัดท าในช่วงที่ได้ปัจจัยเสี่ยงมาจากการสัมภาษณ์ของกลุ่มเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง ต าบลโป่งตาลอง โดยใช้บุคคลในการประเมิน IOC จ านวน 7 คน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่ และมีประสบการณ์ในด้านการขนส่ง โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 
0.5 มาเป็นข้อค าถามในแบบสอบถามจาก 
  2.2 แบบสอบถาม จัดท าแบบสอบถามแบบเป็นค าถามปลายปิด โดยมีทั้งหมด 2 ส่วน ส่วนที่  1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน และส่วนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส่งผลให้มะม่วงน้ าดอกไม้เสียหาย และเป็นส่วนของการให้คะแนนความเสี่ยงโดยมี
ล าดับการให้คะแนนอยู่ที่ 1-10 ในเรื่องของความรุนแรง โอกาสที่จะเกิดขึ้น และการตรวจพบ หลังจากนั้นน า
แบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง ต าบลโป่งตาลอง จ านวน 7 คน 
  2.3 แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ Failure Mode and Effect 
Analysis (FMEA) โดยน าปัจจัยที่ได้จากการสรุปปัจจัยความเสี่ยงมาใส่ในตาราง FMEA เพ่ือใช้ในการหาสาเหตุ
ความรุนแรงของความเสี่ยง โอกาสในการเกิดความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นรวบรวมได้
จากการให้คะแนนของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
 3. น าผลการวิเคราะห์ที่ได้จากเครื่องมือทั้งหมดมาท าการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยใช้แผนผัง
สาเหตุและผล (Fish Bone Diagram) จากนั้นท าการประเมินความเสี่ยงว่าควรจะท าการการยอมรับความเสี่ยง 
(Risk Acceptance) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความ
เสี่ยง (Risk Sharing) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)  
  4. สรุปผลและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในการขนส่งมะม่วงน้ าดอกไม้ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนส่งออกมะม่วงน้ าเดอกไม้ ต าบลโป่งตาลอง 
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ผลการวิจัย 
จากการที่ผู้วิจัยได้ท าสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์กระบวนการท างานของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน

ส่งออกมะม่วงน้ าดอกไม้ ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่การเก็บผลผลิตไปจนถึงการ
ส่งมอบให้กับพ่อค้าคนกลาง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการท างานตั้งแต่การเก็บผลผลิตไปจนถึงการส่งมอบปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง ต าบลโป่งตาลอง 
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ตารางท่ี 1 การประเมินค่าความเสี่ยง RPN (Risk Priority Number) 

 
 
1. การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
 การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงจากการประเมินล าดับความเสี่ยงสามารถน าความเสี่ยงทั้งหมดมา
เรียงล าดับตามคะแนนความเสี่ยงจากมากไปน้อย ดังต่อไปนี้ 
 

ปัจจัยเส่ียง

Severity 

( S ) 

ผลกระทบ

Occurrence 

( O ) 

โอกาสท่ีจะเกิด

Detection 

( D ) 

การตรวจจับ
RPN

1.การหมนุเวียนเข้า-ออกของพนักงาน 5.29 6.29 3.57 118.66

2.พนักงานไมม่คีวามช านาญในการปฏิบัติงาน 5.57 6.29 3.86 135.08

3. พนักงานขับรถด้วยความเร็ว 5.43 7.57 4.43 182.02

4. การหยุดรถแบบกะทันหัน 4.43 5.57 7.71 190.34

5.อุปกรณ์มไีมเ่พียงพอกับปริมาณความต้องการใช้งาน 4 5.14 5.71 117.55

6.อุปกรณ์ในการล าเลียงมคีวามช ารุด แตกหัก และคม 4.57 5.43 4.71 116.99

7.ผ้าใบคุมผลผลิต มขีนาดเล็กไมส่ามารถคุมผลผลิตได้ท้ังหมด 3.29 4.29 7 98.57

8.กระดาษท่ีใช้ในการห่อไมม่คีวามแข็งแรง เปราะบาง ฉีกขาดได้ง่าย 4 4.86 4.71 91.59

9.ตะกร้าพลาสติก และตะกร้าหวาย แข็ง และมคีม ซ่ึงท าให้เกิดรอยช้ า

 ขีดข่วนกับผลผลิต
3.57 4.71 5 84.18

10.พนักงานไมท่ราบวิธีการเก็บผลผลิตท่ีถูกวิธี 5.86 6.86 2.57 103.28

11.ไมม่รูีปแบบการจัดเรียงผลผลิตลงในตะกร้า 4.14 5.86 5.29 128.26

12.การวางทับซ้อนกันสูง 4.43 4.43 5.71 112.07

13.น้ าหนักบรรจุเกินความสามารถของตะกร้า 5 6 8.43 252.86

14.ข้ันตอนการล าเลียงผิดพลาดเช่น การยก โยน และตกกระแทก 6 7.14 7.43 318.37

15.พฤติกรรมการขับข่ีของพนักงาน 5.86 7.43 8.43 366.73

16.แรงส่ันสะเทือน และการออกตัวกระชาก เน่ืองจากสภาพของ

ยานพาหนะมสีภาพเก่า
5.57 7.29 8.43 342.13

17.สภาพพ้ืนถนนท่ีขรุขระ ไมเ่รียบ เป็นหลุมเป็นบ่อ 5.14 6.14 5.14 162.47

18.ความสว่างไมเ่พียงพอ ส่งผลต่อการคัดแยกผลไม้ 3.14 5.29 3 49.84

19.สภาพอากาศ เช่น ฝนตก แดดแรง 3.29 3.71 3.29 40.1
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ตารางที่ 2 ล าดับความส าคัญของความเสี่ยงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง ต าบลโป่งตาลอง ตามคะแนน
ล าดับตัวเลขล าดับความเสี่ยง (RPN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ปัจจัยเส่ียง RPN Risk Management

1 พฤติกรรมการขับข่ีของพนักงาน 366.73 36.67

2
แรงส่ันสะเทือน และการออกตัวกระชาก เน่ืองจากสภาพของ

ยานพาหนะมีสภาพเก่า
342.13 34.21

3 ข้ันตอนการล าเลียงผิดพลาดเชน่ การยก โยน และตกกระแทก 318.37 31.84

4 น้ าหนักบรรจุเกินความสามารถของตะกร้า 252.86 25.29

5 การหยุดรถแบบกะทันหัน 190.34 19.03

6 พนักงานขับรถด้วยความเร็ว 182.02 18.20

7 สภาพพ้ืนถนนท่ีขรุขระ ไม่เรียบ เป็นหลุมเป็นบ่อ 162.47 16.25

8 พนักงานไม่มีความช านาญในการปฏิบัติงาน 135.08 13.51

9 ไม่มีรูปแบบการจัดเรียงผลผลิตลงในตะกร้า 128.26 12.83

10 การหมุนเวียนเข้า-ออกของพนักงาน 118.66 11.87

11 อุปกรณ์มีไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการใชง้าน 117.55 11.76

12 อุปกรณ์ในการล าเลียงมีความช ารุด แตกหัก และคม 116.99 11.70

13 การวางทับซ้อนกันสูง 112.07 11.21

14 พนักงานไม่ทราบวิธีการเก็บผลผลิตท่ีถูกวิธี 103.28 10.33

15 ผ้าใบคุมผลผลิต มีขนาดเล็กไม่สามารถคุมผลผลิตได้ท้ังหมด 98.57 9.86

16 กระดาษท่ีใชใ้นการห่อไม่มีความแข็งแรง เปราะบาง ฉีกขาดได้ง่าย 91.59 9.16

17
ตะกร้าพลาสติก และตะกร้าหวาย แข็ง และมีคม ซ่ึงท าให้เกิดรอยช้ า

 ขีดข่วนกับผลผลิต
84.18 8.42

18 ความสว่างไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการคัดแยกผลไม้ 49.84 4.98

19 สภาพอากาศ เชน่ ฝนตก แดดแรง 40.1 4.01
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  จากการประเมินค่าความเสี่ยง RPN (Risk Priority Number) เมื่อน ามาจัดล าดับจากมากไปน้อย จะได้ว่า
ปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงมากที่สุด 3 อับดับคือ 1.พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน รองลงมาคือแรงสั่นสะเทือน 2. 
การออกตัวกระชาก เนื่องจากยานพาหนะมีสภาพเก่า 3. ขั้นตอนการล าเลียงผิดพลาดเช่น การยก โยน และตก
กระแทก 
 
2. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลให้มะม่วงน้ าดอกไม้เสียหาย 
  การน าปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบมากที่สุดมาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือหาสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยการน าปัจจัย 
4M 1E มาใช้เป็นปัจจัยในการหาสาเหตุเพื่อให้ได้สาเหตุที่คลอบคลุมมากท่ีสุดและเสนอแนวทางการบริหารปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 3 ปัจจัยคือ 1.คน 2.เครื่องจักร และ3.ขั้นตอนท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์โดยใช้แผนผังสาเหตุและผลในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้มะม่วงน้ าดอกไม้
เสียหาย  

 
  หลังจากนั้นน าปัจจัยเสี่ยงนั้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยงเพ่ือหาแนวทางบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) โดยจะพิจารณาได้จากสาเหตุพ้ืนฐานของการเกิดความเสี่ยงซึ่งจะท าให้แผนการจัดการความเสี่ยง
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นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะมีการเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงทั้งหมดด้วยกัน 4 วิธีการคือ 1)การยอมรับ
ความเสี่ยง (Risk Acceptance)  2)การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) 3)การกระจายความเสี่ยง 
หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) 4)เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)  
 
ตารางท่ี 3 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงโดยน าหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการบริหารความ

เสี่ยง 
วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 

พฤติกรรมการ
ขับข่ีของ
พนักงาน 

การยอมรับความเสี่ยง  
(Risk Acceptance) 

มีการติดตามความเคลื่อนไหว ตรวจสอบ และสอบถาม
พฤติกรรมการขับข่ีของพนักงานที่ขับข่ีจากผู้ที่อยู่ใน
เหตุการณ์ เช่น พนักงานที่ติดรถไปด้วย  

 การลด/การควบคุมความเสี่ยง 
(Risk Reduction) 

มีการวางแผนการขับขี่ กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ ให้
พนักงานปฏิบัติตาม เพ่ือลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

การกระจายความเสี่ยง หรือ
การโอนความเสี่ยง (Risk 

Sharing) 

การจ้างผู้บุคคลภายนอก ที่มีความช านาญในเส้นทางเข้ามา
ช่วยในการขนส่ง  

เลี่ยงความเสี่ยง  
(Risk Avoidance) 

หามาตรการป้องกัน หรือคัดเลือกพนักงานที่จะท าการ
ขนส่งสินค้า 

แรงสั่นสะเทือน 
และการออกตัว

กระชาก 
เนื่องจาก

ยานพาหนะมี
สภาพเก่า 

การยอมรับความเสี่ยง  
(Risk Acceptance) 

ควรมีการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะอย่างเป็นประจ า เพ่ือ
รักษาสภาพของยานพาหนะ 

การลด/การควบคุมความเสี่ยง 
(Risk Reduction) 

จ ากัดความเร็วในการขับขี่ เพ่ือลดแรงสั่นสะเทือน และลด
การออกตัวกระชาก ที่เกิดในระหว่างการขับขี่  

การกระจายความเสี่ยง หรือ
การโอนความเสี่ยง (Risk 

Sharing) 

เช่ารถ หรือเหมารถจากภายนอก เพ่ือท าการขนส่งผลผลิต
ไปส่งให้กับพ่อค้าคนกลาง  

เลี่ยงความเสี่ยง  
(Risk Avoidance) 

เปลี่ยนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง  
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ขั้นตอนการ
ล าเลียง

ผิดพลาด เช่น 
การยก โยน 

และตก
กระแทก 

การยอมรับความเสี่ยง  
(Risk Acceptance) 

สังเกตการท างานของพนักงาน และควบคุมการท างาน
อย่างใกล้ชิด  

การลด/การควบคุมความเสี่ยง 
(Risk Reduction) 

น าอุปกรณ์ท่ีช่วยในการล าเลียงต่าง ๆ เข้ามาช่วยใน
กระบวนการท างานให้มากขึ้น เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการ
โยนหรือตกกระแทก  

การกระจายความเสี่ยง หรือ
การโอนความเสี่ยง (Risk 

Sharing) 

จัดจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาช่วยในกระบวนการท างาน
ตั้งแต่การล าเลียงผลผลิตขึ้นรถจากโรงคัดแยก ไปจนถึงส่ง
มอบให้พ่อค้าคนกลางจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

เลี่ยงความเสี่ยง  
(Risk Avoidance) 

ลดขั้นตอนการท างานบางขั้นตอน เพ่ือลดความผิดพลาดที่
เกิดข้ึน 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความเสียหายในการขนส่ง
มะม่วงน้ าดอกไม้ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง ต าบลโป่งตาลอง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ทฤษฎีการ
วิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) ผู้ศึกษาได้น าปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความเสียหายในการขนส่งมะม่วงน้ าดอกไม้มีปัจจัยดังต่อไปนี้ 1.ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมการ
ขับข่ีของพนักงาน 2.ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือน และการออกตัวกระชาก เนื่องจากสภาพของยานพาหนะ
มีสภาพเก่า 3.ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากขั้นตอนการล าเลียงผิดพลาดเช่น การยก โยน และตกกระแทก โดยเลือกจาก
หัวข้อที่มีระดับความรุนแรงสูงสุดมาวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วย แผนผังเหตุและผล 
เพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริง และจัดแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผลในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้มี
แนวคิดที่คล้ายคลึงกับ สุรเดช เลิศสมบูรณ์สุข และ ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์  (2555) ที่มีข้อสรุปว่าปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการขนส่งไม่เต็มประสิทธิภาพและควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง โดยใช้แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา จากการน าแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้สามารถขนส่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดการสูญเสียทั้งเวลาและการจัดส่ง แต่อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่
มีความเก่ียวข้องและส่งผลต่อกระบวนการท างานมาพิจารณาเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ 
กรณีศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

The effect of saving factors on retirement saving. 
A case study of supporting staffs in Pibulsongkram Rajabhat University 

 
อรุณี นุสิทธิ1์, รัตนา สิทธิอ่วม2 และอรอนงค์ แก้วกองทรัพย3์ 

Arunee nusit, Rattana Sitioum and Oranong Kawekongthap 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพ่ือเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนใหญ่มีจ านวนออมเฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 3,000 บาท 
ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการออมด้านผลตอบแทนคือ อัตราดอกเบี้ยและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการออม ปัจจัยที่มี
ผลต่อการออมด้านเศรษฐกิจคือ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และปัจจัยที่มีผลต่อการออมด้านทัศนคติคือ การออม
เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน 
 ส าหรับผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า จ านวนเงินออมเฉลี่ยต่อปีไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออมเพ่ือเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ เป็นไปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการออมเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น โดยยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการออมเพ่ือเป็ นการ
เตรียมความพร้อมส าหรับวัยเกษียณ 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อการออม, การออมเพ่ือเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ 
 
 
 
Abstract 
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 This study aims to study saving factors affecting retirement saving of supporting staffs in 
Pibulsongkram Rajabhat University. The result found that most of those staff have average saving 
3,000 baht per year, while saving rate, tax benefit, economic fluctuation and saving for emergency 
are motivate the amount of saving. Multiple regression analysis showed that the amount of saving 
does not effect on saving factors. It is possible that those staff only think about emergency saving 
and do not be aware the important of retirement saving. 
 
Keyword : Saving factors, Retirement saving 
 
บทน า 
  รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปีพ.ศ. 2559 พบว่า ประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราที่สูงมาก โดย
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราประมาณร้อยละ 5 ต่อปี ขณะที่ประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไปเพ่ิมด้วย
อัตราสูงมากกว่าร้อยละ 6 ต่อปี จึงเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ประชากรสูง
วัยดังกล่าว เพราะประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงขึ้น ย่อมแสดงถึงการรับภาระของรัฐ ชุมชน และครอบครัว ในการ
ดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการยังชีพ และการดูแลเกี่ยวกับการอยู่อาศัยที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุที่จะต้องสูงขึ้น
ตามไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีผู้สูงอายุจ านวนมากท่ีอยู่ในภาวะเปราะบาง นั่นคือ หนึ่งในสามของผู้สูงอายุมีรายได้ต่ า
กว่าเส้นความยากจน บุตรซึ่งเคยเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของผู้สูงอายุมีสัดส่วนลดลง ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งพัฒนาระบบบ านาญให้ครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างทั่วหน้า และเร่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
และวางแผนการออมเงินและใช้จ่ายอย่างประหยัด เพ่ือเป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายยามชรา (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2560) 
 การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณส าหรับบุคคลควรเริ่มตั้งแต่วัยท างาน การบริหารทางการเงินที่ดี
จ าเป็นต้องมีการตั้งเป้าหมายในการออม เปรียบเทียบผลตอบแทนที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ออมและการเลือกการลงทุน เพ่ือเป็นการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิต โดยธิดารัตน์ อดิชาตินันท์ และแพรว
พรรณ มังคลา (2554) กล่าวว่า การบริหารทางการเงินของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการออมของแต่ละคน 
รวมทัง้ยังพบว่า รูปแบบการออมมีส่วนช่วยสร้างความมั่งค่ังให้กับบุคคลได้   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยงานรัฐที่มีบุคลากรอยู่ทั้งสิ้น 6 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ าตามสัญญา และเจ้าหน้าที่ประจ าตาม
สัญญา โดยบุคลากรแต่ละประเภทมีสวัสดิการจากการออมเพ่ือวัยสูงอายุเมื่อเกษียณแตกต่างกัน พนักงาน
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มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเป็นบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในด้านการ
สนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ถือได้ว่า เป็นผู้อยู่ในวัยท างานที่ต้องมีการวางแผนทางการเงินของ
ตน เพราะสวัสดิการจากการออมเพ่ือวัยสูงอายุเมื่อเกษียณแตกต่างจากข้าราชการ จึงอาจท าให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนบางคนขาดความม่ันคงทางการเงินในช่วงเวลาเกษียณ  
 ระบบการออมเพ่ือวัยสูงอายุที่แตกต่างกันระหว่างข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คือ ข้าราชการมี
สวัสดิการเมื่อเกษียณจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) แต่ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยคือ กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม ซึ่งผู้มีอาชีพรับราชการนั้นมีระดับความเพียงพอจากการออมเพ่ือเตรียม
เกษียณสูงกว่าผู้มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน (อรุณี นุสิทธิ์ และคณะ, 2557) นอกจากนี้ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของ
พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ือยกเลิกกองทุน หาก
ยกเลิกไปจะท าให้การวางแผนการออมเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนส าคัญมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพ่ือเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือเป็นแนวทางและให้ข้อเสนอแนะในการสร้าง
แรงจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการออมเพ่ือวัยสูงอายุ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพ่ือเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณด้านผลตอบแทน ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านทัศนคติ รวมทั้งพฤติกรรมออม คือ จ านวนออมของของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพ่ือเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาครั้งนี้มีแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบการศึกษา ดังนี้ 
 ทฤษฎีวัฎจักรชีวิต  
 ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต (The Life-cycle theory of consumption) เป็นแนวคิดที่พิจารณา
ว่า บุคคล (Economic Agent) เป็นหน่วยเศรษฐกิจหน่วยหนึ่งที่มีความเป็นเหตุเป็นผล (Rationality) อยู่เสมอ 
โดยค านึงถึงอรรถประโยชน์สูงสุด (Maximized Utility) ภายใต้งบประมาณจ ากัด (The Budget Constrain) 
เพ่ือให้ชีวิตมีความมั่งคั่ง ซึ่งการออมระหว่างวัยท างานเกิดขึ้น เพราะต้องการหลีกเลี่ยงการลดลงของมาตรฐานใน
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การด าเนินชีวิต แต่ละคนจึงออมในช่วงที่มีรายได้สูงสุดและไม่ออมในขณะเกษียณ โดยจะน าเงินออมรวมทั้ง
สินทรัพย์ที่ เก็บสะสมไว้มาใช้จ่ายในช่วงเวลาเกษียณ ส่งผลให้สินทรัพย์เหล่านั้นลดลง  (Modigliani and 
Brumberg, 1954; Ando and Modigliani, 1963)  
 การออมของบุคคลนอกจากขึ้นอยู่กับการวางแผนบริหารจัดการทางการเงินของแต่ละคนแล้ว แรงจูงใจ
หรือวัตถุประสงค์ในการออมยังมีส่วนส าคัญท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการออมเกิดขึ้นได้เช่นกัน โดยแรงจูงใจในการ
ออม (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2551) ได้แก่ 
 1.  การออมเพ่ือเป็นการสะสมมรดก (Bequest Saving) 
 2.  การออมเพ่ือเหตุผลอื่น ๆ เช่น ต้องการใช้จ่ายเงินออมเพ่ือการศึกษา หรือลงทุนกิจการส่วนตัว 
 3. การออมเพ่ือป้องกันความไม่แน่นอน (Precautionary Saving) เป็นการส ารองเงินเพ่ือความไม่
ประมาทในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การลดลงของรายได้ หรือมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน การออม
เพ่ือวัยสูงอายุ (Retirement Saving) จึงถือเป็นการออมเพ่ือป้องกันความไม่แน่นอน  
 4.  การออมเพ่ือสะสมทุนและผลประโยชน์ตอบแทน เป็นการออมผ่านสินทรัพย์คงทน (Durable 
Goods)   
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออม 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพ่ือเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ  แต่
อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงวัยสูงอายุ ความจ าเป็นในชีวิตของผู้สูงวัยที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินชีวิตแตกต่างกันด้วย โดยปัจจัยที่มีผลต่อการออมนั้นมักเริ่มตั้งแต่บุคคลนั้นๆ ยังท างานประกอบ
อาชีพอยู่ เช่น เงินเดือน ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ความรู้ทางการเงิน การยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน เป็น
ต้น (วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และธนภรณ์ เนื่องพลี, 2561) ส าหรับการศึกษานี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในวัยเกษียณ ได้แก่ 
 1. ปัจจัยด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการออม คือ สิ่งดึงดูดใจที่ช่วยให้ผู้ออมตัดสินใจออม ยิ่ง
ผลตอบแทนสูง ปริมาณการออมย่อมจะสูงตามไปด้วย เพราะหากผลตอบแทนที่ได้รับ เช่น อัตราดอกเบี้ยสูง บุคคล
ก็จะน าเงินไปออมเพ่ิมข้ึน 
 2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการออมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เช่น ราคาสินค้าและบริการ 
ภาวะเงินเฟ้อ เป็นต้น ซึ่งหากราคาสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น บุคคลย่อมต้องใช้เงินในการบริโภคสินค้าเพ่ิมข้ึน และอาจจะท า
ให้การออมลดลง  
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 3. ปัจจัยด้านทัศนคติการออม คือ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงแก่ผู้ออม อาจกล่าวได้ว่า ถ้าผู้ออมมี
ทัศนคติในการออมเชิงบวก การออมของคนนั้นจะเพ่ิมขึ้น แต่ในขณะเดียวกันถ้าผู้ออมมีทัศนคติในการออมเชิงลบ 
การออมของเขาจะลดลง 
 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 
144 คน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร  Taro Yamane (1973) ที่ความเชื่อมั่นที่             
ร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 106 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) แบบ Enter 
 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย พบว่า  
 1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพ่ือเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณด้านผลตอบแทน ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านทัศนคติ รวมทั้งพฤติกรรมออม คือ จ านวนออมของของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบข้อมูลดังนี้ 
 
 

พฤติกรรมการออม 

(จ านวนเงินออม) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออม 
- ด้านผลตอบแทน 
- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านทัศนคติ 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการออม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออม 
ด้านผลตอบแทน 

�̅� S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

ล าดับ 

1. อัตราดอกเบี้ย 4.12 0.77 มาก 1 
2. อัตราการจ่ายเงินปันผล 4.08 0.78 มาก 2 
3. ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทน 4.04 0.83 มาก 3 
4. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการออม เช่น 
การลดหย่อนภาษี  

4.12 0.80 มาก 1 

รวม 4.11  มาก  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออม 

ด้านเศรษฐกิจ 
�̅� S.D. ระดับ

ความส าคัญ 
ล าดับ 

1. อัตราเงินเฟ้อ 3.80 0.82 มาก 3 
2. อัตราภาษีเงินได้ 3.86 0.83 มาก 2 
3. ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 3.88 0.85 มาก 1 
4. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3.67 0.85 มาก 4 
รวม  3.81  มาก  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออม 
ด้านทัศนคติ 

�̅� S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

ล าดับ 

1. การออมเป็นการเพ่ิมความมั่งคั่งให้กับ
ตัวเอง 

4.33 0.77 มาก 3 

2. การออมเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน 

4.45 0.77 มาก 1 

3. การออมเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเกษียณอายุ 

4.39 0.79 มาก 2 

รวม 4.40  มาก  
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการออม ด้านผลตอบแทนโดยรวม มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก (�̅� 
= 4.11) ซึ่งทุกข้อมีความส าคัญในระดับมาก ตามล าดับดังนี้ คือ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการออม เช่น การ

ลดหย่อนภาษี (�̅� = 4.12) และอัตราดอกเบี้ย (�̅� = 4.12) รองลงมาคือ อัตราการจ่ายเงินปันผล (�̅� = 4.08) 

 ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการออม ด้านเศรษฐกิจโดยรวม มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.81) ซึ่งทุก

ข้อมีความส าคัญในระดับมาก ตามล าดับดังนี้ คือ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ (�̅� = 3.88) รองลงมาคือ อัตราภาษี

เงินได้ (�̅� = 3.86) และอัตราเงินเฟ้อ (�̅� = 3.86)  

 นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการออม ด้านทัศนคติโดยรวม มีความส าคัญอยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.40) ซึ่ง
ทุกข้อมีความส าคัญในระดับมาก ตามล าดับดังนี้ คือ การออมเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน 

(�̅� = 4.45) รองลงมาคือ การออมเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณอายุ (�̅� = 4.39) และการออม

เป็นการเพ่ิมความม่ังคั่งให้กับตัวเอง (�̅� = 4.33) 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการออม คือ จ านวนเงินออมเฉลี่ยต่อปี 

จ านวนเงินออมเฉลี่ยต่อปี จ านวน (n = 106) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1,000 บาท 35 33.02 
1,001 – 3,000 บาท 52 49.06 
3,001 – 5,000 บาท 12 11.32 
5,001 บาทขึ้นไป 7 6.60 

  
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนเงินออมเฉลี่ยต่อปี 1,001–3,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 49.06 รองลงมาคือ จ านวนออมเฉลี่ยต่อปีต่ ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.02 และจ านวนออมเฉลี่ยต่อ
ปี 3,001–5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.32 ตามล าดับ 
 2. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพ่ือเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ และใช้การเลือกตัวแปรอิสระด้วยวิธี 
Enter ซึ่งใส่ตัวแปรอิสระจ านวน 3 ตัวแปร เพ่ือพิจารณาว่าจะสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้
ร้อยละเท่าใด และมีตัวแปรใดบ้างที่ส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญ พบข้อมูลดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) แบบ Enter 

ตัวแปร (จ านวนเงินออมเฉลี่ยต่อปี) B Std. 
Error 

Beta t Sig. 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออมด้านผลตอบแทน .152 .168 .125 .908 .366 
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมด้านเศรษฐกิจ -.203 .130 -.181 -1.559 .122 
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมด้านทัศนคติ .061 .154 .048 .034 .694 

Multiple R = .169a  R Square = .029  Adjusted R Square = .000  Std. Error = .860 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการออมด้านผลตอบแทน ด้านเศรษฐกิจ และด้านทัศนคติ ไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมการออม คือ จ านวนการออม นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) 
เท่ากับ 0.169 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ 0.029 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแล้ว 
(Adjusted R Square) เท่ากับ 0.000 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Standard Error) 
เท่ากับ 0.860 
 แสดงว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการออมด้านผลตอบแทน ด้านเศรษฐกิจ และด้านทัศนคติ ไม่สามารถท านาย
พฤติกรรมการออม คือ จ านวนการออมของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามได้ นั่นคือ พฤติกรรมการออมคือ จ านวนออมเฉลี่ยต่อปีของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีผลต่อการออมด้านผลตอบแทน ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
ทัศนคต ิ
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามส่วนใหญ่มีจ านวนออมเฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 3,000 บาท ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการออมด้านผลตอบแทนคือ 
อัตราดอกเบี้ยและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการออม เช่น การลดหย่อนภาษี ปัจจัยที่มีผลต่อการออมด้าน
เศรษฐกิจคือ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และปัจจัยที่มีผลต่อการออมด้านทัศนคติคือ การออมเป็นการเตรียม
ความพร้อมส าหรับใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน 
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 แต่อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า จ านวนออมของพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีผลต่อการออมด้านผลตอบแทน ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านทัศนคติ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการออมโดย
มีความต้องการเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น โดยยังไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับการออมเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับวัยเกษียณ อีกทั้งยังพิจารณาว่า การออมของตนเองนั้นเป็นการ
ออมเพ่ือป้องกันความผันผวนทางเศรษฐกิจ ต้องการผลประโยชน์ในการออมจากอัตราดอกเบี้ยและสิทธิประโยชน์ 
เช่น การลดหย่อนภาษีเพียงเท่านั้น  
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมช่องทางการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน และการออมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับวัยเกษียณให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน นอกจากนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนแต่ละคนต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมทางการเงินส าหรับวัยเกษียณ โดย
ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการออมและเพ่ิมความรู้ในการบริหารจัดการการเงินของตนเอง 
 
ข้อจ ากัด 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม และศึกษาเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อการออมด้านผลตอบแทน ด้านเศรษฐกิจ และด้านทัศนคติ จึงยังขาด
การศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เช่น เพศ รายได้ และอายุ) ความรู้ทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเช่นกัน  
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แนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในหลักทรัพย์ของไทย 
The Concept of Return and Rate of Risk In Securities of Thailand 

 
อารยา อึงไพบูลย์กิจ1 และวรดิศ ธนภัทร2 

Araya Uengpaiboonkit and Voradit Thanapatra 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในหลักทรัพย์ของไทย จาก

การศึกษาของนักวิชาการและนักวิจัยที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือถึงศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ และเพ่ือศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพย์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
ลงทุน โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า ทฤษฎีที่นิยมน ามาใช้ในการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความ
เสี่ยงคือ ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) และความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง พบว่ามี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวก หากหลักทรัพย์มีอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงความเสี่ยงก็จะสูงตามไปด้วย 
 

ค าส าคัญ : อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง หลักทรัพย์ 
 
Abstract 
 This article was to study the concept of rate of return and risk in Securities of Thailand. 
The aims to study the concept of rate of return and risk of Securities, and to study the relationship 
between rate of return and risk. Methodology by documentary research. Findings showed the 
theories used most in to study was Capital Asset Pricing Model (CAPM). The relationship between 
rate of return and risk finding was positively correlated, if the Securities have an expected return, 
the risk is high. 
 

Keywords : Rate of Return, Risk, Security 
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บทน า 
ในการระดมเงินทุนของภาคธุรกิจและภาครัฐบาลเพ่ือน าเงินไปใช้ในการขยายและด าเนินกิจการ

นอกเหนือจากการกู้ยืมโดยตรงจากสถาบันการเงินแล้วช่องทางการระดมเงินทุนที่ส าคัญที่สุดช่องทางหนึ่ง ก็คือ 
ตลาดทุน (Capital Market) โดยผ่านทางการออกตราสารทางการเงินต่างๆ ในตลาดแรก (Primary Market) หุ้น
สามัญ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ์ พันธบัตรรัฐบาล หน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ เป็นต้น และมีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) ท าหน้าที่เป็นตลาดรอง (Secondary Market) เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ การระดมเงินทุนผ่านตลาดทุนนี้เกิดจากความต้องการของทั้งผู้ต้องการ
เงินทุนหรือบริษัทต่างๆ และในส่วนของผู้ลงทุนนักลงทุนเลือกที่จะลงทุนก็เพราะต้องการดอกผลจากเงินทุนของตน
ซึ่งก็คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งถือเป็นทางเลือกท่ีดีกว่าการปล่อยให้เงินทุนของตนมีมูลค่าลดลงตามหลักการ
ของมูลค่าของเงินตามเวลา (Time Value of Money) อันเกิดจากแรงกดดันจากปัจจัยที่ส าคัญหลายประการ เช่น 
เงินเฟ้อ ค่าเสียโอกาส ความเสี่ยง เป็นต้น การลงทุนในตลาดทุนจึงเป็นทางเลือกที่ส าคัญทางหนึ่งส าหรับความ
ต้องการการออมเงินและลงทุนของนักลงทุน (สันติชัย น้อยสกุล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ , 2556) อย่างไรก็
ตามการลงทุนทุกชนิดย่อมมีความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยงจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับผลตอบแทน 
กล่าวคือ หลักทรัพย์ใดที่ให้ผลตอบแทนที่ต้องการในระดับสูงก็จะมีระดับความเสี่ยงที่สูงเช่นเดียวกัน ในทางตรงกัน
ข้าม หลักทรัพย์ใดที่ให้ผลตอบแทนที่ต่ าก็จะมีความเสี่ยงในระดับต่ า ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์นัก
ลงทุนจะลงทุนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่เท่ากันหรือในระดับผลตอบแทนที่เท่ากันแต่ระดับ
ความเสี่ยงต่ ากว่าโดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอความรู้จากการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ และศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจาก
การลงทุนในหลักทรัพยข์องไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อถึงศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์  
 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพย์ 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
การศึกษาแนวคิดอัตราผลตอบแทนและความเสียงของหลักทรัพย์ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถให้

ความหมายหรือค าจ ากัดความของค าต่างๆ ได้ดังนี้ 
อัตราผลตอบแทน (Rate of Return) หมายถึง อัตราผลก าไรที่ได้รับจากการลงทุนในหุ้นสามัญในรูปของ

เงินปันผล (Dividend) และก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหุ้นสามัญ (Capital gain or loss) 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นมีค่าต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนที่นัก

ลงทุนคาดหวังว่าจะได้รับจากการลงทุนอันเกิดมาจากความไม่แน่นอนที่เป็นระบบ (Systematic Risk) และความ
ไม่แน่นอนที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) 

หลักทรัพย์ (Security) หมายถึง ตราสารหรือเอกสารการแสดงสิทธิ์ในหนี้หรือทรัพย์สินที่มีการซื้อขายกัน 
เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ พันธบัตร และตั๋วเงิน เป็นต้น 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง เพื่อ
น ามาใช้ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ 
ทฤษฎีที่น ามาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎี

การค านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ทฤษฎีการค านวณความเสี่ยงจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ และทฤษฎีตัวแบบการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) ซึ่งมีรายละเอียดของทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา 
(ภากร ลีรุ่งเรืองพันธุ์ และสิริวรรณ โฉมจ ารูญ, 2553) ดังนี้ 

 1.1 การค านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ผลตอบแทนของการลงทุนในหลก
ทรัพย์ใดๆ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ 

  1. กระแสเงินสดหรือรายได้ที่นักลงุทนได้รับระหว่างช่วงระยะเวลาการลงทุน โดยอาจอยู่ในรูป
ของเงินปันผล (Dividend Yield) หรือดอกเบี้ยที่ผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ 

  2. ก าไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain/Loss) หมายถึง ส่วนเกินหรือส่วน
ขาดเมื่อน าราคาขายมาเปรียบเทียบกับราคาซื้อหรือเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง  ของราคาของหลักทรัพย์ ดังนั้น 
ผลตอบแทนรวม (Total Return) ของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งคือผลรวมของผลตอบแทนจากกระแสเงินสด
ระหว่างงวดกกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์นั้น 

 1.2 การวัดความเสี่ยงจากการลงทุนในหลกทรัพย์ ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ก็คือ
โอกาสทที่นักลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามความคาดหวังไว้ ความเสี่ยงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรจะต้อง
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พิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเพราะว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนจะต้องการ
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพ่ือเป็นส่วนชดเชย ความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

  1. ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกดจากปัจจัยที่บริษัทไม่สามารถ
ควบคุมได้ ส่งผลกระทบต่อทุกหลักทรัพย์ในตลาด ความเสี่ยงชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นจะท าให้ราคาหลักทรัพย์โดยทั่วไป
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันและในแต่ละธุรกิจ จะไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงนี้ีได้ โดยความเสี่ยงที่เกิดข้ึนมี
ดังนี้ 

   1.1 ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ของผู้ลงทุนโดยส่วนรวมต่อการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของอุปสงค์และอุปทาน วงจรธุรกิจ หรือ อัตราแลกเปลี่ยน 

  1.2 ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิด
จากเปลี่ยนแปลงระดับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งท าให้ราคาตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนในทิศทางตรงกันข้าม 

   1.3 ความเสี่ยงจากอ านาจซื้อหรือความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ (Purchasing Power Risk or 
Inflation Risk) คือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้าทั่วไปซึ่งท าให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
ลดลง 

   2. ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในบริษัท
ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเท่านั้น โดยความเสี่ยงประเภทนี้ ได้แก่  

   2.1 ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากความผันแปรของก าไรของ
บริษัท อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

   2.2 ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากความผันแปรของก าไร
ของบริษัท เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท 

   2.3 ความเสี่ยงดด้านอุตสาหกรรม ( Industry Risk) คือความเสี่ ยงที่ม่ีผลท าให้ อัตรา
ผลตอบแทนของนักธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันเปลี่ยนแปลงการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ช่วยลดความ
เสี่ยงรวมของหลักทรัพย์ลง โดยยิ่งลงทุนในหลักทรัพย์มากขึ้น ความเสี่ยงรวมของกลุ่มหลักทรัพย์ซึ่งวัดโดยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานจะลดลงเป็นล าดับ หากมีการกระจายการลงทุนที่ด่ีแล้วความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ของกลุ่ม
หลักทรัพย์ คือ ความเสี่ยงที่เป็นระบบเท่านั้น 

 1.3 ทฤษฎีตัวแบบการตั้งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM) อธิบายว่า 
บนพ้ืนฐานที่นักลงทุนมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk averse investors) จะมีจุดสมดุล (Equilibrium) 
ระหว่างความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดที่มีดุลย
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ภาพการลงทุนในหลักทรัพย์จะต้องให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เป็นระบบ ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงที่เป็นระบบสูง 
ผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังจากหลักทรัพย์ชนิดนั้นจะสูงตามไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนที่คาดหวัง
และความเสี่ยงที่เป็นระบบและมูลค่าของหลักทรัพย์แสดงในรูปของแบบจ าลอง Capital asset pricing model 
(CAPM) ซึ่งพัฒนาแบบจ าลองโดย William Sharpe ในช่วงปี ค.ศ. 1960s และมีอิทธิพลตต่อการลงทุนนับแต่นั้นเป็น
ต้นมา โดยหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจคือ ถ้าอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังว่าจะได้รับจากหลักทรัพย์มีค่าน้อย
กว่าอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในตลาด นักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์นั้น เพราะว่าอัตราผลตอบแทน
ที่ได้รับจริงสามารถชดเชยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนทที่ผู้ลงทุน
คาดหวังจะได้รับจากหลักทรัพย์มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในตลาด นักลงทุนไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์
นั้น เพาะว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจริงนั้นไม่สามารถชิดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์นั้นได้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิจัยหรือนักวิชาการที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความ
เสี่ยงของหลักทรัพย์โดยเฉพาะการศึกษาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงแนวคิดเก่ียวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่นักวิจัยหรือนักวิชาการศึกษา 

นักวิจัย/นักวิชาการ CAPM 
ภากร ลีรุ่งเรืองพันธุ์ และสิริวรรณ โฉมจ ารูญ (2553)  
ธีระ ลัมประเสริฐ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555)  
อนุธิดา มาสะอาด และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555)  
สันติชัย น้อยสกุล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556)  
ทัศรัตน์ เขียวเขว้า (2556)  
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556)  
นิรุติ ไล้รักษา และคณะ (2558)  
Louis et al. (2004)  
 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักวิจัยหรือนักวิชาการส่วนใหญ่น าแนวคิดเกี่ยวกับ CAPM มาใช้ในการศึกษาอัตรา

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ ซึ่งรูปแบบการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) เป็นรูปแบบแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์กับความเสี่ยงที่เป็นระบบของสินทรัพย์ ซึ่งความ
เสี่ยงที่เป็นระบบคือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถขจัดให้หมดไปได้ด้วยการกระจายการลงทุนที่ดีหรือความเสี่ยงที่ไม่
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สามารถกระจายได้ (Nondiversified Risk) ซึ่งค่าเบต้าในแบบจ าลอง CAPM มีเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นระบบ โดย
ไม่มีความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบหรือความเสี่ยงเฉพาะตัว (Stand Alone Risk) ของหลักทรัพย์นั้น เนื่องจากใน
รูปแบบ CAPM ได้ตั้งสมมติฐานว่า นักลงทุนขจัดความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบออกไปได้หมดจากการกระจายความ
เสี่ยงจากการลงทุน เมื่อความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบถูกขจัดออกไปก็เหลือเพียงความเสี่ยงที่เป็นระบบ ที่มีผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงิน กล่าวได้ว่ารูปแบบ CAPM สามารถก าหนดดุลยภาพของผลตอบแทนที่จะ
ได้รับจากการถือครองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เท่ากับ อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ ไม่มีความเสี่ยงบวกกับอัตรา
ผลตอบแทนส่วนเพ่ิมจากการถือครองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง การเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนเพ่ือการ
ตัดสินใจลงทุน มีรายละเอียดดังนี้ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ แสดงว่า 
หลักทรัพย์มีราคาที่สูงกว่าระดับราคาที่เหมาะสม (Overvalue) ควรขายหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ
น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ แสดงว่า หลักทรัพย์มีราคาที่ต่ ากว่าระดับราคาที่เหมาะสม 
(Undervalue) ควรเลือกลงทุนหรือซื้อหลักทรัพย์ 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของหลักทรัพย์ที่ศึกษาในไทย นักวิจัยหรือนักวิชาการส่วนใหญ่น าทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) มาใช้ใน
การศึกษา 

2. ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพย์ 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในการศึกษาได้น าทฤษฎีแบบจ าลอง CAPM 

(Capital Asset Pricing Model) ซึ่งเป็นแบบจ าาลองที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์เทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ทฤษฎีนี้ท าให้นักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนได้เหมาะสมตาม
ระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ รูปแบบ (ทัศรัตน์ เขียวเขว้า , 2556) นอกจากนี้รูปแบบCAPM มี
ความสัมพันธ์ กันกับเส้นหลักทรัพย์ในตลาด (เส้น SML) ซึ่งเป็นเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงเพ่ือใช้ใน
การพิจารณาเลือกหลักทรัพย์ที่เหมาะสมลงทุนหรือไม่ (สันติชัย น้อยสกุล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, 2556) 
จากการศึกษายังพบแนวคิดและทฤษฎีที่มีความเก่ียงข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง 
สามารถจ าแนกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. ทฤษฎีความเสี่ยงจากการลงทุน 
ความเสี่ยงทางธุรกิจ คือความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจโดยจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะ

ได้รับของการลงทุนในธุรกิจนั้นผันผวนไปจากที่คาดการณ์หรือพยากรณ์ไว้ ดังนั้น หากธุรกิจใดก็ตามที่มีความเสี่ยง
มากก็จะท าให้ธุรกิจเหล่านั้นมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้ไม่แน่นอน ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจต่างๆ 
โดยตรง เพราะจะท าให้ผลตอบแทนหรือก าไรที่ต้องการเกิดความไม่แน่นอนขึ้น “เมื่อความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนยิ่ง
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สูง” เรามักมองกันในแง่เดียวว่าการลงทุนใดมีความเสี่ยงสูง จะส่งผลให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่เราก็คงจะ
มองข้ามไปไม่ได้เลยทีเดียวว่า การที่มีความเสี่ยงสูงนั้นจะท าให้เกิดโอกาสในการขาดทุนสูงเช่นเดียวกัน (กิตติพันธ์ 
คงสวัสดิ์เกียรติ, 2556)  

2. ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน 
ระดับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ ย่อมมีความสันพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

กับระดับความเสี่ยง เพราะผู้ลงทุนพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแต่ต้องการอัตราผลตอบแทนสูง ถ้าต้องการให้ผู้ลง
ทันแบกรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นหลักทรัพย์ก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น มิฉะนั้นผู้ลงทุนก็จะไม่สนใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์นั้น (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน, 2555) 

3. เส้นตลาดหลักทรัพย์ (SML) และแบบจ าลองในการก าหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) 
แนวคิดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการหา

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของกลุ่มหลักทรัพย์ ณ ระดับความเสี่ยงที่ก าหนด ส าหรับกลุ่มหลักทรัพย์เดี่ยวได้ ดังนั้น 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง [E(ri)] และความเสี่ยงที่วัดโดยใช้ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่าง

หลักทรัพย์เดี่ยวและกลุ่มหลักทรัพย์ตลาด (iM) โดยจะได้เส้นตรงแสดงถึงความสัมพันธ์นี้ ซึ่งเรียกว่า เส้นตลาด
หลักทรัพย์ (Security Market Line) หรือเส้น SML ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่ได้จาก
การปรับปรุงเส้น SML จะถูกเรียกใหม่ว่า แบบจ าลองในการก าหนดราคาหลักทรัพย์ หรือ Capital Asset Pricing 
Model (CAPM) ซึ่งเป็นสมการที่แสดงหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการกับค่าเบต้า ซึ่งเป็น
มาตรชี้วัดความเสี่ยงที่เป็นระบบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในดุลยภาพอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง จะเท่ากับ อัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง บวกด้วยผลคูณ
ระหว่างส่วนชดเชยความเสี่ยงตลาดและค่าเบต้าของหลักทรัพย์นั้น (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน, 2552) 

จากความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสียงโดยการน าทฤษฎีแบบจ าลอง CAPM มาใช้ใน
การศึกษาทฤษฎีนี้ท าให้นักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนได้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ 
รูปแบบ CAPM จึงสามารถใช้ก าหนดดุลยภาพของผลตอบแทนที่จะได้รับจากการถือครองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
ซึ่งเท่ากับอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงบวกกับอัตราผลตอบแทนส่วนเพ่ิมจากการถือครองสินทรัพย์
ที่มีความเสี่ยง นอกจากนี้รูปแบบCAPM มีความสัมพันธ์ กันกับเส้นหลักทรัพย์ในตลาด (เส้น SML) ซึ่งเป็นเส้น
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงจากการวัดโดย Beta กับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการของหลักทรัพย์ตัวใดตัว
หนึ่ง เพ่ือใช้ในการพิจารณาเลือกหลักทรัพย์ที่เหมาะสมลงทุนหรือไม่ (สันติชัย น้อยสกุล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์
เกียรติ, 2556) สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ได้ศึกษางานวิจัย การวิเคราะห์อัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพย์ กลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยใช้แบบจ าลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ 
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(CAPM) การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์การลงทุนหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวด
วัสดุก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้รูปแบบจ าลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์หมวดวัสดุก่อสร้าง และเพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่ ม
อสังหาริมทรัพย์หมวดวัสดุก่อสร้างกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เพ่ือเป็นแนวทางศึกษาในการตัดสินใจลงทุน จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน (หุ้น
สามัญ) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวัสดุก่อสร้างจ านวน 18 
ห ลั กท รั พย์ ไ ด้ แ ก่  CCP, DCC, DCON, DRT, GEN, KWH, Q-CON, RCI, SCC, SCCC, SCP, SUPER, TASCO, 
TCMC, TGCI, TPIPL, UMI และ VNG โดยมีระยะเวลาการศึกษาอยู่ในระหว่างช่วงวันที่ 1 มกราคม 25553 จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วันท าการ และใช้ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินคลังรัฐบาลอายุ 6 
เดือน เป็นตัวแทนของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง ผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์กลุ่มวัสดุ
ก่อสร้างที่อัตราผลตอบแทนที่ต้องการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมี 5 หลักทรัพย์ เรียงตามล าดับคือ GEN, 
TASCO, TPIPL, KWH และ SCC ซึ่งเป็นลักทรัพย์ในกลุ่ม Overvalued หลักทรัพย์กลุ่มวัสดุก่อสร้างที่อัตรา
ผลตอบแทนที่ต้องการต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมี 13 หลักทรัพย์ เรียงตามล าดับคือ SCP, Q-CON, 
DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ  DCC ซึ่ ง เ ป็ นหลั กท รั พย์ ใ น กลุ่ ม 
Undervalued เช่นเดียวกับงานวิจัยของธีระ ลัมประเสริฐ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ได้ศึกษาการ
วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้ตัว
แบบจ าลองการก าหนดราคาหลักทรัพย์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาอัตราผลตอบแทนและความ
เสี่ยง ของหลักทรัพย์ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค จ านวน 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ PTT - บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) BANPU – บริษัทบ้านปู จ ากัด (มหาชน) IRPC – บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ESSO - บริษัท เอส
โซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ TOP – บริษัทไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์เท่ากบร้อยละ 2.558 ต่อเดือน อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ PPT 
เท่ากับร้อยละ 2.215 ต่อเดือน อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ BANPU เท่ากับร้อยละ -0.552 ต่อเดือน อัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ IRPC เท่ากับร้อยละ -0.342 ต่อเดือน อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ESSO เท่ากับ
ร้อยละ 3.224 ต่อเดือน อัตราร้อยละ 3.224 ต่อเดือน อัตรา ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ TOP เท่ากับร้อยละ 
2.217 ต่อเดือน ค่าเบต้าของ หลักทรัพย์ทั้ง 5 มีค่ามากกว่า1 และเมื่อค านวณหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังตาม 
แบบจ าลอง CAPM พบว่ามีหลักทรัพย์ เพียง 1 หลักทรัพย์เท่านั้นที่มีราคาตลาดต่ ากว่า ความเป็นจริง 
(Undervalued) คือ ESSO ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่นักลงทุนสามารถลงทุน ได้นอกนั้นเป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาตลาดสูง
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กว่าความเป็นจริง (Overvalued) ได้แก่ PTT, BANPU, IRPC และTOP ซึ่งนักลงทุนควรหลีกเลี่ยงที่จะซื้อหรือถือ
ครอง หลักทรัพย์ และ อนุธิดา มาสะอาด และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ได้ศึกษาการวิเคราะห์อัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์  กลุ่มธุรกิจบริการโดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ 
(CAPM) เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจ
บริการ และเพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจบริการกับอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพ่ือเป็นแนวทางศึกษาในการตัดสินใจลงทุน 
จ านวน 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ ากัด (มหาชน) บริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์จ ากัด 
(มหาชน) ระหว่างช่วงวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ผลการศึกษา พบว่าหลักทรัพย์ 
BIGC MAKRO ROBINS CPALL และ HMPRO มีค่าสัมประสิทธ์เบต้าน้อยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 มีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวก หลักทรัพย์ดังกล่าวมีความเสี่ยงน้อยกว่าตลาด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ
อัตราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนที่น้อยกว่าโดยมีอัตราผลตอบแทนที่ต้องการน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับ นักลงทุนจึงควรตัดสินใจลงทุนหรือซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ 

แต่ยังคงมีผลการวิจัยที่มีความขัดแย้งกับงานวิจัยส่วนใหญ่ เช่น งานวิจัยของ Louis et al. (2004) ได้ท า
วิจัยเรื่อง Value and Growth Investment ได้ท าการศึกษาและสรุปงานวิจัยที่อธิบายสมรรถนะของหลักทรัพย์
โดยพิจารณาจากผลตอบแทนและความเสี่ยง ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าหลักทรัพย์ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าการ
มุ่งเน้นเติบโต หากผู้ลงทุนท าการลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดเล็กจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ที่
มีขนาดใหญ่กว่า ข้อดีของการลงทุนแบบเน้นมูลค่านิยมลดลงในช่วงปี 1990 การลงทุนแบบส่วนต่างก าไรจากราคา
ขายมีมากข้ึนและท าให้ผู้ลงทุนแบบเน้นมูลค่าได้รับผลกระทบ และบริษัทก็มุ่งเน้นการเติบโตเพ่ือให้ราคาหลักทรัพย์
สูงขึ้นด้วยการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีมากกว่าท าก าาไรให้บริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามตรรกะของเศรษฐศาสตร์ท าให้
การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เป็นไปได้ยาก การขึ้นและลงอย่างรวดเร็วของราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เน้น
เติบโตกลับถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่ าการลงทุน แต่ในกลุ่มหลักทรัพย์เน้นมูลค่าก็ไม่ได้ความเสี่ยงมากไปกว่าทรัพย์
เน้นเติบโตที่มองจากพ้ืนฐานของตัวบ่งชี้ต่างๆ 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของนักวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น 
สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ได้ว่าอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์กันในทางบวก คือ หลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทน
สูงหลักทรัพย์นั้นก็จะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. เป็นการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์

เพ่ือศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง 
2. เป็นวิธีการวิจัยแบบการวิจัยเอกสาร โดยใช้บทความในวารสารต่างๆ แหล่งที่มาของบทความจาก

ฐานข้อมูล EBSCO Emerald ProQuest และฐานข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ทาง Internet แล้วน าข้อมูลเหล่านี้มา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ Content Analysis 
 
ผลการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจึงสามารถพบได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของหลักทรัพย์ที่ศึกษาในประเทศไทย นักวิจัยหรือนักวิชาการส่วนใหญ่น าทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) 
มาใช้ในการศึกษา และเมื่อน าทฤษฎี CAPM มาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กันในบวก หมายถึง หลักทรัพย์ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนสูงหลัพทรัพย์นั้นจะมีความเสี่ยงสูง และหากหลักทรัพย์ใดมีอัตราผลตอบแทนต่ า หลักทรัพย์ชนิดนั้นก็
จะมีความเสี่ยงต่ าไปด้วย 
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การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและการเสริมสร้างพฤติกรรม 
การอนุรักษ์ธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนและการจัด

กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ 
The resolution of learning achievement focusing on natural environmentment to 

promote the nature conservation behavior of grade 5 students by using the 
packages of cooperative learning activity  

 
ณิชนันท์ ไพเกาะ1  และพระอุดมธีรคุณ2 

Nichanan Paiko and Phraudomtheerakun 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน (3) เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน (4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มตัวอย่าง
คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรม เรื่อง การ
อนุรักษ์ธรรมชาติ (2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (4) แบบประเมินพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ (5) แบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์
ข้อมูล ค านวณค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า  
(1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
                                                             
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาประชาบดีเถรีวิทยาลยั มหาวิทยามหามกฏุราชวิทยาลยั  โทร 064 862 0236 
2 ผู้อ านวยการมหาประชาบดีเถรีวิทยาลยั มหาวิทยามหามกฏุราชวิทยาลยั โทร 081 264 2980 
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ระดับ .01 (4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมและการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบร่วมมือ ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : การอนุรักษ์ธรรมชาติ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ชุดกิจกรรม 
 
Abstract 
The purposes of this study were to 1) compare the fifth grade students’ learning achievement 
focusing on natural environment to promote the nature conservation behavior, 70.00% of 
students; 2) compare the fifth grade student’s learning achievements before and after learning 
course; 3) compare the fifth grade students’ nature conservation behavior before and after 
learning course; 4) investigate the fifth grade students’ satisfaction by using the packages of 
cooperative learning activity. The samples of this study consists of 15 students of Prathomsuksa 
5 at Bankaopodang School NakhonRatchasima Primary Education Service Area Office 3) academic 
year 2018. The instruments used in this study were 1) six packages of learning lesson on nature 
conservation; 2) six lesson plans; 3) the multiple choice tests4) the questionnaires. The statistics 
used for data analysis were mean ( X ) , standard deviation (S.D.), and percentage and depend 
samples t-test. The results of this study revealed that:  
1) The mean of achievement score of students in natural environment was 70% and the standard 
deviation was .01. 2) The students’ learning achievement significantly increased at the .01. 3) The 
standard deviation of students’ nature conservation behavior was significantly higher than 0.1. 4) 
The students’ opinion showed positive attitude towards the packages of cooperative learning 
activities. 
 
Key Word: Nature Conservation Behavior, Learning Achievement, Packages of Cooperative 
Learning Activity 
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บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้
ประเทศต่าง ๆ ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันท่ีสูง ทุกประเทศจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาคนของตนให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพเพ่ือให้สามารถรับมือกับสิ่งท้าทายดังกล่าวได้  ดังนั้นการจัดการศึกษาของทุกประเทศจึงมี
เป้าหมายที่ส าคัญคือคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน เช่นเดียวกับประเทศไทย เพราะการศึกษาที่มีคุณภาพเท่านั้นที่
จะท าให้ประเทศสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ในยุคโลกาภิวัตน์ แต่สภาพปัจจุบันพบว่าคุณภาพการศึกษาของไทย
ยังอยู่ในระดับต่ ามาโดยตลอดและเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขในทุกระดับ ภาวะวิกฤติดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญที่
ทุกภาคส่วนต้องเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ, 2553)   
   ด้วยเหตุที่คุณภาพการศึกษาของไทยอยู่ในระดับต่ ามาโดยตลอดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยมีจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน 5 ประการ 
คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) มีความรู้ ความสามารถในการ
สื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและ
รักการออกก าลังกาย 4) มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 
 ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านมา 
ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2560 พบว่านักเรียนมีคะแนนอยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 65.72) 
ซึ่งถือว่า อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ อีกทั้งนักเรียนขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ 
ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3, 2560) สาเหตุดังกล่าว อาจมาจากตัวครูผู้สอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อประกอบการเรียนรู้ 
เป็นต้น แต่องค์ประกอบที่ส าคัญคือ ตัวครูผู้สอนอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างถ่องแท้  จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  ไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนมากที่สุด เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จุดเด่น จุดด้อยและพร้อมที่จะปรับปรุง
หรือพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดทักษะที่จะน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2553) มี
งานวิจัยที่บ่งชี้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดการเรียนช่วยยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังเช่น นบชุลี ตะกลมทอง (2555) วิจัยพบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 และมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงขึ้น นีรนุช พวงขาว (2558) วิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ศิริวรรณ หล้า
คอม (2557) วิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีพฤติกรมการ
นุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ประวิตร  สุทธิบุญ (2559) วิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยชุดกิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและความตระหนักต อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูงขึ้น 
 ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จึงตระหนักถึงปัญหาและความส าคัญของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักการของการจัดการศึกษา การเรียนรู้อย่างมีความสุข อันจะช่วย
ลดปัญหาพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยค านึงถึงความสมดุลของสมองทั้ง 2 ซีก ให้เอ้ือต่อ
ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน ช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน จึงได้น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการ
เรียนแบบร่วมมือ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยวิธีนี้จะสามารถส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
และผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) รวมไปถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มุ่งให้คนไทยเป็น
คนเก่ง  เป็นคนดีและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข อันเป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
กับเกณฑ์ร้อยละ 70  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน  
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน (โดยการเลือกแบบเจาะจง)  
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความพึงพอใจ  
 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ระยะเวลาในการวิจัย ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย 
  ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของภาคเหนือ 
  ชุดที่ 2 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของภาคกลาง 
  ชุดที่ 3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ชุดที่ 4 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของภาคตะวันออก 
  ชุดที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของภาคตะวันตก 
  ชุดที่ 6 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของภาคใต้ 
 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 6 แผน เวลา 12 ชั่วโมง 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.37 – 0.68 อ านาจจ าแนกระหว่าง 0.30 -0.80 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.88 
 4. แบบประเมินพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ มี
ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง ระหว่าง 0.34 – 87 ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.84 
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 5. แบบวัดความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ มีอ านาจจ าแนกระหว่าง 
ระหว่าง 0.36 – 74 ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.89 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคน 
 2. ประเมินพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุก
คน 
 3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ครบทั้ง 12 แผน  
 4. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)  โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุดเดียวกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคนและใช้แบบวัดความพึงพอใจวัดกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ทุกคน 
 5. ประเมินพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคน 
 6. น าคะแนนที่ได้จากการใช้แบบทดสอบ แบบวัดความพึงพอใจ แบบประเมิน มาตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด แล้วน ามาวิเคราะห์ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยการทดสอบ t-test one sample  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยการทดสอบ t-test (Dependent) 
 3. เปรียบเทียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน โดยการทดสอบ t-test (Dependent) 
 4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยหาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ผลการวิจัย  
ตาราง แสดงคะแนนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนการประเมิน
พฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
 
ที ่

คะแนนการทดสอบ คะแนนประเมนิพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ก่อนเรียน (30) หลังเรียน(30) ก่อนเรียน (60) หลังเรียน (60) 

1 12 29 23 58 
2 10 26 30 50 
3 8 23 24 57 
4 7 24 23 53 
5 9 25 25 56 
6 8 24 30 55 
7 10 25 31 58 
8 7 20 36 54 
9 12 24 30 50 
10 11 23 22 50 
11 6 24 21 48 
12 7 22 25 53 
13 5 20 35 54 
14 8 24 24 55 
15 9 23 30 57 
  129 356 409 808 
% 28.67 79.11 45.44 89.78 

X  8.60 23.73 27.27 53.87 
S.D. 2.10 2.22 4.74 3.18 

  
 นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนร้อยละ 28.67 คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนร้อยละ 
79.11 มีคะแนนจากการประเมินพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติก่อนเรียนร้อยละ 45.44 มีคะแนนหลังเรียนร้อย
ละ 89.78 
 
สรุปผลการวิจัย  
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 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมการ
เรียนแบบร่วมมือ ในระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนนักเรียนกับ
เกณฑ์ ร้อยละ 70 พบว่า นักเรียนมีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยร้อย
ละ 79.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบการใช้
ชุดกิจกรรมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นเหตุให้นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เป็นเพราะว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือและการชุดกิจกรรมเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ที่นักเรียนยังไม่
เคยร่วมกิจกรรมมาก่อน จึงส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นีรนุช พวงขาว (2558) ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับนักเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ต้ังไว้  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ พบว่านักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนพบว่า นักเรียนมีคะแนนจากการ
ทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 8.60 คะแนน และมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 23.73 อาจเป็น
เพราะว่า การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือประกอบการใช้ชุดกิจกรรมที่ครูสร้างขึ้นเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เกิดขึ้นภายในตัวของเด็ก ท าให้เด็กเกิดความปรารถนาที่จะเรียนรู้และความต้องการความส าเร็จ อีกทั้งการใช้ชุด
กิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกภายในกลุ่มมองเห็นคุณค่าของ
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การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดการปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในระหว่างการท างานกลุ่ ม สมาชิก
ทุกคนมีโอกาสคิด ได้พูด แสดงความคิดเห็นและลงมือกระท าอย่างเท่าเทียมกัน นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน ก่อให้เกิด
การกระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ิมขึ้น นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาการเรียนดีขึ้น ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มะลิ จันทร์ศรี 
(2557) ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ผลการเปรียบพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยก่อนเรียนนักเรียนมีผลการประเมินพฤติกรรมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติเฉลี่ยในระดับปานกลาง ( X = 3.03) หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีผลการประเมิน
พฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 4.49) เป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
และการใช้ชุดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติสูงขึ้น อีกทั้งชุดกิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ เนื้อหาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของธรรมชาติ ฝึกให้นักเรียนน าเสนอถึงผลของ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นเหตุให้นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติหลังเรียนสูงกว่ากว่าเรียน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของอภิชาติ แน่นอุดร (2557) ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติสูงขึ้น 
   4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมและ
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นเพราะว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่สร้างขึ้นนั้น มีความเหมาะสมกับระดับชั้น ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ดี ชุดกิจกรรมมีรูปเล่ม
น่าสนใจ เนื้อหาในชุดกิจกรรมอ่านแล้วเข้าใจง่าย อีกทั้งวิธีการเรียนแบบร่วมมือ ท าให้นักเรียนมีความพอใจใน
วิธีการแบ่งกลุ่มในการเรียน วิธีการเรียนรู้ที่เน้นให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน ก่อให้เกิดความสนุกสนานในชั่วโมงเรียน 
นักเรียนมีความภูมิใจและชื่นชมตนเองมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของรัตนาภรณ์ เข็มนาจิตร์  (2550) ที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับสุพรรณี มีภู
เวียง (2550) ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนแบบร่วมมือ  ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอ่การเรียนอยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ควรสร้างชุดกิจกรรมและน าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
ร่วมมือ ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ควรท าการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
ประกอบการเรียนแบบร่วมมือ กับกลุ่มที่เรียนตามแบบอื่น ๆ  
 3. ควรมีการสร้างชุดกิจกรรมในเนื้อหาสาระอ่ืน ๆ ที่นักเรียนเข้าใจยากและควรน าชุดกิกรรมไปใช้
ร่วมกับวิธีการเรียนแบบอื่น เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น 
 
 กิตติกรรมประกาศ 
    การวิจัยครั้งนี้ด้วยดีด้วยความเมตตาของพระอุดุมธีรคุณ ผู้อ านวยการมหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ได้ให้ค าชี้แนะ ช่วยแก้ไขในการวิจัยเป็นอย่างดี ขอขอบคุณดร.นิพล อินนอก  
อาจารย์ผู้สอนวิชาวิจัยการศึกษา ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเป็นอย่างดี พร้อมทั้งชี้ตรวจสอบการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผศ.ดร.ดวงพร ค าหอมกุล ดร.พระครูสุวัฒน์ ธรรมาภรณ์  ผศ.ดร.แม่ชีปัณฑิตาภา 
เนตรน้อย แม่ชีประคอง งามชัยภูมิ และดร.วิเชียร นามการ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ประเมินเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ได้เครื่องมือในการวิจัยที่มีคุณภาพ และขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 
นักเรียนโรงเรียนบ้านเก่าปอแดงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่ให้ความร่วมมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ ท าให้งานวิจัยส าเร็จด้วยดี 
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การคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าตาลมะพร้าว 
กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ าตาลเมืองเพชร บ้านคลองน้ าเชี่ยว จังหวัดเพชรบุรี 

Selection of raw material suppliers for coconut sugar production :  
Case Study Community home  Ban Khlong Nam Chieo, Phetchaburi 

 
วลัยลักษณ์ พิทักษ์พงษ1์ และรัฐยา พรหมหิตาทร 2 

Walailuke Pitakpong and Ratthaya Phromhitathorn 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าตาล
มะพร้าว กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ าตาลเมืองเพชร บ้านคลองน้ าเชี่ยว จังหวัดเพชรบุรี ผู้ศึกษาได้น าทฤษฎี
การวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process ) มาใช้ในการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบที่เหมาะสม  
 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ าตาลเมืองเพชร บ้าน
คลองน้ าเชี่ยว จังหวัดเพชรบุรี และสัมภาษณ์ประธาน รองประธาน และหัวหน้ากลุ่มถึงปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือก
วัตถุดิบ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยในการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบมี 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพ 2) ด้านปริมาณ 3) 
ด้านราคา 4) ด้านบริการ 5) ด้านระยะเวลาการส่งมอบ จากการประเมินสรุปได้ว่า ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม
และหัวหน้ากลุ่ม ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพ มีคะแนนเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ด้านปริมาณ 
คะแนนเท่ากับ 19 เปอร์เซ็นต์ ด้านราคา คะแนนเท่ากับ 18 เปอร์เซ็นต์ ด้านการบริการ คะแนนเท่ากับ 8 
เปอร์เซ็นต์ และล าดับสุดท้าย คือ ด้านระยะเวลาการส่งมอบ คะแนนเท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ น าปัจจัยทั้ง 5 ด้านใช้ใน
การประเมินผู้ขายวัตถุดิบ จ านวน 5 ราย ผลการประเมินคัดเลือกตามล าดับ คือ คุณทวีโชค ได้ คะแนนรวม 39 
เปอร์เซ็นต์ คุณวันเพ็ญ ได้คะแนนรวม 26 เปอร์เซ็นต์ คุณสุชาวดี ได้คะแนนรวม 15 เปอร์เซ็นต์ คุณสุทธิพงษ์ ได้
คะแนนรวม 11 เปอร์เซ็นต์ และคุณสมศักดิ์ ได้คะแนนรวม 9 เปอร์เซ็นต์  
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 หลังจากสรุปผลการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าตาลมะพร้าวรายใหม่ ท าการก าหนดตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของผู้ขายวัตถุดิบ โดยด้านคุณภาพ คือ คุณภาพน้ าตาลใสมีคุณภาพที่ดี คิดเป็น 100% ด้านราคา คือ 
ราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม และราคาไม่สูงมากจนเกินไป คิดเป็น 90% ด้านปริมาณ คือ สามารถส่งน้ าตาลได้ตรงตาม
จ านวนที่ต้องการ คิดเป็น 100% ด้านการบริการ คือ บริการส่งถึงที่หมายปลายทางฟรี คิดเป็น 100% และด้าน
ระยะการส่งมอบ คือ ส่งมอบตรงตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ คิดเป็น 80% 
 
ค าส าคัญ : ผู้ขายวัตถุดิบ, การวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น, น้ าตาลมะพร้าว 
 
Abstract 
  The purpose of this study was to study the factors used in the selection of raw material 
suppliers for coconut sugar production. Ban Khlong Nam Chiao Phetchaburi Province The 
researcher used the Analytic Hierarchy Process theory to select the right raw material vendor. 
 The study investigated the procurement process of the procurement of raw materials of 
Muang Petch Sugar Community Enterprise Group. Ban Khlong Nam Chiao Phetchaburi Province 
And interviewing the president, vice president and group leader about the factors used in selecting 
raw materials The results of the study showed that the factors in the selection of raw materials 
suppliers were 5 factors: 1) quality, 2) quantity, 3) price, 4) service, 5) delivery time From the 
assessment, it can be concluded that the group president, group vice president and group leader 
Focus on quality factors With the score equal to 50 percent, followed by the score of 19 percent, 
the price of the score is 18 percent, the service score is 8 percent and the last one is the delivery 
period, the score is 5 percent. Evaluate 5 suppliers of raw materials. The results of the selection, 
respectively, are Khun Taweechoke, with a total score of 39 percent. Penny has scored a total of 
26 percent of your total score was 15 percent Suchawadee you Suttipong scored 11 percent and 
Somsak had scored a total of 9 percent. 
 After the conclusion of the selection of raw material suppliers for the production of new 
coconut sugar Determine the performance indicators of raw material suppliers The quality is the 
quality of transparent sugar with good quality, accounted for 100%. Price is the price of the right 
raw material. And the price is not too high, accounted for 90%. The quantity is able to send the 
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sugar exactly the desired amount, representing 100%. The service is the delivery service to the 
destination destination, free is 100% and the delivery distance is sent. Delivered according to the 
agreed time, representing 80% 
 
Keywords: Suppliers, Analytic Hierarchy Process, Coconut sugar 
 
บทน า 
 จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกมะพร้าวเป็นอย่างมาก ด้วยสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่เป็นพ้ืนที่ลาบลุ่มแม่น้ า อีกทั้งยังเป็นบริเวณที่มีน้ าจืดและน้ าเค็มมาบรรจบกันจนกลายเป็นน้ ากร่อย
เหมาะแก่การปลูกพืชจ าพวก ต้นจาก ต้นปาล์มและต้นมะพร้าว ชาวบ้านที่มีพ้ืนที่เหล่านั้นจึงยึดอาชีพท าสวน
มะพร้าวกันมายาวนาน (อุบลรัตน์ เถาว์น้อย 2557) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การแปรรูป
สินค้าเกษตรอย่างง่าย อาทิเช่นการรวมกลุ่มกันส าหรับการผลิตน้ าตาลมะพร้าวของชุมชนต่างๆซึ่งได้แก่ กลุ่มแปร
รูปน้ าตาลอ าเภอบ้านลาด กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ าตาลมะพร้าวต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม  กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนน้ าตาลเมืองเพชรบ้านคลองน้ าเชี่ยว กลุ่มอาชีพท าน้ าตาลปึกไร่สะท้อน อ าเภอบ้านลาด เป็นต้น 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการผลิตน้ าตาลมะพร้าว ซึ่งเป็นสินค้าโอทอปที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกัน
เพ่ือสร้างรายได ้
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ าตาลเมืองเพชร บ้านคลองน้ าเชี่ยว จังหวัดเพชรบุรี ได้เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ.2544 
มีสมาชิกที่เข้าร่วมวิสาหกิจชุมชนจ านวน 20 ครัวเรือน ซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งที่ได้ท าการแปรรูปน้ าตาลมะพร้าวเป็น
น้ าตาลปี๊บและน้ าตาลปึก เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน โดยมีลูกค้าประจ าได้แก่ แม่กิมไล้ ร้านหม้อ
แกงนันทวัน ร้านท าขนมหวาน แม่ค้าคนกลาง เป็นต้น จากการเติบโตของธุรกิจน้ าตาลปี๊บ  ท าให้มียอดการสั่งซื้อ
เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้พบปัญหาคือ วัตถุดิบในการผลิตน้ าตาลปี๊บแต่ละครั้งไม่เพียงพอ ดังภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 แสดงความต้องการใช้น้ าตาลและจ านวนสินค้าขาดมือในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
 
 เนื่องจากประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เลือกผู้ขายวัตถุดิบเพียงแค่เจ้าเดียว และในบางครั้งก็ได้ปริมาณไม่
ตรงความต้องการ ท าให้เสียเวลาในการหาวัตถุดิบอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้มีการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบรายอ่ื น 
เพ่ือลดการขาดแคลนของวัตถุดิบ เพ่ือสามารถด าเนินการผลิตและตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
สม่ าเสมอ 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงได้น าเครื่องมือทฤษฎีกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Analytic 
Hierarchy Process: AHP) ที่เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในการสร้างแบบจ าลองกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ AHP 
เป็นทฤษฎีการวัดซึ่งให้มาตรวัดประเภทอัตราส่วนจากการเปรียบเทียบคู่ (Pairwise Comparison) มาตรวัด
ประเภทอัตราส่วนนี้ใช้แสดงล าดับความส าคัญของส่วนย่อยต่าง ๆ ในโครงสร้างล าดับชั้น และเก็บข้อมูลน าไป
วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ตามกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้นจากผู้เชี่ยวชาญ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยในการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าตาลมะพร้าว 
 2. เพ่ือคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าตาลมะพร้าวรายใหม่ที่เหมาะสม 
 3. เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานผู้ขายวัตถุดิบ 
 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ความต้องการใช้น ้าตาล 

(กิโลกรัม)
11,450 11,600 11,740 11,500 11,550 12,100

จ้านวนสินค้าขาดมือ (กิโลกรัม) 250 400 540 300 350 900

0
5,000

10,000
15,000

ข้อมูลความต้องการใช้น ้าตาลและจ้านวนสินค้าขาดมือเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2561

ความต้องการใช้น ้าตาล (กิโลกรัม) จ้านวนสินค้าขาดมือ (กิโลกรัม)
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. กระบวนการจัดการจัดซื้อจัดหา (Purchasing Management) 
 การจัดซื้อจัดหา หมายถึง กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่า
จะเป็นวัตถุดิบ สินค้า บริการ องค์ความรู้ ทักษะความสามารถต่าง ๆ ที่มีส่วนส าคัญในการด าเนินงานในกิจกรรม
การจัดซ้อวัตถุดิบ (Procurement of raw materials) โดยเป็นเรื่องของการศึกษาความต้องการในการใช้วัตถุดิบ
การจัดหาวัตถุดิบ (Supply Materials) ที่ดีมีคุณภาพ โดยในการจัดซื้อ (Purchasing) และการจัดหาจะต้องมี
กระบวนการเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเลือกวัตถุดิบ และตัดสินใจเลือกผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ที่มีคุณภาพ 
ในราคา (Price) ที่ยอมรับได้ และที่ส าคัญจะต้องมีระบบที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุดิบ และตัวผู้จัด
จ าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ซึ่งจะเป็นตัวที่ส่งผลท าการต้นทุน (Cost) รวมของโลจิสติกส์ (Logistic) ต่ าลง   
( ที่ ม า  :  http://www.logisticscorner.com/index.php/2009-05-25-00-45-43/procurement/194--
purchasing-process.html) 
 2. กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) 
 สุดถนอม กมลเลิศ (2556) กระบวนการตัดสินใจวิธีหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลอย่างแพร่หลาย 
คือ การวิเคราะห์ตามล าดับชั้น หรือ AHP (Analytic Hierarchy Process) เป็นวิธีส าหรับแก้ปัญหาที่มีความ
สลับซับซ้อนให้ดูง่ายขึ้นโดยอาศัยกระบวนการเลียนแบบจากพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งจะท าการแยกแยะถึง
องค์ประกอบของปัญหาตามล าดับชั้น และก าหนดความส าคัญเปรียบเทียบในแต่ละปัจจัยของปัญหาในแต่ละล าดับ
ชั้น โดยในล าดับชั้นล่างสุดจะประกอบด้วยทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือใช้ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดตาม
วัตถุประสงค์ ในกรณีของการตัดสินใจเป็นกลุ่ม (Group Decision) เทคนิค AHP ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกของกลุ่ม
ที่ตัดสินใจได้สามารถประชุมร่วมกันในส่วนของการแยกแยะปัจจัยในแต่ละระดับ การให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัย
เพ่ือเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจในแต่ละทางเลือก จึงอาจกล่าวได้ว่าเทคนิค AHP สามารถท าได้ทั้งระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS) หรือระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (Group 
Decision Support System) 

3. ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) 
 เครื่องมือที่ช่วยในการวัดประเมิน  เพ่ือทราบผลลัพธ์การด าเนินการทั้งผลดี  ผลร้าย  ความล้มเหลว  
ความส าเร็จ  และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านั้นการวัดและประเมินผลด้วย KPI  ซึ่งเป็นการวัดผลจากกิจกรรม
เพ่ือสนองกลยุทธ์ (Strategic  operation) มากกว่ากิจกรรมเพ่ืองานประจ า(Normal  peration)  หรือเป็น
เครื่องมือที่ผนวกเข้ากับกลไกการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy  

http://www.logisticscorner.com/index.php/2009-05-25-00-45-43/procurement/194--purchasing-process.html
http://www.logisticscorner.com/index.php/2009-05-25-00-45-43/procurement/194--purchasing-process.html
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Deployment) ดังนั้นการมีระบบการวัดและประเมินด้วย KPI จึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ  (ที่มา  
Thailand  Productivity Institvte) 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ธีรารัตน์ เกลี้ยงกล่อม (2557) การคัดเลือกผู้จ าหน่ายเครื่องปรับอากาศ กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมบนเกาะ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเลือกผู้จ าหน่ายเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับรีสอร์ทกรณีศึกษา โดยใช้เทคนิคกระบวนการ
ล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ รีสอร์ทตั้งอยู่ที่เกาะพงัน มีห้องรวมกัน 150 ห้อง แต่ละห้องล้วนมีการติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ เช่น ห้องจัดเลี้ยง ห้องอาหาร จากการเข้าไปศึกษาพบว่าต้นทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดคือต้นทุนพลังงาน
โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าในส่วนของเครื่องปรับอากาศรวมถึงค่าบ ารุงรักษา ที่มีต้นทุนสูงเนื่องจากไอทะเลจากลมมรสุม
ทั้งสองฝั่งส่งผลให้มีอายุการใช้งานสั้นเนื่องจากปัญหาสนิม ส่งผลให้ค่าแรงของช่างที่ต้องมาบ ารุงรักษานั้นมีค่าแรง
ค่อนข้างสูง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตัดสินใจให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผู้ติดตั้งเป็นอันดับแรกได้ค่าน้ าหนัก 42.8% 
ปัจจัยด้านบริการหลังการขายเป็นอันดับที่สองได้ค่าน้ าหนัก 26.0%  ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือเป็นอันดับที่สามได้
ค่าน้ าหนัก 14.7% ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งเป็นอันดับที่สี่ได้ค่าน้ าหนัก 13.3% และปัจจัยด้านราคาเป็นอันดับที่ห้า
ได้ค่าน้ าหนัก 3.3% เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักความส าคัญที่จ่ายให้แก่ทางเลือกแล้วว่าบริษัท B เป็นผู้จ าหน่าย 
เครื่องปรับอากาศท่ีเหมาะสม 
 ภาสกร นันทพานิช (2557) การตัดสินใจเลือกระบบการด าเนินงานโครงการผลิตพริกปลอดภัย จาก
สารพิษ ของบริษัทเอกชนโดยการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น ได้น าเดินการตามกระบวนการวิเคราะห์เชิง ล าดับชั้น 
ได้แก่ การสร้างแบบจ าลองปัญหาของกรณีศึกษา การให้ค่าถ่วงน้ าหนักด้วยเทคนิคการ เปรียบเทียบทีละคู่ และ
การประเมินความเหมาะสมของทางเลือก ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์หรือปัจจัยที่มี น้ าหนักความส าคัญสูงที่สุด 3 
ล าดับแรกได้แก่ ความเสี่ยง รองลงมาได้แก่ คุณภาพของผลผลิตและราคา รับซื้อผลผลิต ตามล าดับ ในขณะที่
ระบบการด าเนินงานที่เหมาะสมซึ่งมีค่าคะแนนน้ าหนักรวมสูงที่สุด ได้แก่ ระบบการด าเนินงานผลิตพริกปลอดภัย
จากสารพิษที่บริษัทลงทุน และส่งเสริมให้เกษตรกรที่อยู่ใน บริเวณพ้ืนที่ของบริษัทและใกล้เคียงเป็นผู้ผลิตในพ้ืนที่
ของบริษัทโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตของบริษัท และบริษัทรับซื้อคืนในราคาประกันที่เหมาะสม จากการวิจัยในครั้ง
นี้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคการวิเคราะห์เชิง ล าดับชั้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจในงาน
ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการ วางแผนในการผลิตทางการเกษตรได ้
 รัฐรุจน์ ฐิติชาติธนวงศ์ (2557) การจัดล าดับปัจจัยความส าคัญในการคัดเลือกเครื่องจักรโดยใช้ 
กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องประดับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดล าดับ ปัจจัยส าคัญ
ในการคัดเลือกเครื่องจักร เพ่ือการตัดสินใจเลือกเครื่องจักรย้ายไปติดตั้งที่โรงงานแห่งใหม่ ทั้งสิ้น 7 กลุ่ม ได้แก่ 
เครื่องอัดโมลด์ เตาหลอม เครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์ เครื่องเขย่าขัดผิว เครื่องขัด เครื่อง อุลตราโซนิค และเครื่องเชื่อม
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เลเซอร์ ขั้นตอนการด าเนินงานประกอบด้วยการเก็บรวบรวมความคิดเห็น ของผู้บริหารโดยใช้แบบสอบถามตาม
หลักการของเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น โดยมี 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ คุณภาพ เวลา และต้นทุน และ
ปัจจัยรอง 8 ปัจจัย ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต ปริมาณของเสีย จ านวนครั้งการซ่อม อายุการใช้งานเครื่องจักร 
ระยะเวลาการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง จากนั้นวิเคราะห์ค่าน้ าหนักความส าคัญแต่ละปัจจัย และก าหนดค่าระดับ
คะแนนของแต่ละกลุ่มเครื่องจักร เพ่ือน ามาตัดสินใจเลือกกลุ่มเครื่องจักรที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
หลักส าคัญที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกเครื่องจักรเรียงล าดับจากคุณภาพ (0.7722) ตามด้วยเวลา (0.1268) 
และต้นทุน (0.1009) ส าหรับปัจจัยรองเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกได้แก่ปริมาณของ
เสีย (0.3714) ประสิทธิภาพ (0.3520) และอายุเครื่องจักร (0.1093) เมื่อน าค่าน้ าหนักความส าคัญแต่ละปัจจัย มา
พิจารณาร่วมกับค่าระดับคะแนนแต่ละกลุ่ม ท าให้ทราบว่ากลุ่มเชื่อมเครื่องเลเซอร์ควรพิจารณาเป็น อันดับแรก 
 สิริชัย สุธรรมรักษ (2558) การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับชั้นในการ คัดเลือกซัพ
พลายเออร์ของบริษัท กรุงเทพ ซีเอโอจ ากัด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์(1) เพ่ือศึกษาปัจจัย ที่เหมาะสมในการ
คัดเลือกซัพพลายเออร์ให้กับบริษัท กรุงเทพ ซีเอโอ จ ากัด (2) เพ่ือประเมินคัดเลือกซัพ พลายเออร์ที่เหมาะสม
ให้กับบริษัทกรุงเทพ ซีเอโอ จ ากัด โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับ ชั้น กลุ่มผู้ประเมินเป็น 
พนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายวางแผนการผลิตของบริษัท กรุงเทพ ซีเอโอ จ า กัด ทั้งหมด 5 ราย โดย ใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลดุลยพินิจจากการเปรียบเทียบคู่และท าการค านวณข้อมูล 35 ดุลยพินิจของ ผู้ประเมินแต่
ละคน หลังจากนั้นรวมผลการค านวณของผู้ประเมินทั้ง 5 คน เข้าด้วยกันให้ เป็นผลการค านวณของกลุ่มโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Expert Choice ผลการวิจัยพบว่า แบบจ าลอง สามารถน ามาใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์
ให้กับบริษัท กรุงเทพ ซีเอโอ จ ากัด ได้อย่างเหมาะสม และ แบบจ าลองนี้ยังสามารถระบุล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยโดยปัจจัยที่มีความส าคัญสูงสุดในการคัดเลือกซัพ พลายเออร์ คือ ต้นทุน (43.7%) รองลงมา คือ คุณภาพ 
(27.9%) การส่งมอบ (16.2%) การบริการ (5.4%) ความน่าเชื่อถือ (3.9%) และ ความยืดหยุ่น (2.9%) ตามล าดับ 
และแบบจ าลองดังกล่าวสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือก ซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทอ่ืนๆ ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมปูนขาวได้ แต่ปัจจัย ที่มีความส าคัญอาจจะต้อง มีการปรับเปลี่ยนตามกลยุทธ์ของบริษัทนั้นๆ 
 ดุลรดา วุฑฒยากร, นันทิ สุทธิการนฤนัย (2560) ศึกษาค้นคว้าเรื่องปัจจัยการโยกย้าย-ถอดถอนเครื่อง
เอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคารกสิกรไทย เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างรายได้ให้กับธนาคาร ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการโยกย้าย – ถอดถอนเครื่อง ATM เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการและสร้างรายได้ให้ธนาคาร และเพ่ือศึกษาแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ การเลือกสถานที่ติดตั้งเครื่อง 
ATM โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ที่ขาดทุนประจ าปี 2556 พบว่ามีทั้งหมด 65 เครื่อง 
โดยประกอบด้วยเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) เกรด A จ านวน 1 เครื่อง และเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) เกรด C จ านวน 64 
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เครื่อง ซึ่งปัจจัยของผลขาดทุนมีทั้งหมด 2 ปัจจัย คือ สถานที่ส าหรับติดตั้งเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ไม่ตอบโจทย์ทาง
ธุรกิจ จ านวน 9 เครื่อง และ ประสิทธิภาพของเครื่องเอทีเอ็มที่ติดตั้งไว้ให้บริการกับลูกค้าไม่เป็นไปตามดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI) ของธนาคาร จ านวน 56 เครื่อง จากการประเมินปัจจัย เพ่ือใช้แก้ปัญหาผลขาดทุนที่ธนาคาร
ได้รับจากการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) และเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับทางธนาคาร ซึ่งผล
คะแนนที่ได้จากการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด คือ ย้ายบริเวณติดตั้งเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) เดิมที่ส่งผลขาดทุนต่อ
ธนาคารไปบริเวณใหม่ แต่สถานที่เดิม ซึ่งจะท าให้ทางธนาคารมีรายได้จากการย้ายบริเวณติดตั้งเครื่องเอทีเอ็ม 
(ATM) เดิม เพ่ิมขึ้น ประมาณ 292,890 บาทต่อเดือน และลดผลขาดทุนจากการติดตั้งเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) 
ประมาณ 698,422 บาทต่อเดือน หากมีการย้าย บริเวณติดตั้งใหม่ทั้งหมด 65 เครื่องจะท าให้ทางธนาคารมีผล
ก าไรจากการค่าธรรมเนียมของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทางการเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ประมาณ 991,312 
บาท (ใช้ข้อมูลรายได้จากการย้ายบริเวณติดตั้งเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ของโรงพยาบาลศิริราช เป็นฐานในการ
ค านวณประมาณการรายได้ท้ังหมด) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าตาลมะพร้าว กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ าตาลเมืองเพชร 
บ้านคลองน้ าเชี่ยว มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. การรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
การเก็บข้อมูลรวบรวมที่น ามาใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา รวมถึงปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ าตาลเมืองเพชร บ้าน
คลองน้ าเชี่ยว จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มวิสาหกิจนี้มีสมาชิกจ านวน 30 คน ท าการสัมภาษณ์จ านวน 3 คน ได้แก่  
  ท่านที่ 1 คุณถาวร พูลสวัสดิ์ (ประธานกลุ่ม) 
  ท่านที่ 2 คุณโชคชัย สว่างแสง (รองประธานกลุ่ม) 
  ท่านที ่3 คุณพัชรี สว่างแสง (หัวหน้า) 
  1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่รวบรวมได้จากการศึกษาหนังสือต ารา สิ่งพิมพ์ บทความทาง
วิชาการ สถิติข้อมูลรายงานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ 
 2. รวบรวมข้อมูลความต้องการน้ าตาลมะพร้าวและจ านวนสินค้าขาดมือย้อนหลัง 6 เดือน ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2561  
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 3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยทฤษฎีการจัดซื้อจัดหามาท าการก าหนดปัจจัยที่ใช้ในการ
ประเมินผู้ขายวัตถุดิบผลิตน้ าตาลมะพร้าวรายใหม่ที่เหมาะสม ซึ่งแบ่งเป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 เชิงคุณภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพของวัตถุดิบ ปัจจัยด้านการบริการของผู้ขายวัตถุดิบ  
 เชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านราคาของวัตถุดิบ ปัจจัยด้านปริมาณของวัตถุดิบ ปัจจัยด้านระยะเวลาการส่ง
มอบ  
 4. รวบรวมซับพลายเออร์รายใหม่ที่น ามาคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบที่ต้องการคัดเลือก จะเลือกแหล่งวัตถุดิบ
ใน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอบ้านลาด อ าเภอเขาย้อย เนื่องจากใน 3 อ าเภอนี้ มีสวนมะพร้าวขนาด
ใหญ่อยู่ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ผู้ประกอบการต้องการ 
 5. น าทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจเชิงล าดับชั้น (AHP)มาใช้เพ่ือคัดเลือกปัจจัยที่มีความส าคัญในการเลือก
ผู้ขายวัตถุดิบผลิตน้ าตาลมะพร้าวจากซัพพลายเออร์แต่ละราย โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel มาใช้
ในการวิเคราะห์ 
 6. หาค่าน้ าหนักของปัจจัย เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ 
 7. ก าหนดชี้วัดผลการด าเนินงาน(Key  Performance  Indicator : KPI) มาวัดผลประสิทธิภาพต่อ
กระบวนการท างานของฝ่ายจัดซื้อ  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.2 แสดงแผนภูมิล าดับชั้น 
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ผลการวิจัย 
  จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่
น ามาใช้ในการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าตาลมะพร้าวให้เหมาะสมที่สุดโดยปัจจัยที่ได้จะประกอบไปด้วย 
5 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1. ปัจจัยด้านคุณภาพ 2. ปัจจัยด้านราคา 3. ปัจจัยด้านปริมาณ 4. ปัจจัยด้านบริการ 5. ปัจจัย
ด้านระยะเวลาในการส่งมอบ เมื่อทราบถึงปัจจัยที่เหมาะสมแล้วจึงน าไปให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจทั้ง 3 
ท่านให้คะแนนในแต่ละปัจจัย 
 
ตารางท่ี 1 แสดงสรุปผลคะแนนความส าคัญปัจจัยของผู้ให้คะแนนทั้ง 3 ท่าน 

ปัจจัย คุณถาวร คุณโชคชัย คุณพัชรี รวม ค่าเฉลี่ย 
คุณภาพ 0.39 0.56 0.54 1.49 0.50 
ปริมาณ 0.18 0.21 0.15 0.55 0.18 
ราคา 0.31 0.09 0.18 0.58 0.19 
บริการ 0.07 0.10 0.07 0.24 0.08 

ระยะเวลาการส่ง 0.04 0.04 0.06 0.14 0.05 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการให้คะแนนแต่ละปัจจัยในการเลือกผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าตาล
มะพร้าวรายใหม่ โดยมีค่าน้ าหนักคือ ปัจจัยด้านคุณภาพ 0.50 คะแนน ปัจจัยด้านปริมาณ 0.18 คะแนน ปัจจัย
ด้านราคา 0.19 คะแนน ปัจจัยด้านบริการ 0.08 คะแนน และปัจจัยด้านระยะเวลาการส่ง 0.09 คะแนน 
 
ตารางท่ี 2 ล าดับความส าคัญของปัจจัย 

ล าดับที่ ปัจจัย ค่าน้ าหนัก ค่าน้ าหนัก % 
1 คุณภาพ 0.50 50% 
2 ราคา 0.18 18% 
3 ปริมาณ 0.19 19% 
4 บริการ 0.08 8% 
5 เวลาการส่ง 0.05 5% 

รวม 1 100% 
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 จากตารางที่ 2 แสดงถึงการล าดับความส าคัญของปัจจัยออกมาโดยปัจจัยที่ส าคัญอันดับแรก คือ ปัจจัย
ด้านคุณภาพ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านปริมาณ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการบริการ และอันดับสุดท้ายคือ ปัจจัย
ด้านระยะเวลาในการส่งมอบ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์ผู้ขายวัตถุดิบปัจจัยด้านคุณภาพ 
 คุณถาวร คุณโชคชัย คุณพัชรี ค่าเฉลี่ย ค่าน้ าหนัก 
คุณทวีโชค 0.38 0.36 0.36 0.37 36.59% 
คุณสุทธิพงษ์ 0.18 0.15 0.19 0.17 17.19% 
คุณวันเพ็ญ 0.33 0.37 0.31 0.34 33.84% 
คุณสุชาวดี 0.07 0.04 0.09 0.06 6.39% 
คุณสมศักดิ์ 0.04 0.08 0.05 0.06 5.99% 
รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 

 
 จากตางรางที่ 3 ผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผู้ขายวัตถุดิบกับปัจจัยในการคัดเลือกด้านคุณภาพ โดยผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจทั้ง 3 คน พบว่าผู้ขายวัตถุดิบที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ  คุณทวีโชค 36.59% รองลงมา คือ 
คุณวันเพญ็ 33.84% คุณสุทธิพงษ์ 17.19% และล าดับสุดท้าย คือ คุณสุชาวดี 6.39% และคุณสมศักดิ์ 5.99% 
 
ตารางท่ี 4 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์ผู้ขายวัตถุดิบปัจจัยด้านปริมาณ 

 คุณถาวร คุณโชคชัย คุณพัชรี ค่าเฉลี่ย ค่าน้ าหนัก 
คุณทวีโชค 0.37 0.38 0.37 0.37 37.16% 

คุณสุทธิพงษ์ 0.04 0.04 0.04 0.04 4.07% 
คุณวันเพ็ญ 0.11 0.09 0.12 0.11 10.62% 
คุณสุชาวดี 0.40 0.40 0.37 0.39 39.00% 
คุณสมศักดิ์ 0.08 0.09 0.10 0.09 9.15% 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 
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 จากตางรางที่ 4 ผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผู้ขายวัตถุดิบกับปัจจัยในการคัดเลือกด้านปริมาณ โดยผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจทั้ง 3 คน พบว่าผู้ขายวัตถุดิบที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ คุณสุชาวดี 39% รองลงมา คือ คุณ
ทวีโชค 37.16% คุณวันเพ็ญ 10.62% และล าดับสุดท้าย คือ คุณสมศักดิ์ 9.15%และคุณสุทธิพงษ์ 4.07% 
 
ตารางท่ี 5 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์ผู้ขายวัตถุดิบปัจจัยด้านราคา 

 คุณถาวร คุณโชคชัย คุณพัชรี ค่าเฉลี่ย ค่าน้ าหนัก 
คุณทวีโชค 0.51 0.50 0.49 0.50 49.83% 

คุณสุทธิพงษ์ 0.05 0.06 0.05 0.05 5.25% 
คุณวันเพ็ญ 0.27 0.23 0.25 0.25 25.09% 
คุณสุชาวดี 0.11 0.17 0.16 0.15 14.67% 
คุณสมศักดิ์ 0.05 0.05 0.05 0.05 5.16% 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 
 
 จากตางรางที่ 5 แสดงผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผู้ขายวัตถุดิบกับปัจจัยในการคัดเลือกด้านราคา โดยผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจทั้ง 3 คน พบว่าผู้ขายวัตถุดิบที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ   คุณทวีโชค 49.83% รองลงมา คือ 
คุณวันเพ็ญ 25.09% คุณสุชาวดี 14.67% และล าดับสุดท้าย คือ คุณสุทธิพงษ์ 5.25% และคุณสมศักดิ์ 5.16% 
 
ตารางท่ี 6 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์ผู้ขายวัตถุดิบปัจจัยด้านบริการ 

 คุณถาวร คุณโชคชัย คุณพัชรี ค่าเฉลี่ย ค่าน้ าหนัก 
คุณทวีโชค 0.32 0.48 0.40 0.40 39.99% 

คุณสุทธิพงษ์ 0.05 0.15 0.05 0.08 8.10% 
คุณวันเพ็ญ 0.30 0.20 0.28 0.26 26.02% 
คุณสุชาวดี 0.09 0.05 0.08 0.07 7.30% 
คุณสมศักดิ์ 0.24 0.13 0.19 0.19 18.59% 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 
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 จากตางรางที่ 6 แสดงผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผู้ขายวัตถุดิบกับปัจจัยในการคัดเลือกด้านบริการโดยผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจทั้ง 3 คน พบว่าผู้ขายวัตถุดิบที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ   คุณทวีโชค 39.99% รองลงมา คือ 
คุณวันเพ็ญ 26.02% คุณสมศักดิ์ 18.59% และล าดับสุดท้าย คือ คุณสุทธิพงษ์ 8.10% และ คุณสุชาวดี 7.30% 
 
ตารางท่ี 7 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์ผู้ขายวัตถุดิบปัจจัยด้านระยะเวลาในการส่งมอบ 

 คุณถาวร คุณโชคชัย คุณพัชรี ค่าเฉลี่ย ค่าน้ าหนัก 
คุณทวีโชค 0.36 0.38 0.36 0.37 36.83% 

คุณสุทธิพงษ์ 0.06 0.07 0.07 0.07 6.52% 
คุณวันเพ็ญ 0.05 0.05 0.04 0.05 4.77% 
คุณสุชาวดี 0.16 0.28 0.35 0.26 26.44% 
คุณสมศักดิ์ 0.36 0.23 0.17 0.25 25.44% 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 
 
 จากตางรางที่ 7 แสดงผลสรุปคะแนนเปรียบเทียบผู้ขายวัตถุดิบกับปัจจัยในการคัดเลือกด้านระยะเวลาใน
การส่งมอบ โดยผู้มีอ านาจในการตัดสินใจทั้ง 3 คน พบว่าผู้ขายวัตถุดิบที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ คุณทวีโชค 
36.83% รองลงมา คือ คุณสุชาวดี 26.44% คุณสมศักดิ์ 25.44% และล าดับสุดท้าย คือคุณสุทธิพงษ์ 6.52% และ 
คุณวันเพ็ญ 4.77% 
 หลังจากนั้นน าคะแนนเฉลี่ยของผู้ขายวัตถุดิบ และค่าความส าคัญของปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์เชิง
ล าดับชั้น (Analytical Hierarchy Process) มาค านวณหาผมรวมเพ่ือสรุปผลการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบน้ าตาล
มะพร้าวรายใหม่ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 8 แสดงสรุปผลการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าตาลมะพร้าวรายใหม่ 
ปัจจัย/ผู้ขาย

วัตถุดิบ 
คุณภาพ ปริมาณ ราคา บริการ ระยะเวลาการ

ส่ง 
น้ าหนักเกณฑ์ 50% 19% 18% 8% 5% 
คุณทวีโชค 36.59% 37.16% 49.83% 39.99% 36.83% 

คุณสุทธิพงษ์ 17.19% 4.07% 5.25% 8.10% 6.52% 
คุณวันเพ็ญ 33.84% 10.62% 25.09% 26.02% 4.77% 
คุณสุชาวดี 6.39% 39.00% 14.67% 7.30% 26.44% 
คุณสมศักดิ์ 5.99% 9.15% 5.16% 18.59% 25.44% 

 
ตารางท่ี 9 แสดงสรุปผลรวมคะแนนการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าตาลมะพร้าวรายใหม่ 

ปัจจัย/ผู้ขาย
วัตถุดิบ 

คุณภาพ ปริมาณ ราคา บริการ ระยะเวลาการส่ง รวม 

คุณทวีโชค 18.30% 7.06% 8.97% 3.20% 1.84% 39% 
คุณสุทธิพงษ์ 8.59% 0.77% 0.94% 0.65% 0.33% 11% 
คุณวันเพ็ญ 16.92% 2.02% 4.52% 2.08% 0.24% 26% 
คุณสุชาวดี 3.20% 7.41% 2.64% 0.58% 1.32% 15% 
คุณสมศักดิ์ 2.99% 1.74% 0.93% 1.49% 1.27% 8% 

รวม 50.00% 19.00% 18.00% 8.00% 5.00% 100% 
 
 จากตารางที่ 9 จะแสดงให้เห็นถึงคะแนนของผู้ขายวัตถุดิบที่ได้จากการน าคะแนนเฉลี่ยของผู้ขายวัตถุดิบ
มาคูณกับค่าความส าคัญของปัจจัย สรุปผลการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าตาลมะพร้าวที่เหมาะสมที่สุด
อับดับที่ 1 คือ คุณทวีโชค ได้คะแนนรวมทั้งหมด คือ 39% อันดับที่ 2 คือ คุณวันเพ็ญได้คะแนนรวมทั้งหมด คือ 
26% อันดับที่ 3 คือ คุณสุชาวดี ได้คะแนนรวมทั้งหมด คือ15% อันดับที่ 4  คือ คุณสุทธิพงษ์ ได้คะแนนรวม
ทั้งหมด คือ 11% และอันดับสุดท้าย คือ คุณสมศักดิ์ ได้คะแนนรวมทั้งหมดคือ 8% 
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หลังจากสรุปผลการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าตาลมะพร้าวรายใหม่ จากนั้นก าหนดตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพผู้ขายวัตถุดิบตามปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือก เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปวัดผลการท างานของผู้ ขาย
วัตถุดิบ 

 
ตารางท่ี 10 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้ขายวัตถุดิบ 

ล าดับที่ ปัจจัยด้านต่างๆ ตัวชี้วัดส าคัญ เป้าหมาย 
1 ด้านคุณภาพ -คุณภาพน้ าตาลใสมีคุณภาพที่ดี 100 % 
2 ด้านปริมาณ -สามารถส่งน้ าตาลได้ตรงตามจ านวนที่ต้องการ 100 % 
3 ด้านราคา -ราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม และราคาไม่สูงมาก

จนเกินไป 
90 % 

4 ด้านบริการ -บริการส่งถึงที่หมายปลายทางฟรี 100% 
5 ด้านระยะเวลาการส่ง

มอบ 
-ส่งมอบตรงตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ 80% 

 
 ก าหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) ผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าตาล
มะพร้าวตามปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือก เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปวัดผลการท างานของผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิต
น้ าตาลมะพร้าว ก าหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพวัดโดย คุณถาวร พูลสวัสดิ์ คุณโชคชัย สว่างแสง และคุณพัชรี สว่าง
แสง ประธาน รองประธานและหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจ 
  
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าตาล
มะพร้าว กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ าตาลเมืองเพชร บ้านคลองน้ าเชี่ยว จังหวัดเพชรบุรี ผู้ศึกษาได้น าทฤษฎี
การวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process ) มาใช้ในการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบที่เหมาะสม  
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยในการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบมี 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพ 2) ด้านปริมาณ 
3) ด้านราคา 4) ด้านบริการ 5) ด้านระยะเวลาการส่งมอบ จากการประเมินสรุปได้ว่า ประธานกลุ่ม รองประธาน
กลุ่มและหัวหน้ากลุ่ม ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพ มีคะแนนเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ด้าน
ปริมาณ คะแนนเท่ากับ 19 เปอร์เซ็นต์ ด้านราคา คะแนนเท่ากับ 18 เปอร์เซ็นต์ ด้านการบริการ คะแนนเท่ากับ 8 
เปอร์เซ็นต์ และล าดับสุดท้าย คือ ด้านระยะเวลาการส่งมอบ คะแนนเท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ น าปัจจัยทั้ง 5 ด้านใช้ใน
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การประเมินผู้ขายวัตถุดิบ จ านวน 5 ราย ผลการประเมินคัดเลือกตามล าดับ คือ คุณทวีโชค ได้คะแนนรวม 39 
เปอร์เซ็นต์ คุณวันเพ็ญ ได้คะแนนรวม 26 เปอร์เซ็นต์ คุณสุชาวดี ได้คะแนนรวม 15 เปอร์เซ็นต์ คุณสุทธิพงษ์ ได้
คะแนนรวม 11 เปอร์เซ็นต์ และคุณสมศักดิ์ ได้คะแนนรวม 9 เปอร์เซ็นต์ 
 หลังจากสรุปผลการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าตาลมะพร้าวรายใหม่ ได้ก าหนดตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของผู้ขายวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าตาลมะพร้าวตามปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ ขายวัตถุดิบ เพ่ือเป็น
แนวทางในการน าไปวัดผลการท างานของผู้ขายวัตถุดิบ 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากผู้ศึกษาได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก อาจารย์รัฐยา พรหมหิ
ตาทร อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แนวทาง ข้อเสนอแนะ และติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินงาน ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสนี้ 
 ทั้งนี้ขอขอบคุณ คุณถาวร พูลสวัสดิ์ และคุณโชคชัย สว่างแสงที่ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนข้อมูล ด้าน
ต่าง ๆ จนท าให้วิจัยเล่มนี้ได้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้รับการช่วยเหลือและก าลังใจจาก คุณ
พ่อ คุณแม่ พ่ีน้อง และเพ่ือน ๆ ตลอดจนบุคคลต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ท างานที่ให้ความช่วยเหลืออีกมากที่ผู้
ศึกษาไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในที่นี้ ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็น
อย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. กรุงเทพฯ. 
 

http://www.logisticscorner.com/index.php/2009-05-25-00-45-
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แนวทางการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย/บทความวิชาการ 
วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น 

 
วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ยินดีรับบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้าน สังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบทความที่
ส่งมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่
ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอ่ืน บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนร้จะต้องผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามล าดับ
ก่อนหลัง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
ประเภทของบทความ 
1. บทความวิจัย หมายถึง การน าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญ

ของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย 
2. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาและ

ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล 
เช่น หนังสือ วารสาร อิมเทอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารย์ เสนอแนวทางแก้ไข 

3. บทวิจารย์หนังสือ หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารย์ เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ 
บทความ หรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการ ทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชาและดุลย
พินิจอันเหมาะสม 

4. บทความปริทัศน์ หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (State of the Art) 
เฉพาะทางที่มีการศึกาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องคความรู้ทั้งทางกว้าว และทางลึกอย่างทันสมัย โดย
ให้ข้อพิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 
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การเตรียมต้นฉบับ 
 ชื่อเรื่อง   ควรสั้นกะทัดรัดได้ใจความ ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 

 ชื่อผู้เขียน  พิมพ์ชื่อโดยไม่ใช้ค าย่อ มีสถานที่ท างาน หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลข 
    โทรศัพท ์โดยอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้าแรก 

 บทคัดย่อ  เป็นร้อยแก้ว เขียนเฉพาะเนื้อหาที่สน าคัญ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์  
    วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย (อย่างย่อ) และต้องมีท้ังภาษาไทย 
    และภาษาอังกฤษ 

 ค าส าคัญ  ควรเลือกค าส าคัญที่เก่ียวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 ค า ใช้ตัวอักษร 
    ภาษาไทยและภาอังกฤษ บทความที่เป็นภาษาอังกฤษมีเฉพาะค าส าคัญ 
    ภาษาอังกฤษ 

 บทน า   อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญที่ท าการศึกษา วิจัย ค้นคว้า  
    ของผู้อืน่ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย 

 เนื้อเรื่อง   กรณีบทความที่เป็นภาไทยควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด ใช้ภาที่เข้าใจง่าย  
    กะทัดรัดและชัดเจน การใช้ค าย่อต้องมีค าสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่อน 

 วิธีด าเนินการวิจัย อธิบายขั้นตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล  
    วิธีการใช้เครื่องมือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
    โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

 สรุปผลการวิจัย  อธิบายสิ่งที่ได้จากการศึกษา ไม่ควรซ้ ากับการแสดงผล แต่เป็นการสรุป 
    ประเด็น และสาระส าคัญของการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 อภิปรายผล  อธิบายถึงผลที่ได้รับจากการศึกษาหรือการวิจัย ว่าเป็นไปตามสมมติฐาน 
    หรือไม่ ควรอ้างถึงทฤษฎี หรือผลการศึกษาของผู้อื่นที่เก่ียวข้องประกอบ 
    การอธิบาย 

 ข้อเสนอแนะ  อธิบายถึงการน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือข้อเสนอแนะ 
    ปัญหาที่พบในการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป 
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 เอกสารอ้างอิง  ให้เขียนเอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ตามรูปแบบ 
    ที่ก าหนด  
 

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
การอ้างอิงใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA)  
การอ้างอิงในบทความ กรณีที่ผู้เขียนต้องการการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการ อ้างอิง

ในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) 
การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนบทความได้ใช้อ้างอิงในการ

เขียนบทความ และจัดเรียงรายการตามล าดับตัวอักษรชื่อผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งที่). เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ. (เลขหน้าบทความ).  
 เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่) เลขหน้าบทความ.  
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่วิจัยส าเร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ชื่อสาขาวิชา  
 สังกัดของสาขาวิชา ชื่อมหาวิทยาลัย. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ [วัน เดือน ปี] จาก แหล่งสารสนเทศ. [หรือ URL] 
 
การอ้างอิงในเนื้อหา 
รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้ความท่ีอ้างอิง เช่น (ชนะดา วีระพันธ์, 2555, 55-56) 
   (Peter & Waterman, 1982, pp. 498-499) (Michalska J., 2008, p. 85) 
   กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน เช่น  
   (ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 
2. ผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บท้าย 
    ข้อความที่อ้างอีก เช่น ธนกฤต  วันต๊ะเมล์ (2554, น.90) ได้ศึกษาถึง...................................... 
    Robert E. Hegel (1997, p.14) studied…………………………………… 
    กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น  
    (ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 
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3. ปีที่พิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) กรณีมีการระบุปีที่พิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีที่พิมพ์และผู้แต่ง 
สามารถสลับที่กันได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บเท่านั้นเช่น ในปี 2557 ศุภชัย ยาวะประภาส ได้กล่าว
ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จนท าให้การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลบรรลุผลเหนือกว่าระดับปกติ (น.9) 

การส่งต้นฉบับ 
1. บทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด A4 ทั้งนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง 
2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ก าหนดขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว 
3. แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK โดยก าหนดขนาด ดังนี้ 

  3.1 ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

  3.2 ชื่อ-สกุลผู้เขียน ทุกท่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 12 point ตัวหนา ชิดซ้าย 

  3.3 สถานที่ท างาน หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ขนาด 12 point อ้างอิงเชิงอรรถ 

  3.4 บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่าง

รัดกุม ครอบคลุมสาระส าคัญของการวิจัย  ความยาวไม่เกิน  400 ตัวอักษร 

  3.5 ค าส าคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นการก าหนดสาระส าคัญที่สามารถน าไปใช้เป็นค า

สืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 3-5 ค า 

  3.6 บทน า (ความเป็นมา ความส าคัญ และมูลเหตุที่น าไปสู่การวิจัย) 

  3.7 วัตถุประสงค์ (มูลเหตุของการศึกษาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับชื่อเรื่องท่ีศึกษาวิจัย) 

  3.8 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความที่เกี่ยวข้อง หากเป็น

งานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพ่ืออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ 

  3.9 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่างกระชับและ

ชัดเจน 

  3.10 สรุปผลการวิจัย ควรน าเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบ โดย

ล าดับตามหัวข้อที่ศึกษา 
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  3.11 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อภิปรายสิ่งที่ได้จากการวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์และ

ข้อเสนอแนะต่างๆ 

  3.12 เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ระบุแหล่งอ้างอิงเท่าที่ปรากฏ               

ในบทความ 

 ผู้น าเสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดท าบทความฉบับเต็ม  (Full Paper) ได้ที่  

www.northern.ac.th 

 หากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขที่ 

888 หมู่ที่ 2 ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ 0 5551 7488 ต่อ 808 โทรสาร 0 5551 

7481 email : research.northern@gmail.com  
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