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พรนภา ศรีรักษา

264

นิรัชพร เกตุรักษ์

276

กฤติยานี อำธูป

287

พิชานันท์ ศรจันทร์

298

ปัทมา ฝอยทอง
ทิพรัตน์ เพชรคง

309
319

ธนพล โต๊ะจิ

330

ธนาภรณ์ คงเวียน

342

หัสพงษ์ บุญทิพย์

354

สุรศักดิ์ ใจสูงเนิน
ธัญญาภรณ์ ตั๋นสกุล

365
376

มาลินี ชลเขตต์
ภานุชิต ขุยยกสุย

388
399

สารบัญ (ต่อ)
A039

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาด
ของเคาน์เตอร์ทัวร์ ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์
โควิด 19 ด้วย 4MPCS MODEL
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
B001 การสร้างและหาประสิทธิภาพคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
B002 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อ
ด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
B003 สร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลม
คอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
B004 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือน
พลังงานแสงอาทิตย์
B005 การพัฒนาและหาคุณภาพชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ
B006 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลัง
แสงอาทิตย์
B007 การสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ทำความสะอาดกระบอกฟิวส์
แรงสูง “ศรนารายณ์”
B008 เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์
B009 เครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB
B010 กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย
กลุ่มวิชาเครื่องกล
C001 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
C002 สร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูก
เบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
C003 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องทดสอบเซนเซอร์ ABS แบบ
ดุมล้อ
C004 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อ
covid -19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทางการแพทย์

ศิริรัตน์ คงแก้ว

หน้า
411

เกียรติศักดิ์ วงษ์มณฑา
ธนกฤต เซ่งย่อง

423
432

ศุภวิชญ์ ชูชื่น

442

นัทธพงศ์ พฤกษสุวรรณ

452

ทวีศักดิ์ ปานคง

462

สมพงษ์ รอดความทุกข์ 472
จีระศักดิ์ กรเจริญพร
พงศ์
ฉัตรมงคล สุดจันทร์
ญาณวิทย์ จันจาตุรงค์
อิบรอฮิม เจะกา

480

ปฐมพร เลื่อนแป้น
กรกฤษ ทับวุ่น

521
532

กำปั่น จันทร์พุ่ม

544

สมรักษ์ พรฉัยยา

555

488
497
510

สารบัญ (ต่อ)
C005
C006
C007

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
การสร้างและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
สร้างและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีด
คอมมอนเรล
C008 พัฒนาเครื่องรูดก้านใบจากสำหรับชุมชน
C009 การพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติด
รถจักรยานยนต์ได้ง่าย
C010 การสร้างกังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่น
C011 การพัฒนาเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย
C012 การสร้างเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ
C013 การสร้างรถไถเดินตามขนาดเล็ก
C014 การสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
C015 การสร้างอุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
D001 เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ
D002 การพัฒนาทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
D003 แบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้
แนวความคิด IoT
D004 ระบบจัดการเอกสารออนไลน์
D005 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร
D006 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย
D007 เรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน
D008 การพัฒนาสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360
องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
D009 การพัฒนากล่องจดหมายอัจฉริยะ
D010 กล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและดูแลผ่านแอพพลิเคชั่น
D011

การพัฒนาต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ

นวธาน จันทร์รัตน์
วงศธร บัวทอง
ศรราม เพ็ชรอินทร์

หน้า
566
579
589

ปฏิพล เปี่ยมศักดิ์
ก้องเกียรติ หลักกรด

599
608

ชุติพงศ์ หลานหลงส้า
กฤษณพงศ์ หอมรูป
วรินทร ดวงแก้ว
เกรียงไกร ไกรแก้ว
ไตรรัตน์ คำวิเศษณ์
จิรวัฒน์ เพ็ชรกลม

617
629
639
649
661
670

ณรงค์ชัย สะอาดจินดา
ณัฐดนัย อ่วมแก้ว
ญาณิศา โทธรรม

682
693
705

ศศิกาญจน์ เอ่งฉ้วน
เมธิน เปรมสมิทธ์
สมัญญา เอี่ยมสอาด
ชานนท์ คุ้มบ้าน
พีรพงศ์ จุฑากรณ์พงษ์

719
727
736
745
755

วรพล รักสะโษ
ปรเมนทร์ เหล่า
ประทาย
สุทัศน์ เพ็ชดี

765
775
785

สารบัญ (ต่อ)
D012

การพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
D013 การพัฒนาระบบ Smart Office
D014 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นซื้อขายภาพออนไลน์
D015 ชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ
D016 หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ในพื้นที่โรคระบาด
D017 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์
D018 การพัฒนาต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ
กลุ่มวิชาการตลาด
E001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์
รี่ทดแทนแป้งสาลี
E002 การศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน
ของผู้บริโภค จากร้านสะดวกซื้อในแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
E003 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร
E004 การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาว
ไทยในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New
normal)
E005 ความเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้าน
คุณหญิงไก่ทอด
E006 ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรส
ฟักทอง บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่
E007 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาเปลือกหอย
E008 ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งของประชากร ต.
ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

สุรเชษฐ์ ใจสูงเนิน

หน้า
796

กันตภณ กาพยานุพันธ์
พีรณัฐ พังงา
เกษรา ใยฝ้าย
พงศภัค เพชรพงศ์
ธันกร เดชสุข
เมธี อะนะฝรั่ง

807
816
826
836
847
857

ญาพิมญชุ์ วิริยะ
ประสงค์
ธารวิมล สุดตา

868

จักรวาล โสพิพันธ์

888

ภูริชกรณ์ อันประเสริฐ

899

ศรัณย์ ขาวบุตร

910

กมลทิพย์ ห้าหวา

921

กัญญา ศรีหมาด
ปรีดาพร อ่าวลึกเหนือ

933
941

878

สารบัญ (ต่อ)
E009

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By
SS) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
E010 ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวในเขต
อำเภอเมืองกระบี่
E011 ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
(Healthy juice)
E012 การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษ
ผ้าบาติก
E013 ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือก
ซื้อปลาซาบะย่างจากบรรจุภัณฑ์ของร้านโกหมก (Ko Mok shop)
E014 พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
กลุ่มอาจารย์และบุคคลทั่วไป
F001 ระบบระบุตำแหน่งโคสำหรับฟาร์มเปิด
F002 การศึกษาตัวแปรในระบบการเลี้ยงปูทะเลแบบแนวตั้ง สำหรับการ
ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
F003 ศึกษาอุณหภูมิพื้นผิวของเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ
F004 ศึกษาการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินในโรงเรือนเพาะเลี้ยงกึ่งอัตโนมัติ
เพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูล
F005 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้สู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา วิสาหกิจอ่าวมะนาวบาติก
F006 แนวคิดอัตลักษณ์สู่งานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม
F007 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงาสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.
ตากใบ จ.นราธิวาส
F008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่เพื่อเพิ่มมูลค่าของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปรรูปโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก จังหวัด
นราธิวาส

นิภาพร นาวาสมุทร์

หน้า
951

ณัฐวรรณ ชูเพชร

963

วิไลวรรณ นวลวิจิตร

973

พัชราภา ทวีรัตน์

983

กนกวรรณ โดยประกอบ 995
ทัจฐนีย์ เกิดสุข

1003

อาฟีพ จิการะจิ
ยรรยง สุรัตน์

1017
1023

ฮานาฟี ดาโอะ
นารีมาลย์ สอเหาะ

1029
1038

นุชนาถ อูมูดี

1053

กษมา แดงสุวรรณ
อภิญญา บุรีศรี

1063
1075

สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ

1088

สารบัญ (ต่อ)
F009
F010

F011

การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาการ
บัญชีชั้นกลาง 2
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพเพื่อเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้
เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้า
แบบสะพาย

รำภู นพรัตน์

หน้า
1099

วิสูตร มาศชาย

1112

สิทธิพร บุญหวาน

1124

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
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A001

การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการจัดการ
ของโรงแรม Diamond Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19
Survey of the satisfaction of housekeeping staff towards the management measures of
Diamond Cliff Resort & Spa hotels during the Covid-19
ธนัชชา หนูจันทร์ 1 พีรพัฒน์ จึงพิริยะกุล 1 และสุภัสสร จันทรินทร์ 1
จรรจิรา ดาราชาติ 2 กุลริศา ตรีโชติ 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 2อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์(1) เพื่อสำรวจระดับความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการ
จัดการของโรงแรม Diamond Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19 , (2) เพื่อเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการจัดการของโรงแรม Diamond Cliff Resort & Spa ใน
สถานการณ์ช่วง Covid-19 โดยจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ
พนักงานแผนกแม่บ้านทั้งหมดของโรงแรม Diamond Cliff Resort & Spa จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม ระยะเวลาในการศึกษา เดือนมิถุนายน 2564 – เดือนธันวาคม 2564 วิเคราะห์โดย
โปรแกรมสำเร็จรูปโปรแกรมทางสถิติเพื่อสังคมศาสตร์ (SPSS) เครื่องมือทางสถิติ ได้แก่ (1) ค่าร้อยละ (2) ค่า
คะแนนเฉลี่ย (3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการจัดการของโรงแรม
Diamond Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.83, σ =
1.001) เมื่อพิจารณารายละเอียดในทุกด้าน พบว่าความพึงพอใจทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในสภาพ
การทำงาน , ด้ า นความพึ ง พอใจในตั ว เอง , ด้ า นความพึ ง พอใจเพื ่ อ นร่ ว มงาน , ด้ า นความพึ ง พอใจใน
ผู้บังคับบัญชา , ด้านความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน และด้านความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งหมด
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, การปฏิบัติงาน, พนักงานโรงแรม
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Abstract
The objectives of this research ( 1) were to survey the level of housekeeping staff's
satisfaction with the management measures of Diamond Cliff Resort & Spa hotels during the
Covid-19 situation, (2) to compare the satisfaction of housekeeping staff with the management
measures of Diamond Cliff Resort & Spa. Management of the Diamond Cliff Resort & Spa in the
Covid-19 situation classified by personal fundamentals. The population used in the study was
40 employees in the housekeeping department of Diamond Cliff Resort & Spa Hotel. The
research instrument was a questionnaire. The study and research tool were created based on
concepts, theories, documents and literature related to behavior. and the satisfaction of the
housekeeping staff on the management measures of Diamond Cliff Resort & Spa in the situation
during Covid- 19 were analyzed by Statistical Package for the Social Sciences package. The
statistical tools were (1) Objective Conformity Index (IOC) (2) Percentage Value (3) Mean Score
(4) Standard Deviation
The results of the study found that ( 1) most of the respondents were female. Age
between 31 - 40 years old with a high school education / vocational certificate. and duration
of work 6 - 10 years (2) The questionnaire on the satisfaction of housekeeping staff towards the
management measures of Diamond Cliff Resort & Spa in the situation during Covid- 19 overall
was at a high level (μ = 3.83, σ = 1.001) when considering details in all aspects It was found
that 6 aspects of satisfaction were satisfaction in working conditions, self satisfaction, coworker
satisfaction, supervisor satisfaction, and compensation satisfaction. and satisfaction in
advancement opportunities Overall, all are at a very high level.
Keywords : satisfaction, performance, hotel staff
1. บทนำ
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2019 แต่เริ่มมีผลที่เห็นชัด
ในหลายๆประเทศเมื่อต้นปี 2020 และได้เพิ่มระดับความรุนแรงและขยายการระบาดในวงกว้างระหว่างประเทศ
จนองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) เป็นภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) และเป็นการแพร่
3

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำ
ให้เกิดปัญหาความเสี่ยงจากการถูกเลิกจ้างในประเทศไทยราว 8.4 ล้านคน โดยอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงใน
การเคลื่อนย้ายแรงงาน เช่น การย้ายสาขา การย้ายงาน โดยกลุ่มที่เสี่ยงจากการถูกเลิกจ้างที่ได้รับผลกระทบ
มากที่สุดคือ ภาคการท่องเที่ยว โดยธุรกิจโรงแรม ถือเป็นอีกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมหาศาลทางตรง จากพิษโค
วิด – 19 จากการล็อกดาวห์ประเทศ การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ปิดประเทศห้ามชาวต่างชาติเดินทางมา ทำให้
มีการสั่งปิดชั่วคราวของโรงแรม Diamond Cliff Resort & Spa จึงส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานของพนักงานใน
โรงแรม และก่อให้เกิดการว่างงานของพนักงานที่ถูกเลิกจ้างออกไป
ในปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก็เริ่มดีขึ้น แต่โรงแรม
Diamond Cliff Resort & Spa ยังคงมีมาตรการในการควบคุมโรคติดต่อสำหรับการทำงานของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อ
มาตรการการจั ด การของโรงแรม Diamond Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช ่ ว ง Covid-19 เพื่อ เป็ น
ทางการจัดการมาตรการด้านการควบคุมโรคติดต่อของโรงแรมในอนาคตต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสำรวจระดับความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการจัดการของโรงแรม
Diamond Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการจัดการของ
โรงแรม Diamond Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19 โดยจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ระดับความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการจัดการของโรงแรม Diamond
Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19 มีความพึงพอใจอย่างมาก
3.2 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการ
จัดการของโรงแรม Diamond Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19 มีความแตกต่างกัน
4. วิธีการดำเนินงานวิจัย
4.1 ประชากร
1) ประชากรกลุ่มที่ 1 คือ ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแบบสอบถามและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จำนวน 3 ท่าน
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2) ประชากรกลุ่มที่ 2 คือ พนักงานแผนกแม่บ้านทั้งหมดของโรงแรม Diamond Cliff Resort & Spa
จำนวน 40 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565) (Assistant Housekeeper โรงแรม Diamond Cliff
Resort & Spa )
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการจัดการของโรงแรม Diamond
Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ลักษณะ ได้แก่
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มประชากร
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นส่วนของข้อมูลที่ใช้ประกอบงานวิจัย
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำแบบสอบถามที่ได้รวบรวมมาดำเนินการ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล เชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test
5. ผลการวิจัย
จากการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการจัดการของโรงแรม Diamond
Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการจัดการของโรงแรม Diamond
Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของระดับความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อ
มาตรการการจัดการของโรงแรม Diamond Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19 โดยภาพรวมทุกด้าน
μ
σ
รายการประเมิน
ระดับความ
พึงพอใจ
1. ด้านความพึงพอใจในสภาพการทำงาน
1.1 ท่านมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงแรม
4.08
0.73
มาก
1.2 ท่านมีความพึงพอใจในความความปลอดภัยของโรงแรม
4.10
0.84
มาก
1.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อสถานที่ทำงานของท่านทำให้สามารถปฏิบัติงาน
4.23
0.86
มาก
ได้อย่างเต็มที่
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ค่าเฉลี่ย
2. ด้านความพึงพอใจในตัวเอง
2.1 ท่านพึงพอใจต่องานที่ได้รับในช่วงสถานการณ์ Covid-19
2.2 ท่านพึงพอใจต่อผลงานที่ออกมาโดยได้ปฏิบัติการทำงานอย่างเต็มที่
2.3 ท่านพึงพอใจกับระบบติดตามผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในโรงแรม
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านความพึงพอใจเพื่อนร่วมงาน
3.1 ท่านพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มที่
3.2 ท่ า นพึ ง พอใจต่ อ ความรู ้ ความสามารถในการ ปฏิ บ ั ต ิ ง านของ
เพื่อนร่วมงาน
3.3 ท่านพึงพอใจต่อความเป็นมิตรและเอื้ออารีของเพื่อนร่วมงาน
ค่าเฉลี่ย
4. ด้านความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา
4.1 ท่านเคารพผู้บังคับบัญชาของท่านด้วยความจริงใจ
4.2 ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานเป็นที่
ยอมรับ
4.3 ผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการ ปฏิบัติงานของท่านอยู่
เสมอ
ค่าเฉลี่ย
5. ด้านความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน
5.1 ค่าตอบแทนเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ และความสามารถ
ของท่าน
5.2 สวัสดิการที่ได้รับนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเหมาะสม และเป็น
ที่น่าพอใจ
5.3 สวัสดิการการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ใน
ปัจจุบัน เป็นที่น่าพอใจ
ค่าเฉลี่ย
6. ด้านความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้า

4.14

0.81

มาก

3.83

0.984

4

0.987

3.93

0.944

3.92

0.97

มาก
มาก
มาก
มาก

4.13

0.966

มาก

4.18

0.931

มาก

4.28

0.960

4.20

0.952

มาก
มาก

3.75

0.981

มาก

3.58

1.174

มาก

3.30

1.265

ปานกลาง

3.54

1.14

มาก

3.65

0.921

มาก

3.65

0.949

มาก

3.40

1.194

ปานกลาง

3.57

1.021

มาก
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6.1 ท่านมีโอกาสไปปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่น

3.50

1.132

6.2 ตำแหน่งหน้าที่ของท่านเป็นตำแหน่งที่มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

3.68

1.095

มาก
มาก

3.58

1.107

มาก

6.3 ทางโรงแรมได้มีการสนับสนุนให้ท่านมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ

เพิ่มความรู้ตลอดเวลา

ค่าเฉลี่ย
3.59 1.111
มาก
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน
3.83 1.001
มาก
จากตารางที่ 1 แสดงว่าระดับความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการจัดการของโรงแรม
Diamond Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19 ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (μ = 3.83 , σ = 1.001) โดย
เรียงตามลำดับตามระดับความพึงพอใจ ดังนี้ ด้านความพึงพอใจเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (μ= 4.20
, σ = 0.952) , ด้านความพึงพอใจในสภาพการทำงาน อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก (μ = 4.14 , σ = 0.811) , ด้าน
ความพึ งพอใจในตั วเอง อยู ่ ในระดั บความพึ งพอใจมาก (μ= 3.92 , σ = 0.972) ,ด้ านความพึ งพอใจในโอกาส
ความก้าวหน้า อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก (μ = 3.59 , σ = 1.111) ,ด้านความ พึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน อยู่
ในระดับ ความพึงพอใจมาก (μ = 3.57 , σ = 1.021) และด้านความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก (μ = 3.54 , σ = 1.14)
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการจัดการของโรงแรม Diamond
Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19 โดยจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการจัดการของโรงแรม
Diamond Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19 ที่มีปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลต่างกัน ผลปรากฏดังนี้
Sig
รายการ
T-test
ความแตกต่าง
1. เพศ
0.824
0.415
ไม่ต่างกัน
2. อายุ
-1.883
0.079
ไม่ต่างกัน
3. วุฒิการศึกษา
0.782
0.440
แตกต่างกัน
4. ระยะเวลาในการทำงาน
0.486
0.633
ไม่ต่างกัน
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการทดสอบ t-test พบว่า ส่วนใหญ่พนักงานแม่บ้านโรงแรม Diamond Cliff
Resort & Spa ที่มีปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลต่างกันจะมีความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการจัดการ
ของโรงแรม Diamond Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19 ไม่ต่างกัน เพราะส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม
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มีเพศ อายุและระยะเวลาในการทำงานแตกต่างกัน หากแต่ว่ามีความพึงพอใจต่อมาตรการการจัดการของโรงแรม
Diamond Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการจัดการของ
โรงแรม Diamond Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการจัดการของโรงแรม Diamond Cliff Resort & Spa
ในสถานการณ์ช่วง Covid-19 โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (μ = 3.83 , σ = 1.001) และผลการเปรียบเทียบ
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลโดยการทดสอบ t-test พบว่า ความพึงพอใจของพนักงานแผนกแม่บ้านต่อมาตรการการจัดการ
ของโรงแรม Diamond Cliff Resort & Spa ในสถานการณ์ช่วง Covid-19ที่มีปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลต่างกัน จะมีความ
พึงพอใจไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย พิพัฒน์ มีเถื่อน [1] จัดทํางานวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท ฮันนี่ เวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัทฮั นนี่ เวลล์
อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ ( ประเทศไทย ) จํากัด มีความ พึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากอันดับแรก คือด้านความ
มั่นคง และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ รองลงมาคือด้านนโยบายและการบริหาร ด้านบังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อม
การทำงาน ด้านรายได้ และสวัสดิการ และอันดับสุดท้ายคือ ด้านการยอมรับนับถือ และความรู้สึกในผลสําเร็จ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่ มีเพศ อายุ อายุการทํางาน และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพนักงานที่มีระดับ
การศึกษา และสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความพึงพอใจในสภาพการทำงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก (μ = 4.14 , σ = 0.811) ทั้งนี้
เพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงแรม , ความพึงพอใจในความความปลอดภัย
ของโรงแรม และความพึงพอใจต่อสถานที่ทำงานของท่านทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กฤตธัช วุฒิวงศา [2] ได้ศึกษาแรงจูงใจการทำงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน และภาพลักษณ์ขององค์กร
ที่มีอิทธิผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 4 ดาว
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจการทำงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน และ
ภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มีอิทธิผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการบริ การ
กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 4 เขต ได้แก่ เขตวัฒนา เขตราชเทวี เขตปทุมวัน และเขตสาทร จำนวน 200 คน และ
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ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน
วิธีการทางสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ผลการศึกษา
พบว่าแรงจูงใจการทำงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน และภาพลักษณ์ขององค์กร มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการบริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความพึงพอใจในตัวงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (μ= 3.92 , σ = 0.972) ทั้งนี้เพราะ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่องานที่ได้รับในช่วงสถานการณ์ Covid-19 , ความพึงพอใจต่อผลงานที่ออกมาโดย
ได้ปฏิบัติการทำงานอย่างเต็มที่และมีพึงพอใจกับระบบติดตามผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารในโรงแรม มีความสอดคล้อง
กับงานวิจ ัยของ วิไลภรณ์ เชื้อรักษ์ [3] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
กรณีศึกษา: โรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต จากการศึกษาพบว่า (1) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ด้านเวลา
ด้านปริมาณงาน และด้านคุณภาพของงาน ตามลำดับ (2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่องาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านความรู้มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต โดยรวมทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ .01 องค์ความรู้/ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ สำหรับผู้บริหารโรงแรม ควรกำหนดนโยบายที่เอื้อต่อปัจจัย
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านความรับผิดชอบต่องาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านความรู้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการในปฏิบัติงานของพนักงานที่มากขึ้น
ความพึงพอใจในเพื่อนร่วมงาน และ ความพึงพอในในผู้บังคับบัญชา ในด้านความพึงพอใจเพื่อนร่วมงาน ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (μ= 4.20 , σ = 0.952) และในด้านความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (μ = 3.54 , σ = 1.14)ทั้งนี้เพราะผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มที่ , ความพึงพอใจต่อความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน ,
ความพึงพอใจต่อความเป็นมิตรและเอื้ออารีของเพื่อนร่วมงาน , ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเคารพผู้บังคับบัญชาของ
ท่านด้วยความจริงใจ , ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานเป็นที่ยอมรับ และผู้บังคับบัญชา
ของท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการ ปฏิบัติงานของท่านอยู่เสมอ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นนภคธวัฒน์ กีรติ
พิพัฒน์กร [4] ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกแม่บ้านและแผนกต้อนรับ
ส่วนหน้า สำหรับโรงแรมห้าดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง
36 - 40 ปี มีสถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลา
ในการทำงาน 1 - 5 ปี ขึ้นไป ด้านปัจจัย ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน โดยรวมอยู่ ในระดับสูง ในด้าน
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการทำงาน และตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่งผล
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ต่อความพึงพอใจในการทำงานที่แตกต่างกัน ด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ โดยรวมมีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในการทำงานของพนักงานแผนกแม่บ้านสำหรับโรงแรมระดับห้าดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก (μ = 3.57 , σ = 1.021)
ทั้งนี้เพราะ ค่าตอบแทนเหมาะสมเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับความรู้ และความสามารถของท่ าน , สวัสดิการที่ได้ รั บ
นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเหมาะสม และเป็นที่น่าพอใจและสวัสดิการการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจาก
สถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน เป็นที่น่าพอใจ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐธิดา ดวงคำสวัสดิ์ [5] ได้
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของพนักงานในกล่มอุตสาหกรรมการโรงแรม ระดับ 4 ดาวขึ้นไปในกรุงเทพมหานคร ต่อการ
บริหารจัดการขององค์กรก่อนและระหว่างเผชิญวิกฤต สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 จากการศึกษาพบว่า
ความพึงพอใจของพนักงานพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมการโรงแรม ระดับ 4 ดาวขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร ต่อการ
บริหารจัดการขององค์กรก่อนเผชิญวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ทำงานด้านต่างๆ ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน และรายได้และสวัสดิการ และนโยบายการจัดการขององค์กรที่พนักงานบางส่วนที่
ได้ให้ความเห็นว่าไม่พึงพอใจ และระหว่างเผชิญวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 นั้น ความพึงพอใจของ
พนักงานได้มีความเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ รายได้และสวัสดิการ ภาระงานที่เพิ่มขึ้น นโยบายเลิกจ้างบุคลากร และการ
สื่อสารภายในองค์กร
ความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้า โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก (μ = 3.59 , σ = 1.111)
ทั้งนี้เพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีโอกาสไปปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่น , ตำแหน่งหน้าที่ของท่านเป็นตำแหน่งที่มีโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพ และทางโรงแรมได้มีการสนับสนุนให้ท่านมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ตลอดเวลา
สอดคล้องกับวิจัยของ ศุภชัย เหมือนโพธิ์ [6] ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด จากการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ำจุนมีระดับ
ความสำคัญอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 3.94 และ 3.99 ตามลำดับ) และบุคลากรมีความพึงพอใจและความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ 4.03
ตามลำดับ) (2) ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางมีความพึงพอใจกับองค์กรเป็นอย่างมาก มองถึงการพัฒนาคน
รุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในระดับต่อไป พนักงานและลูกจ้างมีความภูมิใจในสถานะอาชีพกับการเข้ามาเป็น
พนักงานในองค์กร เกิดความรู้สึกมันคงในการทำงาน รู้สึกได้รับความยุติธรรม ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบภายในแผนก
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นสิ่งที่พนักงานระดับปฏิบัติการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่วงอายุใน
Gen X ค่อนข้างมากเป็นวัยที่กำลังสร้างตัว และต้องการความมันคงและความก้าวหน้า และสร้างคุณชีวิตที่ดีในอนาคต
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและความผูกพันต่อบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด
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7. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
7.1 ความพึงพอใจในสภาพการทำงาน (work setting) ซึ่งโดยภาพรวมแล้วนั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
แต่ควรมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงแรม เพื่อที่จะให้พนักงานรู้สึกดีในการทำงานมากยิ่งขึ้น
7.2 ความพึงพอใจในตัวงาน (tasks) ซึ่งโดยภาพรวมแล้วนั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ควรจะมีการ
ปรับในเรื่องเกี่ยวการมอบหมายงาน หรือแจกแจงงานให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงาน
7.3 ความพึงพอใจเพื่อนร่วมงาน (co-worker) ซึ่งโดยภาพรวมแล้วนั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ควร
จะมีกิจจกรรมที่สามารถเพิ่มความสนิทสนม กระชับความสัมพันธ์กันระหว่างพนักงานด้วยกัน เพื่อการทำงานเป็นทีมที่
สมบูรณ์แบบ
7.4 ความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา (supervision) ซึ่งโดยภาพรวมแล้วนั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่
ผู้บังคับบัญชาควรจะมีการพูดคุย และให้โอกาสแก่พนักงานในการออกความคิดเห็น เพื่อให้พนักงานนั้นรู้สึกถึงความใส่
ใจที่ผู้บังคับบัญชามีให้แก่กัน
7.5 ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน (pay) ซึ่งโดยภาพรวมแล้วนั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทาง
โรงแรมควรมีสวัสดิการในการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันให้ครอบคลุมเนื่องจาก
สถานการณ์ Covid-19 ยังคงมีอยู่
7.6 ความพึ งพอใจในโอกาสความก้ าวหน้ า (advancement opportunities) ซึ ่ งโดยภาพรวมแล้ วนั ้ นมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่การปรับย้ายตำแหน่งของพนักงานนั้นต้องมีการคำนึงถึงความสามารถของพนักงานคน
นั้นด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด
8. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งถัดไป
8.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานแผนกอื่นๆ ภายในโรงแรมต่างๆ ต่อมาตรการ การจัดการใน
สถานการณ์ช่วง Covid-19
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A002
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการห้องอาหาร
The Andaman kitchen โรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa Nai Yang Beach
โดยใช้หลักการ 7 P
Satisfaction Study of Thai Tourists Choosing The Andaman kitchen Restaurant At Phuket
Marriott Resort and Spa Nai Yang Beach using the 7 P principle
ภูบดินทร์ ศรีกลุ 1 ธนกฤต มหาโพธิ์ 1โสภณ หมานมิเละ 2 จรรจิรา ดาราชาติ 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม2 อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการ
ห้องอาหารThe Andaman kitchen โรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach โดยใช้
หลักการ 7P โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการห้องอาหาร The Andaman
kitchen โรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach โดยใช้หลักการ 7P โดยประชากรที่
ใช้ในการศึกษา ได้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ 2564 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 สถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือสถิติเชิง
พรรณณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถานที่ในการเก็บข้อมูล โรงแรม Phuket
Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการห้องอาหาร The
Andaman kitchen โรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa Nai Yang Beach โดยใช้หลักการ 7P แบ่ง
ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ เมื่อ
ศึกษาปัจจัยในด้านต่าง ๆ ของห้องอาหาร The Andaman kitchen โรงแรม Phuket Marriott Resort and
Spa, Nai Yang Beach พบว่า โดยในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 4.14, S.D.= 0.75) ข้อเสนอแนะจาก
การวิจัย 1) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อโรงแรมในพื้นที่อื่น ๆ
หรือใกล้เคียงกับห้องอาหาร The Andaman kitchen ของโรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang
Beach 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อโรงแรมในเขตพื้นที่อื่น ๆ หรือใกล้เคียง
กับห้องอาหาร The Andaman kitchen ของโรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach
3) นําไปใช้ในการวิจัยโรงแรมอื่น ๆ ได้หรือเป็นแนวทางในการประเมินหรือเปรียบเทียบกับโรงแรมในระดับอื่น
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คำสำคัญ : ปัจจัย ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวชาวไทย การเลือกใช้บริการ
Abstract
this research The objectives were to 1) study the satisfaction of Thai tourists who choose
to use the restaurant The Andaman kitchen, Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach
using the 7P principle; Data were collected from a sample of Thai tourists who chose to use
the restaurant The Andaman kitchen, Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach using the
principle. 7P. The population used in the study included 80 Thai tourists. October 2021 –
January 2022. The statistics for the data analysis were descriptive statistics, i. e. percentage,
mean, standard deviation.
The results of a study of factors affecting the satisfaction of Thai tourists who choose
to use the restaurant The Andaman kitchen at Phuket Marriott Resort and Spa Nai Yang Beach
by using the 7P principle are divided into 7 aspects, namely product factors. price
factor Location factor Marketing Promotion Factors Personnel factor Factors in creating and
presenting physical characteristics and process factors When studying the factors in various
aspects of The Andaman kitchen restaurant, Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach, it
was found that the overall satisfaction level was high (x ̅ = 4.14, SD = 0.75). Research 1) should
study the factors affecting the service decision of Thai tourists towards hotels in other areas or
close to The Andaman kitchen restaurant of Phuket Marriott Resort and Spa,
Keywords: satisfaction factor, Thai tourists service selection.
1. บทนำ
ธุรกิจโรงแรมของจังหวัดภูเก็ต มีแนวโน้มซบเซาต่อเนื่อง ผลมาจากสถานะการณ์ Covid-19 ที่ทำให้มี
การจำกัดจำนวนคนในสถานที่ต่างๆ หรือปิดสถานที่ เช่นร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยว ทำให้จุด
ขายของจังหวัดภูเก็ตลดน้อยลงและไม่น่าท่องเที่ยว โรงแรมที่เปิดอยู่ในปัจจุบันมีการขายห้องพักได้น้อยลงแต่มี
ห้องอาหารที่เปิดขายปกติเพื่อให้มีรายได้เข้าโรงแรม ทั้งนี้ร้านอาหารในโรงแรมก็ได้รับผลกระทบของ Covid-19
ด้วยเช่นกัน ต้องมีมาตราการตรวจคนเข้าร้านเสมอเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานโรงแรมทุกคน
ทางโรงแรมต้องเตรียมรับมือกับกฎข้อบังคับของจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน ที่ออกมาใหม่ทุกสัปดาห์เพื่อป้องกัน
และควบคุม Covid-19 ให้มีจำนวนน้อยที่สุด
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ดังนั้นจากที่มาและความสำคัญข้างต้น ผู้จัดทำจึงได้ทำโครงการเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการห้องอาหาร The Andaman kitchen โรงแรม Phuket Marriott Resort
and Spa Nai Yang Beach โดยใช้หลักการ 7P” เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ
ห้องอาหารต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการห้องอาหาร The Andaman
kitchen โรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach โดยใช้หลักการ 7P
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรเป็ น นั ก ท่ อ งเที ่ ย วชาวไทยที ่ เ ลื อ กใช้ บ ริ ก ารห้ อ งอาหาร The Andaman kitchen
ของโรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach
2) กลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการห้องอาหาร The Andaman kitchen ของ
โรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach จำนวน 80 คน โดยสุ่มแบบอย่างง่าย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบประเมินความพึงพอใจเป็นชนิดประเมินค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ จำนวน 7 ด้าน ผ่าน
การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แบ่งได้เป็น 3 ตอน ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของพนักงานที่ตอบแบบประเมิน มีลักษณะของแบบประเมินแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ
อายุ อาชีพ
2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการห้องอาหาร The Andaman
kitchen ของโรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach จำนวน 7 ด้าน
3) ข้ อ เสนอแนะเกี ่ ย วกับ แบบประเมิน ความพึง พอใจของนั ก ท่อ งเที่ ยวชาวไทยที ่เ ลื อ กใช้ บริการ
ห้องอาหาร The Andaman kitchen ของโรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ขั ้ น ตอนในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ด ำเนิ ด การเก็ บ ของมู ล ด้ ว ยตนเอง โดยการนำ
แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 80 ชุด ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการห้องอาหาร The
Andaman kitchen ของโรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach ผู้ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ตามจำนวนที่กำหนดไว้ จำนวน 80 ชุด
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำแบบประเมินที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาตรวจสอบแล้วไปลงรหัสและบันทึกข้อมูลลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) จากกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 80 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
4.ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการห้องอาหาร The Andaman
kitchen ของโรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการห้องอาหาร The Andaman kitchen ของโรงแรม
Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ครั ้ ง นี ้ ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ เ สนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการห้องอาหาร The Andaman
kitchen ของโรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่
(1) ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์
(2) ปัจจัยทางด้านราคา
(3) ปัจจัยทางด้านสถานที่
(4) ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด
(5) ปัจจัยด้านบุคลากร
(6) ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
(7) ปัจจัยด้านกระบวนการ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการ
ห้ อ งอาหาร The Andaman kitchen ของโรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach
โดยใช้หลักการ 7P

16

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
(1) ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์
(2) ปัจจัยทางด้านราคา
(3) ปัจจัยทางด้านสถานที่
(4) ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด
(5) ปัจจัยด้านบุคลากร
(6) ปัจจัยด้านการสร้าง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
(7) ปัจจัยด้านกระบวนการ
รวม

𝒙̅̅
4.24
4.18
4.14
3.98
4.14

S.D.
0.81
0.75
0.73
0.65
0.81

4.16 0.71
4.26 0.72
4.14 0.75

การแปลความหมาย
ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการห้องอาหาร The Andaman kitchen ของ
โรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach ในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝑥̅
= 4.14, S.D.= 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางด้านราคา ปัจจัย
ทางด้านสถานที่ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ตอบแบบประเมินถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
และเพศหญิงมีจำนวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 50.00
เมื่อศึกษาปัจจัยในด้านต่าง ๆ ของห้องอาหาร The Andaman kitchen ของโรงแรม Phuket Marriott
Resort and Spa, Nai Yang Beach พบว่า โดยในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 4.14, S.D.=
0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (𝑥̅ = 4.26,
S.D.= 0.78) รองลงมา ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 4.24, S.D.= 0.87)
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ปัจจัยด้านบุคลากรอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 3.98, S.D.= 0.65)
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5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการห้องอาหาร The Andaman
kitchen ของโรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach โดยใช้ ห ลั ก การ 7P สามารถ
อภิปราย ผลได้ดังนี้
ด้านสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เพราะว่าผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจต่อ
ห้องอาหารอยู่ในทำเลที่เดินทางไปมาได้อย่างสะดวกสบาย โรงแรมอยู่ใกล้สนามบิน มีที่จอดรถเพียงพอกับ
นักท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวินี กุลเจริญ [3] การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมบูรพาสามยอด โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญ มากกับด้าน
สถานที่ของโรงแรม เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสถานที่ของโรงแรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อ การสร้างความพึงพอใจใน
งานบริการที่เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการตอบสนองความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ พรรณราย
อินทุรัตน [2] ที่ได้กล่าวไว้ เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการด้านความ
สะดวกที่ได้รับ หมายถึง สถานที่ให้บริการ รวมถึงสถานที่จอดรถที่ให้บริการสะอาด อุปกรณ์ในการให้บริการ
เช่น แบบฟอร์มไม่ขาดแคลนและมีการประชาสัมพันธ์งานบริการต่อเนื่อง
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เพราะว่าผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจต่อห้องอาหาร ที่มีการลงเว็บไซต์เพื่อโปรโมทสถานที่ การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ การจัดงานประจำ
สัปดาห์ การติดต่อกับทัวร์ที่ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระพงษ์ ภู่สว่าง [4] การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารและเครื่องดื่มชุมชนตรอกวังหลัง กรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสำคัญ มากกับ การส่งเสริมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจระดับมาก ร้านอาหาร
และเครื ่ อ งดื ่ ม ใน ชุ ม ชนตรอกวั ง หลั ง มี ก ารโฆษณาผ่ า น สื ่ อ Social media เช่ น Facebook, IG, Twitter
ร้านอาหารและเครื่องดื่มใน ชุมชนตรอกวังหลัง มีส่วนลดให้ลูกค้า ประจำ ร้านอาหารและเครื่องดื่มใน ชุมชน
ตรอกวังหลัง มีป้ายนำเสนอ เมนูจานพิเศษ หรือ เมนูแนะนำ ร้านอาหารและเครื่องดื่มใน ชุมชนตรอกวังหลัง มี
การทำบัตร สมาชิกเพื่อใช้สิทธิพิเศษต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ กับ ภาวินี กุลเจริญ [3] การส่งเสริมการ
แนะนำการบริการความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกิดขึ้นได้จากการได้ยินข้อมูลข่าวสาร หรือบุคคลอื่นกล่าวขาน
ถึงของการบริการไปในทางบวกซึ่งหาก ตรงกันกับความเชื่อถือก็จะมีความรู้สึกดีกับการบริการดังกล่าวอันเป็น
แรงจูงใจผลักดัน ให้ความ ต้องการบริการตามมา
ปัจจัยด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เพราะว่าผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจต่อ
ห้องอาหาร พนักงาน มีการยิ้มแย้ม แจ่มใส ในการบริการ มีคนดูแลความปลอดภัยในโรงแรม มีกล้องวงจร
ปิดอยุ่ในจุดสำคัญ พนักงานเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว พนักงานบริการลูกค้าอย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วีระพงษ์ ภู่สว่าง [4] การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหาร
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และเครื่องดื่มชุมชนตรอกวังหลัง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรมีอิทธิพล ต่ อการตัดสินใจใช้
บริการระดับมากโดย ร้านอาหารและเครื่องดื่มในชุมชน ตรอกวังหลัง มีพนักงานมีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี ร้านอาหาร
และเครื่องดื่มในชุมชน ตรอกวังหลัง มีพนักงานแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย ร้านอาหารและเครื่องดื่มใน
ชุมชน ตรอกวังหลัง มีพนักงานดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าและมีความกระตือรือร้น ร้านอาหารและเครื่องดื่มในชุมชน
ตรอกวังหลัง มีพนักงานปฏิบัติงาน ถูกต้องและแม่นยำ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ภาวินี กุลเจริญ
[3] ผู้บริการและผู้ปฏิบัติการ ล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานบริการให้ผู้บริการเกิดความพึง
พอใจทั้งสิ้น ผู้บริการบริการที่วางนโยบายการบริการ โดยคำนึงถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นหลักย่อมสามารถ
ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่น เดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือพนั กงานที่
ตระหนักถึงลูกค้าสำคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองที่ลูกค้าต้องการความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่
ด้วยจิตสำนักของบริการ
ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีจุดคัด
กรอกโควิด 19 ก่อนเข้าห้องอาหาร สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสูง มีที่จอดรถสำหรับ รับ-ส่งนักท่องเที่ยว
การจัดแบ่งการให้บริการอย่าง เช่น การ จัดเตรียมที่จอดรถ มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเช่น
ระบบป้องกันอัคคีภัย มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระพงษ์ ภู่สว่าง [4] การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารและเครื่องดื่มชุมชนตรอกวังหลัง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ร้านอาหารและเครื่องดื่มในชุมชน ตรอกวังหลัง มีสภาพแวดล้อมที่ดี ร้านอาหารและ
เครื่องดื่มในชุมชน ตรอกวังหลังใช้ภาชนะใส่อาหารและ เครื่องดื่มมีความสะอาด ปลอดภัย ร้า นอาหารและ
เครื่องดื่มใน ชุมชนตรอกวังหลัง มีจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ที่ให้บริการที่เพียงพอ ร้านอาหารและเครื่องดื่มใน ชุมชน
ตรอกวังหลัง มีสาธารณูปโภค ที่สะอาดและเพียงพอ เช่น ห้องน้ำ, ถังขยะ
ปัจจัยด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เพราะว่าผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจ
ต่อห้องอาหาร มีการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวกสบาย มีความสะดวกสบายในการหาข้อมูล มีทางเดินที่ไม่
แออัด มีที่นั่งเพียงพอต่อความต้องการของ นักท่องเที่ยว มีห้องน้ำบริการให้ลูกค้าหลายที่ มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วีระพงษ์ ภู่สว่าง [4] การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหาร
และเครื่องดื่มชุมชนตรอกวังหลัง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ ร้านอาหารและเครื่องดื่มใน
ชุมชน ตรอกวังหลัง มีการบริการที่รวดเร็ว และถูกต้อง ร้านอาหารและเครื่องดื่มใน ชุมชนตรอกวังหลัง มีการ
จัดเตรียม เก้าอี้นั่งรอที่สะดวกสบายระหว่างรอ รับบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มใน ชุมชนตรอกวังหลัง มี
ความพร้อมใน การบริการและแก้ไขได้ทันทีเมื่อ ผิดพลาด ร้านอาหารและเครื่องดื่มใน ชุมชนตรอกวังหลัง มี
ระบบการจองที่ นั่งล่วงหน้า เช่น ทางโทรศัพท์หรือ ทางออนไลน์ และสอดคล้องกับ พรรณราย อินทุรัตน [2]
ขบวนการบริการ มีวิธีการนำเสนอขบวนการบริการเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลู กค้า
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ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการส่งผลให้กับการปฏิบัติการ แก่ลูกค้ามีความคล่องตัวและสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลสำรอง
ห้องพักโรงแรมหรือสายการบินการใช้เครื่องฝาก– ถอนอัตโนมัติ การใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในการรับ – โอน
สาย ในการติดต่อองค์การต่างๆ เป็นต้น หรือการให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เพราะว่าผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจ
ต่อห้องอาหาร สถานที่มีชื่อเสียง สิ่งอำนวยความสะดวก โดดเด่นทางด้านอาหารพื้นเมือง สถานที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ มีของที่ระลึกขายมากมาย สอดคล้องกับงานวิจัย วีระพงษ์ ภู่สว่าง [4] การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ความ
พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมบูรพาสามยอด พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยว
พอใจกับ ห้องพัก ห้องอาหาร บริการซักรีด สิ่งอา นวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ , ทีวี , เคเบิ้ล ทีวี ,
อินเตอร์เน็ตส่วนกลาง, ที่จอด รถ และอื่นๆ พนักงานผู้ให้ บริการแก่ลูกค้าที่เป็น มาตรฐานเดียวกัน และ
สอดคล้องกับ พรรณราย อินทุรัตน [2] ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการ
หมายถึงความรู้สึกยินดีของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพบริการที่ได้รับ
หมายถึง การได้รับการบริการที่ถูกต้องตรงไปตรงมามีอุปกรณ์ ไว้บริการพอเพียง มีคนคอยแนะนำและมีการแจ้ง
ผลการบริการ
ปัจจัยด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เพราะว่าผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจต่อ
ห้องอาหาร มีการกำหนดราคาอย่า งชั ดเจน ราคาที่ย่อมเยาเหมาะสมแก่ การท่ อ งเที่ยว มีราคาให้เ ลื อ ก
หลากหลาย มีการให้ส่วนลดกับลูกค้า มีการลดราคาตามฤดูกาล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวินี กุลเจริญ [3]
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมบูรพาสามยอด พบว่า
ปัจจัยด้านราคา ราคาห้องพักในแต่ละขนาดที่มีเช่น เล็ก , ใหญ่ ราคาเสริมเตียง, ราคาเสริมหมอน ราคาอาหาร
ราคาซักรีด และสอดคล้องกับ นาลิน เทียมแก้ว. [1] ด้านข้อมูลทั่วไป หมายถึง การค้นหาข้อมูลได้รับความ
สะดวก ข้อมูลทันสมัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ มีช่องทางการบริการข้อมูลที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับรีวิวบนเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงตามที่นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ได้แนะนำ
2. ผู้ประกอบการควรเพื่อกิจกรรมภายในโรงแรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกไปกับกิจกรรมภายใน
โรงแรมและเป็นการสร้างความพึงใจให้กับนักท่องเที่ยว
3. ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยการเพิ่มการอบรมในเรื่องการแก้ไขเหตุเฉพาะ
หน้า เพื่อสร้างความกล้าให้กับพนักงานในการคุยเวลากับเกิดเวลาเกิดปัญหา
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A003
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วงสถานการณ์โควิด-19
Education Factors affecting the decision of Thai tourists to choose the services of Royal
Phuket City Hotel during the Covid-19 situation
วิมลณัฐ ชุมอินทร์ 1 และธนิษฐา อุปหาส 1จรรจิรา ดาราชาติ 2 ทิพวรรณ บัวอินทร์ 2
1
นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม2 อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้

บทคัดย่อ
การวิจ ัย ในครั้งนี้มี ว ัตถุป ระสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผ ลต่อการตัดสินใจเลื อกใช้บริการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วงสถานการณ์โ ควิด -19 (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผ ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วงสถานการณ์
โควิด-19 และ (3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพัก
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
แบบสอบถาม ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ 2564 – เดือนธันวาคม พ.ศ 2564
เครื่องมือทางสถิติ ได้แก่ 1) การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (IOC) 2) ค่าร้อยละ 3) ค่าคะแนน
เฉลี่ย และ 4) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า (1) ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารของนั ก ท่ อ งเที ่ ย วชาวไทย
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริม ทางการตลาด
(2) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ไม่เคยมาใช้บริการ มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ เพื่อพักผ่อ นหย่อนใจ มีวิธีการเดินทางมาใช้บริการ
โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ โดยรถส่วนตัว มีลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมเดินทางเป็นครอบครัว และ
มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาใช้บริการ (เฉลี่ยต่อครั้ง ต่อ 1 คน) เป็น 10,001-15,000 บาท และ (3)
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยภาพรวมทุกด้าน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.49 , S.D.= 0.60)
คำสำคัญ : การตัดสินใจ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ โควิด-19
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Abstract
The research subject ( 1) To study the factors affecting the decision of Thai tourists to
choose the services of Royal Phuket City Hotel during the Covid-19 situation. (2) To study the
behavior of Thai tourists affecting the decision to use the services of the Royal Phuket City
Hotel during the COVID-19 situation. And (3) to study the degree of Satisfaction of Thai tourists
affecting the decision to use the service of the Royal Phuket City Hotel during the Covid- 19
situation. The population used in the study included Thai tourists who stayed at Royal Phuket
City Hotel by selecting a sample of 80 people, the tools used in the study were questionnaires,
the duration of the research from August 2021 to December 2021, statistical instruments
including 1) determination of the Objective Conformity Index (IOC), 2) 3% average score, and
4) standard deviation.
The results showed that ( 1) Factors affecting the decision to use the service of Thai
tourists are divided into 4 aspects, namely location, price, and product and marketing
promotion ( 2) The behavior of Thai tourists affecting the decision to use the service, it was
found that most of the respondents had never used the service. has the purpose of using the
service to relax There is a way to travel to use the service of the Royal Phuket City Hotel by
private car. and have all expenses in traveling to use the service (Average per time per person)
is 10,001-15,000 baht. and (3) The level of satisfaction of Thai tourists affects the decision to
use the service. Overall in all aspects, it was found that most of the respondents had a high
level of overall satisfaction (𝑥̅ = 4.49, SD = 0.60).
Keywords: decision, Royal Phuket City Hotel, COVID-19
1. บทนำ
ธุรกิจโรงแรม ปี พ.ศ. 2563 ได้รับผลกระทบทั้งเศรษฐกิจและการค้าและยังถูกซ้ำเติมจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยออกมาตรการปิดเมือง-ปิดประเทศ
(Lockdown) ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้และการดำเนินชีวิตของประชาชน เป็นเหตุให้นั กท่องเที่ยว
ตัดสินใจเลื่อนหรือยกเลิกแผนการเดินทางทั้งหมด ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขาดรายได้อย่างฉับพลัน
และส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจหดตัวรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้รัฐบาลได้มีนโยบายเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อ
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กระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น เมื่อมีการผ่อน
คลายการเดินทางในสถานการณ์โควิด 19 และสถานประกอบการโรงแรมเริ่มกลับมาเปิดให้บริการ โรงแรม
รอยัลภูเก็ตซิตี้ เป็นโรงแรมที่เริ่มมีการจองห้องพักเข้ามาเพิ่มขึ้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงแรม และศึกษาถึงระดับความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วง
สถานการณ์โควิด-19 เพื่อได้ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อโรงแรมรอยัล
ภูเก็ต ซิตี้ ช่วงสถานการณ์โควิด-19
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงแรม
รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วงสถานการณ์โควิด-19
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จำนวน 100 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ จำนวน 80 คน โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นชนิดประมาณค่า 5 ระดับ ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่าน แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยต่อโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วงสถานการณ์โควิด-19
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
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1) ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน หลังจากได้แบบสอบถาม
กลับคืนมา ผู้วิจัยนำแบบสอบถามมาคัดเลือกชุดที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index of Concurrent: IOC)
2) ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 80 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมานำมาวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามและดำเนินการตรวจสอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยทำการแยก
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามวัตถุประสงค์ แล้วหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ คือ SPSS
(Statistical Package for the Social Science) และมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้
1) การวิเคราะห์ ปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อโรงแรม
รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 วิเคราะห์โดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยแจกแจงความถี่ และสรุปเป็นค่าร้อยละ
4. ผลการวิจัย
จากการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
ช่ว งสถานการณ์โควิด -19 มีว ัตถุป ระสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผ ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อโรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วงสถานการณ์โควิด -19 (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกใช้บริการของโรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วงสถานการณ์โควิด 19 ผลการวิจัยเป็นดังนี้
1) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วง
สถานการณ์โควิด-19 แบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในภาพรวมและรายด้าน
̅
𝒙̅

S.D.

การแปล
ความหมาย

4.56
4.44

0.61
0.54

มากที่สุด
มาก

4.48

0.61

มาก

1.4 ข้อมูลของโรงแรมที่ท่านต้องการสามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง
เช่น อินเทอร์เน็ต ตัวแทนของโรงแรม ใบปลิวโฆษณา เป็นต้น

4.51

0.59

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย

4.50

0.59

มากที่สุด

4.35
4.36
4.46
4.38

0.57
0.68
0.59
0.60

มาก
มาก
มาก
มาก

4.39

0.62

มาก

4.51

0.59

มากที่สุด

4.40

0.64

มาก

4.48

0.57

มาก

4.43

0.57

มาก

4.46

0.60

มาก

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
1. ด้านสถานที่
1.1 โรงแรมอยู่ในทำเลที่เดินทางไปมาได้อย่างสะดวกสบาย
1.2 โรงแรมอยู่ใกล้แหล่งชุมชน
1.3 โรงแรมมีเว็บไซต์ที่สวยงาม ใช้งานง่าย และมีข้อมูลครบถ้วน

2. ด้านราคา
2.1 ห้องพักมีหลายราคาให้เลือก
2.2 ราคามีความเหมาะสมกับห้องพัก
2.3 มีการแสดงราคาห้องพักและบริการอย่างชัดเจน
2.4 ความถูกต้อง ชัดเจน ของราคาที่ได้แจ้งตลอดการเข้าพัก
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านผลิตภัณฑ์
3.1 ชื่อเสียงของห้องพัก อาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการอื่น ๆ
ภายในโรงแรม
3.2 สภาพของห้องพัก ห้องอาหาร และสถานที่ให้บริการภายในโรงแรม
มีความสะอาดเรียบร้อย
3.3 อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันและมีสภาพพร้อมใช้งาน
3.4 ความหลากหลายของสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการภายใน
โรงแรม
ค่าเฉลี่ย
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4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
4.1 การให้ส่วนลดกับลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ
4.2 การให้บริการ/ สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่พักเป็นประจำ
4.3 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย
เช่น อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ อีเมล์ เป็นต้น
4.4 มีระบบสมาชิกที่จะให้สทิ ธิพิเศษต่าง ๆ กับผู้เป็นสมาชิก
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

4.55
4.59

0.52
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

4.65

0.48

มากที่สุด

4.61
4.60
4.49

0.49
0.49
0.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงว่า นักท่องเที่ยวให้ความพึงพอใจโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 4.49 , S.D.= 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (𝑥̅ = 4.60 , S.D.= 0.49) ด้านสถานที่ อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (𝑥̅ = 4.50 , S.D.= 0.59) ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝑥̅ =
4.46 , S.D.= 0.60) และด้านราคา อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 4.39 , S.D.= 0.62)
2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้
ช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่
ตารางที่ 2 แสดงจำนวน (ความถี่) และร้อยละ โดยรวมของพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
ใช้บริการโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วงสถานการณ์โควิด-19
พฤติกรรมการใช้บริการ
จำนวน (คน)
1. ท่านเคยมาใช้บริการโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
1.1 ไม่เคยมา
26
1.2 เคยมา 1 ครั้ง
21
1.3 เคยมา 2 ครั้ง
24
1.4 เคยมา 3 ครั้งขึ้นไป
9
รวม
80
พฤติกรรมการใช้บริการ
จำนวน (คน)
2. วัตถุประสงค์ในการใช้บริการครั้งนี้ (ตอบเพียงคำตอบเดียว)
2.1 เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
58

ร้อยละ (%)
32.50
26.25
30.00
11.25
100.00
ร้อยละ (%)
72.50
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2.2 เพื่อเยี่ยมเยียนญาติพี่นอ้ ง
5
2.3 เพื่อการศึกษาหาความรู้
5
2.4 เพื่อการประชุมสัมมนา
12
2.5 เพื่อรักษาสุขภาพ
2.6 อื่น ๆ
รวม
80
3. วิธีการเดินทางมาใช้บริการโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
3.1 รถส่วนตัว
35
3.2 รถโดยสารประจำทาง
21
3.3 บริษัทนำเที่ยว
14
3.4 เครื่องบิน
10
3.5 อื่น ๆ
รวม
80
พฤติกรรมการใช้บริการ

จำนวน (คน)

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมเดินทาง
4.1 ครอบครัว
32
4.2 เพื่อน
31
4.3 เพื่อนร่วมงาน
10
4.4 แฟน/คนรัก
7
4.5 อื่น ๆ
รวม
80
5. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาใช้บริการ (เฉลี่ยต่อครั้ง ต่อ 1 คน)
5.1 ไม่เกิน 10,000 บาท
14
5.2 10,001-15,000 บาท
28
5.3 15,001-20,000 บาท
25
5.4 20,001 บาทขึ้นไป
13
รวม
80

6.25
6.25
15.00
100.00
43.75
26.25
17.50
12.50
100.00
ร้อยละ (%)

40.00
38.75
12.50
8.75
100.00
17.50
35.00
31.25
16.25
100.00

จากตารางที่ 2 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการ
โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วงสถานการณ์โควิด -19 ไม่เคยมาใช้บริการ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 มี
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วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 มีวิธีการเดินทางมาใช้
บริการโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ โดยรถส่วนตัว จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 มีลักษณะความสัมพันธ์ของ
กลุ่มบุคคลที่ร่วมเดินทางเป็นครอบครัว จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการ
เดินทางมาใช้บริการ (เฉลี่ยต่อครั้ง ต่อ 1 คน) เป็น 10,001-15,000 บาท จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 อภิปรายผล
จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1) ด้านสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เพราะว่าผู้ใช้บริ การมีความพึงพอใจต่อ
โรงแรมอยู่ในทำเลที่เดินทางไปมาได้อย่างสะดวกสบาย โรงแรมอยู่ใกล้แหล่งชุมชน โรงแรมมีเว็บไซต์ที่สวยงาม
ใช้งานง่าย และมีข้อมูลครบถ้วน และข้อมูลของโรงแรมที่ท่านต้องการสามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง เช่น
อินเทอร์เน็ต ตัวแทนของโรงแรม ใบปลิวโฆษณา เป็นต้น สอดคล้องกับ จารุวรรณ โพสาวง [1] ที่ทำการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม ขนาดใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ในเขตพื้นที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยพบว่าโดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสำคัญมากกับด้านสถานที่ของโรงแรม เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสถานที่ของโรงแรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการ
สร้างความพึงพอใจในงานบริการที่เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการตอบสนองความพึงพอใจให้เกิดขึ้นได้อย่าง
สูงสุด
2) ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เพราะว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อห้องพัก
มีหลายราคาให้เลือก ราคามีความเหมาะสมกับห้องพัก มีการแสดงราคาห้องพักและบริการอย่างชัดเจน และ
ความถูกต้อง ชัดเจน ของราคาที่ได้แจ้งตลอดการเข้าพัก สอดคล้องกับสุภัตรา ตรีพงษ์ [4] ที่ทำการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพบว่า
โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากกับด้านราคาของโรงแรม เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าราคาของ
โรงแรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจในงานบริการที่เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการตอบ สนอง
ความพึงพอใจให้เกิดขึ้นได้อย่างสูงสุด
3) ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เพราะว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ
ชื่อเสียงของห้องพัก อาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการอื่น ๆ ภายในโรงแรม สภาพของห้องพัก ห้องอาหาร
และสถานที่ให้บริการภายในโรงแรมมีความสะอาดเรียบร้อย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันและมีสภาพ
พร้อมใช้งาน และความหลากหลายของสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการภายในโรงแรม สอดคล้องกับฐิรนันทร์
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เทพแดง [2] ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยพบว่าโดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากกับด้านผลิตภัณฑ์ของ
โรงแรม เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของโรงแรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจในงานบริการ
ที่เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการตอบสนองความพึงพอใจให้เกิดขึ้นได้อย่างสูงสุด
4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้เพราะว่าผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจต่อการให้ส่วนลดกับลูกค้าในโอกาสต่างๆ การให้บริการ/ สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่พักเป็นประจำ การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่ หลากหลาย เช่น อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ อีเมล์ เป็นต้น และมี
ระบบสมาชิกที่จะให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ กับผู้เป็นสมาชิก สอดคล้องกับชลธิชา เตชวัชรมงคล [3] ที่ทำการศึกษา
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม ระดับ 5 ดาวในเขตพื้นที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย
พบว่าโดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากกับด้านการส่งเสริมทางการตลาดของโรงแรมเหตุที่เป็น
เช่นนี้เพราะว่าการส่งเสริมทางการตลาดของโรงแรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจในงานบริการที่
เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการตอบสนองความพึงพอใจให้เกิดขึ้นได้อย่างสูงสุด
5.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อโรงแรมในพื้นที่
อื่น ๆ หรือใกล้เคียงกับโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
2) ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อโรงแรมในเขตพื้นที่อื่น ๆ หรือ
ใกล้เคียงกับโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
3) นำไปใช้ในการวิจัยโรงแรมอื่น ๆ ได้หรือเป็นแนวทางในการประเมินหรือเปรียบเทียบกับโรงแรมใน
ระดับอื่น
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A004
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการ
ช่วงควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของโรงแรม อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า
A Study of Behavior and Satisfaction of Thai Tourists Using Services During the COVID-19
Situation Control of Anantara Mai Khao Phuket Villas
พรกรัณย์ รัศมี 1 สุพัตรา สิทธิบุตร 1จรรจิรา ดาราชาติ 2 กัญญาวีร์ ชื่นเจริญวงศ์ 2
1
นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม2อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้
บริการช่วงควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของโรงแรม อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า 2) เพื่อศึกษาระดับความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการช่วงควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของโรงแรมอนันตรา ไม้
ขาว ภูเก็ต วิลล่า ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการช่วงควบคุมสถานการณ์
COVID-19 ของโรงแรม อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตั วอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 52
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย เดือนสิงหาคม 2564 – เดือน
ธันวาคม 2564 สถิติที่ใช้ ได้แก่ 1) การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (IOC) 2) ค่าร้อยละ 3) ค่า
คะแนนเฉลี่ย 4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-40 ปี อาชีพพนักงานบริษัท
รายได้ต่อเดือน 9,001-15,000 บาท มีสถานภาพโสด 2) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้แหล่งข้อมูล
ข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต มาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เดินทางมาทางอากาศใช้เครื่องบินเป็น
พาหนะในการเดิน ทาง ไม่เคยมาท่องเที่ยว และจองผ่านบริษัททัว ร์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านราคาค่าใช้จ่ายและด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
คำสำคัญ : พฤติกรรมการใช้บริการ ความพึงพอใจ คุณภาพการบริการ
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Abstract
The research subject 1) To study the service behavior of Thai tourists who came to use
the service during the COVID-19 situation at Anantara Mai Khao Phuket Villas, 2) To study the
satisfaction level of Thai tourists who came to use the service during the COVID-19 situation at
Anantara Mai Khao Phuket Villas. The study population was Thai tourists who came to use the
services during the COVID-19 situation control period of Anantara Mai Khao Phuket Villa Hotel.
Data were collected from 52 randomized sample groups. The research instrument was a
questionnaire. Research period August 2021 – December 2021 analyzed by the package
program. The statistical tool: 1) Objective Conformity Index: IOC, 2) Percentage, 3) Mean Score,
4) Standard Deviation
The results showed that 1) Most of the respondents were female, aged 21-40 years old,
occupation of company employees. Monthly income 9,001- 15,000 baht, most of them are
single, 2) The behavior of most tourists Get information on tourist attractions from the Internet.
come to relax travel by air Use an airplane as a means of travel. never been to travel and book
through tour companies, 3) satisfaction questionnaire of Thai tourists divided into 3 aspects:
facilities, prices and expenses and service personnel Overall, it's at a high level. When looking
at the details, it was found that it was at a high level in all three aspects.
Keywords : service usage behavior, satisfaction ,service quality
1.บทนำ
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในส่วนประเทศไทยนั้นยังเป็นวิกฤต ที่กระทบรุนแรง
กว่าที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ มีผู้ติดเชื้อสะสมมากสุดเป็นอันดับ 40 ของโลกจากทั้งหมด 218 ประเทศทั่วโลก
โดยประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 693,305 ราย เสียชีวิต 5,569 ราย [1] (Worldometers, 2021) ทำให้ได้มี
การล็อกดาวน์ 29 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง แต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์แ ละมาตรการ Testing ในช่วงหลังจากผ่อน
คลายล็อกดาวน์ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ในปัจจุบันได้
สำหรับภูเก็ตได้มีโครงการแซนด์บ็อกโดยจัดทำขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว หรือพักผ่อนใน
สถานการณ์ช่วง COVID-19 โรงแรมต่าง ๆ ได้มีเปลี่ยนแปลงห้องพักและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
โรงแรมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะเป็นการเสนอทางเลือกและจุดขายเฉพาะตัวที่แตกต่างออกไป เพื่อสร้างจุดเด่นดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาเข้าใช้บริการธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศได้
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จำนวนมาก โดยขณะนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ย 200 - 800 คนต่อวัน ทำให้มี
นักท่องเที่ยวของโครงการสะสม ที่ 9,358 คน และมียอดจองโรงแรมก็อยู่ที่ 244,703 รูมไนท์ [2] (ชัยยศ ยงค์
เจริญชัย, 2564) โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุ ณภาพ
ของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับ
มาตรฐานสิ น ค้ า และบริ ก ารทางการท่ อ งเที ่ ย วของไทย [3] (Amazing Thailand Safety and Health
Administration : SHA),2563) ซึ่งโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าเป็นหนึ่งในนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการช่วง
ควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าเพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์
โดยตรงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาการบริการสถานบริการที่ยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการช่วงควบคุมสถานการณ์
COVID-19 ของโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า
2.2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการช่วงควบคุมสถานการณ์
COVID-19 ของโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า
3. สมมติฐาน
3.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการช่วงควบคุมสถานการณ์
COVID-19 ของโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า แตกต่างกัน
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการช่วงควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของ
โรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิล ล่า จำนวน 60 คน (โรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า เดือนสิงหาคม
2564 – เดือนธันวาคม 2564)
2) กลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการช่วงควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของ
โรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จำนวน 52 คน โดยกำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน
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4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ ใช้แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มาใช้บริการช่วงควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า
1) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.2) ร่างแบบสอบถาม
1.3) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
1.4) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ( Content validity ) โดยผู้เชี่ยวชาญ
1.5) ปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
1.6) จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์
1.7) นำแบบสอบถามลงพื้นที่เพื่อให้กับกลุ่มตัวอย่าง
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
1) ผู้วิจัยดำเนินเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมา
ผู้ว ิจ ัยนำแบบสอบถามมาคัดเลือกชุดที่ส มบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าดัช นี ความสอดคล้อง (Index of
Concurrent: IOC)
2) ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 52 ชุด หลังจากได้แบบสอบถามกลับ คื น นำมาลงรหัส และบั นทึ กลงในเครื ่อ งคอมพิว เตอร์ เ พื่ อ
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS)
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้เก็บข้อมูลมาตรวจสอบแล้วไปลงรหัสและบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อ
นำไปดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) จากกลุ่มตัวอย่าง เป็นการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T-Test
5. ผลการวิจัย
การวิจ ัย เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการช่วงควบคุม
สถานการณ์ COVID-19 ของโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการช่วงควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว
ภูเก็ต วิลล่า 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการช่วงควบคุมสถานการณ์
COVID-19 ของโรงแรมอนัน ตรา ไม้ขาว ภู เก็ต วิลล่าและทดสอบสมมติฐาน T-test ผู้วิจัยได้การรวบรวม
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แบบสอบถาม จำนวน 52 ชุด โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้
นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่ องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้
บริการช่วงควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติ กรรมการใช้บริ การของนัก ท่ องเที่ยวชาวไทยที่ม าใช้บริการช่ ว ง
ควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า
พฤติกรรมการใช้บริการ
แหล่งข้อมูลข่าวสารสถานที่
ท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์การเดินทาง

ลักษณะการเดินทาง

พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

ท่านเคยมาท่องเที่ยวกี่ครั้ง

รูปแบบการจอง

ค่าตัวแปร
อินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์โรงแรม
โปรชัวร์
อื่น ๆ
เพื่อประชุมสัมมนา
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
เพื่อเยี่ยมเยือนญาติ
อื่นๆ
ทางบก
ทางน้ำ
ทางอากาศ
อื่น ๆ
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถโดยสารประจำทาง
บริษัทนำเที่ยว
เครื่องบิน
อื่น ๆ
ไม่เคยมา
เคยมา 1 ครั้ง
เคยมา 2-3 ครั้ง
เคยมา 4 ครั้งขึ้นไป
จองผ่านบริษัททัวร์

จำนวน
30
5
17
15
35
2
22
30
10
7
35
32
5
5
10

ร้อยละ (%)
57.69
9.62
32.69
28.85
67.31
3.85
42.31
57.69
19.23
13.46
67.31
61.54
9.62
9.62
19.23

28

53.85
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จองผ่านเว็บไซต์โรงแรม
จองด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์โรงแรม
จองผ่าน OTA (Online Travel Agency)

15
2
5

28.85
3.85
9.62

จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ได้แหล่งข้อมูลข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยว
จากอินเตอร์เน็ต มาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เดินทางมาทางอากาศ ใช้เครื่องบินเป็นพาหนะในการเดินทาง ไม่เคย
มาท่องเที่ยว และจองผ่านบริษัททัวร์
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้
บริการช่วงควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการช่วงควบคุมสถานการณ์
COVID-19 ของโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า
รายการประเมิน
1. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1.1 มีบริการรถรับ-ส่ง
1.2 บริการซักรีด-ซักแห้ง
1.3 มีบริการ Free Wi-Fi ในห้องพัก
1.4 สถานที่จอดรถ
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านราคาค่าใช้จ่าย
2.1 ความเหมาะสมของราคาห้องพัก
2.2 ความเหมาะสมของราคา Mini bar และค่าอาหารภายใน
โรงแรม
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
3.1 พนักงานให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใส
3.2 พนักงานแต่งกายสะอาด
3.3 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของพนักงาน
3.4 โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโรงแรมอนันตรา
ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า
ค่าเฉลี่ย
รวมค่าเฉลี่ยทุกด้าน

̅
𝒙̅

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.17
4.60
4.38
4.37
4.38

0.96
0.63
0.49
0.76
0.71

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.87
4.04

0.34
0.94

มากที่สุด
มาก

4.45

0.64

มาก

4.94
4.19
4.10
4.42

0.23
0.79
0.69
0.79

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.41
4.41

0.62
0.66

มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการช่วงควบคุมสถานการณ์
COVID-19 ของโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 4.41,
S.D.= 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น คือ ด้านราคา
ค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 4.45, S.D. = 0.64) รองลงมา ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 4.41, S.D = 0.62) และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก (𝑥̅ = 4.38, S.D = 0.71)
ผลการวิจัยทดสอบสมมติฐาน นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการช่วง
ควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน
เพศ
n
S.D.
t
Sig.
̅
𝒙̅
ชาย
20
4.66
0.101
0.532
0.046
หญิง
32
4.63
0.190
จากตารางที่ 3 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว
ภูเก็ต วิลล่าไม่แตกต่างกันจึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 อภิปรายผล
1) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการช่วงควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของโรงแรม
อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า ส่วนใหญ่ได้แหล่งข้อมูลข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต มาเพื่อพักผ่อน
หย่อนใจ เดินทางมาทางอากาศ ใช้เครื่องบินเป็นพาหนะในการเดิน ทาง เคยมา 4 ครั้งขึ้นไป จะจองผ่านบริษัท
ทัวร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ชุลีวรรณ ปราณีธรรม, ณิษา จารุสิริชัย และเอกราช เหมาะประมาณ [4] ได้
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาเพื่อการพักผ่อน มีจํานวนวันที่เข้าพัก 2 คืน ผู้
ร่วมเดินทางมาพักเป็นครอบครัวมีวิธีการจองที่พักล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ ทราบข้อมูลที่พักจากอินเตอร์เน็ต
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม หากมีโอกาสเดินทางกลับมาพักที่อําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเลือกที่
พักที่เดิมอีก
38

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

2) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะว่าทางโรงแรมมี
บริการรถรับ-ส่ง , บริการซักรีด-ซักแห้ง , มีบริการ Free Wi-Fi ในห้องพัก , สถานที่จอดรถ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ชุลีวรรณ ปราณีธรรม, ณิษา จารุสิริชัย และเอกราช เหมาะประมาณ [4] ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือก
ที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มี
ปัจจัยย่อยรายด้านที่สําคัญ คือ การให้บริการรถรับ-ส่งและมีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกที่พักมากที่สุด รองลงมา คือ มีบริการซักรีด และมีอินเตอร์เน็ตไร้สายในห้อง
3) ความพึงพอใจด้านราคาค่าใช้จ่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะว่า ทางโรงแรมมีความ
เหมาะสมของราคาห้องพัก และความเหมาะสมของราคา Mini bar และค่าอาหารภายในโรงแรม ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย ชรินภรณ์ อิ่มกมลเศรษฐ [5] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม 3 ดาวในพัทยา
พบว่า ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก คือ
ที่พักและบริการคุ้มค่ากับเงินที่ จ่ายไป, มีการกำหนดราคาของห้องพักและบริการต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน, มี
ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย เช่น ชำระผ่าน Website บัตรเครดิต เงินสด, ราคาของห้องพักเหมาะสม
เมื่อเทียบกับที่พัก/โรงแรมอื่น , การกำหนดราคาห้องพักและบริการอื่น ๆ เช่น ห้องอาหารแบบเหมาะสม
ตามลำดับ
4) ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะว่าทางโรงแรมมี
พนักงานให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใส , พนักงานแต่งกายสะอาด , ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของพนักงาน
และโดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิล ล่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ชุลีวรรณ
ปราณีธรรม, ณิษา จารุสิริชัย และเอกราช เหมาะประมาณ [4] ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ด้านพนักงานให้บริการ มีปัจจัยย่อยรายด้านที่
ได้รับความสําคัญมากที่สุด ได้แก่ พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และมีความสะอาดในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ พนักงานสามารถให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้อย่างละเอียดและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
6.2 ข้อเสนอแนะ
1) ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การตั้งแต่ก่อนเข้ารับบริการ
และหลังจากรับการบริการเพื่อหาจุดบกพร่องหรือจุดอ่อน และนำมาปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้น
2) ควรมีการศึกษาตัวแปรในปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย ที่อาจส่งผลต่อความพึงพอใจในการมาใช้บริการ
โรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า เช่น ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านทัศนคติ เป็นต้น และนำข้อมูลที่ได้รับ
ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการให้บริการให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป
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A005
การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยว
แหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต
Behavior and motivation of Thai tourists visiting Promthep Cape Phuket
ราชันย์ พรมแพง 1 ประวิทย์ คงบำรุง 1จรรจิรา ดาราชาติ 2 กัญญาวีย์ ชื่นเจริญวงศ์ 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม2 อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
วิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทยที่มาท่องเที่ยวแหลมพรหม
เทพ จังหวัดภูเก็ต 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวแหลมพรหมเทพ 3.
การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ โดยทำการเก็บข้อมูล
จำนวน 400 ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น แบบบังเอิญ โดยใช้แบบสอบถาม ตัวแปรของ
แรงจูงใจรวมมีค่าความเชื่ อมั่น 0.6 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ 2564 – เดือน
ธันวาคม พ.ศ 2564 เครื่องมือทางสถิติ ได้แก่ 1) ค่าร้อยละ 2) ค่าคะแนนเฉลี่ย และ 3) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี
เป็นนักท่องเที่ยวภาคใต้ มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้/เดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ผลการศึกษาแรงจูงใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในภาพรวม
ระดับมาก คือแหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด มีความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ จุดสูบบุหรี่ สุขา มีการปรับปรุง
ด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว สินค้าบริการมีราคาเหมาะสม ด้าน
การบริการอาหารละเครื่องดื่มถูกสุขอนามัย ชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ความ
น่าสนใจในเรื่องเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและประเพณี ความหลากหลายของของที่ระลึก
คำสำคัญ : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว แรงจูงใจนักท่องเที่ยว แหลมพรหมเทพ
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ABSTRACT
Objective of this research: 1. To study tourism behavior of Thai people visiting Promthep
Cape. Phuket Province 2. To study tourism incentives of Thai tourists visiting Promthep Cape 3.
Comparison of personal factors with the motivation of traveling to Phromthep Cape Data were
collected from 400 samples Non- probability sampling, incidentally. Specific Using
questionnaires The variables of total motivation had a confidence factor of 0. 6. the duration
of the research from August 2021 to December 2021, statistical instruments including 1)
determination of the Objective Conformity Index (IOC), 2) 3% average score, and 4) standard
deviation.
The study found that Most of the sample were female than male. Most of them aged
20- 30 years are tourists from the southern region. Have an education lower than a bachelor's
degree Work as a student / student Have income / month less than or equal to 15,000 baht.
Results of the motivation study showed that most of the sample subjects had a high level of
overall motivation. Is that the tourist attractions are clean With the beauty of the attractions It
is a natural tourist destination and has adequate tourist facilities such as parking, smoking spots,
toilets. Environmental improvements in tourist spots are available. Variety of attractions
Products and services have a reasonable price. In the field of food and beverage services are
hygienic. The reputation of the tourist attraction and information from the Internet Interest in
identity Culture and tradition Variety of souvenirs.
Keywords: Tourist behavior, Tourist motivations , Promthep Cape.
1.บทนำ
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหลักในภาคการค้าบริการที่มีขนาดใหญ่ และเจริญก้าวหน้าได้ดีและไปตาม
ความต้องการอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยที่
มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถนำรายได้เงินตราต่ างประเทศเข้ามาใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก ก่อให้เกิดการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ การ
ลงทุน การจ้างงาน การสร้างอาชีพ และการกระจายรายได้ส ู่ประชาชนในภูมิภ าคท้องถิ่น อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงมีบทบาทความสำคัญต่อ ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยเป็นอย่างมากเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของเงินตราต่างประเทศการสร้างอาชีพและการกระจายความเจริญ
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ไปยังชุมชนนอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง
รวมถึงการค้าและการลงทุนเมื่อประเทศประสบกับ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญใน
การสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถช่ว ยให้เศรษฐกิจฟื้นฟูได้รวดเร็ว กว่าอุตสาหกรรมและบริการอื่น ๆ
พฤติกรรมและเหตุผลของการเดินทางท่องเที่ยวของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันออกไป หากเราทราบพฤติกรรม
และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของบุคคลที่เดินทางมานั้น จะทำให้เราสามารถพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวหรือปัจจัย
ต่างให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเที่ยวได้
จากเหตุที่กล่าวมาขางต้นผู้วิจัยจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ เพื่อให้ทราบถึงพฤติก รรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้
สอดคล้อง และตอบสนองความ ต้องการของนักท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดรายได้ต่อสถานประกอบผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียประชาชนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆและเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งในการจัดทำงานวิจัยครั้งต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจการท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแหลมพรหมเทพ
2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ในงานวิจัยชิ้นนี้คณะนักวิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง มีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ
2) กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจำนวนประชาที่แน่นอน คำนวณ
ขนาดตัวอย่างจากสูตรไม่ทราบขนาดประชากร ของ W.G. Cochran โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้เท่ากับ 384.16 เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึง
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 400 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 รายการสอบถาม ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน
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3.3 สรุปผล วิเคราะห์ผล
1) ใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน One-way ANOVA
4.ผลการวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต พบว่า
ตารางที่ 1 เพศของกลุ่มตัวอย่าง
รายการ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ (%)
ชาย
149
37.3
หญิง
232
58.0
ไม่ระบุเพศ
4.8
4.8
รวม
400
100
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 58.0 รองลงมาเพศชายร้อยละ 37.3
และไม่ระบุเพศร้อยละ 4.8
ตารางที่ 2 อายุของกลุ่มตัวอย่าง
รายการ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ (%)
20-30 ปี
189
47.3
31-40 ปี
138
34.5
41-50 ปี
38
9.5
51-60 ปี
26
6.5
60 ปีขึ้นไป
9
2.3
รวม
400
100
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 47.3 รองลงมาอายุ 31-40 ปีร้อย
ละ 34.5 อายุ41-50 ปี ร้อยละ 9.5 อายุ 51-60ปี ร้อยละ 6.5 และอายุ 61ปี ขึ้นไป ร้อยละ 2.3
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ตารางที่ 3 ศาสนาของกลุ่มตัวอย่าง
รายการ
ความถี่(คน)
ร้อยละ(%)
พุทธ
298
74.5
อิสลาม
79
19.8
คริสต์
22
5.5
อื่นๆ
1
0.3
รวม
400
100
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นศาสนาพุทธ ร้อยละ 74.5 รองลงมาศาสนาอิสลาม
ร้อยละ 19.8 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 5.5 และอื่นๆ ร้อยละ 0.3
ตารางที่ 4 ภูมิลำเนาของกลุ่มตัวอย่าง
รายการ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ (%)
กระบี่
97
24.3
นครศรีธรรมราช
81
20.3
พังงา
58
14.5
สุราษฎร์ธานี
86
21.5
ชุมพร
43
10.8
อื่นๆ
35
8.8
รวม
400
100
จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาจากจังหวัดกระบี่ ร้อยละ 24.3 รองลงมาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ร้อยละ 21.5 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 20.3 จังหวัดพังงา ร้อยละ 14.5 จังหวัดชุมพร ร้อย
ละ 10.8 และจังหวัดอื่นๆร้อยละ 8.8
ตารางที่ 5 การศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
รายการ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ (%)
ต่ำกว่าปริญญาตรี
186
46.5
ปริญญาตรี
178
44.5
ปริญญาโท
25
2.8
ปริญญาเอก
11
2.8
รวม
400
100
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จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 46.5 รองลงมา
ปริญญาตรี ร้อยละ 44.5 ปริญญาโท ร้อยละ 2.8 และปริญญาเอก ร้อยละ 2.8
ตารางที่ 6 อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง
รายการ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ (%)
นักเรียน/นักศึกษา
149
37.3
ข้าราชการ
98
24.5
พนักงานเอกชน
50
12.5
เกษตรกร
83
20.8
อื่นๆ
20
5.0
รวม
400
100
จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทำอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 37.3 รองลงมา
ข้าราชการ ร้อยละ 24.5 เกษตรกร ร้อยละ20.8 พนักงานเอกชน ร้อยละ12.5 และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ5.0
ตารางที่ 7 รายได้(บาท/เดือน)
รายการ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ (%)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
210
52.5
15,001-30,000 บาท
142
35.5
30,001-45,000 บาท
36
9.0
45,001-60,000 บาท
6
1.5
60,001 บาทขึ้นไป
6
1.5
รวม
400
100
จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้/เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ร้อยละ
52.5 รองลงมา 15,001-30,000 บาท ร้อยละ 35.5 30,001-45,000 บาท ร้อยละ 9 และ 45,001-60,000
60,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 1.5
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ตารางที่ 8 ความถี่ในการเดินทางมาท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ(ไม่รวมครั้งนี้)
รายการ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ (%)
ครั้งแรก
182
45.5
1-2 ครั้ง/ปี
169
42.3
3-4 ครั้ง/ปี
47
11.8
อื่นๆ
2
0.5
รวม
400
100
จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวครั้งแรก ร้อยละ45.5 รองลงมา1-2
ครั้ง/ปี ร้อยละ 42.3 3-4 ครั้ง/ปี ร้อยละ 11.8 และอื่นๆ ร้อยละ 0.5
ตารางที่ 9 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ
รายการ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ (%)
พักผ่อนหย่อนใจ
234
58.5
ผ่อนคลายความเครียด
79
19.8
เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน
41
10.3
หาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
18
4.5
พบปะเพื่อนๆ/ผู้คนใหม่ๆ
15
3.8
ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
13
3.8
รวม
400
100
จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยว คือพักผ่อนหย่อนใจ
ร้อยละ 58.5 รองลงมาผ่อนคลายความเครียด ร้อยละ 19.8 เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน ร้อยละ 10.3 หาความรู้
และประสบการณ์ใหม่ๆ ร้อยละ 4.5 พบปะเพื่อนๆผู้คนใหม่ๆ ร้อยละ 3.8 และ ศึกษาวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ร้อยละ 3.8
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ตารางที่10 ผู้ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ
รายการ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ (%)
ครอบครัว
207
51.8
เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน
113
28.3
คู่รัก
52
13.0
ญาติ
25
6.3
มาคนเดียว
2
0.5
อื่นๆ
1
0.3
รวม
400
100
จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัว อย่างส่ว นใหญ่ เดิ นทางมาท่ องเที่ยวกั บครอบครัว ร้อยละ 51.8
รองลงมาเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 28.3 คู่รัก ร้อยละ13 ญาติ ร้อยละ 6.3 มาคนเดียว ร้อยละ 0.5และอื่นๆ
ร้อยละ 0. 3
ตารางที่ 11 วิธีที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ
รายการ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ (%)
รถยนต์ส่วนตัว
321
80.3
มอเตอร์ไซต์
61
15.3
รถโดยสารประจำทาง
9
2.3
อื่นๆ
9
2.3
รวม
400
100
จากตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้วิธีการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 80.3
รองลงมามอเตอร์ไซต์ ร้อยละ 15.3 รถโดยสารประจำทางและอื่นๆ ร้อยละ 2.3
ตารางที่ 12 ช่องทางการรับข้อมูลเกี่ยวกับแหลมพรหมเทพ
รายการ
ความถี่(คน)
ร้อยละ(%)
อินเทอร์เน็ต
168
42.0
เอกสารการท่องเที่ยว
37
9.3
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
45
11.3
การแนะนำต่อๆกันมา
150
37.5
รวม
400
100
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จากตารางที่ 12 พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ รับข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 42 รองลงมา
การแนะนำต่อๆกันมา ร้อยละ 37.5 โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 11.3 และเอกสารการท่องเที่ยว ร้อยละ 9.3
ตารางที่ 13 ช่วงเวลาในการมาท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ
รายการ

ความถี่ (คน)

ร้อยละ (%)

วันธรรมดา(จันทร์-ศุกร์)
วันหยุดสุดสัปดาห์(เสาร์-อาทิตย์)

153
217

38.3
54.3

ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์

30

7.5

รวม

400

100

จากตารางที่ 13 พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เดินทางมาท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์(เสาร์ อาทิตย์) ร้อยละ 54.3 รองลงมาวันธรรมดา(จันทร์-ศุกร์) ร้อยละ 38.3 และ ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ร้อยละ 7.5
ตารางที่ 14 ระยะเวลาในการท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ
รายการ

ความถี่ (คน)

ร้อยละ (%)

1-2 ชั่วโมง
3-4 ชั่วโมง

125
179

31.3
44.8

4-5 ชั่วโมง

83

20.8

6-7ชั่วโมง

13

3.3

รวม

400

100

จากตารางที่ 14 พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 3-4 ชั่วโมงร้อยละ 44.8
รองลงมา 1-2 ชั่วโมง ร้อยละ 31.3 4-5 ชั่วโมง ร้อยละ 20.8 และ 6-7 ชั่วโมง ร้อยละ 3.3
ตารางที่ 15 ค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ(เฉลี่ยบาท/คน)
รายการ
น้อยกว่า 500 บาท

501-1,500 บาท
1,501-2,500 บาท
2,501-3,500 บาท
รวม

ความถี่ (คน)

221
163
13
3
400

ร้อยละ (%)
55.3

40.8
3.3
0.8
100
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จากตารางที่ 15 พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวน้อยกว่า 500 บาท ร้อยละ
55.3 รองลงมา 501-1,500 บาท ร้อยละ 40.8 1,501-2,500 บาท ร้อยละ 3.3 และ 2,501-3,500 บาท ร้อยละ
0.8
ตารางที่ 16 สิ่งที่นักท่องเที่ยวทำระหว่าง/หลัง เดินทางมาแหลมพรหมเทพ
รายการ
ความถี่ (คน)
บอกต่อ/แนะนำด้วยวาจา
170

ร้อยละ (%)
42.5

โพสเฟสบุ๊ค/อินสตาแกรม
219
54.8
รีวิวในเว็ปต่างๆ
29
7.3
เช็คอิน
232
58
กลับมาเที่ยวซ้ำ
135
33.8
อื่น ๆ
6
1.5
รวม
400
100
จากตารางที่ 16 พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการเช็คอินร้อยละ 58 รองลงมาโพสต์เฟสบุ๊ค/
อินสตาแกรม ร้อยละ 54.8 บอกต่อ/แนะนำด้วยวาจา ร้อยละ 42.5 กลับมาเที่ยวซ้ำ ร้อยละ 33.8 รีวิวในเว็บ
ต่างๆ ร้อยละ 7.3 และอื่นๆ ร้อยละ 1.5
ตารางที่ 17 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านปัจจัยดึง
รายการ
ชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว
ความน่าสนใจในเรื่องเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและ
ประเพณี
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว
ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว
ความหลากหลายของ ของที่ระลึก
ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว
ด้านการบริการอาหารละเครื่องดื่มถูกสุขอนามัย

̅
𝒙̅
3.94
3.93

S.D.
.816
.766

แปลผล
มาก
มาก

4.18
4.02
4.19
3.91
3.97
3.96

7.34
.831
.797
.917
.850
.850

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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มีการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
4.03
.718
มาก
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเพียงพอ เช่น 4.18
.726
มาก
ที่จอดรถ จุดสูบบุหรี่ สุขา
รวม
4.03
.701
มาก
จากตารางที่ 17 พบว่า ปัจจัยส่วนใหญ่ที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว
ค่าเฉลี่ย 4.19 และปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีสิ่งอำนวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยวเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ จุดสูบบุหรี่ สุขา ค่าเฉลี่ย 4.18 มีการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 4.03 ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 4.02 สินค้าบริการมีราคา
เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มถูกสุขอนามัยค่าเฉลี่ย 3.96 ชื่อเสียงของแหล่ง
ท่องเที่ยวและข้อมูลจากอินเทอร์เน็ ต ค่าเฉลี่ย 3.94 ความน่าสนใจในเรื่องเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและประเพณี
ค่าเฉลี่ย 3.93 ความหลากหลายของของที่ระลึก ค่าเฉลี่ย 3.91
ตารางที่18 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านปัจจัยผลักดัน
รายการ
S.D.
แปลผล
̅
𝒙̅
อยากรู้สึกตื่นเต้นกับการเห็นสิ่งใหม่ๆ
4.14
.720
มาก
เพื่อเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่
4.12
.727
มาก
เพื่อไปสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4.03
.747
มาก
เพื่อค้นหาความสนุกและการผจญภัย
4.21
.685
มาก
อยากพักผ่อนจากการทำงาน
4.30
.642
มาก
เพื่อหลบหนีความซ้ำซาก จำเจในชีวิตประจำวัน
4.19
.677
มาก
เพื่อพักผ่อนและผ่อนคลาย
4.30
.683
มาก
ความภูมิใจที่ได้ไปในสถานที่ต่างๆ
4.12
.688
มาก
อยากพบเจอผู้คนที่หลากหลาย
4.09
.745
มาก
อยากพบปะและเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น
4.11
.768
มาก
รวม
4.03
.672
มาก
จากตารางที่ 18 พบว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักปัจจัยส่วนใหญ่ที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ประกอบด้วย
เพื่อค้นหาความสนุกและการผจญภัย ค่าเฉลี่ย 4.21 ระดับมาก ประกอบด้วย เพื่อหลบหนีความซ้ำซากจำเจใน
ชีวิตประจำวัน ค่าเฉลี่ย 4.19 อยากรู้สึกตื่นเต้นกับการเห็นสิ่งใหม่ๆเพื่อเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่และความภูมิใจที่ได้
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ไปในสถานที่ต่างๆ ค่าเฉลี่ย 4.12 อยากพบปะและเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 4.11 อยาก
พบเจอผู้คนที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ย 4.09 และไปสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง ค่าเฉลี่ย 4.03
ตารางที่ 19 แรงจูงใจรวม
รายการ
S.D
̅
𝒙̅
ปัจจัยผลัก
4.01
.528
ปัจจัยดึง
4.19
.437
ปัจจัยรวม
4.10
.424
จากตารางที่ 19 พบว่า ปัจจัยดึงมีค่าเฉลี่ย 4.19 อยู่ในระดับมากสุด ปัจจัยผลักมีค่าเฉลี่ย 4.01 อยู่ใน
ระดับมาก และปัจจัยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 20 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล
รายการ
เพศ อายุ
ศาสนา
ภูมิลำเนา การศึกษา อาชีพ
รายได้
ปัจจัยดึง
1.14
0.8
1.63
1.31
2.01*
1.17
1.63**
ปัจจัยผลัก
1.25 1.02
1.76
0.63
2.13**
1.24
2.20**
รวม
1.05 1.00
1.41
0.88
1.14
1.14
1.37
จากตารางที่ 20 พบว่า
เพศ แตกต่างกัน แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงปัจจัยผลักละแรงจูงใจรวมไม่แตกต่างกัน
อายุ แตกต่างแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงปัจจัยผลักและแรงจูงใจรวมไม่แตกต่างกัน
ศาสนา แตกต่างแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงปัจจัยผลักและแรงจูงใจรวมไม่แตกต่างกัน
ภูมิลำเนา แตกต่างแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงปัจจัยผลักและแรงจูงใจรวมไม่แตกต่างกัน
การศึกษา แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01ปัจจัยผลักแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญที่ 0.05 และแรงจูงใจรวมไม่ต่างกัน
อาชีพ แตกต่างกันแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงปัจจัยผลักและแรงจูงใจรวมไม่แตกต่างกัน
รายได้ แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 ปัจจัยผลักแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญที่ 0.05 และแรงจูงใจรวมไม่ต่างกัน
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5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
1. แรงจูงใจในการท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพด้านปัจจัยดึง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับปัจจัยที่
เป็นแรงจูงใจดึง อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย คือ องแหล่งท่องเที่ยว ความ
น่าสนใจในเรื่องเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและประเพณี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีความปรับปรุงด้าน
สิ่งแวดล้อม ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ สุขา ด้านการบริการอาหาร
เครื่องดื่มถูกสุขอนามัย ด้านการบริการอาหารละเครื่องดื่มถูกสุขอนามัย ความน่าสนใจในเรื่องเอกลักษณ์
วัฒนธรรมและประเพณี ความหลากหลายของของที่ระลึก
2. ด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพด้านปัจจัยผลักดัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
แรงจู ง ใจด้ า นปั จ จั ย ผลั ก ดั น ที ่ อ ยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ ส ุ ด โดยเรี ย งลำดั บ ความสำคั ญ จากมากไปหาน้ อ ย
คืออยากรู้สึกตื่นเต้นกับการเห็นสิ่งใหม่ๆ อยากพักผ่อนจากการทำงานและเพื่อพักผ่ อนและผ่อนคลาย เพื่อ
ค้นหาความสนุกและการผจญภัย เพื่อเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ เพื่อหลบหนีความซ้ำซากจำเจจากชีวิตประจำวัน
เพื่อไปสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง อยากพบปะและเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น ความภูมิใจที่ได้ไป
สถานที่ต่างๆ อยากพบเจอผู้คนที่หลากหลาย
3. ด้านแรงจูงใจรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแรงจูงใจรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับจาก
มากไปน้อย พบว่า ปัจจัยดึงมีระดับมาก ปัจจัยรวม และปัจจัยผลักน้อยที่สุด
5.2 อภิปรายผล
1.พฤติกรรมในการท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพครั้งแรกส่วนใหญ่มักจะ
มาตามคำบอกเล่าของเพื่อน และตามเว็ปไซด์อินเตอร์เน็ต นักท่องเที่ยวส่วนมากมีอายุเฉลี่ย 30.24 ปี ซึ่งมีนิสัย
ชอบถ่ายรูป Chek-In เมื่อเข้าไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเก็บบันทึกความทรงจำ ยังเป็นการสร้าง
ความประทับให้แก่นักท่องเที่ยวอีกทาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุดา สุวรรณาภิรมย์, เกวลิน มะลิ และกนก
พร เพียรประเสริฐ . 2554). [3] ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการ
ท่องเที่ยว เกาะช้าง จังหวัดคราด พบว่า นักท่องเที่ยวชาวค่างประเทศมีความพึงพอใจในระดับสูงต่อปัจจัย
ผลิตภัณฑ์/บริการในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มทั้งนี้เนื่องมาจาก อาหารที่รับประทานมีรสชาติที่อร่อย สะอาด
และมีความเหมาะสมกับราคาในแต่ละเมนูที่สั่งออกไป
2. แรงจูงใจในการท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ
2.1 แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด
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ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแรงจูงใจปัจจัยดึงมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 ลำดับคือ
แหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด รองลงมาความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ (รัตนาภรณ์ พรมชัยศรี,
เสาวณีย์ เล็กบางพง 2564) [1] ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลลาน
ข่อย อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 30.24 ปี มี
ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบข้อมูล เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจากเพื่อน/เครือญาติ นิยม ใช้
รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมากับกลุ่มเพื่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พักผ่อนชอบกิจกรรมที่ได้ร่วมปฏิบัติกับ
คนในชุมชนและโปรแกรมที่นักท่องเที่ยวสนใจมาท่องเที่ยวมากที่สุดจะเป็น โปรแกรม 2 วัน 1 คืน นักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณค่าทางกายภาพ และชีวภาพ ด้านสถานที่
และเส้นทาง ด้านบริการ และด้านการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับปานกลาง
2.2 แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดัน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแรงจูงใจด้านปัจจัยผลักมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 ลำดับ ประกอบด้วย และ
อยากพักผ่อนจากการทำงาน รองลงมาเพื่อค้นหาความสนุกและการผจญภัย และ เพื่อหลบหนีความซ้ำซาก
จำเจในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ (วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ 2561) [2] แรงจูงใจปัจจัยผลัก ปัจจัยดึง:
การท่องเที่ยวการพนัน (กาสิโน) พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการพักผ่อนจากการทำงานแล ะต้องการหา
ประสบการณ์ใหม่ๆจากการท่องเที่ยว
5.3 ข้อแสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึง ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของ นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ตัวอย่างที่เดินทางมาท่องเที่ยว รวมถึงลักษณะทางด้านแรงจูงใจและพฤติกรรมของ นักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการ
เข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะ เพื่อนำไป เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวให้
สอดคล้องต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวดังนี้
1. ด้านสิ่งดึงดูดใจควรมีการปรับปรุงเรื่องสินค้า หรือของที่ระลึก ให้มีค วามหลากหลายเพื่อเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม
2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ควรมีการปรับปรุงเรื่อง การจัดบริการห้องสุขาในแหล่งท่องเที่ยว ให้
สะอาดและเพียงพอแก่นักท่องเที่ยว
3. ด้านการคมนาคมควรมีการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวเช่นถนนควร
ปรับปรุงอยู่ตลอดไม่ให้มีหลุม หรือบริเวณที่ชำรุด และสื่อป้ายบอกทางต่างๆควรมีอย่างชัดเจน
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4. ด้านการประชาสัมพันธ์ควรมีการปรับปรุงเรื่องข้อมูลการท่องเที่ยวจากนิตยสารการท่องเที่ยว ให้มี
ภาพหรือเนื้อหาที่น่าสนใจมากกว่านี้ และมีการทำเพจของแหล่งท่องเที่ยวให้มีแอดมินคอยให้บริการเกี่ยวกับการ
ให้ข้อมูลในการเดินทางหรือข้ออื่นๆที่สำคัญแก่นักท่องเที่ยว
เอกสารอ้างอิง
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A006
การศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการโรงแรม The Memory at On On
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงสถานการณ์ Covid 19
A study of factors in choosing The Memory at On On
hotel service of Thai tourists during the Covid 19 situation
วริศรา หมาดหลี 1 ฐิตาพร กมลศิลป์ 1จรรจิรา ดาราชาติ 2 ไตรภพ ธรรมกุล 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 2อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย เรื ่ อ งปั จ จั ย ที ่ ส ่ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ บริ ก ารของโรงแรม The Memory at On On Hotel
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงสถานการณ์ Covid-19 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.) เพื่อศึกษาปัจจัยคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลของของนักท่องเที่ยวชาวไทยในที่ ใช้บริการโรงแรม The Memory at On On สถานการณ์ Covid19 2.) เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการโรงแรม The Memory at On On ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในช่วง สถานการณ์ Covid-19 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการ โรงแรม The Memory at On On Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงสถานการณ์ Covid19 จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ระยะเวลาเก็บข้อมูล เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 –
เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 สถิติที่ให้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) ค่าร้อยละ (2) ค่าคะแนนเฉลี่ย (𝑥̅) และ (3) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 51 คน คิดเป็น ร้อยละ
63.75 มีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 มีสถานภาพสมรส จำนวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.00 และมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 (2) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา รายละเอียด พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อเสนอแนะ
(1) ควรมีการโปรโมทและอัพเดตราคาห้องพักที่มีส่วนลดอย่างสม่ำเสมอ (2) ควรมีป้ายบอกทางที่มีขนาดใหญ่
กว่านี้ (3) พนักงานบริการดี สุภาพเป็นกันเองกับลูกค้า โดยรวมถือว่าดีแต่ควรเพิ่มกล่องรับความคิดเห็นไว้ให้
แขกได้แสดงความคิดเห็น
คำสำคัญ: ปัจจัย การบริการ ความพึงพอใจ

56

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

Abstract
The research on factors affecting the choice of hotel service of The Memory at On On
Hotel among Thai tourists during the Covid- 19 situation has the following objectives: 1. ) to
study the factors in choosing The Memory at On On Hotel service. of Thai tourists during the
Covid-19 situation 2.) To study the factors of personal characteristics of Thai tourists in the area
Use the hotel service The Memory at On On, the situation of Covid-19 3.) to know the behavior
of Choose to use The Memory at On On Hotel of Thai tourists during the situation Covid- 19.
The samples used in the study were a group of Thai tourists who influenced the choice of The
Memory at On On Hotel of 80 Thai tourists during covid-19. Statistics that provide data analysis
include (1) percentage values(2), average scores (𝑥̅) and (3) standard deviations (S.D.).
The results of the study found that (1) the majority of respondents were female, of 51
people, representing 63.75%, aged between 18-30 years, 37 people, representing 46.25 percent,
with marital status, 36 people, representing 45. 00 percent, and There are 27 private business
people, representing 33.75%. (2) The satisfaction questionnaire of Thai tourists is divided into
4 aspects, namely products, prices, locations, and marketing promotions. Overall, it's at the
highest level. when considering the details found to be at the highest levelSuggestions: ( 1)
Discount room rates should be promoted and updated regularly. ( 2) There should be larger
signposts. (3) Good service staff, polite, friendly to customers. Overall considered good Instead,
a comment box should be added for guests to comment on. Keywords: Factor, Service,
Satisfaction
Keywords: Factor, Service, Satisfaction
1. บทนำ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป็นอันดับต้นๆ ให้กับ
ประเทศไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19ในปลายปี 2562 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการปิดประเทศทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไ ม่สามารถเข้ามา
ท่องเที่ยวในเมืองไทยได้ทำให้ธุรกิจที่พักประเภทโรงแรมต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงมากขึ้นและ สิ่งแวดล้อมที่
ผันผวนอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ยังสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้
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ถึงแม้ว่าจะลดไปมากกว่าครึ่งก็ตาม ซึ่งในปั จจุบันกระแสการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปนักท่องเที่ยวชอบ
แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ในการพักแรม อาทิเช่น ที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลที่เน้นโรงแรมสวยมีสไตล์โดด
เด่นเฉพาะ ดังนั้นการแข่งขันในธุรกิจที่พักจึงมีการเปลี่ยนรูปแบบเพราะลูกค้าอาจมีรสนิยมที่เปลี่ยนไปจาก
สมัยก่อนและต้องการประสบการณ์การพักผ่อนที่แปลก และไม่เหมือนเดิม ซึ่งโรงแรม The Memory at On
On เป็นโรงแรมแบบบูติคโฮเต็ล โรงแรมแรกในจังหวัดภูเก็ต ที่เปิดให้บริการมายาวนาน แต่นักท่องเที่ยวยังคงใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ปัจจัยในการเลือกใช้บริการโรงแรม The Memory at On On ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในช่วง สถานการณ์ Covid-19 ของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของธุรกิจที่
พักแรมโรงแรมเพื่อนำมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและการให้บริการ แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการโรงแรม The Memory at On On ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในช่วงสถานการณ์ Covid-9
2. เพื ่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของของนั ก ท่อ งเที่ ย วชาวไทยในที่ ใ ช้บ ริก ารโรงแรม
The Memory at On On สถานการณ์ Covid-19
3. วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเลือกใช้บริการเข้าพัก ในโรงแรม The Memory at On On
Hotel จำนวน 100 คน (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 – เดือนธันวาคม พ.ศ.2564)
กลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเลือกใช้บริการเข้าพัก ในโรงแรม The Memory at On On
Hotel จำนวน 80 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจากตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์ [5] และใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่คำนึงถึงความ
น่าจะเป็น โดยการสุ่ม ตัวอย่างแบบบังเอิญจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเลือกใช้บริการเข้าพักในโรงแรม The
Memory at On On Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงสถานการณ์ Covid-19
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามปัจจัยในการเลือกใช้บริการโรงแรม The Memory at On On ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในช่วงสถานการณ์ Covid-9 มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
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ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564 โดยการทำแบบสอบถาม จำนวน 80 ชุด จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเลือกใช้บริการเข้า พัก
ในโรงแรม The Memory at On On Hotel จำนวน 80 คนผู้ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตามจำนวนที่กำหนดไว้
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาสถิติค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของโรงแรม The Memory at On On
Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงสถานการณ์ Covid-19 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย ความ
พึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ได้กําหนดไว้
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ตอนที ่ 3 ข้ อ เสนอแนะ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยการนํ า คํ า ตอบมารวบรวมและสรุ ป ให้ เ ป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกัน
4. ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของโรงแรม The Memory at On On Hotel ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงสถานการณ์ Covid-19 มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของของนักท่องเที่ยวชาวไทยในที่ ใช้บริการโรงแรม The Memory at On On สถานการณ์ Covid-19 2.)
เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการโรงแรม The Memory at On On ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่ว ง
สถานการณ์ Covid-19 ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่เข้า มาเลือกใช้บริการโรงแรม The Memory
at On On Hotel ในจังหวัดภูเก็ต 80 คน มีผลการ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการโรงแรม
The Memory at On On Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงสถานการณ์ Covid-19
ตารางที ่ 1 แสดงจำนวน (ความถี ่ ) และร้ อ ยละ โดยรวมของกลุ ่ มตั ว อย่า งจำแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพ และอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป

จำนวน
(คน)

ร้อยละ (%)

รวม

29
51
80

36.25
63.75
100.00

รวม

37
22
13
8
80

46.25
27.50
16.25
10.00
100.00

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 18 - 30 ปี
2.2 31 - 40 ปี
2.3 41 - 50 ปี
2.4 51 - 60 ปีขึ้นไป
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3. สถานภาพ
3.1 โสด
3.2 สมรส
3.3 แยกกันอยู่
3.4 อื่น ๆ
รวม

21
36
23
80

26.25
45.00
28.75
100.00

4. อาชีพ
4.1 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
17
21.25
4.2 พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน
25
31.25
4.3 ธุรกิจส่วนตัว
27
33.75
4.4 นักเรียน / นักศึกษา
11
13.75
4.5 อื่น ๆ
รวม
80
100.00
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเลือกใช้บริการโรงแรม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง จำนวน 51 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.75 มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 18 - 30 ปี
จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 มีสถานภาพสมรส จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 และมีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย (𝑥̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัจจัยส่วน ประสมทางการ
ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม The Memory at On On Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในช่วงสถานการณ์Covid-19 ในภาพรวมและรายด้าน
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่
4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
รวม

𝒙̅̅
4.85
4.80
4.97
4.68
4.83

S.D.
0.34
0.41
0.18
0.52
0.36

การแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
61

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

จากตารางที่ 1 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาด
นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม The Memory at On On Hotel ของ นักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วง
สถานการณ์ Covid-19 ภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (𝑥̅= 4.83 , S.D.= 0.36) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุดมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ด้านราคา อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด อยู่ในระดับมากที่สุดมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68
5. การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของโรงแรม The Memory at On On
Hotel ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงสถานการณ์ Covid-19 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการเป็นอันดับที่สอง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
นักท่องเที่ยวต้องพักห้องพักที่มีขนาดที่เหมาะสมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะสมกับระดับของที่พัก
ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ขนาดใหญ่, เครื่องเสียง, มินิบาร์, อินเทอร์เน็ต ห้องพักที่มีการตกแต่งสวยงาม เช่น มีความ
หรูหรา ทันสมัย รวมถึง ห้องพักมีความสะอาด ซึ่งเป็น สาเหตุสำคัญในการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลิน เมธิยา นนท์ [4] ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผ ลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ โรงแรมธุร กิจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา ได้กล่าวว่า ผู้เข้าพัก
ตัดสินใจจะตัดสินใจใช้บริการโรงแรมที่มีสิ่งอำนวยความสนุกอื่น ๆ ด้วย เช่น ห้องคาราโอเกะ ผับ คาเฟ่ และมี
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น สระน้ำ ฟิตเนส ห้องอาหาร ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง เป็นต้น
2. ด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้เป็นอันดับที่สาม ซึ่งปกติแล้วนักท่องเที่ยว จะ
ตัดสินใจเข้าพักโรงแรมที่ให้ความรู้สึกถึงความคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่จ่าย ในราคาห้องพักเหมาะสม กับระดับของ
โรงแรมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของการะเกด แก้วมรกต [1] ได้ทำการศึกษา เกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที ่ ม ี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงแรม ของนั ก ท่ อ งเที ่ ย วชาวไทย ในจั ง หวั ด กระบี ่ ได้ ก ล่ า วว่า
นักท่องเที่ยวเลือกเข้าพักโรงแรมจากความเหมาะสมของราคาที่ตนได้รับ
3. ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจำหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้มากที่ สุด ซึ่งส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวต้องการเข้าพักโรงแรมที่มีทำเลที่ตั้งเข้าถึงได้โดยสะดวก มีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ เรือนแก้ว [3] ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของ นักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
เลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สาเหตุที่เลือกใช้ บริการที่พักโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
เพราะชื่นชอบลักษณะการตกแต่งสถานที่และห้องพักแหล่งข้อมูลที่ทำให้รู้จักโรงแรมที่พักเพื่อนแนะนำซึ่งสถาน
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ที่ตั้งของโรงแรมนั้นมักจะบ่งบอกถึง มาตรฐานราคาของห้องพักในโรงแรมได้โดยทางอ้อม กล่าวคือยิ่งโรงแรมอยู่
ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวที่ เข้าถึงได้ง่ายหรือยังต้องการเดินทางแต่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม หรือแม้แต่อยู่ในเขตเมือง
ในย่าน เศรษฐกิจหลักแต่การจราจรที่ไม่ติดขัดและมีพื้นที่ความเป็นส่วนตัวสูง ก็จะส่งผลให้ราคาห้องพักของ
โรงแรมนั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นเรื่องประจวบเหมาะกับลักษณะการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่นิยมเน้น การ
ท่องเที่ยวแบบประหยัดมากกว่าการท่องเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury) จึงส่งผลให้ปัจจัยด้าน สถานที่/ ช่อง
ทางการจัดจำหน่ายมีทิศทางตรงข้ามกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต้อ การตัดสินใจเลือกใช้น้อยที่สุด ทั้งนี้เพราะการส่งเสริม
การตลาดเปรียบเหมือนกับการโฆษณาจูงใจผู้ใช้บริการ โดยมีทั้งรูปแบบของการลดราคา การแถมฟรีเพิ่มเมื่อซื้อ
บริการ หรือแม้แต่การแลกของรางวัลจากการสะสมแต้ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ผู้ใช้บริการชื่นชอบเพราะเป็นการ
ได้รับสิทธิประโยชน์จากการซื้อสินค้า/บริการเพิ่มเติม โดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม สังเกตได้จาก
นักท่องเที่ยวบางส่วนนั้นรู้จักโรงแรมจากการออกบูธงาน ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น งานไทยเที่ยวไทย
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก เป็นต้น และมีความต้อ งการให้โรงแรมการส่งเสริมการตลาดรวมกับบัตรเครดิต
เช่นแลกคะแนนสะสม และมีส่วนลดใน เทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ วันเกิด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐพล พนมเลิศมงคล [2] ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของ
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดที่ตอบสนองความพอใจของนักท่องเที่ยว
ผู้มาใช้บริการได้จะส่งผลถึงการเข้าพักโรงแรมในเวลาต่อมา
5.1 ข้อเสนอแนะในการนำการวิจัยไปใช้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ของโรงแรม The Memory at On On Hotel ควรเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
โรงแรมให้มีความทันสมัย และควรปรับปรุงตัว อาคารอยู่สม่ำเสมอ เนื่องจากโรงแรมค่อนข้างมีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน จึงต้องมีการตรวจสอบ ดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2.ด้านราคาของโรงแรม The Memory at On On Hotel มีราคาที่คุ้มค่า เหมาะสมกับคุณภาพของ
ห้องพักในช่วงสถานณ์การ Covid -19
3. ด้านสถานที่ของโรงแรม The Memory at On On Hotel มีการจัดตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์และ
อนุรักษ์ความคงเดิมให้เข้ากับบรรยากาศย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต
4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาดของโรงแรม The Memory at On On Hotel ควรมีการจัดบูธ ออก
งาน โปรโมทโรงแรม เพื่อให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นและเป็นแนวทางเพื่อการตัดสินใจให้แก่ลูกค้า
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A007
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
(กรณีศึกษา: โรงแรม ชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต) 1
Factors affecting the choice of hotel services among Thai tourists
(Case Study: Sino House Phuket Hotel)
ธัญลักษณ์ คงทอง 1 อัรชุฬา ปาทาน 1 จรรจิรา ดาราชาติ 2 ทิพวรรณ บัวอินทร์ 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม2อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย (กรณีศึกษา :
โรงแรม ชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต) มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการโรงแรม ชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต ของนักท่องเที่ยวชาวไทย จังหวัดภูเก็ต และ(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพ ว่ามีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โรงแรม ชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต ของนักท่องเที่ยวชาวไทย จังหวัดภูเก็ต ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มตั วอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการโรงแรมชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต ทั้งหมด 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสอบถาม โดย
ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 - เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 โดยศึกษาและสร้าง
เครื่องมือการวิจัยตามแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 7P และด้านประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต วิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูป
เครื่องมือทางสถิติ ได้แก่ (1) ค่าร้อยละ (2) ค่าคะแนนเฉลี่ย (𝑥̅ ) (3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.00 มีอายุระหว่าง
25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.00 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000
บาท คิดเป็น ร้อยละ 83.00 และมีโ สด คิดเป็นร้อยละ 47.00 (2) แบบสอบถามการเลือกใช้บริการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภา พและ
ปัจ จัย ด้านกระบวนการ พบว่าอยู่ในความพึงพอใจระดับมาก ข้อเสนอแนะ ผู้ประกอบการควรคํานึ ง ถึ ง
กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า เนื่องจากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จองที่
พักผ่านทางระบบออนไลน์ ผู้ประกอบการจําเป็นต้องออกแบบที่พักที่มี การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
สวยงาม มีห้องพักให้ลูกค้าได้เลือกที่หลากหลาย รวมถึงการที่ที่พักมีทัศนียภาพที่สวยงาม และผู้ประกอบการ
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ควรให้ความสําคัญในการพัฒนาพนักงานโดยให้มีการอบรมและสร้าง มาตรฐานในการให้บริการเพื่อให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจ
คำสำคัญ : การใช้บริการ Sino House Phuket Hotel นักท่องเที่ยวชาวไทย
Abstract
Subject research Factors affecting the choice of hotel services among Thai tourists
(Case Study: Sino House Phuket Hotel) The objective (1) was to study the marketing mix factors
affecting the selection of Sino House hotels. Phuket of Thai tourists And ( 2 ) to study
the relationship between demographic characteristics such as gender, age, occupation, income,
and status that affect the choice of service at Sino House Phuket among Thai tourists. Phuket
Province In the study of factors affecting the choice of services of Thai tourists. The study
population is Thai tourists. The research period was August 2021 - December. The study in
2021 The research instrument was a questionnaire by studying and building a research tool
based on concepts, theories, documents and literature related to 7 P and the demographic
aspects of Thai tourists at Affect the selection of service at Sino House Phuket, analyzed by a
package program. Statistical tools include (1) percentage value (2) mean score 𝑥̅ (3) standard
deviation (S.D.).
The results of the study found that (1) Most of the respondents were male, 66.00% of
the respondents aged between 25-30 years or 42.00% had their own business occupation.
Representing 28.00 percent of income per month 10,001-20,000 baht or 83.00% and single,
47.00% (2) The questionnaire on the choice of services of Thai tourists is divided into 7 aspects:
product factor. Price factor Location factor Marketing promotion factor Personnel factors
Construction and presentation factors. Physical and process factors. It was found that the
satisfaction level was high. Recommendation: Operators should take into account the various
processes. Related to providing services to customers As the results of the research show that
the majority of the sample book their accommodation online Businesses need to design
accommodation that is unique, beautiful, and has a wide variety of guest rooms to choose
from. Including the fact that the accommodation has beautiful scenery And entrepreneurs
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should attach importance to employee development through training and building. Service
standards to give customers the impression
Keywords : Using the service , hotel , Thai tourists
1. บทนำ
อุตสาหกรรมโรงแรมมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นปัจจัยสำคัญที่รองรับนักท่องเที่ยว
จากการเดินทางท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกในการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวโดยมีหลายปัจจัยเข้ามาสนับสนุน
ให้ธุรกิจเติบโตขึ้น พร้อมทั้งภาครัฐเข้ามามีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเน้นลูกค้ามีกลุ่มชาวไทยเป็นหลักเพราะช่วงนี้
ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งเราจะเน้นไปในกลุ่มลูกค้าชาวไทยเป็น
หลัก ซึ่งโรงแรมโรงแรม ชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต เป็นโรงแรมทันกลับมาเปิดให้บริการในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าชาวไทยในการจองเข้าพัก
จากเหตุผลความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา: โรงแรม ชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษา: โรงแรม ชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ รายได้ ว่ามีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา: โรงแรม ชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม ชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2.) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
สถานภาพ ว่ามีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม ชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
3. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โรงแรม ชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพรายได้ สถานภาพ ว่ามีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจ
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(Survey Research) และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผ่ า นทางการตอบแบบสอบถาม ( Questionnaire) จาก
กลุ่มเป้าหมาย
โดยปัจจัยที่ทําการศึกษา คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P's) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปั จ จั ย ด้ า นราคา ปั จ จั ย ด้ า นทํ า เลที ่ ต ั ้ ง ปั จ จั ย ทางด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ปั จ จั ย ทางด้ า นบุ ค ลากร
ปัจจัยทางด้านการสร้างและการนําเสนอทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการบริการ
และศึกษาปัจจัยทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุและรายได้ ที่แตกต่าง กันส่งผล
ต่อการตัดสินใจในการใช้บริการโรงแรมชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่แตกต่างกันหรือไม่
a. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 กลุ่มประชากร
3.1.1.1 ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแบบสอบถามและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ การตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญโดยวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของ
เครื่องมือ (IOC) จำนวน 3 ท่าน
3.1.1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการโรงแรมชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 170
คน (ชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต, 2564)
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
การกำหนดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการ โรงแรมชิโน เฮ้าส์
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 118 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจากตารางสำเร็จรูปของเครซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์ , 2551,หน้า 132-133) และใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่คำนึงถึงความน่าะเป็นโดยการสุ่มตัวอย่า ง แบบบังเอิญจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้
บริการโรงแรมชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
b. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ดังต่อไปนี้
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
∫×100

โดยใช้สูตร
P=
𝑁
P แทน ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
∫ แทน ความถี่ที่สำรวจได้และ
N แทน จำนวนประชากร
̅)
2. การหาค่าเฉลี่ย Mean ( 𝒙̅
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̅=
โดยใช้สูตร 𝒙̅

∑𝑥
𝑁

∑ 𝑥 แทน คะแนนผลรวมทั้งหมด
𝑁 แทน จำนวนข้อมูลทั้งหมด
3. การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายละเอียด ดังนี้
𝑁∑𝑋
โดยใช้สูตร S.D. =√

2−(∑ 𝑋) 2

𝑁(𝑋−1)

S.D. แทน ค่าส้วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ∑ 𝑋 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกำลังสอง
(∑ 𝑋)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกำลังสอง N แทน จำนวนข้อมูลทั้งหมด
4. (IOC) การตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง และความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามประสิ ท ธิ ภ าพ
จากผู้เชี่ยวชาญโดยวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) โดยในระดับคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย ให้ระดับคะแนนเท่ากับ
+1
ไม่แน่ใจ
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ
0
ไม่เห็นด้วย
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ
-1
การแปลความหมายของค่าเที่ยงตรง กำหนดเกณฑ์ ดังนี้
0.50 – 1.00 หมายถึง
ใช้ได้
- – 0.49 หมายถึง
ต้องปรับปรุง ใช้ไม่ได้
4.ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย (กรณีศึกษา:
โรงแรม ชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต) การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

̅
𝒙̅

S.D.

(1) ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์
(2) ปัจจัยทางด้านราคา
(3) ปัจจัยทางด้านทําเลที่ตั้ง
(4) ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด
(5) ปัจจัยด้านบุคลากร
(6) ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
(7) ปัจจัยด้านกระบวนการ

4.41
4.32
4.39
4.16
3.99
4.20
4.03

0.802
0.677
0.787
0.266
0.542
0.724
0. 530

การแปลความหมาย :
ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รวม

4.21

0.595

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า โดยในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 4.21 , S.D.= 0.595) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ (𝑥̅ = 4.41) รองลงมาปัจจัยทางด้านราคา (𝑥̅ = 4.32)
ปัจจัยทางด้านทําเลที่ตั้ง (𝑥̅ = 4.39) ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด (𝑥̅ = 4.16) ปัจจัยด้านบุคลากร (𝑥̅
= 3.99) ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (𝑥̅ = 4.20) และปัจจัยด้านกระบวนการ (𝑥̅
= 4.03)
5.การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงแรมของนั ก ท่ อ งเที ่ ย วชาวไทย
(กรณีศึกษา: โรงแรม ชิโน เฮ้าส์ ภูเก็ต) สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ความพึ ง พอใจมาก ทั ้ ง นี ้ เ พราะว่ า ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี
ความพึงพอใจต่อโรงแรม ที่พักมีชื่อเสียง มีประเภทห้องพักให้เลือกหลากหลาย สภาพของห้องพัก/ ที่พัก มีการ
ตกแต่ง ขนาดของห้องพัก/ที่พักที่กว้างขวาง สิ่งอํานวยความสะดวกในห้องพัก/ที่พัก เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่อง
ทําน้ำอุ่น และอื่นๆ ความสะอาดเรียบร้อยของห้องพัก/ที่พัก สอดคล้องกับงานวิจัย จารุวรรณ โพสาวงและกนก
กร ชัยประสิทธิ์ [1] ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โรงแรม ขนาดใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย
พบว่าโดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากกับด้านสถานที่ของโรงแรม เหตุที่เป็น เช่นนี้เพราะว่า
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สถานที่ของโรงแรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจในงานบริการที่เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการ
ตอบสนองความพึงพอใจให้เกิดขึ้นได้อย่างสูงสุด
ปัจจัยด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เพราะว่าผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจต่อ
โรงแรมมีการกําหนดราคาห้องพัก ที่พัก และบริการต่างๆ อย่างชัดเจน ห้องพัก/ที่พักมีราคาให้เลือกหลายระดับ
ห้องพัก/ที่พักมีความเหมาะสมกับราคา ราคาห้องพัก ที่พักมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับที่พักแห่งอื่น ราคา
ห้องพัก ที่พักมีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่เข้าพัก สอดคล้องกับงานวิจัย สุภัตรา ตรีพงษ์ [7] ที่ทำการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพบว่า
โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากกับด้านราคาของโรงแรม เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าราคาของ
โรงแรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจในงานบริการที่เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการตอบสนอง
ความพึงพอใจให้เกิดขึ้นได้อย่างสูงสุด
ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เพราะว่าผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจ
ต่อโรงแรม การเดินทางไปที่พักมีความสะดวกสบาย ทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว ทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน เช่น ตลาดร้านอาหาร โรงพยาบาล สถานีขนส่งเป็นต้น มีทัศนียภาพที่สวยงาม เช่ น มีทะเลหมอกใกล้
ภูเขา สอดคล้องกับงานวิจัย งานวิจัย จารุวรรณ โพสาวงและกนกกร ชัยประสิทธิ์ [1] ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม ขนาดใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน
เขตพื้นที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยพบว่าโดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญ
มากกับด้านสถานที่ของโรงแรม เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสถานที่ของโรงแรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความ
พึงพอใจในงานบริการที่เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการตอบสนองความพึงพอใจให้เกิดขึ้นได้อย่างสูงสุด
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เพราะว่าผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจต่อโรงแรม มีโปรโมชั่นในราคาที่เหมาะสม เช่น รวมอาหารเช้า มีรายการส่งเสริมการขายตาม
ฤดูกาลอย่างสม่ำเสมอ มีการให้ส่วนลดสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา เตชวัชรมง
คล [2] (ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม ระดับ 5 ดาวในเขตพื้นที่ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพบว่าโดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากกับด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดของโรงแรมเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการส่งเสริมทางการตลาดของโรงแรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการ
สร้างความพึงพอใจในงานบริการที่เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการตอบสนองความพึงพอใจให้เกิดขึ้นได้อย่าง
สูงสุด
ปัจจัยด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เพราะว่าผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจ
ต่อโรงแรม พนักงานให้บริการยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพ พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว พนักงานให้บริการ
ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการให้บริการ พนักงานมีความสามารถใน
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การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พนักงานมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ สอดคล้อง
กับงานวิจัย นัสสุ คูสุวรรณ [5] ได้ทำการวิจัยและศึกษาปัจจัยการตลาดกลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกล
ยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของของธุรกิจขนส่งระบบรางในเขต กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัท บีทีเอส
กรุ๊ป โฮลดิ้งสำ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เก็บตัวอย่างจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ใช้บริการ จำนวน 56 คน และ
พบว่าการบริการของพนักงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยเรื่องมารยาทใน
การให้บริการของพนักงานนั้นผู้โดยสารให้ความสำคัญมากที่สุดคือและส่วนเรื่องที่ให้ความสำคัญน้อยที่สุดคือ
ความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายพนักงาน
ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้
เพราะว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อโรงแรม สภาพแวดล้อมของที่พักมีความปลอดภัยสูง เช่น ทางเดินเข้า ออก มีรั้วกั้น มีไฟฟ้าสว่าง บรรยากาศรอบบริเวณที่พักมีความเหมาะสม เช่น อากาศดี เงียบสงบ มีอุปกรณ์และ
สิ่งอํานวยความสะดวก ส่วนกลางอย่างเพียงพอ เช่นสัญญาณ wi-fi สระว่ายน้ำ การจัดแบ่งการให้บริการอย่าง
เช่น การจัดเตรียมที่จอดรถ สวนพักผ่อน มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเช่น กล้องวงจรปิด ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณี ลอมเศรษฐี [8] ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านลักษณะ
ทางกายภาพโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการในระดับสูงในด้านบรรยากาศรอบบริ เวณสถานที่พัก
แรม การแบ่งสัดส่วนพื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยว เช่น การจัดเตรียมที่จอดรถ สวนพักผ่อน ห้องอาหาร สิ่งสันทนา
การอื่นๆ และความแข็งแรงและระบบรักษาความ ปลอดภัยของห้องพัก/ที่พัก
ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการ โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ความพึ ง พอใจมาก ทั ้ ง นี ้ เ พราะว่ า ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี
ความพึงพอใจต่อโรงแรม มีจํานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ มีระบบการสํารองที่พักได้หลายวิธี เช่น
ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และอื่นๆ มีระบบการชําระค่าที่พัก ค่าบริการต่างๆ ได้ หลายวิธี เช่น เงินสด บัตร
เครดิต โอนเงิน ผ่านธนาคาร และอื่นๆ มีความสะดวกสบายในการหาข้อมูลที่พัก มีระบบการจองห้องพักที่
แม่นยํา มีความสะดวกสบายในการ Check-in/out สอดคล้องกับงานวิจัยของของ ไพศาล ทองคํา [6] ได้
ทําการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการเลือกใช้บริการที่พักแรของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษ าบริเวณอ่าวนาง
จังหวัดกระบี่ ได้กล่าวว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรมีการทําโปรแกรมท่องเที่ยว ร่วมกับทาง
บริษัททัวร์ต่าง ๆ ในราคาพิเศษอีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล พนมเลิศมงคล [4] ได้ทําการศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต้อการใช้บริ การของโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด กล่าวว่า
การส่งเสริมการตลาดที่ตอบสนองความพอใจของนักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการได้จะส่งผลถึงการเข้าพักโรงแรมใน
เวลาต่อมา
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7. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งถัดไป
1. ผู้ประกอบการควรคํานึงถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จองที่พักผ่านทางระบบออนไลน์ จึงทําให้ลูกค้ากลุ่มนี้ ต้องการความ
สะดวกสบายและความรวดเร็วในการจองที่พัก ช่องทางการชําระเงินที่หลากหลาย รวมถึงความน่าเชื่อถือและ
ความแม่นยําของระบบการจองห้องพักและการชําระเงิน ดังนั้น ผู้ประกอบการจําเป็นต้องศึกษาถึงกระบวนการ
ต่างๆ ให้ครอบคลุมและหลากหลายและมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในห้องพัก/ที่พัก จะช่วยทําให้
ลูกค้าตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักได้ง่ายขึ้น
2. ผู ้ ป ระกอบการจํ า เป็ น ต้ อ งออกแบบที่ พ ั ก ที ่ ม ี ก ารตกแต่ ง ที ่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น สวยงาม
มีห้องพักให้ลูกค้าได้เลือกที่หลากหลาย รวมถึงการที่ที่พักมีทัศนียภาพที่สวยงาม เช่น สามารถมองเห็นวิว
ธรรมชาติ เช่น ภูเขา ทะเลหมอก ได้จากห้องพัก จะช่วยสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่ครั้งแรกและทําให้
นักท่องเที่ยวสนใจใช้บริการซ้ำเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวอีกครั้ง ผู้ประกอบการอาจทําการออกแบบห้องพักแต่ละ
ห้องให้มีความแตกต่างกัน เพื่อทําให้ลูกค้าที่กลับมาใช้บริการเกิดความประทับใจในการใช้บริการห้องพักที่
แตกต่างจากเดิม
3. ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานโดยให้มีการอบรมและ สร้างมาตรฐานใน
การให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ เพราะพนักงานเป็นบุคคลที่ติดต่อกับลูกค้าและทราบถึงความ
ต้องการของลูกค้าโดยตรงการที่พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ มีการบริการด้วย ความรวดเร็ว สุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และมีทักษาในการให้บริการที่ดีสามารถช่วยทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการใช้บริการและการจัด
รายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้ส่วนลดกับลูกค้าที่มาใช้บริการประจํา เช่น การทําบัตร
สมาชิกให้ในกรณีเข้ามาพักบริการและการจดจําได้จากระบบการจองที่พักจะช่วยทําให้ลูกค้ารู้ สึกเป็นคนสําคัญ
และกลับมาใช้บริการที่พักในครั้งต่อไปได้
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พักประเภทโรงแรมขนาดใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี.
[2] ชลธิชา เตชวัชรมงคล. (2559). การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม ระดับ 5 ดาวในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ.
73

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

[3] ฐิรนันทร์ เทพแดง. (2560). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารการท่องเที่ยวและการบริการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
[4] ณัฐพล พนมเลิศมงคล (2560) การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต้อการใช้บริการของ
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การบริการและการท่องเที่ยว.

74

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

A008
การศึกษาปัจจัยด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงแรม
Blu Monkey Hub Hotel Phuket ในสถานการณ์ COVID – 19
A Study of Safety Factors of Blu Monkey Hub Hotel Phuket Employees
In the Situation of COVID -19
ปาริชาติ บุญฟู 1 ปาณิศรา ปัญจมาตย์ 1จรรจิรา ดาราชาติ 2 กุลริศา ตรีโชติ 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม2 อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความปลอดภัยของพนักงาน
โรงแรม Blu Monkey Hub Hotel Phuket ในสถานการณ์โควิด – 19 ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือพนักงานโรงแรม Blu Monkey Hub Phuket จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม การศึกษาครั้งนี้ทำการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564 และสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าพนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.33 ด้านอายุ ส่วน
ใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 30 - 39 ปี ร้อยละ 66 ด้านสถานภาพพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพมีแฟน
แล้ว คิดเป็นร้อยละ 60 ด้านแผนกการทำงานพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แผนกบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน ร้อยละ 33.33 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 53.3 อื่นๆ และด้านการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 63.3 ตามลำดับ พนักงาน
โรงแรม Blu Monkey Hub Hotel Phuket มีความระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝜇 = 3.98, 𝜎 = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
การปฏิบัติงาน (𝜇 = 4.27, σ = 0.63) รองลงมาคือ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ (𝜇 = 3.90, 𝜎 = 0.86) และ
ด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือด้านสภาพแวดล้อม (𝜇 = 3.78, 𝜎 = 0.94) ตามลำดับ
คำสำคัญ : เชื้อไวรัสโคโรนา – 19 , การบริการ, ความปลอดภัย
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Abstract
The objectives of this research 1) to study the safety factors of hotel staff Blu Monkey
Hub Hotel Phuket in the situation of COVID- 19. Population used for data collection of 30
people. The tools used for data collection were questionnaires, and statistics for data analysis.
are descriptive statistics such as percentage, mean, standard deviation.
The results showed that most of the employees who answered the questionnaire were
female, 63.33 percent In terms of age, most were in the range of 30 - 39 years, percent In terms
of status, it was found that most of the respondents had a boyfriend. Accounted for 60 percent
of the work department found that most of the respondents were in the food and beverage
service department. and the housekeeping department, 33. 33 percent As for the average
monthly income of the respondents, it was found that most of the respondents earned 15,000
- 20,000 baht
per month, 53.3 percent, other and the study found that most of the respondents had a level
of education Diploma/High Vocational Education 63.3 percent respectively. Employees of Blu
Monkey Hub Hotel Phuket had the highest level of overall safety in operation (𝜇 = 3.98, 𝜎 =
0. 81) when considering each aspect. It was found that the side with the highest mean was
Operational aspect (𝜇 = 4.27, 𝜎 = 0.63) was followed by equipment and equipment (𝜇 =
3.90, 𝜎 = 0.86), and the aspect with the lowest mean was environmental (𝜇 =3.78, 𝜎 = 0.94.)
respectively
keyword : Coronavirus disease (COVID-19), Service, Safety
1. บทนำ
การระบาดของโควิ ด -19 เป็ น การระบาดทั ่ ว โลกที ่ ก ำลั ง ดำเนิ น ไปของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา
2019 (COVID-19; โควิด-19) โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เริ่มต้นขึ้น ในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน Wikipedia, 2020 (Coronavirus
declared global health emergency)[5] องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็น ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เป็น โรคระบาดทั่ว ในวันที่ 11
มี น าคม 2563 Wikipedia, 2021 (World Health Organization)[6] ณ 8 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2564 เวลา
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มาตรฐานกรีน ิช 09.38 น. มีผ ู้ติด เชื้อยืนยันแล้ว มากกว่า 250,714,165 คนใน 220 ประเทศและดิน แดน
(Wikipedia, 2021 Worldometer) [7] ไวรัส มีการแพร่เชื้อระหว่างคนในลักษณะเดียวกับ ไข้หวัดใหญ่ โดย
ผ่านการติดเชื้อจากละอองเสมหะจากการไอ (Wikipedia, 2021 World Health Organization (WHO))[8]
ระยะระหว่างการสัมผัสเชื้อและมีอาการโดยทั่วไปแล้วอยู่ที่ 5 วัน แต่มีช่วงอยู่ระหว่าง 2 ถึง 14 วัน อาการที่พบ
บ่อย ได้แก่ มีไข้ ไอ และหายใจลำบาก (Wikipedia, 2020 Centers for Disease Control and Prevention
(CDC))[9] ภาวะแทรกซ้อนอาจรวมไปถึง ปอดบวม และกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน โดยยังไม่มีวัคซีนที่
ได้รับอนุญาตหรือยาต้านไวรัสจำเพาะ แต่กำลังมีการวิจัยอยู่ขณะนี้การรักษาจึงพยายามมุ่งเป้าไปที่การจัดการ
กับอาการ และรักษาแบบประคับประคอง มาตรการป้องกันที่มีการแนะนำ คือ การล้างมือ การอยู่ห่างจาก
บุคคลอื่น (โดยเฉพาะกับบุคคลที่ป่วย) ติดตามอาการ และกักตนเองเป็นเวลา 14 วัน ในกรณีที่สงสัยว่าตนอาจ
ติดเชื้อ (Wikipedia, 2020 The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19)
outbreak), Centers for Disease Control and Prevention)[10]
วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ [3] กล่าวว่าถึงแม้สถานประกอบการจะดำเนินการได้มาตรฐานทั้งสองประการ
ที่กล่าว ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากภายนอกก็ยังมีอยู่ ความเสี่ยงนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการ คือ ในขณะนั้น
มีเชื้ออยู่ภายนอกหรือไม่ และสมาชิกของสถานที่มีพฤติกรรมที่อาจจะนำเชื้อเข้ามาในสถานที่นั้นมากน้อย
เพียงไร ในเวลาที่ไม่มีเชื้อโควิดระบาด การเข้าออกสถานประกอบการของสมาชิกจะมีโอกาสนำเชื้อเข้ ามาได้
น้อย แต่ในเวลาที่เกิดโรคระบาดในชุมชนใกล้เคียง หรือ ชุมชนต้นทางของพนักงาน ตัวพนักงานและญาติหรือ
เพื่อนอาจจะนำเชื้อเข้ามาสถานประกอบการเมื่อไรก็ได้ เชื้อโควิดเป็นเชื้อติดต่ออันตราย เมื่อเข้ามาแล้ ว
มาตรการปรกติจะป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายได้ยาก ในสภาพการทำงานที่บุคลากรต้องใกล้ชิดกันมาก
อาจจะเป็นเวลานาน และ/หรือ การควบคุมสุขอนามัยด้านทางเดินหายใจ ย่อหย่อน เชื้อก็จะระบาดไปทั่วสถาน
ประกอบการ
ผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญความปลอดภัยของพนักงานโรงแรมเป็นสิ่งสำคัญในการบริการ จึง
ได้จัดทำวิจัยเกี่ยวกับปัจจั ยด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงแรมในสถานการณ์โควิด - 19 Blu Monkey
Hub Hotel Phuket เพื่อเป็นแนวดูแลและป้องกันพนักงานจากสถานการณ์โควิด - 19
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงแรมในสถานการณ์โควิด – 19
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานโรงแรม Blu Monkey Hub Hotel Phuket
จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นจำนวนพนักงานทั้งหมดของโรงแรม
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะ
คำถามเป็นแบบมีคำตอบให้เลือกตอบ
ตอนที่ 2 รายการประเมินปัจจัยด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงแรม Blu Monkey Hub Hotel
Phuket ในสถานการณ์ COVID – 19 ลักษณะคำถามเป็นแบบ มีคำตอบให้เลือกตอบ
มีทั้งหมด จำนวน
10 ข้อด้านการปฏิบัติงาน ด้านเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อม ดังนี้
ด้านการปฏิบัติงาน
จำนวน 4 ข้อ
ด้านเครื่องมือเละอุปกรณ์
จำนวน 3 ข้อ
ด้านสภาพแวดล้อม
จำนวน 3 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การเก็บข้อมูลผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่า งตอบ
จำนวน 30 คน และได้รับข้อมูลกลับคืนมา 30 ชุด คิดเป็น 100% และนำผลมาวิเคราะห์ข้อมูล
3.4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
1) ตรวจสอบจำนวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด
2) ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนแบบมาตรฐาน
3) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์
4. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงแรม Blu Monkey
Hub Hotel Phuket ในสถานการณ์โควิด – 19 ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มประชากร
จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงาน ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ และด้านด้านสภาพแวดล้อม การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตอน ๆ ในภาพรวมรายด้านและราย
ข้อในรูปของตารางประกอบคำบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามคือพนักงานโรงแรม
Blu Monkey Hub Hotel Phuket จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ
ลำดับที่
1

ข้อมูลทั่วไป

จำนวน

ร้อยละ

19
11
30

63.33
36.67
100.00

เพศ
(1.1) เพศหญิง
(1.2) เพศชาย
รวม

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศหญิง จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33
เพศชาย จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 รวมทั้งสิ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม อายุ
ลำดับที่
1

ข้อมูลทั่วไป
อายุ
(1.1) 20 - 29 ปี
(1.2) 30 - 39 ปี
(1.3) 40 - 49 ปี
รวม

จำนวน

ร้อยละ

4
20
6

13.33
66.67
20.00
100.00

30

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยอายุ 20 - 29 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
13.33 อายุ 30 - 39 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 อายุ 40 – 49 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20
รวมทั้งสิ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม สถานภาพ
ลำดับที่
1

ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพ
(1.1) โสด
(1.2) สมรส
(1.3) อื่นๆ
รวม

จำนวน
18
6
6
30

ร้อยละ
60.00
20.00
60.00
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยสถานภาพโสด จำนวน 18 คน
คิดเป็นร้อย
ละ 60 สถานภาพสมรส จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และสถานภาพอื่นๆ จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 20
คน คิดเป็นร้อยละ 100
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม แผนกการทำงาน
ลำดับที่
1

ข้อมูลทั่วไป
แผนกการทำงาน
(1.1) แผนกต้อนรับส่วนหน้า
(1.2) แผนกบริการอาหารและ เครื่องดื่ม
(1.3) แผนกแม่บ้าน
(1.4) แผนกครัว
รวม

จำนวน

ร้อยละ

2
10
10
8
30

6.44
33.33
33.33
26.09
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยแผนกต้อนรับส่วนหน้า จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.44 แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 แผนกแม่บ้าน จำนวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.33 แผนกครัว จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 ทั้งสิ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม รายได้
ลำดับที่
1

ข้อมูลทั่วไป

จำนวน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(1.1) 10,000 – 15,000 บาท
14
(1.2) 15,000 - 20,000 บาท
16
รวม
30

ร้อยละ
46.07
53.03
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยรายได้ 10,000 - 15,000 บาท จำนวน 14
คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รายได้ 15,000 - 20,000 บาท จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รวมทั้งสิ้น 30 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม การศึกษา
ลำดับที่
1

ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
(1.1) มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตร
(1.2) อนุปริญญา/ปวส.
(1.3) ปริญญาตรี
รวม

จำนวน
3
16
11
30

ร้อยละ
3.00
63.30
33.70
100.00

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรจำนวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 03.00 อนุปริญญา/ปวส.จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 ปริญญาตรีจำนวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.7 รวมทั้งสิ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายการประเมินด้านพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อปัจจัย
ด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงแรม Blu Monkey Hub Hotel Phuket ในสถานการณ์ COVID – 19
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ มีผล
ต่อปัจจัยด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงแรม Blu Monkey Hub Hotel Phuket ในสถานการณ์ COVID – 19
ข้อที่
พฤติกรรมความปลอดภัยในการ (𝜇) (𝜎) ระดับความ ลำดับที่
ปฏิบัติงาน
ปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน
1
ด้านการปฏิบัติงาน
4.27 0.63
มากที่สุด
1
2
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
3.90 0.86
มาก
2
3
ด้านสภาพแวดล้อม
3.78 0.94
มาก
3
มากที่สุด
รวม
3.98 0.81
จากตารางที ่ 7 พบว่ า พนั ก งานโรงแรม Blu Monkey Hub Hotel Phuket มี ค วามระดั บ ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝜇 = 3.98, 𝜎 = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการปฏิบัติงาน (𝜇 = 4.27, 𝜎 = 0.63) รองลงมาคือ ด้าน
เครื่องมือและอุปกรณ์ (𝜇 = 3.90, 𝜎 = 0.86) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย ต่ำที่สุดคือ ด้านด้านสภาพแวดล้อม (𝜇
= 3.78, 𝜎= 0.94) ตามลำดับ
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 63.33 มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีแฟนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 60 ในส่วน
แผนกการทำงานพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยแผนกบริการอาหาร และเครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน
ร้อยละ 33.33 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้ 15,000 - 20,000 บาท ต่อเดือน ร้อย
ละ 53.3 ด้านการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 63
จากการศึกษาปัจจัยด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงแรม Blu Monkey Hub Hotel Phuket ใน
สถานการณ์ COVID – 19 ปัจจัยด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงแรม Blu Monkey Hub Hotel Phuket
ในสถานการณ์โ ควิด – 19 ได้ว ิเคราะห์ ข ้ อมูล จากแบบสอบถามที่ ไ ด้ จากกลุ่ ม ประชากร จำนวน 3 ด้าน
ประกอบด้ ว ย ด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ด้ า นเครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ และด้ า นสภาพแวดล้ อ ม จากการตอบ
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แบบสอบถามความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝜇 = 3.98, 𝜎 =
0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการปฏิบัติงาน (𝜇 = 4.27, 𝜎 = 0.63)
รองลงมาคือ ด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ (𝜇 = 3.90, 𝜎 = 0.86) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ด้านด้าน
สภาพแวดล้อม (𝜇 = 3.78, 𝜎= 0.94)
5.2 อภิปรายผล
เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงแรมในสถานการณ์โควิด – 19 ระดับความสำคัญ
ต่อหัวปัจจัยด้านความปลอดภัย ด้านการปฏิบัติงาน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ เว้นระยะในการจัดโต๊ะทาน
อาหารในพื้นที่ส่วนกลาง ทางโรงแรม Blu Monkey Hub Hotel Phuket ควรมีการจัดการพื้นที่ระยะห่าง
ระหว่างโต๊ะอาหารให้แก่พนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรณเชษฐ์ เกตุเจริญวัฒน์ (256 3) [2] ได้
ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในช่วงการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ได้กล่าวว่า ในสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อการทำงานของบุคคลากรภายในร้านอาหารทำให้รูปแบบการทำงานและการให้บริการมี การ
เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมเนื่องจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19รูปแบบ
การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอาจจะส่งผลให้ประสิทธิผลของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่ง
ประสิทธิผลที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะส่งผลต่อการทำงาน และการบริการลูกค้าดังนั้นผู้ประกอบการร้านอาหาร
ควรคำนึงถึงประสิทธิภาพของพนักงานด้วยเนื่องจากประสิทธิผลของบุคลากรจะส่งผลต่อลูกค้าทั้งในด้าน
คุณภาพ และการบริการ
ระดับความสำคัญต่อปัจจัยด้านความปลอดภัย ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ มี
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของลูกค้าและพนักงานทุกคนก่อนเข้าโรงแรม โดยทางโรงแรม Blu Monkey
Hub Hotel Phuket ควรมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้แก่พนักงานวัดก่อนเข้างาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุธาทิพย์ รองสวัสดิ์ 2554 [4] ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานคือปัจจัยส่วน
บุคคลด้าน ประสบการณ์การอบรมเรื่องความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรม ในการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับความสำคัญต่อปัจจัยด้านความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้ อม การจำกัดการเข้า - ออกของ
บุคคลภายนอก โดยทางโรงแรม Blu Monkey Hub Hotel Phuket ควรมีการจำกัด การเข้ า - ออก ของ
บุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด เพื่อจำกัดการกระจายการแพร่เชื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กวินภพ สาย
82

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

เพ็ชร 2564 [1] ได้ทำการศึกษาเรื่อง โรคติดเชื้อไวรั สโคโรน่า-2019 (COVID-19) กับโอกาสในการปรับตัวทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย วิกฤตโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่กล่าวว่า ใน
ประเทศไทยยังนับว่ามีความต้องการของผู้บริโภคจำนวนมากอยู่ และยังผู้ผลิตมีจำนวนน้อย รวมไปถึงการ
ปรับตัวโดยใช้ระบบดิจ ิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงานบริการ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างลูกค้ากับพนัก งาน
ให้บริการ ผลกระทบจากวิกฤติโรคไวรัส โคโรน่า 2019 สามารถสร้างโอกาสในการปรับตัวทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทยในหลากหลายมติ
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
5.3.1 ควรมีการศึกษาและหาข้อมูลหลากหลายโรงแรมเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการป้องกันเชื้อไวรัส
COVID – 19 ของพนักงานโรงแรม
5.3.2 ควรมีการขยายเวลาในการทำโครงงานครั้งต่อไปเพื่อที่จะได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัย
ของพนักงานโรงแรมในสถานการณ์ COVID – 19 ได้มากขึ้น
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A009
การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท
ต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
Employee satisfaction study at Sala Phuket Mai Khao Beach Resort
to Phuket Sandbox Project
ภูผา บุญล้อม1 ศิวนาถ จันทร์นรา1โสภณ หมานมิเละ 2 จรรจิรา ดาราชาติ 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม2 อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีช
รีสอร์ท ต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาว
บีช รีสอร์ท กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่พนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ทจำนวน 73 คน
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ 2564 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 31-40ขึ้นไป มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีสถานภาพโสด ส่วนมากมีรายได้ 20,000-30,000 บาท (2) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของพนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท ต่อโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
คือ ด้านโรคระบาดโควิด-19 ด้านการจัดการพนักงานของสถานประกอบการ และด้านมาตรการการควบคุมโรค
ระบาดโควิด-19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.36, S.D. = 0.78) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 1) ควร
ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่อื่น ๆ หรือพื้นที่ ๆ
ใกล้เคียงกับโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของพนักงานโรงแรมต่อโครงการ
ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่อื่น ๆ หรือพื้นที่ ๆใกล้เคียงกับโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ พนักงานโรงแรม ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
Abstract
this research The objectives were to 1) study the satisfaction of employees of Sala
Phuket Mai Khao Beach Resort towards the Phuket Sandbox Project. The population used in
the study employees at Sala Phuket Mai Khao Beach Resort and the study sample consisted
of 73 employees at Sala Phuket Mai Khao Beach Resort. The researcher also collected data.
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self During October 2021 - December 2021 statistics for data analysis are descriptive statistics
such as percentage, mean, standard deviation
The results of the study found that (1) Most of the respondents were female, aged 344 0 and over, had a bachelor's degree or higher, were single, and most had income. 2 0 ,0 0 030,000 baht (2) Employee satisfaction questionnaire at Sala Phuket Mai Khao Beach Resort per
Phuket Sandbox project, divided into 3 areas: the COVID-19 epidemic Employee management
of the establishment and measures to control the COVID- 1 9 epidemic Overall, it's at a high
level (𝑥̅ = 4.36, S.D. = 0.78). Suggestions from the research 1) Should study the satisfaction of
hotel staff towards the Phuket Sandbox project in other areas or areas close to Sala Phuket
Mai Khao Beach Resort; 2) should study about with the problems of the hotel staff towards
the Phuket Sandbox project in other areas or areas close to Sala Phuket Mai Khao Beach Resort
Keywords: satisfaction, hotel staff, Phuket Sandbox
1. บทนำ
ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในประเทศไทยมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จึง
ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตหยุดชะงัก ซึ่งภูเก็ตเป็นจังหวัดที่อาศัยรายได้จาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลักถึงปีละ 4 แสนล้านบาท เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่รอบแรกต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่ทรุดหนัก เพราะลูกค้าหลักชาวต่างชาติที่
ยังเดินทางเข้ามาไม่ได้ และในขณะที่คนไทยหยุดการเดินทาง ส่งผลให้เศรษฐกิจของภูเก็ตมีความเปราะบางสูง
และจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่มีแนวโน้มที่จะยกระดับความรุนแรงในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดภูเก็ตมีนัยสำคัญ
เนื่องด้วยรัฐบาลเล็งเห็นความจำเป็นในการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ ให้สามารถ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้โดยไม่มีการกักตัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการในภาคธุรกิจ
ท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง และด้านรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการกำหนดมาตรการรองรับ
และบรูณาการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งโรงแรม
ศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดทำ “การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท ต่อ
โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” เพื่อเป็นแนวทางในกาปฏิบัติงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้โครงการภูเก็ต
แซนด์บ็อกซ์
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท ต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร พนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท จำนวน 90 คน (โรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาว
บีชรีสอร์ท, 2564)
2) กลุ่มตัวอย่าง พนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท จำนวน 73 คน โดยกำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน และทำการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ฯ ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง แบ่งเป็น 3
ตอน ดังนี้
1) แบบสอบถามข้อมูล ทั่ว ไปของพนั กงานที่ต อบแบบสอบถาม มีล ักษณะของแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน
2) แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีช
รีสอร์ท ต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จำนวน 10 ข้อ
3) แบบสอบถามข้อเสนอแนะ ของพนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท
3.3 การเก็บรวบรวบข้อมูล
1) ขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในช่วงเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยการทำแบบสอบถาม จำนวน 73 ชุด กับกลุ่มพนักงานโรงแรมศาลา
ภูเก็ต ไม้ขาวบีชรีสอร์ท ผู้ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตามจำนวนที่กำหนดไว้ จำนวน 73 ชุด
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาตรวจสอบแล้วไปลงรหัสและบันทึกข้อมูลลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) จากกลุ่มตัวอย่าง
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จำนวน 73 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
4. ผลการวิจัย
จากการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท ต่อโครงการภูเก็ต
แซนด์บ็อกซ์ มีผลการวิจัยเป็นดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
สถานภาพส่วนบุคคล
จำนวน
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
32
43.83
หญิง
41
56.16
รวม
73
100.00
2. อายุ
18-25ปี
13
17.81
26-30ปี
26
35.61
31-40ปี
27
36.98
40ปีขึ้นไป
7
9.60
รวม
73
100.00
3. วุฒิการศึกษา
มัธยมต้น
0
0
มัธยมปลาย
8
10.96
ปวช.
8
10.96
ปวส.
8
10.96
ปริญญาตรีขึ้นไป
49
67.12
รวม
73
100.00
4. สถานภาพ
โสด
30
41.09
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มีแฟนแล้ว
สมรส
สถานภาพส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รวม
5. รายได้
15,000-20,000บาท
20,000-30,000บาท
30,000บาทขึ้นไป
รวม

25
18
จำนวน
0
73

34.20
24.65
ร้อยละ
0
100.00

9
34
30
73

12.32
46.57
41.11
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานเพศชาย 32 คน คิดเป็นร้อยละ 43.83 และเพศหญิงมี 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.16 มีอายุตั้งแต่ 31-40 ปี มากที่สุดร้อยละ 36.98 รองลงมาคือ อายุตั้งแต่ 26-30ปี อายุ 18-25ปี และ
40ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 35.61 17.81 และ 9.60 ตามลำดับ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด ร้อยละ
67.12 รองลงมาคือ มัธยมปลาย ปวช. ปวส. คิดเป็นร้อยละ 10.96 อย่างละเท่าๆกัน มีสถานภาพโสดมากที่สุด
ร้อยละ 41.09 รองลงมาคือมีแฟนแล้ว และสมรส คิดเป็นร้อยละ 34.20 และ 24.65 ตามลำดับ มีรายได้
20,000-30,000บาทมากที่สุด ร้อยละ 46.57 รองลงมาคือ30,000บาทขึ้นไปและ15,000-20,000บาท คิดเป็น
ร้อยละ 41.11 และ 12.32 ตามลำดับ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท ต่อโครงการภูเก็ต
แซนด์-บ็อกซ์
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ตารางที่ 2 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานโรงแรม
ศาลา ภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท ต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ด้านโรคระบาดโควิด-19
รายการประเมิน
1. ด้านโรคระบาดโควิด-19
1.1 ทางโรงแรมมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19ให้แก่ลูกค้า
1.2 จากการเปิด Phuket sandbox ทำให้จังหวัดภูเก็ตเกิดการแพร่
ระบาดมากขึ้น
1.3 การเปิดPhuket sandbox มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ในช่วง
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
ภาพรวม

𝒙̅

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.42

0.73

มาก

4.33

0.80

มาก

4.36

0.81

มาก

4.37

0.78

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
พนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท ต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ด้านโรคระบาดโควิด -19 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
อันดับแรกคือ ทางโรงแรมมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ให้แก่ลูกค้า
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥= 4.42, S.D.= 0.73) รองลงมาคือ การเปิด Phuket sandbox มีประโยชน์มากน้อย
เพียงใด ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 (𝑥= 4.36, S.D.= 0.81) และอันดับสุดท้ายคือ จากการเปิด
Phuket sandbox ทำให้จังหวัดภูเก็ตเกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น (𝑥= 4.33, S.D.= 0.80)
ตารางที่ 3 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงาน
โรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีช รีส อร์ท ต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ด้านการจัดการพนักงานของสถาน
ประกอบการ
รายการประเมิน
2. ด้านการจัดการพนักงานของสถานประกอบการ
2.1 มีการเพิ่มสวัสดิการด้านสุขภาพให้กับพนักงาน
2.2 มีการปรับลดเวลาและวันทำงานของพนักงานลง
2.3 มีการเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันให้กับพนักงาน
ภาพรวม

𝒙̅

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.31
4.57
4.17

0.70
0.62
0.91

มาก
มากที่สุด
มาก

4.35

0.74

มาก

90

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

จากตารางที่ 3 พบว่า จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับ ความพึงพอใจ
ของพนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท ต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ด้านการจัดการพนักงานของ
สถานประกอบการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
อันดับแรกคือ มีการปรับลดเวลาและวันทำงานของพนักงานลงอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥= 4.57, S.D.=
0.62) รองลงมาคือ มีการเพิ่มสวัสดิการด้านสุขภาพให้กับพนักงาน (𝑥= 4.31, S.D.= 0.70) และอันดับสุดท้าย
คือ มีการเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันให้กับพนักงาน (𝑥= 4.17, S.D.= 0.91)
ตารางที่ 4 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงาน
โรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท ต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ด้านมาตรการการควบคุมโรคระบาดโควิด-19
ระดับความ
รายการประเมิน
S.D.
𝒙̅
พึงพอใจ
3. ด้านมาตรการการควบคุมโรคระบาดโควิด-19
3.1 มีการสอบถามประวัติการเดินทางในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
4.45
0.68
มาก
ก่อนจะเข้าพักในโรงแรม
3.2 มีการจัดหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับ
4.30
0.75
มาก
บริการลูกค้าในพื้นที่ส่วนกลาง
3.3 มีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องตามมาตรการป้องกันทุก
4.27
0.74
มาก
ครั้งหลังจากที่มีการใช้บริการ
3.4 มีการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า และพนักงานทุกครั้งที่มีการ
4.42
0.73
มาก
เข้า - ออกโรงแรม
ภาพรวม
4.36
0.73
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่า จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
พนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท ต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ด้านมาตรการการควบคุมโรค
ระบาดโควิด-19 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
อันดับแรกคือ มีการสอบถามประวัติการเดินทางในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ก่อนจะเข้าพักในโรงแรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥= 4.45, S.D.= 0.68) รองลงมาคือ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ลูกค้า และ พนักงาน ทุกครั้งที่มี
การเข้า-ออก โรงแรม (𝑥= 4.42, S.D.= 0.73) มีการจัดหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับบริการ
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ลูกค้าในพื้นที่ส่วนกลาง (𝑥= 4.30, S.D.= 0.75) และอันดับสุดท้ายคือ มีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องตาม
มาตรการป้องกันทุกครั้งหลังจากที่มีการใช้บริการ (𝑥= 4.27, S.D.= 0.74)
ตารางที่ 5 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานโรงแรม
ศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท ต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ในภาพรวมด้านต่าง ๆ
ความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท
ระดับความ
S.D.
𝒙̅
ต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
พึงพอใจ
1. ด้านโรคระบาดโควิด-19
4.37
0.78
มาก
2. ด้านการจัดการพนักงานของสถานประกอบการ
4.35
0.74
มาก
3. ด้านมาตรการการควบคุมโรคระบาดโควิด-19
4.36
0.73
มาก
ภาพรวม
4.36
0.75
มาก
จากตารางที่ 5 พบว่า จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับ ความพึงพอใจ
ของพนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท ต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ในภาพรวมด้านต่าง ๆอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
อันดับแรกคือ ด้านโรคระบาดโควิด -19 อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥= 4.37, S.D.= 0.78) รองลงมาคือ
ด้านมาตรการการควบคุมโรคระบาดโควิด -19 (𝑥= 4.36, S.D.= 0.73) และอันดับสุดท้ายคือ ด้านการจัดการ
พนักงานของสถานประกอบการ (𝑥= 4.35, S.D.= 0.74)
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การศึกษาข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ต อบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 56.16 เพศชาย
จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 43.83 อายุ 18-25 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 17.81 อายุ 26-30 ปี
จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 35.61 อายุ 31-40 ปี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 36.98 อายุ 40 ปีขึ้นไป
จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 การศึกษา มัธยมต้น จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 มัธยมปลาย จำนวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 10.96 ปวช. จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.96 ปวส. จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.96
ปริญญาตรีขี้นไป จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 67.12 สถานภาพโสด จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 41.09
สถานภาพมีแฟนแล้ว จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 สถานภาพสมรส จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ
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24.65 และสถานภาพอื่นๆ จำนวน 0 คน มีรายได้ 15,000-20,000บาท คิดเป็นร้อยละ 12.32 รายได้ 20,00030,000บาท คิดเป็นร้อยละ 46.57 รายได้ 30,000บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 41.11
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท มีผลสรุปเป็น
รายด้าน ดังนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.36, S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านโรคระบาดโควิด – 19 (𝑥̅ = 4.37, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ ด้าน
มาตรการการควบคุมโรคระบาดโควิด - 19 (𝑥̅ = 4.36, S.D. = 0.73) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ด้ านการ
จัดการพนักงานของสถานประกอบการ (𝑥̅ = 4.35, S.D. = 0.74)
5.2 อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ทต่อโครงการ
ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จากการศึกษาพบว่า ในด้านโรคระบาดโควิด -19 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในเรื่องทาง
โรงแรมมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19ให้แก่ลูกค้า (𝑥̅ = 4.42, S.D. = 0.73)
มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Zhong et al. [2] การศึกษา
สำรวจความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประชาชนชาวจีนในช่วงการ
ระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 พบว่า ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนครอบคลุมทุกด้าน
ในด้านการจัดการพนักงานของสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในเรื่อง มีการปรับลด
เวลาและวันทำงานของพนักงานลง (𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.62) มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุรักษ์ ไกรยุทธ [1] ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนานำรูปแบบการจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรม 3 ดาวที่มีจำนวนมากและภาครัฐ มีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ ยว โดยการใช้
นโยบายด้านภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และมีการกำหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก สามารถสร้างรายได้และกระจาย
รายได้โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมสมดุลและยั่งยืน
ในด้านมาตรการการควบคุมโรคระบาดโควิด – 19 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในเรื่องมีการสอบถาม
ประวัติการเดินทางในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ก่อนจะเข้าพักในโรงแรม (𝑥̅ = 4.45, S.D. = 0.68) มากที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Zhong et al. [3] พบว่าประชาชนชาวจีนมีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มตัวอย่างเกือบร้อยละ 98 สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจาก
บ้านทุกครั้ง มีการเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยครั้ง ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด -19 ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่อื่น ๆ
หรือพื้นที่ ๆใกล้เคียงกับโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท
2) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของพนักงานโรงแรมต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่อื่น ๆ หรือ
พื้นที่ๆ ใกล้เคียงกับโรงแรมศาลาภูเก็ตไม้ขาวบีชรีสอร์ท
เอกสารอ้างอิง
[1] อนุรักษ์ ไกรยุทธ, สันชัย อินทพิชัย, ประชา ตันเสนีย์, ปรีดา อัตวินิจตระการ. (2558). การพัฒนา
รู ป แบบการจั ด การธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย. วารสารพั ฒ นาเทคนิ ค ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 27 (94), 2.
[2] Zhong, B. L. , Luo, W. , Li, H. M. , Zhang, Q. Q. , Liu, X. G. , Li, W. T. , & Li, Y. ( 2020) .
Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during
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การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของของพนักงานต้อนรับของโรงแรม
Andamantra Resort and Villa Phuket
Studying the motivation of the work of receptionistsOf
Andamantra Resort and Villa Phuket Hotel

A010

อัจฉรา สิงห์หะ 1 ณัฐการณ์ เกติโคตร 1 จรรจิรา ดาราชาติ 2 จิตติมา เกลาเกลี้ยง 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 2อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการทำงานของของพนักงานต้อนรับของโรงแรม Andamantra Resort
and Villa Phuket มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื ่ อ ศึ ก ษาระดั บ แรงจู ง ใจของพนั ก งานบริ ก ารส่ ว นหน้ า โรงแรม
Andamantra Resort and Villa Phuket โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 12 คน ระยะเวลาในการ
ดำเนินการวิจัย เดือนสิงหาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม โดย
ศึกษาและสร้างเครื่องมือการวิจัยตามแนวคิดทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการ
ในงานต้อนรับ วิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูป Spss เครื่องมือทางสถิติได้แก่ (1) วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง
ของเครื่องมือ (IOC) (2) ค่าร้อยละ (3) ค่าคะแนนเฉลี่ย (μ) (4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.7 ส่วนใหญ่อยู่ระดับการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส.คิดเป็นร้อยละ 50 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 75 และมีประสบการณ์การทำงาน ณ โรงแรม
ปัจจุบันระหว่าง 1 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 (2) แบบสอบถามความพึงพอใจคุณภาพการบริการของพนักงาน
ของโรงแรม Andamantra Resort and Villa Phuket โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.83, σ = 1.001) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในทุกด้านพบว่าความพึงพอใจทั้ง6ด้านได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม,ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน, ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการทำงาน,ด้านความรู้ความเข้าใจในงาน,
ความมีส่วนร่วมในงานและความผูกพันต่อโรงแรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งหมด
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, การปฏิบัติงาน, พนักงานโรงแรม
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Abstract
Research on the motivation of receptionists at Andamantra Resort and Villa Phuket is
aimed at (1) to study the motivation level of frontline service staff at Andamantra Resort and
Villa Phuket by a demographic of 12 people, the duration of the research from August 2021 to
December 2021.The research instrument was a questionnaire by studying and creating research
tools based on theoretical concepts. Documents and literature related to the quality of
hospitality services Analyzed by Spss program. Statistical tools were (1) Analysis of Instrument
Conformity (IOC) (2) Percentage (3) Mean Score (μ) (4) Standard Deviation (σ).
The results of the study found that ( 1) most of the staff respondents were female.
accounted for 58.3%, aged between 31-40 years, representing 66.7%, most were at the level
of diploma or vocational certificate, representing 50 percent, having average monthly income
of 15,000 - 20,000 baht, representing 75% and having Work experience at the current hotel
between 1 – 3 years, representing 50 percent (2) The overall staff satisfaction questionnaire for
the service quality of Andamantra Resort and Villa Phuket is at a high level ( μ = 3. 83, σ =
1.001). When considering the details in all aspects, it was found that satisfaction in all 6 areas
was Adequate and fair compensation, job advancement and security, social interaction at work,
job cognition, job participation and hotel engagement. Overall, all are at a very high level.
Keywords : satisfaction, performance, hotel staff
1. บทนำ
ในโรงแรมทุกแห่งทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด เมื่อแขกต้องการเข้าพักในโรงแรม หรือต้องการ
ติดต่อสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ กับโรงแรม หรือติดต่อกับผู้ที่พักอยู่ในโรงแรม แขกจะต้องเข้ามา ติดต่อกับส่วนหน้า
ของโรงแรมก่อนเสมอ ดังนั้น ส่วนหน้าของโรงแรม (Front Office Operations) จึงมีความสำคัญอย่ างยิ่งต่อ
การดำเนินงานและการให้บริการของโรงแรม เนื่องจากเป็นจุดที่ถือว่าสำคัญและเป็นศูนย์กลางของข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ภายในโรงแรม เป็นส่วนที่แผนกหรือหน่วยงานอื่น ๆ จะต้องส่งข้อมูลมาให้เปรียบได้เหมือนกับ
เป็นเส้นเลือดใหญ่ของโรงแรม การติดต่อขอรับบริการจากพนักงานโรงแรมทั้งหมดของแขกก็สามารถทำได้ โดย
แจ้งที่ส่วนหน้าของโรงแรมเช่นกัน นอกจากนี้ส่วนหน้าของโรงแรมยังเป็นจุดแรกและส่วนสำคัญที่สุดในการ
ต้อนรับแขกที่เข้ามาในโรงแรมตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมต้องสร้างความ
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ประทับใจให้แก่แขกตั้งแต่วินาทีแ รกที่แขกเข้ามาในบริเวณส่วนหน้าของโรงแรม และต้องสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับแขก แม้ว่าจะเป็นด้วยบุคลิกท่าทาง การวางตัว กิริยามารยาท การใช้ภาษาใน การสื่อสารกับแขก และการ
ตอบสนองความต้องการของแขก ดังนั้น พนักงานบริการส่วนหนา้ของ โรงแรมจึงต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับแขก
อยู่ตลอดเวลา และมากกว่าพนักงานในตำแหน่งอื่น ๆ ของ โรงแรม ทำให้แผนกต้อนรับส่วนหน้าเป็นเหมือนจุด
one stop service ต้องคอยรับฟังปัญหาเป็นด่านแรก
จากปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้า ที่ต้องรับฟังปัญหาและประสานงานแก้ไข
ให้กับลูกค้า อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้การเปลี่ยนงานเกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษาแรงจูงใจของพนักงาน
บริการส่ว นหน้าโรงแรม Andamantra Resort and Villa Phuket เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการ
พัฒนาสวัสดิการของพนักงานต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับแรงจูง ใจของพนักงานบริการส่วนหน้าโรงแรม Andamantra Resort and Villa
Phuket
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของพนักงานบริการส่วนหน้าโรงแรม Andamantra Resort and
Villa Phuket โดยจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากร
ประชากร คือ พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม Andamantra Resort and Villa Phuket จำนวน
12 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามแรงจูงใจของพนักงานบริการส่วนหน้าโรงแรม Andamantra Resort and Villa Phuket
3.2.1) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.2) ร่างแบบสอบถาม
1.3) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
1.4) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ( Content validity ) โดยผู้ชี่ยวชาญ
โดยกำหนดคำตอบเป็น 3 ระดับ มีความหมายดังต่อไปนี้
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+1 หมายถึง เห็นด้วย
0 หมายถึง ไม่แน่ใจ
-1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1.5) ปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
1.6) จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์
1.7) นำแบบสอบถามลงพื้นที่ เพื่อใช้กับกลุ่มประชากรผู้ที่มาใช้การบริการในงาน
ต้อนรับของโรงแรม Andamantra Resort and Villa Phuket จำนวน 12 คน
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
- นำแบบสอบถาม พร้อมดำเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และรอรับแบบสอบถามกลับคืนมา
ซึ่งผลจากการเก็บแบบสอบถามที่ทำการแจกแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 12ชุด ได้รับกลับมา 12 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำแบบสอบถามที่ได้รวบรวมมาดำเนินการ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล เชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test
5. ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานต่อการบริหารของโรงแรม Andamantra Resort
and Villa Phuket มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื ่ อ ศึ ก ษาระดั บ แรงจู ง ใจของพนั ก งานบริ ก ารส่ ว นหน้ า โรงแรม
Andamantra Resort and Villa การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานต้อนรับของโรงแรม Andamantra
Resort and Villa Phuket
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (𝜇) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) ของระดับแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน
ต้อนรับของโรงแรม Andamantra Resort and Villa Phuket
โดยภาพรวมทุกด้าน
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รายการ
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
1.1 ท่านพอใจในสวัสดิการที่ได้รับ
1.2 ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานและความ
รับผิดชอบ
1.3 ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ
1.4 ท่านคิดว่าได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามกฎหมาย
ค่าเฉลี่ย
2. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
2.1 ท่านมีโอกาสได้รับการฝึกฝนและพัฒนาเพื่อตำแหน่งที่
สูงขึ้นในหน้าที่การงาน
2.2 เส้นทางการเติบโตในสายอาชีพของท่านมีความชัดเจน
2.3 ท่านรู้สึกมีความมั่นคงในตำแหน่งงาน
2.4 ท่านได้รับการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งอย่างเหมาะสม
ตามผลงาน
ค่าเฉลี่ย
3. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการทำงาน
3.1 ท่านมีความสุขที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานปัจจุบัน
3.2 หัวหน้างานของท่านช่วยเหลือให้คำปรึกษาอย่างจริงใจเมื่อท่าน
มีปัญหา
3.3 เพื่อนร่วมงานให้เกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของกัน
และกัน
3.4 การทำงานของท่านได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน
เป็นอย่างดี
ค่าเฉลี่ย
4. ความรู้ความเข้าใจในงาน
4.1 ท่านมีทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน

𝜇

𝜎

ระดับความ พึง
พอใจ

4.25 0.595

มาก

4.42 0.493

มาก

4.42 0.493
4.25 0.595
4.34 0.544

มาก
มาก
มาก

4.25

0.452

มาก

4.42
4.42

0.515
0.515

มาก
มาก

4.17

0.577

มาก

4.31

0.515

มาก

4.25

0.452

มาก

4.17

0.577

มาก

4.50

0.674

มากที่สุด

4.42

0.515

มาก

4.34

0.554

มาก

4.17

0.577

มาก
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4.2 ท่านมักหาต้นเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย
5. ความมีส่วนร่วมในงาน
5.1 ท่านมักอาสาทำงานที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของท่านโดยที่หัวหน้า
ไม่ต้องร้องขอ
5.2 ท่านรู้สึกกระตือรือร้นเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานต่างๆ
ค่าเฉลี่ย

4.25

0.754

มาก

4.21

0.666

มาก

4.25

0.622

มาก

4.33
4.29

0.651
0.637

มาก
มาก

6. ความผูกพันต่อโรงแรม
6.1 ท่านรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญต่อ
4.00 0.000
มาก
ความสำเร็จของโรงแรม
6.2 ท่านไม่คิดที่จะลาออกจากโรงแรม
3.90 0.300
มาก
6.3 ท่านรู้สึกดีที่ได้ทำงานในโรงแรม
4.00 0.000
มาก
ค่าเฉลี่ย
3.95 0.150
มาก
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน
3.53 1.000
มาก
จากตารางที่ 1 แสดงว่าระดับแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานต้อนรับของโรงแรม Andamantra
Resort and Villa Phuket ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (μ = 3.53 , σ = 1.000) โดยเรียง ตามลำดับตามระดับ
แรงจูงใจ ดังนี้ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (μ= 4.34 , σ = 0.544)
, ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (μ = 4.31 , σ = 0.515) , ด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการทำงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (μ= 4.34 , σ = 0.554) ,ด้านความรู้ความ
เข้าใจในงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (μ = 4.21 , σ = 0.666) ,ด้านความมีส่วนร่วมในงาน อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก (μ = 4.29 , σ = 0.637) และด้านความผูกพันต่อโรงแรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
(μ = 3.95 , σ = 0.150)
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6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพนักงานต้อนรับส่วน
หน้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.7 ส่วนใหญ่อยู่ระดับ
การศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส.คิดเป็นร้อยละ 50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 75 และมีประสบการณ์การทำงาน ณ โรงแรมปัจจุบันระหว่าง 1 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 50
เมื่อศึกษาความพึงพอใจในด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝜇
=4.34 , 𝜎 =0.544) เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
เมื่อศึกษาความพึงพอใจในด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝜇
=4.31 , 𝜎 =0.515) เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก
เมื่อศึกษาความพึงพอใจในด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการทำงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝜇
=4.34 , 𝜎 =0.554) เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการทำงานอยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก
เมื่อศึก ษาความพึง พอใจในด้ านความความรู้ ความเข้ าใจในงาน อยู่ในระดับ ความพึง พอใจมาก
(𝜇 =4.21 , 𝜎 =0.666) เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจในงานอยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก
เมื่อศึกษาความพึงพอใจในด้านความมี ส่วนร่วมในงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝜇 =4.29 , 𝜎
=0.637) เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมีส่วนร่วมในงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
เมื่อศึกษาความพึงพอใจในด้านความผูกพันต่อโรงแรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝜇 =3.86 , 𝜎
=0.831) เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความผูกพันต่อโรงแรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
เมื ่ อ ศึ ก ษาการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของพนั ก งานต้ อ นรั บ ของโรงแรม
Andamantra Resort and Villa Phuket โดยภาพรวม อยู ่ ใ นระดั บ ความพึ ง พอใจมาก (μ = 3.83, σ =
1.001)
การทดสอบ t-test พบว่า พนักงานต้อนรับของโรงแรม Andamantra Resort and Villa Phuket ที่
มีป ัจ จัย พื้น ฐานส่ว นบุ ค คลต่า งกัน จะมีความพึง พอใจต่ อคุณภาพการบริ ก ารในงานต้ อนรับ ของโรงแรม
Andamantra Resort and Villa Phuket ไม่ต่างกัน
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6.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานต้อนรับของโรงแรม Andamantra
Resort and Villa Phuket สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานต้อนรับของโรงแรม Andamantra Resort and Villa
Phuket โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (μ = 3.53 , σ = 1.000) และผลการเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคลโดยการทดสอบ t-test พบว่า การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานต้อนรับของโรงแรม
Andamantra Resort and Villa Phuket ที่มีปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลต่างกัน จะมีความพึงพอใจไม่ต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัย มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) [4] จัดทำงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ผลการวิจัย 1) พนักงานที่มีระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ทำงานที่โรงแรมปัจจุบันแตกต่างกัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) เจต
คติต่อการทำงานของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่า งมี
นัยสำคัญทางสถิติและ 3) คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ
แรงจูงใจของพนัก งานของโรงแรม Andamantra Resort and Villa Phuket โดยรวมอยู่ในระดั บ
ความพึงพอใจมาก และผลการเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลโดยการทดสอบ t-test พบว่า แรงจูงใจของ
พนักงานของโรงแรม Andamantra Resort and Villa Phuket ที่มีปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลต่างกันจะมีความ
พึงพอใจไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย วิวัฒน์ แสงเพ็ชร (2559) [5] ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการทำงาน
และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันต่อ
ความผูกพันองค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว ยกเว้นอายุอายุงานและรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน ส่วน
แรงจูงใจในการทำงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพัน ต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจ
โรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การศึกษาแรงจูงใจ ในด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝜇
=4.34 , 𝜎 =0.544) เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านแรงจูงใจ ในค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ เพ็ญศิริ แก้วมณี (2553) [3] พบว่า ความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะบริษัทกำหนด ค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความ
เสมอภาคภายในงานที่มีความยากง่ายแตกต่างกัน ประกอบกับการแข่งขันกับ องค์กรภายนอกอื่นๆ ได้ จึงทำให้
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ค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับเหมาะสมและเป็นที่พึงพอใจใน ค่าตอบแทนทางตรงในระดับมาก โดย
แบ่งเป็นด้านเงินเดือน ด้านเงินค่านายหน้าจากการขาย (คอมมิชชั่น) ด้านเงินค่าตอบแทนพิเศษ (Fee) ด้านเงิน
โบนัสประจำปี“ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ ความตั้งใจในการลาออกในระดับสูง”
การศึกษาแรงจูงใจ ในด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( 𝜇
=4.31 , 𝜎 =0.515) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์(2559) [1] ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแผนกประกอบตัวถังรถกระบะบริษัทประกอบรถยนต์แห่งหนึ่ งในนิคม อีสเทิร์นซี
บอร์ดผลการวิจัยพบว่า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานดา้นความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับมาก
การศึกษาแรงจูงใจ ในด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการทำงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝜇 =4.34 ,
𝜎 =0.554) เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปฏิสัมพั นธ์ทางสังคมการทำงานอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก(Hertzberg’s,1959 อ้างถึง นวรัตน์ วิบูลศรี,2550)
[2] ได้อธิบายถึง สภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นสภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียงอากาศ ชั่วโมงการ
สอน รวมทั ้ ง ลั ก ษณะสิ ่ ง แวดล้ อ มอื ่ น ๆ เช่ น อุ ป กรณ์ ห รื อ เครื ่ อ งมื อ ต่ า งๆ ซึ ่ ง ทางบริ ษ ั ท ควรดู แ ลด้ า น
สภาพแวดล้อมทั่วไปของบริษัทให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างความพึงพอใจต่อ
สภาพที่ทำงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน ซึ่งจะช่วยเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของพนักงานได้เป็น
อย่างดี
6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานแผนกการบริการต้อนรับ ในโรงแรมระดับที่สงู ขึ้น
เพื่อจะได้นำผลการวิจัย ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาองค์กรต่อไป
6.3.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับโรงแรมอื่นๆในพื้นที่ป่าตอง ที่มีบริการเช่นเดียวกันเพื่อให้ทราบ
ถึงความแตกต่างและความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการใหบริการ
เอกสารอ้างอิง
[1] เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ (2559).ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกประกอบตัวถังรถกระบะ
บริษัทประกอบรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด.งานนิพนธ์ กลุ่มวิชาการจัดการ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยบูรพา.
[2] นวรัตน์ วิบูลศรี (2550). การศึกษาความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานครเขตพื้นที่การศึกษา 2.วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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[3] เพ็ญศิริ แก้วมณี. (2553).ความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทแอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชั่น
[4] มารวย วิ ช าญยุ ท ธนากู ล (2560). ปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของพนั ก งาน
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[5] วิ ว ั ฒ น์ แสงเพ็ ช ร.(2559). ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล แรงจู ง ใจในการทำงาน และสภาพแวดล้ อ มที ่ ม ี ผ ล
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , ธันวาคม 2559, บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการโรงแรม
เดอะสุรินทร์ภูเก็ตในช่วงสถานการณ์โควิด-19
Satisfaction Study of Thai Tourists Choosing
The Surin Phuket Hotel During the COVID-19 Situation

A011

อัณฐาริกา นึกความหลัง 11 ณัฐพงศ์ ประทีป ณ ถลาง 12
จรรจิรา ดาราชาติ 21 ฉวีวรรณ ชัยเพชร 22
1
นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการของ
โรงแรมเดอะสุรินทร์ภูเก็ต ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารของโรงแรมเดอะสุร ิน ทร์ ภ ู เก็ ต ช่ ว งสถานการณ์โ ควิด -19 เครื ่ อ งมื อ ที ่ใ ช้ ใ นการวิจั ย คื อ
แบบสอบถามโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 80 คนระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564 - ธันวาคม พ.ศ. 2564 เครื่องมือทางสถิติ ได้แก่ 1) ค่าร้อยละ 2) ค่าคะแนนเฉลี่ย และ 3) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 57 คน มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ มากกว่า 15,001 บาท และมีสถานภาพสมรส 2) พฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ช่วงสถานการณ์โ ควิด -19 พบว่านักท่องเที่ยว มีระยะเวลาในการเข้าพัก 3 คืน
ประเภทห้องพักที่เลือกใช้บริ การคือ ห้องมาตรฐาน อัตราค่าห้องพักที่เลือกใช้คือ 5,001-10,000 บาท จอง
ห้องพักด้วยเว็บไซต์โรงแรม และโดยเฉลี่ยใช้บริการโรงแรม 1-5 ครั้งต่อปี 3) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เลือกใช้บริการของโรงแรมเดอะสุรินทร์ภูเก็ต ช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่
ด้านสถานที่ ด้านราคา ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่ / พนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก โดยภาพรวมทุกด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 4.33,
S.D. = 0.68)
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ บริการ นักท่องเที่ยวชาวไทย
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Abstract
The research is objective. To study the satisfaction of Thai tourists in choosing the
services of The Surin Phuket Hotel. During the Covid-1 9 situation The population used in the
study was Thai tourists who used the services of The Surin Phuket Hotel. During the Covid-1 9
situation The research instrument was a questionnaire by randomly selecting a sample of 8 0
people for the duration of the research from October 2021 - December 2021. The statistical
tools were as follows: of the objective (IOC) 2) the percentage, 3) the mean score, and 4) the
standard deviation.
The results of the study found that 1) Demographic data, it was found that the majority
of respondents were female, of 57 people, aged 21-30 years, having a career in private business,
earning more than 15,001 baht and having marital status. 2) Behavior of Thai tourists. towards
the decision to use The Surin Phuket Hotel During the Covid-19 situation It was found that most
of the respondents were Thai tourists. The duration of stay is 3 nights. The room type that is
chosen is Standard Room. The selected room rate is 5,001-10,000 baht. Book a room on the
hotel website. and on average use the hotel 1-5 times per year. 3) The satisfaction of Thai
tourists who choose to use the services of The Surin Phuket Hotel. During the COVID-19
situation, it is divided into 5 aspects, namely, location, price, service staff / staff, and service
process. Facilities Overall in all aspects, it was found that most of the respondents were at a
very high level of satisfaction (𝑥̅ = 4.33, S.D. = 0.68).
Keywords : satisfaction, service, Thai tourists
1. บทนำ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ธุรกิจโรงแรม ได้รับผลกระทบโดยตรงมากกว่า
ธุรกิจอื่นๆ ทำให้โรงแรมหลายแห่งต่างปรับตัวกับวิกฤตครั้งนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งความท้า
ทายของธุรกิจโรงแรมที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าถึงความปลอดภัยในการพักผ่อนได้อย่างสบายใจไร้กังวล เรื่องของ
ความสะอาด สุขอนามัย สิ่งอำนวยความสะดวก การเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นต้น ซึ่งโรงแรมเดอะสุรินทร์ ภูเก็ต ก็เป็นโรงแรม
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ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน และเมื่อรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางทำให้โรงแรมเดอะสุรินทร์ ภูเก็ต
กลับมาให้บริการเช่นเดิม และเริ่มมีนักท่องเที่ยวจองห้องพักเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
จากเหตุผลความเป็นมาดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เลือกใช้บริการโรงแรมเดอะสุรินทร์ภูเก็ตในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เพื่อได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการโรงแรมเดอะสุรินทร์ภูเก็ตในช่วงสถานการณ์โควิด-19
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลื อกใช้บริการโรงแรมเดอะสุรินทร์ภูเก็ต
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1) ประชากร นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการโรงแรมเดอะสุรินทร์ภูเก็ต จำนวน 100 คน
(ข้อมูลจากฝ่ายรับจองห้องพักโรงแรมเดอะสุรินทร์ภูเก็ต เดือนตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564)
3.1.2) กลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมเดอะสุรินทร์ภูเก็ต จำนวน 80 คน กำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบประเมินความพึงพอใจเป็นชนิดประมาณค่า 5 ระดับ ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่าน แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลประชากรศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ
ตอนที่ 3 เป็นคำถามความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการของโรงแรมเดอะสุรินทร์
ภูเก็ต ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านราคา ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่ / พนักงาน
ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
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1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื ่ อ ผู ้ ว ิ จ ั ย เก็ บ ข้ อ มู ล แบบสอบถามด้ ว ยตนเอง ทำการแยกข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แยกตาม
วัตถุประสงค์ แล้วหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ คือ SPSS (Statistical Package for the
Social Science) และมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยแจกแจงความถี่ และสรุปเป็นค่า
ร้อยละ
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการโรงแรมเดอะ
สุรินทร์ภูเก็ตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยแจกแจงความถี่ และสรุปเป็นค่าร้อยละ
3) การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการของโรงแรมเดอะ
สุรินทร์ภูเก็ต ช่วงสถานการณ์โควิด-19 วิเคราะห์โดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ผลการวิจัย
จากการวิจัย ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการโรงแรมเดอะสุรินทร์ภูเก็ตในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 พบว่า
ตารางที่ 1 แสดงจำนวน (ความถี่) และร้อยละ โดยรวมของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้และ
สถานภาพ
ข้อมูลทั่วไป

จำนวน (คน)

ร้อยละ (%)

รวม

23
57
80

28.75
71.25
100.00

2
69
9
80

2.50
86.25
11.25
100.00

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 ตั้งแต่ 18-20 ปี
2.2 21-30 ปี
2.3 31- 40 ปี
2.4 50 ปีขึ้นไป
รวม
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3. อาชีพ
3.1 นักเรียน/นักศึกษา
3.2 รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
3.3 ธุรกิจส่วนตัว
3.4 อื่น ๆ
รวม
3. อาชีพ
3.1 นักเรียน/นักศึกษา
3.2 รับจ้างทั่วไป
3.3 ธุรกิจส่วนตัว
3.4 อื่น ๆ
รวม
4. รายได้
4.1 ต่ำกว่า 9,000 บาท
4.2 9,001–15,000 บาท
4.3 มากกว่า 15,001 บาท
รวม
5. สถานภาพสมรส
5.1 โสด
5.2 สมรส
5.3 อย่าร้าง
รวม

2
2
จำนวน (คน)
76
80

2.50
2.50
ร้อยละ (%)
95.00
100.00

2
2
76
80

2.50
2.50
95.00
100.00

5
24
51
80

6.25
30.00
63.75
100.00

12
66
2
80

15.00
82.50
2.50
100.00

จากตารางที่ 1 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการของโรงแรมเดอะสุรินทร์ ภูเก็ต ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.25 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 86.25 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
คิดเป็นร้อยละ 95.00 มีรายได้ มากกว่า 15,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.75 และมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อย
ละ 82.50
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ตารางที่ 2 แสดงจำนวน (ความถี่) และร้อยละ โดยรวมของพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เลือกใช้บริการโรงแรมเดอะสุรินทร์ ภูเก็ต ในช่วงสถานการณ์โควิด 19
พฤติกรรมการเข้าพัก
จำนวน (คน)
ร้อยละ (%)
1 ระยะเวลาในการเข้าพัก
1.1 1 คืน
2
2.50
1.2 2 คืน
20
25.00
1.3 3 คืน
49
61.25
1.4 4 คืน
9
11.25
1.5 อื่นๆ
รวม
80
100.0
2 ประเภทห้องพักที่ท่านเลือกใช้บริการ
2.1 ห้องมาตรฐาน
58
72.50
2.2 ห้องชุด
11
13.75
2.3 ห้องมาตรฐานพิเศษ
11
13.75
รวม
80
100.0
3 อัตราค่าห้องพักที่ท่านเลือกใช้บริการ
3.1 1,000-5,000 บาท
4
5.00
3.2 5,001-10,000 บาท
71
88.75
3.3 10,001-20,000 บาท
3
3.75
3.4 20,001 บาทขึ้นไป
2
2.50
รวม
80
100.0
4 ท่านจองห้องพักด้วยวิธีใด
4.1 จองผ่านบริษัททัวร์
4.2 จองผ่านเว็บไซต์โรงแรม
62
77.50
4.3 จองผ่านทางโทรศัพท์
3
3.75
4.4 จองด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์โรงแรม
13
16.25
4.5 จองผ่านทาง OTA (Online Travel Agency)
2
2.50
4.6 อื่น ๆ
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รวม
พฤติกรรมการเข้าพัก
5 โดยเฉลี่ยท่านใช้บริการโรงแรมเฉลี่ยกี่ครั้งต่อปี
5.1 1-5 ครั้ง
5.2 6-10 ครั้ง
5.3 11-15 ครั้ง
5.4 16-20 ครั้งขึ้นไป
รวม

80
จำนวน (คน)

100.0
ร้อยละ (%)

79
1
-

98.75
1.25
-

80

100.0

จากตารางที่ 2 แสดงว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้เลือกใช้บริการโรงแรม
เดอะสุรินทร์ภูเก็ต มีระยะเวลาในการเข้าพัก 3 คืน คิดเป็นร้อยละ 61.25 ประเภทห้องพัก ที่เลือกใช้บริการ
คือ ห้องมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 72.50 อัตราค่าห้องพักที่เลือกใช้บริการคือ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 88.75 จองห้องพักด้วยเว็บไซต์โรงแรม คิดเป็นร้อยละ 77.50 และโดยเฉลี่ยท่านใช้บริการโรงแรม 1-5 ครั้ง
ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 98.75
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เลือกใช้บริการโรงแรมเดอะสุรินทร์ภูเก็ต ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
ในภาพรวมและรายด้าน
รายการ
̅ S.D. การแปลความหมาย : ระดับ
𝒙̅
ความพึงพอใจ
1. ด้านสถานที่
1.1 สถานที่พักมีความมั่นคง แข็งแรง
4.33 0.75
ระดับมาก
1.2 ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว
4.36 0.69
ระดับมาก
1.3 การตกแต่งที่สวยงาม
4.36 0.78
ระดับมาก
1.4 ห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
4.28 0.67
ระดับมาก
1.5 ห้องพักมีความเป็นเอกลักษณ์
4.59 0.56
ระดับมากที่สุด
รวม
4.38 0.69
ระดับมาก
2. ด้านราคา
2.1 ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับระดับโรงแรม 4.74 0.49
ระดับมากที่สุด
2.2 ราคาห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย
4.39 0.77
ระดับมาก
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2.3 การให้ส่วนลดหรือบริการเสริมเมื่อเข้าพักเป็น
เวลานาน
2.4 รับชําระค่าบริการต่างๆด้วยบัตรเครดิต
2.5 การกำหนดราคาค่าบริการต่างๆชัดเจน
รวม
3. ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่ / พนักงาน
3.1 พนักงานมีความสุภาพในการให้บริการ
3.2 พนักงานมีความชำนาญในการให้บริการ
3.3 พนักงานมีอัธยาศัยที่ดีกับลูกค้า
3.4 การให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
3.5 การให้ความช่วยเหลือในการแกปัญหา
รวม
4. ด้านกระบวนการให้บริการ
4.1 มีการให้บริการที่รวดเร็ว
4.2 พนักงานบริการลูกค้าได้อย่างเสมอภาค
4.3 การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
4.4 เครื่องดื่มบริการขณะรอการจัดหาห้องพัก
4.5 ความสุภาพ ความเต็มใจให้ความช่วยเหลือ
รวม
5. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
5.1 มีที่จอดรถที่เพียงพอและสะดวก
5.2 ที่ตั้งอยู่บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
5.3 ความสะดวกในการติดต่อ สำรองห้องพัก
5.4 การดูแลและซ่อมแซมที่พักเพื่อความปลอดภัย
5.5 โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจต่อการมาใช้
บริการโรงแรมเดอะสุรินทร์ ภูเก็ต ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19
รวม

4.18 0.67

ระดับมาก

4.90 0.37
4.24 0.81
4.49 0.62

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมาก

4.95
4.24
4.74
3.55
4.61
4.42

0.22
0.79
0.49
0.80
0.58
0.58

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก

4.03
3.99
3.95
4.29
4.45
4.14

1.04
0.75
0.91
0.79
0.76
0.85

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

2.64
4.61
4.44
4.69
4.78

0.93
0.70
0.80
0.46
0.42

ระดับปานกลาง
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

4.23 0.66

ระดับมาก
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จากตารางที่ 3 แสดงว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 4.33,S.D. = 0.68) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่ /พนักงาน อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก (𝑥̅ = 4.49) รองลงมา ด้านราคา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 4.42) รองลงมา ด้านสถานที่ อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 4.38) รองลงมา ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 4.23)
และด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 4.14)
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 อภิปรายผล
จาการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการโรงแรมเดอะสุรินทร์ ภูเก็ต ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19 สามารถอภิปรายได้ดังนี้
1) ด้านสถานที่ พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านห้องพักมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว และการ
ตกแต่งที่สวยงาม สถานที่พักมีความมั่นคง แข็งแรง และห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , ศุภร เสรีย์รัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท์ [2] (2541) ซึ่งกล่าว
ว่า การให้บริการธุรกิจที่พักแรมเป็นธุรกิจบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ นักท่องเที่ยวจำเป็นต้อง
กำหนดส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสม โดยด้านสถานที่ที่ตั้งของผู้ให้บริการ และความยากง่ายในการ
เข้าถึงเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญของการตลาดบริการ
2) ความพึงพอใจด้านราคา จากการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยพบว่าด้านราคา ในภาพรวม อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านรับชําระค่าบริการต่างๆด้วยบัตร
เครดิต ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับระดับโรงแรม ราคาห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย การกำหน ดราคา
ค่าบริการต่างๆชัดเจน การให้ส่วนลดหรือบริการเสริมเมื่อเข้าพักเป็นเวลานาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทางการ
ตลาดที่ อดุลย์ จาตุรงคกุล [3] (2543) ได้กล่าวไว้ว่า ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด
(4P’s) ว่าเป็น ตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
3) ความพึงพอใจด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่ / พนักงาน พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านพนักงานมีความสุภาพในการให้บริการ พนักงาน
มีอัธยาศัยที่ดีกับลูกค้า การให้ความช่วยเหลือ ในการแก้ปัญหา พนักงานมีความชำนาญในการให้บริการ การให้
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว พนักงานมีการบริการที่เป็นกันเอง สุภาพ และดูแลดีสอดคล้องกับทฤษฎี Kotler [5]
(2000) กล่าวว่า การให้บริการ คือ การกระทำที่หน่วยงานแห่งหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่งนำเสนอต่อหน่วยงานอีก
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แห่งหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้และไม่เป็นผลให้เกิดความเป็นเจ้าของในสิ่งใด
ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่สนองตอบต่อความต้องการแก่ลูกค้า ทางกายภาพ
4) ความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสุภาพ ความเต็มใจให้ความช่วยเหลือ เครื่องดื่ม
บริการขณะรอการจัดหาห้องพัก การให้บริการที่รวดเร็ว พนักงานบริการลูกค้าได้อย่างเสมอภาค การให้บริการ
เป็นระบบและเป็นขั้นตอนสอดคล้องกับทฤษฎี ประนม ถาวรเวช [1] (2545, หน้า 8) การให้บริการที่ดี คือ ผู้
ให้บริการต้องมีอัธยาศัยไมตรี ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ คือ ทำในสิ่งที่ผู้มารับบริการไม่คาดฝันหรือให้บริการแบบ
บวกไปอีกหนึ่งเท่า มีรอยยิ้มใน 4 รูปแบบ คือ รอยยิ้มแบบทักทาย รอยยิ้มแบบพร้อมที่จะพูด รอยยิ้มแบบเปิด
หมด ทั้งหน้าตา ปาก และรอยยิ้มแบบพูดพร้อมยิ้ม ซึ่งทุกรอยยิ้มให้ความรู้สึกอบอุ่นการทักทายด้วย น้ำเสียงที่
น่าฟัง มีหางเสียงอย่าพูดเร็วหรือสั้นเกินไปและให้ความเอาใจใส่แก่ผู้มาติดต่ออย่าปล่อย ให้เป็นคนแปลกหน้า
5) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับความพึง พอใจ เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านโดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการ
โรงแรมเดอะสุรินทร์ ภูเก็ต ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 การดูแลและซ่อมแซมที่พักเพื่อความปลอดภัย ที่ตั้งอยู่
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวกในการติดต่อสำรองห้อ งพัก ที่จอดรถที่เพียงพอและสะดวกสอดคล้องกับ
ทฤษฎี Aday และ Andersen [4] (1974) ที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มารับการบริการและเป็นสิ่งที่ชี้วัดว่าการบริการที่ลูกค้าได้รับนั้นมีบริการที่ดีหรือมีประสิทธิภาพ มากน้อย
เพียงใดที่จะทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดจากความพึงพอใจต่อ คุณภาพการบริการที่
ลูกค้าคาดหวังเอาไว้ก่อนที่จะมาใช้บริการ
5.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อโรงแรมในพื้นที่ อื่นๆหรือ
ใกล้เคียงกับโรงแรมเดอะสุรินทร์ ภูเก็ต
2) ควรศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการโรงแรมในพื้นที่อื่น ๆหรือ
ใกล้เคียงกับโรงแรมเดอะสุรินทร์ ภูเก็ต
3) นำไปใช้ในการวิจัยโรงแรมอื่นได้หรือเป็นแนวทางในการประเมินหรือเปรียบเทียบกับโรงแรมระดับอื่น
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และศึกษาความพึงพอใจของสบู่แอลกอฮอล์
อัดเม็ดแบบพกพาสูตรมะกรูด
Product development and satisfaction study of portable
pelletized alcohol soap Kaffir lime recipe.

A012

สุกัญญา นุ่นแก้ว 1 อมรรัตน์ นกแก้ว 1
จรรจิรา ดาราชาติ 2
1.นักศึกษาวิชาการโรงแรม
2.อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และศึกษาความพึงพอใจของสบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพา
สูตรมะกรูด โดยมีวัตถุประสงค์ 1). เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพา สูตร
มะกรูด 2). เพื่อหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพา สูตรมะกรูด 3). เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพา สูตรมะกรูด โดยเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
คุณภาพ จำนวน 3 คน และจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความ
พึงพอใจและนำมา วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าร้อยละ มีระยะเวลาในการ
จัดทำตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนมกราคม 2565 สถานที่ในการศึกษาข้อมูล พื้นที่เขต อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่
ผลการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความพึงพอใจในทั้ง 2 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (µ = 4.77,  = 0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ (µ = 5.00,  = 0.00) รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (µ = 4.53,  = 0.32) ผล
การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.53, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กลิ่นของ
ผลิตภัณฑ์ (𝑥̅ = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาคือ ขนาดของผลิตภัณฑ์ (𝑥̅ = 4.67, S.D. = 0.58) ตามลำดับ
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ สีของผลิตภัณฑ์ (𝑥̅ = 4.00, S.D. = 0.00) ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 5.00, S.D. = 0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นำไปต่อยอดทางธุรกิจ (𝑥̅ = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาคือ ความสะดวกในการพกพา (𝑥̅
= 5.00, S.D. = 0.00)
คำสำคัญ : สบู่อัดเม็ด สบู่แอลกอฮอล์ มะกรูด
Abstract
Product development and satisfaction study of portable pelletized alcohol soap
Kaffir lime recipe 1). To study the method of making a portable alcohol-based soap with kaffir
lime formula 2). To study the quality of a portable alcohol-based soap with kaffir lime formula
3). To study the satisfaction of users of compressed alcohol-based soap products Portable
tablets, kaffir lime formula 4). To bring local raw materials to benefit. 5). To increase the ease
of use of hand washing products It was collected from 3 experts and from a sample of 400
people. Analyze data using standard deviation statistics and finding the percentage. Each has a
period of preparation from July 2 0 2 1 to January 2022. Location of the study, area, Mueang
District, Krabi Province.
Research from experts found that They were satisfied in both aspects. Overall, The
average was at the highest level (µ = 4.77,  = 0.22). The side with the highest mean is Product
quality (µ = 5.00,  = 0.00) followed by product characteristics (µ = 4.53,  = 0. 32) The
research results of the sample found that Product features Overall, the mean was at the highest
level (𝑥̅ = 4.53, S.D. = 0.32). The side with the highest mean is Product smell (𝑥̅ = 5.00, S.D. =
0.00), followed by product size (𝑥̅ = 4.67, S.D. = 0.58) respectively, and the side with the lowest
mean was Product color ( 𝑥̅ = 4.00, S.D. = 0.00) Product quality Overall, the average was at the
highest level ( 𝑥̅ = 5.00, S.D. = 0.00) The side with the highest mean is lead to business
expansion (𝑥̅ = 5.00, S.D. = 0.00), followed by portability (𝑥̅ = 5.00, S.D. = 0.00).
Keyword : Tablet soap, Alcohol soap, Kaffir lime
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1. บทนำ
เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด -19 เริ่มพบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อเดื อน ธันวาคม พ.ศ. 2562
(ค.ศ. 2019) ที่เมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ภาคกลางของประเทศจีน ผู้ป่วยรายแรกที่รับการรักษาใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นคนจีนที่รับเชื้อจากการระบาดในประเทศจีน และได้เดินทางมา
ประเทศไทย หลังจากนั้น มีผู้ป่วยอีกหลายรายที่มาจากประเทศอื่นส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศไทยรายแรก มี
การรายงานเมื่อ 31 มกราคม 2563[3] ประเทศไทยเผชิญหน้ากับโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ประหลาดที่มีชื่อ โควิด 19 นี้มาเกินกว่า 1 ปีแล้ว หากนับจำนวนครั้งของการระบาดก็จัดได้ว่ามี 2 ระลอกใหญ่ ระลอกที่ 3 และระลอก
ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น แม้ประชากรส่วนหนึ่งเริ่มได้รับวัคซีนแล้ว แต่จากสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศทำให้คาดการณ์ได้ไม่ยากว่าโควิด – 19 จะอยู่กับเราไปอีกนาน แถมการแพร่ระบาดของสายพันธุ์
อังกฤษในระลอกที่ 3 ยังเป็นสัญญาณเตือนว่าวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจไม่สามารถรับมือกับมันได้ [4] จาก
ความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำได้คำนึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (โรคโควิด-19) แพร่กระจายโดยอาศัยเสมหะน้ำมูก และละอองฝอยของนำลาย เป็นสื่อกลางในการ
เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ผ่านทางดวงตา จมูก หรือปาก โดยผ่านการสัมผัสจากมือของเราเป็นส่วนใหญ่ และมือ
ของเรานั่นเองที่มักจะเป็นสื่อกลาง ในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสจากคนหนึ่งไปยังอีกคน ในช่วงเวลาของการแพร่
ระบาดทั่วโลกนี้ วิธีการในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ง่ายที่สุด มีค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด คือการล้างมือและใส่แมสก์ปิดปากและจมูก คณะผู้จัดจึงมีความสนใจ คิดพัฒนาต่อยอดสบู่ล้างมือ
แอลกอฮอล์ให้มีส่วนผสมจากมะกรูดซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ทั่วไปทุกพื้นที่ สามาร ถหาได้ง่าย และพกพาได้
สะดวก
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพา สูตรมะกรูด
2.2 เพื่อหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพา สูตรมะกรูด
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพา สูตรมะกรูด
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
3.1.1 ประชากรด้านการหาคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 คน โดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจง
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3.1.2 ประชากร คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 105,560 คน [1]
กลุ่มตัวอย่าง
3.1.3 กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่อาศัยอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 400 คน โดยการกำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง Taro Yamane
3.2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่
3.2.1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ
3.2.1.2 ผลิตภัณฑ์สบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพา สูตรมะกรูด
3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพา สูตร
มะกรูด ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ด้าน คือ
2.1. ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
2.2. ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
4.3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบ
พกพา สูตรมะกรูด ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 400 ชุด ซึ่งแบ่งโครงสร้างแบบสอบถามเป็น
ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา โดยลักษณะคำถาม เป็นลักษณะปลายปิด มีให้เลือกตอบหลายคำตอบ
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สบู่แอลกอฮอล์ อัดเม็ดแบบ
พกพา สูตรมะกรูด รูปแบบคำถามกำหนดมาตรวัดแบบ Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด , มาก
, ปานกลาง , น้อย, น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่แอลกอฮอล์
อัดเม็ดแบบพกพา สูตรมะกรูด ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ด้าน ด้านคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ และด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
4.4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพา สูตรมะกรูด ในเขตพื้นที่อำเภvเมือง
จังหวัดกระบี่ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
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2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่แอลกอฮอล์อัด เม็ดแบบพกพา สูตรมะกรูด ในเขต
พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาขั้นตอนการทำสบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพา สูตรมะกรูด
ผลศึกษาขั้นตอนการทำสบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพา สูตรมะกรูด ในการทำผลิตภัณฑ์จะประกอบไป
ด้วย กลีเซอรีน ใบมะกรูด แอลกอฮอล์ และน้ำมันหอมระเหยกลิ่นมะกรูด ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จะต้อง
ละลายเบสสบู่ด้วยอุณภูมิ 70-80 องศาองศาเซลเซียส ในใบมะกรูดไปบดให้ละเอียด นำเบสสบู่ที่ ละลายแล้วมา
ผสมกับแอลกอฮอล์และใบมะกรูดที่ปั่น เพิ่มน้ำมันหอมละเหยเล็กน้อย เทลงแม่พิมพ์ รอประมาณ 40 - 50 นาที
นำสบู่มะกรูดที่ได้บรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ติดฉลากบรรจุภัณฑ์ ก็จะได้เป็นสบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพา สูตร
มะกรูด

ภาพที่ 1 สบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพา สูตรมะกรูด
5.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 2.1. ผลการวิเคราะห์ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อที่
ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
µ
ความพึงพอใจ ลำดับที่

1
ขนาดของผลิตภัณฑ์
4.67 0.58
มากที่สุด
2
2
กลิ่นของผลิตภัณฑ์
5.00 0.00
มากที่สุด
1
3
สีของผลิตภัณฑ์
4.00 0.00
มาก
5
4
ความอ่อนโยนหลังที่ได้ใช้บนฝ่ามือ
4.67 0.58
มากที่สุด
3
5
ฉลากบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
4.33 0.58
มาก
4
รวม
4.53 0.32
มากที่สุด
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จากตารางที่ 2.1. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.53,  = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด คื อ กลิ ่ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (µ = 5.00,  = 0.00) รองลงมาคื อ ขนาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (µ = 4.67,
 = 0.58) ตามลำดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ สีของผลิตภัณฑ์ (µ = 4.00,  = 0.00) ตามลำดับ
ตารางที่ 2.2. ผลการวิเคราะห์ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อที่
1
2
3
4
5

ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
นำไปต่อยอดทางธุรกิจ
ความสะดวกในการพกพา
ความสะดวกในการใช้งาน
ประสิทธิภาพในการทำความสะอาด
ความคุ้มค่าในการใช้งาน
รวม

µ
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลำดับที่
1
2
3
4
5

จากตารางที ่ 2.2. พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจในด้ า นคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 5.00,  = 0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ย สูงสุดคือ นำไปต่อยอดทางธุร กิจ (µ = 5.00,  = 0.00) รองลงมาคือ ความสะดวกในการพกพา
(µ = 5.00,  = 0.00) ตามลำดับ
ตารางที่ 2.3. ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ด้านของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อที่
ผลิตภัณฑ์
µ
 ความพึงพอใจ ลำดับที่
1 ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
4.53 0.32
มากที่สุด
2
2 ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
5.00 0.00
มากที่สุด
1
รวม
4.77 0.22
มากที่สุด
จากตารางที่ 2.3. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในทั้ง 2 ด้าน งาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดั บ มากที ่ ส ุ ด (µ = 4.77,  = 0.22) เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ด้ า นที ่ ม ี ค ่ า เฉลี ่ ย สู ง สุ ด คื อ
ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (µ = 5.00,  = 0.00) รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (µ = 4.53, 
= 0.32) ตามลำดับ
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5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพาสูตรมะกรูด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 3.1. แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ
ลำดับที่
เพศ
จำนวน
ร้อยละ
1
ชาย
139
34.8
2
หญิง
261
65.2
รวม
400
100
จากตารางที่ 3.1. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชาย จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 และ
เพศหญิง จำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 รวมทั้งหมด 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 3.2. แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ
ลำดับที่
รายได้
จำนวน
ร้อยละ
1
15 ปีลงมา
5
1.2
2
16-25 ปี
318
79.5
3
26-35 ปี
52
13.0
4
36 ปีขึ้นไป
25
6.2
รวม
400
100
จากตารางที่ 3.2. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยผู้ที่มีอายุ 15 ปีลงมา จำนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.2 ผู้ที่มีอายุ 16-25 ปี จำนวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 ผู้ที่มีอายุ 26-35 ปี จำนวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.0 และผู้ที่มีอายุ 36 ปีขึ้นไป จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 รวมทั้งหมด 400 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
ตารางที่ 3.3. แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ลำดับที่
วุฒิการศึกษา
จำนวน
ร้อยละ
1
ม.6 หรือต่ำกว่า
63
15.8
2
ปวช./ปวส.
298
74.5
3
ปริญญาตรี
31
7.8
4
สูงกว่าปริญญาตรี
8
2.0
รวม
400
100
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จากตารางที่ 3.3. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ม.6 หรือต่ำกว่า จำนวน
63คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 ผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. จำนวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 ผู้ที่มีวุฒิ
การศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 และผู้ที่มีวุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 2 รวมทั้งหมด 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 3.4. แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ
ลำดับที่
อาชีพ
จำนวน
ร้อยละ
1
ข้าราชการ
9
2.2
2
รับจ้างทั่วไป
87
21.8
3
พนังงานรัฐวิสาหกิจ
8
2.0
4
ธุรกิจส่วนตัว
24
6.0
5
นักเรียนนักศึกษา
267
66.8
6
อื่น ๆ
5
1.2
รวม
400
100
จากตารางที่ 3.4. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพข้าราชการ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
2.2 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่ว ไป จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ประกอบอาชีพพนังงานรัฐวิส าหกิจ
จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ประกอบอาชีพ
นักเรียนนักศึกษา จำนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 และประกอบอาชีพอื่น ๆ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
1.2 รวมทั้งหมด 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพา สูตร
มะกรูด จำนวน 2 ด้าน
ตารางที่ 3.5. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจจำแนกตาม ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ข้อที่
ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
S.D. ความพึงพอใจ ลำดับที่
̅
𝒙̅
1 ขนาดของผลิตภัณฑ์
4.68
0.50
มากที่สุด
4
2 กลิ่นของผลิตภัณฑ์
4.78
0.49
มากที่สุด
1
3 สีของผลิตภัณฑ์
4.73
0.53
มากที่สุด
2
4 ความอ่อนโยนหลังที่ได้ใช้บนฝ่ามือ
4.67
0.51
มากที่สุด
5
5 ฉลากบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
4.70
0.48
มากที่สุด
3
รวม
4.71
0.36
มากที่สุด
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จากตารางที่ 3.5. พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจในด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์
̅ =4.71, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝒙̅
̅ =4.78, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ สีของผลิตภัณฑ์ (𝒙̅
̅ = 4.73,
ค่าเฉลี่ย สูงสุดคือ กลิ่น ของผลิตภัณฑ์ (𝒙̅
̅ =4.67,
S.D. = 0.53) ตามลำดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ความอ่อนโยนหลังที่ได้ใช้บนฝ่ามือ (𝒙̅
S.D. = 0.51)
ตารางที ่ 3.6. ค่ า เฉลี ่ ย และส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจจำแนกตาม
ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ข้อที่
ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
S.D. ความพึงพอใจ ลำดับที่
̅
𝒙̅
1 นำไปต่อยอดทางธุรกิจ
4.44
0.59
มาก
5
2 ความสะดวกในการพกพา
4.87
0.36
มากที่สุด
1
3 ความสะดวกในการใช้งาน
4.84
0.41
มากที่สุด
2
4 ประสิทธิภาพในการทำความสะอาด
4.73
0.47
มากที่สุด
3
5 ความคุ้มค่าในการใช้งาน
4.72
0.48
มากที่สุด
4
รวม
4.72
0.33
มากที่สุด
จากตารางที ่ 3.6. พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจในด้ า นคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
̅ =4.72, S.D. = 0.33) เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า
ในภาพรวมมี ค ่ า เฉลี ่ ย อยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ ส ุ ด (𝒙̅
̅ =4.87, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ ความสะดวกในการ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสะดวกในการพกพา (𝒙̅
̅ =4.84, S.D. = 0.41) ตามลำดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ นำไปต่อยอดทางธุรกิจ (𝒙̅
̅ =4.44,
ใช้งาน (𝒙̅
S.D. = 0.59)
ตารางที่ 3.7. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
ข้อที่
ผลิตภัณฑ์
S.D. ความพึงพอใจ ลำดับที่
̅
𝒙̅
1 ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
4.71
0.36
มากที่สุด
2
2 ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
4.72
0.33
มากที่สุด
1
รวม
4.72
0.34
มากที่สุด
จากตารางที่ 3.7. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ด้าน ในภาพรวมมี
̅ =4.72, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝒙̅
̅ =4.72, S.D. = 0.33) รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (𝒙̅
̅
คือ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (𝒙̅
=4.71, S.D. = 0.36) ตามลำดับ
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6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผู้ว ิจ ัย สรุป และอภิป รายผลการวิจัยเรื่อง การพัฒ นาผลิตภัณฑ์และศึกษาความพึงพอใจของสบู่
แอลกอฮอล์อัดเม็ดแบบพกพา สูตรมะกรูด ได้ดังนี้
6.1. สรุปผลการวิจัย
ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะว่าผู้ทดลองใช้
งานมีความพึงพอใจต่อ กลิ่นของผลิตภัณฑ์ สีของผลิตภัณฑ์ และความอ่อนโยนหลังที่ได้ใช้บนฝ่ามือ สอดคล้อง
กับ เบญจมาศ ทานสุวรรณ์ (2559) [2] ที่ได้ทำการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากกากกาแฟอาราบิก้า (ดง
มะไฟ) ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์สวยงาม การออกแบบผลิตภัณฑ์สบู่ให้มีความสวยงามเพื่อดึงดูดลูกค้า เพิ่มความน่าสนใจ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สบู่ เพื่อให้ดูน่าใช้ ผลิตภัณฑ์ มีกลิ่นหอม การออกแบบสบู่ที่มีกลิ่นหอมเพื่อเพิ่ม
อรรถรสในการใช้สบู่ ช่วยให้ผู้ที่ใช้สบู่ได้ผ่อนคลาย ผลิตภัณฑ์มีสีสันสวยงาม การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์สบู่มีสีสัน
ที่สวยงามเพื่อเพิ่มความพิเศษแตกต่าง มีเอกลักษณ์ของสบู่ให้เป็นที่จดจำให้ตลาด
ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะว่าผู้ทดลองใช้งานมี
ความพึงพอใจต่อความสะดวกในการพกพา ความสะดวกในการใช้งาน นำไปต่อยอดทางธุรกิจ สอดคล้องกับ
เบญจมาศ ทานสุวรรณ์ (2559) [2] ที่ได้ทำการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากกากกาแฟอาราบิก้า (ดงมะไฟ)
ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื่นจากการ
ผสมน้ำมันมะกอก ทำให้ได้สบู่ที่แข็งพอสมควรใช้ได้นาน มีฟองเป็นครีมนุ่มนวลมาก ให้ความชุ่มชื้น ไม่ทำให้ผิว
แห้ง
6.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่อัดเม็ดแบบพกพา สูตรมะกรูด ให้สามารถนำมาสร้างเป็นรายได้ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาด
2. ศึกษากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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การพัฒนาสื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket
แบบ E – Book
Development Tourism Media Community Based Tourism Phuket
From E – Book

A013

นิรมล แซ่แต้ 1 กวินทิพย์ ชนะศึก 1
จรรจิรา ดาราชาติ 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันอาชีศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การพัฒนาสื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket แบบ E-Book มีวัตถุประสงค์ คือ 1)
เพื่อพัฒนาสื่อนำเที่ยว Community-Based Tourism Phuket แบบ E-Book 2) เพื่อศึกษาคุณภาพของสื่อนำ
เที่ยว Community Based Tourism Phuket แบบ E-Book 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสื่อผู้ใช้สื่อนำเที่ยว
Community Based Tourism Phuket แบบ E-Book
การเก็บข้อมูลในการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือสื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket แบบ E - book และแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้สื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket แบบ E - book สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีระยะเวลาในการจัดทำตั้งแต่ กรกฎาคม 2564 –
มกราคม 2565 สถานที่ในการศึกษาข้อมูล จังหวัดภูเก็ต
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีอาชีพ
อิสระและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 25,000 บาท มากที่สุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ
นำเที่ยว Community Based Tourism Phuket แบบ E - book ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =
4.38, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านรูปแบบหนังสือ (𝑥̅ = 4.44, S.D. = 0.79)
ด้านตัวอักษรและสี (𝑥̅ = 4.30, S.D. = 0.85) ด้านการใช้หนังสือ (𝑥̅ = 4.43, S.D. = 0.82 ) อยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : สื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket แบบ E – book

127

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

Abstract
The development tourism media community based tourism Phuket form E - book has
the following objectives 1) to develop tourism media community based tourism Phuket form
e-book 2 ) To study the quality of tourism media community based tourism Phuket form ebook 3) To study the satisfaction of media users of community based tourism Phuket form E book
The samples used in the research were 3 experts and 400 tourists in Phuket. The media
were community based tourism Phuket in the form of e-book and the user satisfaction
assessment form of the community based tourism phuket in the form of e-book. The statistics
used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation. and one-way variance
analysis The preparation period is from July 2021 – December 2021. Target is Phuket
The results showed that most of the respondents were males more than females, aged
21-30 years, self-employed and the average monthly income was less than 25,000 baht the
most. Book as a whole had a high average (𝑥̅ = 4.38, SD = 0.82), When considering each 3
aspects, it was found that in terms of book format (𝑥̅ = 4.44, SD = 0.79), Characters and colors
(𝑥̅ = 4.30, SD = 0.85) in terms of book usage (𝑥̅ = 4.43, SD = 0.82 ) were at a high level.
Keywords : Tourism Media Community Based Tourism Phuket Form E - Book
1. บทนำ
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์และมีวัฒนธรรมอันโดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก
รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งที่กล่าวนี้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต
ปัจจุบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) เป็นการบริหารจัดการและดำเนินการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการท่องเที่ยว
ชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์ และมีความน่าสนใจในการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของ
ชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการประชาสัมพันธ์ คือ สิ่งสำคัญที่เป็น
สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณะชนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเทศ
รับทราบข้อมูลกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์ และเป็นการกระตุ้น

128

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

เศรษฐกิจในภาพรวมชุมชนจังหวัดภูเก็ต เช่น ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนกมลา ชุมชนป่าคลอก ชุมชนเกาะ
โหลน ชุมชนบ้าน ท่าฉัตรไชย ชุมชนเชิงเล ชุมชนบ้านแขนน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่ที่ควรจะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยสื่อในการดึงดูดความสนใจร่วมกับการจัดทำสื่อนำเที่ยว เพื่อให้
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น และสร้างช่องทางการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม การผลิตสื่อการนำเที่ยวในปัจจุบันจึงมีการนำเอาเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ อาทิ
เช่น สร้างสื่อนำเที่ยวผ่านเพจเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ติ๊กต๊ อก ยูทูป ฯลฯ ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างมากมาย วิวัฒนาการอย่างหนึ่งคือ E-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
และหนึ่งในโปรแกรมที่สามารถสร้างสื่อนำเที่ยวในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ คือ heyzine filpbooks ซึ่ง
ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - Book) มีคุณสมบัติ และลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
อ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งระบบออฟไลน์ และออนไลน์ ที่สำคัญหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะจัดทำวิจั ย เรื่องการพัฒนาสื่อนำเที่ยว โดย Community Based
Tourism Phuket แบบ E - Book เพื่อเป็นสื่อนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต ไว้ในรูปแบบของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ และสื่อวิดิโอสามารถเข้าอ่านได้ทั้งระบบออนไลน์ และ
ออฟไลน์ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บแล็บ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อนำเที่ยว Community-Based Tourism Phuket แบบ E-Book
2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพของสื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket แบบ E-Book
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสื่อผู้ใช้สื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket
แบบ E - Book
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ด้านการหาคุณภาพ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดทำ E-Book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3.1.2 ด้านการหาความพึงพอใจ ได้แก่ นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จากสถิติในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 294,633 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2564)
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การเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ซึ่งเป็นจำนวนที่ใช้
เป็นกลุ่มตัวอย่างตามตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของ Yamane ที่ความเชื่อมั่น 0.05 และความคลาดเคลื่อนไม่
เกินร้อยละ 5 สมการคำนวณการกำหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่
3.3 วิธีการสร้างเครื่องมือวิจัย
3.3.1 การพัฒนาสื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket แบบ E - Book
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนของเนื้อหาผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมและ
ศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัด ภูเก็ต
ขั้นที่ 2 การออกแบบและสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ผู้วิจัยใช้โปรแกรม heyzine filpbooks
ในการสร้างสื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket แบบ E - Book และใช้โปรแกรม Canva ใน
การออกแบบภาพกราฟิก
3.3.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพสื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket
แบบ E - Book
3.3.3 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อนำเที่ยว Community Based
Tourism Phuket แบบ E - Book

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.3.3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3.3.3.2 ออกแบบสอบถามฉบั บร่ าง ให้ ครอบคลุ มวั ตถุ ประสงค์ เสนออาจารย์ ท ี ่ ปรึ ก ษา
ตรวจสอบความถูกต้อง
3.3.3.3 นำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
3.3.3.4 นำแบบสอบถามที ่ ปรั บปรุ งให้ อาจารย์ ท ี ่ ปรึ กษาตรวจสอบอี กครั ้ ง แล้ วนำไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้
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3.3.3.5 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อคำถาม
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ผลการพั ฒ นาสื ่ อ นำเที ่ ย ว Community Based Tourism Phuket แบบ E - Booสื ่ อ นำเที ่ ย ว
Community Based Tourism Phuket แบบ E-Book ที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ได้ พ ั ฒ นาขึ ้ น มา อยู ่ ใ นรู ป แบบของหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วย รูปภาพและสื่อวีดิโอ นำเสนอเนื้อหาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ต มีเนื้อหาย่อย
ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนกะทู้ ชุมชนบ้านกมลา ชุมชนบ้านคอเอน ชุมชนไม้ขาว ชุมชน
บางโรง ชุมชนบ้านแขนน ชุมชนป่าคลอก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนราไวย์ บ้านบางคณฑี ชุมชนไทยใหม่ประมง
พื้นบ้านราไวย์ ชุมชนบ้านบ่อแร่คลอง มุดง ประเพณีวัฒนธรรมและเทศกาล ประเพณีและวัฒนธรรมอื่นๆ
อาหารพื้นเมือง รวมทั้งหมด 49 หน้า

รูปภาพที่ 1 แบบ E-Book หน้า Title

รูปภาพที่ 3 ส่วนประกอบของเนื้อหา

รูปภาพที่ 2 หน้าคำนำ สารบัญ

รูปภาพที่ 4 เนื้อหาชุมชนกะทู้ และวิดีโอ

4.2 ผลการศึกษาคุณภาพสื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket แบบ E - Book
ตอนที่ 1 ระดับความคิดเห็นของการพัฒนาสื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket แบบ
E - Book ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบประเมินคุณภาพ จำนวน 3 คน ผลแสดงดังตาราง ดังต่อไปนี้
131

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
รายการแบบประเมิน
ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์
ความเหมาะสมของรูปภาพ วิดโิ อ เนื้อหา
ความเหมาะสมของรูปแบบสื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E - book
การดึงดูดความสนใจของสื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E - book
ความชัดเจนของตัวอักษร สวยงาม อ่านง่าย
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
ความหมาะสมของสีตัวอักษร
ความสะดวกในการเข้าใช้สื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ

E - book
รูปแบบการใช้งานของสื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E - book ง่ายต่อการใช้งาน
การเชื่อมโยงของข้อมูลสื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E - book
ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์
สื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E - book มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้จริงในการท่องเที่ยงแหล่ง
ชุมชน
รวม

𝛍
4.33
3.33
3.67
3.67
4.33
4.00
4.33
4.00

𝛔
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
1.00
0.58
1.00

ระดับ
มาก

4.00

0.00

มาก

4.00

1.00

มาก

3.67

0.58

มาก

4.33

0.58

มาก

3.97

0.63

มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าข้อมูล ระดับความคิดเห็นของ การพัฒ นาสื่อนำเที่ยว Community Based
Tourism Phuket แบบ E - Bookโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก (µ= 3.97)เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ , ความชัดเจนของตัวอักษร สวยงาม อ่านง่าย, ความ
เหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร และสื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E - book มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้จริงในการ
ท่องเที่ยงแหล่งชุมชน ค่าเฉลี่ย (μ = 4.33) อยู่ในระดับมากรองลงมา คือ ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
,ความหมาะสมของสีตัวอักษร, ความสะดวกในการเข้าใช้สื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E - book ค่าเฉลี่ย (μ = 4.00)
อยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของรูปแบบสื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E - book, การดึงดูดความสนใจของสื่อนำ
เที่ยวชุมชนแบบ E - book, การเชื่อมโยงของข้อมูลสื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E - book ทั้งระบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ค่าเฉลี่ย (μ = 3.67) อยู่ในระดับมาก และลำดับสุดท้าย คือ ความเหมาะสมของรูปภาพ วิดิโอ
เนื้อหาค่าเฉลี่ย (μ = 3.33) อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket แบบ EBook
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ
เพศ
จำนวน
ร้อยละ
ชาย
216
54
หญิง
184
46
รวม
400
100
จากตารางที่ 2 แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ตามเพศ พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งเป็น และ เพศชาย จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54 และเพศหญิง
จำนวน184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ตามลำดับ
ตารางที่ 3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านอายุ
อายุ
จำนวน
ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี
44
11
21 - 30 ปี
259
64.75
31 - 40 ปี
64
16
41 ปีขึ้นไป
33
8.25
รวม
400
100
จากตารางที่ 3 แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ตามอายุ พบว่า มีผู้ตอบ
แบบประเมินทั้งหมด 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งเป็น และ 21 - 30 ปี จำนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ
64.75, 31 - 40 ปี จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16, ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11 และ
41 ปีขึ้นไปจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 ตามลำดับ
ตารางที่ 4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านอาชีพ
อาชีพ
จำนวน
ร้อยละ
นักเรียน/นักศึกษา
110
27.5
พนักงานบริษัทเอกชน
57
14.25
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
40
10
อาชีพอิสระ
193
48.25
รวม
400
100
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จากตารางที่ 4 แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ตามอาชีพ พบว่า มีผู้ตอบ
แบบประเมินทั้งหมด 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งเป็น อาชีพอิสระ จำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ
48.25, นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5, พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.25 และ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลำดับ
ตารางที่ 5 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จำนวน
ร้อยละ
ต่ำกว่า 15,000 บาท
144
36
ต่ำกว่า 25,000 บาท
181
45.25
ต่ำกว่า 35,000 บาท
53
13.25
มากกว่า 35,000 บาท
22
5.5
รวม
400
100
จากตารางที่ 5 แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งเป็น ต่ำกว่า 25,000 บาท จำนวน 181
คน คิดเป็นร้อยละ 45.25, ต่ำกว่า 15,000 บาท จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36, ต่ำกว่า 35,000 บาท
จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 และ มากกว่า 35,000 บาท จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามลำดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อนำเที่ยว Community Based Tourism
Phuket แบบ E - Book
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อนำเที่ยว Community Based Tourism
Phuket แบบ E - Book
ระดับความพึง
ข้อที่
รายการ
S.D.
̅
𝒙̅
พอใจ
1 ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์
4.69
0.58
มากที่สุด
2 ความเหมาะสมของรูปภาพ วิดิโอ เนื้อหา
4.42
0.81
มาก
ความเหมาะสมของรูปแบบสื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E3
4.38
0.83
มาก
book
การดึงดูดความสนใจของสื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E4
4.28
0.94
มาก
book
5 ความชัดเจนของตัวอักษร สวยงาม อ่านง่าย
4.29
0.83
มาก
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6
7
8

ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
4.38
0.79
มาก
ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
4.30
0.84
มาก
ความหมาะสมของสีตัวอักษร
4.21
0.93
มาก
ความสะดวกในการเข้าใช้สื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E9
4.40
0.83
มาก
book
รูปแบบการใช้งานของสื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E10
4.52
0.74
มากที่สุด
book ง่ายต่อการใช้งาน
การเชื่อมโยงของข้อมูลสื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E11
4.40
0.84
มาก
book ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์
สื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E-book มีประโยชน์สามารถ
12
4.39
0.87
มาก
นำไปใช้ได้จริงในการท่องเที่ยงแหล่งชุมชน
รวม
4.38
0.82
มาก
จากตารางที่ 6 พบว่าข้อมูล ระดับความคิดเห็นของ การพัฒ นาสื่อนำเที่ยว Community Based
Tourism Phuket แบบ E - Book โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก (𝑥̅ = 4.38, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ รองลงมา คือ ความเหมาะสมของรูปภาพ วิดิโอ
เนื้อหา, ความเหมาะสมของรูปแบบสื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E-book และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การดึงดูด
ความสนใจของสื ่ อ นำเที ่ ย วชุ ม ชน แบบ E - Book ค่ า เฉลี ่ ย ( 𝑥̅ = 4.44, S.D. = 0.79) อยู ่ ใ นระดั บ มาก
รองลงมา คือ ด้านรูปแบบหนังสือ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร รองลงมา คือ ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร,
ความชัดเจนของตัวอักษร สวยงาม อ่านง่ายและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ความหมาะสมของสีตัวอักษร
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.30, S.D. = 0.85) ด้านการใช้หนังสือในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.43, S.D. =
0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ รูปแบบการใช้งานของสื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E
- Book ง่ายต่อการใช้งาน รองลงมา คือ การเชื่อมโยงของข้อมูลสื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E - ook ทั้งระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์, ความสะดวกในการเข้าใช้สื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E - book และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
คือ สื่อนำเที่ยวชุมชน แบบ E-book มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้จริงในการท่องเที่ยงแหล่งชุมชน (𝑥̅ =
4.43, S.D. = 0.82) ตามลำดับ
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5. อภิปรายผลการวิจัย
ความพึงพอใจต่อการใช้ส ื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket แบบ E-Book อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
จากผลความพึงพอใจของผู้ใช้ส ื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket แบบ E - Book
ด้านรูปแบบหนังสือโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลทิพย์ รักเกียรติยศ
(2564) [1] ได้ทำการวิจัยเรื่องความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และชาติ
พัน ธุ์ ในรูป แบบภาษาจีน อังกฤษ ไทย อำเภอหนองหญ้าปล้อ ง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า นักท่องเที ่ ย ว
ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์เส้นทาง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและชาติพันธุ์ ใน
รูปแบบภาษาจีน อังกฤษ ไทย อำเภอหนองหญ้าปล้อง ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเหมาะสมของรูปแบบ ด้านภาษา และด้านการนำไปใช้ มีผลการประเมิน
ระดับมาก
จากผลความพึงพอใจของผู้ใช้ส ื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket แบบ E - Book
ด้านตัวอักษรและสี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาวิน คงรักษา
(2557) [2] ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือนักท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีแบบ E - Book ผ่านระบบ ออนไลน์
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อคู่มือนักท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีแบบ E - Book ผ่านระบบ ออนไลน์ ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านตัวอักษร (Text) ด้านข้อมูล
(Data) ด้านภาพนิ่ง (Image) และด้านวีดิทัศน์ (Video) อยู่ในระดับมาก
จากผลความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อนำเที่ยว Community Based Tourism Phuket แบบ E - Bookด้าน
การใช้หนังสือโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มารุดิศ วชิรโกเมน และ
มณฑล วชิร โกเมน (2561) [3] ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒ นาหนั งสือ อิเล็ก ทรอนิกส์ (E- Book) เรื่องการ
ออกแบบด้ว ย Photoshop พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษา ตอนต้น ที่มีต่อสื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E- Book) เรื่องการออกแบบด้วย Photoshop ระดับความ พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้งาน และด้านรูปแบบสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E- Book)
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - Book) ในหัวข้อเรื่องอื่น ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น เป็นแนวทางให้แก่นักเที่ยวที่สนใจเฉพาะแต่ละด้านได้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ง่ายขึ้น
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การพัฒนาระบบการสั่งอาหารออนไลน์โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Develop An Online Food Ordering System Using Electronic Media

A014

สุพรรษา อินสุวรรณ 1 อาภานุช แสนบอโด 1
จรรจิรา ดาราชาติ 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้2

บทคัดย่อ
วิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบการสั่งอาหารออนไลน์โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อหา
คุณภาพระบบการสั่งอาหารออนไลน์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการการสั่งอาหารออนไลน์
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 1)การศึกษาหาคุณภาพ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จำนวน 3 คน 2)
การศึกษาความพึงพอใจการใช้งานระบบการสั่งอาหารออนไลน์โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ พนักงานให้บริการ
และลูกค้าผู้ใช้บริการระบบการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ Shimmer beachfront restaurant
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 156 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แอพพลิเคชั่นระบบการสั่ง
อาหารออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ แบบประเมินคุณภาพของระบบ และแบบประเมินความความพึงพอใจ
แอพพลิเคชั่นระบบการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ การคำนวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือน มกราคม 2565
สถานที่ในการเก็บข้อมูล คือ ร้านอาหาร Shimmer beachfront restaurant
ผลการหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญของการพัฒนาระบบการสั่งอาหารออนไลน์โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พบว่า การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน (μ = 5.00,σ = 0.00) ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่าน
ได้ง่ายและสวยงาม (μ = 5.00, σ = 0.00) ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้ (μ = 4.33,
σ = 0.33) มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ (μ = 5.00, σ = 0.00) เนื้อหาข้อมูลตรงกับความ
ต้องการในการใช้งาน (μ = 4.67, σ = 0.33) ป้องกันความผิดพลาดในการรับรายการอาหารจากลูกค้า (μ = 4.67, σ =
0.33) ลดการสัมผัสและใกล้ชิดได้ ( Social Distancing ) (μ = 4.67, σ = 0.33) สะดวกและง่ายต่อการใช้(μ = 4.67, σ
= 0.33) การให้บริการรวดเร็วมากขึ้น (μ = 4.67, σ = 0.33) สามารถสั่งอาหารได้ทุกที่ทุกเวลา (μ = 5.00, σ = 0.00)
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ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่า ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) มีความเร็วในการ
แสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆ (𝑥̅ = 4.44, S.D = 0.68) การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
(𝑥̅ = 4.43, S.D = 0.58) ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้ (𝑥̅ = 4.40, S.D =
0.67) ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม (𝑥̅ = 4.26, S.D = 0.72) ด้านประโยชน์
และการนำไปใช้ ลดการสัมผัสและใกล้ชิดได้ ( Social Distancing ) (𝑥̅ = 4.62, S.D = 0.63) เนื้อหาข้อมูลตรง
กับความต้องการในการใช้งาน (𝑥̅ = 4.55, S.D = 0.59) ป้องกันความผิดพลาดในการรับรายการอาหารจาก
ลูกค้า (𝑥̅ = 4.35, S.D = 0.75) ด้านคุณภาพ สามรถสั่งอาหารได้ทุกที่ทุกเวลา (𝑥̅ = 4.42, S.D = 0.75) สะดวก
และง่ายต่อการใช้ (𝑥̅ = 4.40,S.D = 0.60) การให้บริการรวดเร็วมากขึ้น (𝑥̅ = 4.37, S.D = 0.69)
คำสำคัญ: ระบบสั่งอาหาร ออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop an online food ordering system using
electronic media, 2) to determine the quality of an online food ordering system, and 3) to
study the satisfaction of using online food ordering services. Population used in the study 1)
Quality education, including 3 technology experts 2) A study of the satisfaction of using the
online food ordering system by electronic media, including service staff and customers who
use the online ordering system electronically at Shimmer beachfront restaurant. The sample
group used in the study consisted of 156 people. Online food ordering system application
through electronic media System Quality Assessment Form and satisfaction assessment form
online food ordering system application via electronic media The statistical values used were
percentage, mean, and standard deviation calculations. Data collection period from July 2021
to January 2022. The data collection location was Shimmer beachfront restaurant.
Quality finding results by experts of the development of online food ordering systems
by electronic media seeFormatting is easy to read and use (μ = 5.00, σ = 0.00), font size, and
font format. Easy to read and beautiful (μ = 5.00, σ = 0.00), images and content are consistent
and descriptive (μ = 4.33, σ = 0.33) have a visualization speed. (μ = 5.00, σ = 0.00), the
contents of the data match the usage requirements (μ = 4.67, σ = 0.33). Prevent mistakes in
receiving food items from customers (μ = 4.67, σ = 0.33), reducing contact and intimacy. (Social Distancing)
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(μ = 4.67, σ = 0.33) Convenient and easy to use (μ = 4.67, σ = 0.33), faster service (μ = 4.67, σ = 0.33)
can be ordered anytime, anywhere (μ = 5.00, σ = 0.00).
The results of the research study can be summarized as follows In terms of design and
formatting (Design), the speed of displaying images, characters and information (𝑥̅ = 4.44, SD =
0.68) formatting is easy to read and use (𝑥̅ = 4.43. , SD = 0.58) Image and content are consistent
and meaningful (𝑥̅ = 4.40, SD = 0.67), font size and font style. Easy to read and beautiful (𝑥̅ =
4.26, S.D = 0.72) in terms of utilization and use. Reduce contact and closeness (Social Distancing
) (𝑥̅ = 4.62, SD = 0.63) Content content meets the needs of use (𝑥̅ = 4.55, SD = 0.59) Prevent
mistakes in receiving food items From customers (𝑥̅ = 4.35, SD = 0.75) Quality, food can be
ordered anywhere, anytime (𝑥̅ = 4.42, SD = 0.75) Convenient and easy to use (𝑥̅ = 4.40, SD =
0.60). Provides faster service (𝑥̅ = 4.37, SD = 0.69)
Keywords: Food Ordering System, Online, Electronic Media
1. บทนำ
ปัจจุบันรูปแบบของธุรกิจร้านอาหารปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค จากเดิมผู้บริโภคมักใช้บริการร้านอาหาร ต้องเดินทางไปยังร้านอาหาร
ท่ามกลางการจราจรที่หนาแน่น แต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การสื่อสารมี
วิวัฒนาการในระดับที่สูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ ทำให้มีผู้คิดค้นเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่หลากหลายเพื่อนำมา
เลือกใช้งานด้วยการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือและการพัฒนาระบบการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ช่วยอำนวยความสะดวก
เพื่อให้การดำเนิน งานของกิจ การร้านอาหารมี ประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ ้นในปัจจุบันจึง ได้ มีก ารนำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตโดยการสั่งอาหารออนไลน์ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ค ณะผู้จัดทำโครงการจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงการให้บริการ
การสั่งอาหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านอาหารในด้านต่างๆ มาก
ขึ้นจึงพัฒนาระบบการแนะนำเมนูรวมถึงการสั่งอาหารด้วยวิธีการจด Order อาหาร ทางคณะผู้จัดจึงได้นำการ
พัฒนาระบบการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในร้านอาหาร Shimmer beachfront restaurant
โดยมีคุณสมบัติในการเลือกดูเมนูอาหารพร้อมรูปภาพของอาหารและเครื่องดื่มอีกทั้งลูกค้ายังสามารถสั่งอาหาร
ได้เลยทำให้มีความสะดวกสบายรวดเร็วเร็วและประหยัดเวลา บนระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างความ
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สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการบริการทำให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าและเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการ
บริการได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการสั่งอาหารออนไลน์โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.2 เพื่อหาคุณภาพระบบการสั่งอาหารออนไลน์โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบการสั่งอาหารออนไลน์โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 วิจัยการพัฒนาระบบการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยแบ่งวิธีการศึกษาตามแนวคิดและกระบวนการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา ข้อจำกัด และความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการไปพัฒนาระบบ รายละเอียดการศึกษา
ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 การหาประสิทธิภาพ
1) ประชากร คื อ ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นาออนไลน์ โ ดยสื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เฉพาะเจาะจง จำนวน 3 คน
3.2.2 การหาความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ พนักงานให้บริ การและลูก ค้ าผู ้ใช้ บริ ก ารระบบการสั่ง อาหาร
ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ Shimmer beachfront restaurant
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานให้บริการและลูกค้าผู้ใช้บริการระบบการสั่งอาหาร
ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ Shimmer beachfront restaurant สุ่มแบบอย่างง่าย จำนวน
156 คน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบประเมินคุณภาพระบบการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2) แบบประเมินความพึงพอใจระบบการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ให้ผู้เชี่ยวชาญและให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบประเมินประเมินคุณภาพและแบบ
ประเมินความพึงพอใจและแบบเพื่อทำการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
141

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

2) นำแบบประเมินความพึงพอใจและแบบประเมินคุณภาพสรุปข้อมูลเพื่อปรับปรุงและแก้ไข
ส่วนที่ผิดพลาดของระบบออนไลน์และผู้วิจัยจะนำส่วนที่ผิดพลาดไปพัฒนาระบบออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) นำผลคะแนนที่ทำแบบสอบถาม มารวบรวมเพื่อนำไปหาค่า
2) นำคะแนนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) นำผลที่ได้จ ากการคำนวณเปรียบเทียบตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ย การให้ค ะแนนคำตอบของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คะแนน 5 ระดับ
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจ ัย ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒ นาระบบการสั่งอาหารออนไลน์โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ร้านอาหาร Shimmer beachfront restaurant

ภาพที่ 1 QR Code สำหรับสแกนสั่งอาหารออนไลน์ห้องอาหาร shimmer beachfront restaurant

ภาพที่ 2 แสดงหน้าการสั่งอาหารออนไลน์
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ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คุณภาพของระบบการสั่งอาหารออนไลน์โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ
รายการที่ประเมิน
1.1 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)
1. การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
2. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
3. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อ
ความหมายได้
4. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
รวม
1.2 ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
1. เนื้อหาข้อมูลตรงกับความต้องการในการใช้งาน
2. ป้องกันความผิดพลาดในการรับรายการอาหารจากลูกค้า
3. ลดการสัมผัสและใกล้ชดิ ได้ ( Social Distancing )
รวม
1.3 ด้านคุณภาพ
1. สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
2. การให้บริการรวดเร็วมากขึ้น
รวม

𝛍

𝛔

ความคิดเห็น

5.00 0.00
5.00 0.00
4.33 0.33

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

5.00 0.00
4.83 0.14

มากที่สุด
มากที่สุด

4.67
4.67
4.67
4.67

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.33
0.33
0.33
0.33

4.67 0.33
0.33
4.67 ม0.33
4.78 0.38

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญของการพัฒนาระบบการสั่งอาหาร
ออนไลน์โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีภาพรวมแบ่งตามด้าน พบว่า
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน (μ = 5.00,σ
= 0.00) ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม (μ = 5.00, σ = 0.00) มีความเร็วในการแสดง
ภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ (μ = 5.00, σ = 0.00) ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมาย
ได้ (μ = 4.33, σ = 0.33)
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ เนื้อหาข้อมูลตรงกับความต้องการในการใช้งาน (μ = 4.67, σ = 0.33)
ป้องกันความผิดพลาดในการรับรายการอาหารจากลูกค้า (μ = 4.67, σ = 0.33) ลดการสัมผัสและใกล้ชิดได้ ( Social
Distancing ) (μ = 4.67, σ = 0.33)
143

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

ด้านคุณภาพ สามารถสั่งอาหารได้ทุกที่ทุกเวลา (μ = 5.00, σ = 0.00)สะดวกและง่ายต่อการใช้(μ = 4.67,
σ = 0.33) การให้บริการรวดเร็วมากขึ้น (μ = 4.67, σ = 0.33)
4.3 หาความพึงพอใจในการใช้บริการการสั่งอาหารออนไลน์
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ชาย
68
43.60
หญิง
88
56.40
รวม
156
100
จากตารางที่ 2 ผลสำรวจพบว่าผู้ใช้บริการ ( ลูกค้า ) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.40
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.60 ตามลำดับ
ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) จำแนกตามอายุ
เพศ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ต่ำกว่า 18 ปี
5
3.20
19-30 ปี
70
44.90
31-40 ปี
57
36.50
41 ปีขึ้นไป
24
15.40
รวม
156
100
จากตารางที่ 3 ผลการสำรวจพบว่าผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) ส่วนใหญ่เป็นอายุ 19-30 ปี คิดเป็นร้อยละ
44.90 รองลงมา เป็นอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาเป็นอายุ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 15.40
รองลงมาเป็นอายุ ต่ำกว่า 18 ปีคิดเป็นร้อยละ 3.20 ตามลำดับ
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) จำแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ผู้ให้บริการ (พนักงาน)
13
8.30
ผู้ใช้บริการ (ลูกค้า)
143
91.70
รวม
156
100
จากตารางที่ 4 ผลการสำรวจพบว่าผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) และผู้ให้บริการ (พนักงาน) ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) คิดเป็นร้อยละ 91.70 ตามลำดับ
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) และผู้ให้บริการ (พนักงาน)
รายการที่ประเมิน
2.1 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)
1. การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
2. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
3. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
4. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
รวม
2.2 ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
1. เนื้อหาข้อมูลตรงกับความต้องการในการใช้งาน
2. ป้องกันความผิดพลาดในการรับรายการอาหารจากลูกค้า
3. ลดการสัมผัสและใกล้ชิดได้ ( Social Distancing )
รวม
2.3 ด้านคุณภาพ
1. สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
2. การให้บริการรวดเร็วมากขึ้น
3. สามรถสั่งอาหารได้ทุกที่ทุกเวลา
รวม

̅
𝒙̅

S.D ความพึงพอใจ

4.43
4.26
4.40
4.44
4.50

0.58
0.72
0.67
0.68
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.55
4.35
4.62
4.50

0.59
0.75
0.63
0.53

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.40
4.37
4.42
4.38

0.60
0.69
0.75
0.54

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) และผู้ให้บริการ (พนักงาน)ของ
การพัฒนาระบบการสั่งอาหารออนไลน์โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีภาพรวมแบ่งตามด้าน พบว่า
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง
ๆ (x̅ = 4.44, S.D = 0.68) การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน (x̅ = 4.43, S.D = 0.58) ภาพกับ
เนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้ (x̅ = 4.40, S.D = 0.67) ขนาดตัวอักษร และรูปแบบ
ตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม (x̅ = 4.26, S.D = 0.72) ตามลำดับ
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ ลดการสัมผัสและใกล้ชิดได้ ( Social Distancing ) (x̅ = 4.62, S.D =
0.63) เนื้อหาข้อมูลตรงกับความต้องการในการใช้งาน (x̅ = 4.55, S.D = 0.59) ป้องกันความผิดพลาดในการ
รับรายการอาหารจากลูกค้า (x̅ = 4.35, S.D = 0.75) ตามลำดับ
ด้านคุณภาพ สามารถสั่งอาหารได้ทุกที่ทุกเวลา (x̅ = 4.42, S.D = 0.75) สะดวกและง่ายต่อการใช้ (x̅
= 4.40, S.D = 0.60) การให้บริการรวดเร็วมากขึ้น (x̅ = 4.37, S.D = 0.69) ตามลำดับ
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5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ได้ระบบการสั่งอาหารออนไลน์โดยสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้าง QR Code สำหรับการสั่งอาหารออนไลน์ใช้ และนำไปทดลองเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อแสวงหาคำตอบ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้ออื่น ๆ ต่อไป
5.1.2 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 คุณภาพระบบการสั่งอาหารออนไลน์ มีผลการวิจัย ด้าน
ประโยชน์และการนำไปใช้ อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) อยู่ในระดับ
มากที่สุด และด้านคุณภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด ตามลำดับ
5.1.3 วัตถุป ระสงค์การวิจัยข้อที่ 3 การหาความพึงพอใจในการใช้บริก ารการสั่ง อาหาร
ออนไลน์พบว่า มีผลการวิจัยด้านประโยชน์และการนำไปใช้อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบ (Design) อยู่ในระดับ มาก และด้านคุณภาพอยู่ในระดับ มาก ตามลำดับ
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
1. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีความเห็นว่า
โดยเรียงลำดับจากการที่มีผลสูงสุดการจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ขนาดตัวอัก ษร และรูปแบบ
ตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงามมีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ ภาพกับเนื้อหามีความ
สอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา เซี่ยงหลิว (2562)
[1] ออกแบบระบบการทำงานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินงาน
ทางธุรกิจ โดยรวบรวมความต้องการการทำงานระบบ และแยกส่วนหน้าที่การทำงาน สามารถแบ่งการพัฒนา
ออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ครอบคลุมการทำงาน
2. ด้านประโยชน์การนำไปใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ มีความเห็นว่าโดยเรียงลำดับจากการ
ที่มีผลสูงสุด เนื้อหาข้อมูลตรงกับความต้องการในการใช้งานป้องกันความผิดพลาดในการรับรายการอาหารจาก
ลูกค้า ลดการสัมผัสและใกล้ชิดได้ ( Social Distancing ) ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Michael
Yosep Ricky (2014) [3] ได้ทำการวิจัยเพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นสั่ง ซื้ออาหารบนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่ง
ประกอบด้วย ระบบการสั่งซื้อ ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดร้านอาหารสถานะภาพสั่งซื้อ การติดตามรายการ
สั่งซื้อ การวิจัยครั้งนี้ได้นำแบบจำลองวิธีพัฒนาวงจรชีวิตของระบบ (SDLC) การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยใช้การ
ออกแบบสตอรีบอร์ดและการออกแบบหน้าจอการใช้งานด้วย Unified Modeling Language (UML) และการ
ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ผลการวิจัยนี้คือการช่วยลูกค้าได้สั่งซื้ออาหารได้อย่างง่ายดาย ร้านอาหารได้รับ
ข้อมูลการสั่งซื้อและจัดส่งอาหารได้ตามรายการสั่งอาหารอย่างถูกต้องและตรงเวลา
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3. ด้านคุณภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ มีความเห็นว่า โดยเรียงลำดับจากการที่มผี ลสูงสุด
สามารถสั่งอาหารได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกและง่ายต่อการใช้ การให้บริการรวดเร็ว มากขึ้น ตามลำดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญลักษณ์ เพชรประดับสุข (2563) [2] ได้ศึกษาข้อมูลปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
สั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) มีความสะดวกง่ายต่อการใช้งานแต่ยังสามารถที่จะ
นำไปพั ฒ นาและต่ อ ยอดต่ อ ไปได้ เพื ่ อ เป็ น การสร้ างรายได้ ต ่ อ ไปในอนาคตให้ก ั บ ร้า นอาหาร Shimmer
beachfront restaurant
2. ด้านประโยชน์การนำไปใช้ มีความสะดวกรวดเร็วในการต้อนรับและบริการลูกค้า ลูกค้าสามารถสั่ง
อาหารได้ทุกที่เพื่อลดการเสียเวลาป้องกันความผิดพาดในการรับรายการอาหารและยังสามารถที่จะนำไปพัฒนา
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางร้านอาหาร Shimmer beachfront restaurant
3. ด้านคุณภาพ ระบบการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์และสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) และผู้ให้บริการ (พนักงาน) ได้เป็นอย่างดีและทางร้านอาหารสามารถเพิ่ม
ยอดขายได้ แต่ควรจะเพิ่มสีสันให้กับเมนูรายการอาหารให้ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
[1] ชลธิชา เซี่ยงหลิว. (2562).ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านอาหารครัวละมุน.
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
[2] ธัญลักษณ์ เพชรประดับสุข. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
[3] Michael Yosep Ricky. (2014). Mobile Food Ordering Application using Android OS
Platform. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2014.
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การพัฒนาสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN & DELUCA
โดยผ่านเทคโนโลยี QR CODE
DEVELOPMENT OF FOOD AND BEVERAGE INFORMATION MEDIA FOR
DEAN & DELUCA VIA QR CODE TECHNOLOGY

A015

ปาลิกา ดวงพัตรา1 มลวิภา ศรีวิเศษ1
จรรจิรา ดาราชาติ 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาคิวอาร์โค้ดที่ใช้ในการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่ม
ภายในร้าน DEAN & DELUCA 2) ศึกษาคุณภาพของการใช้งานคิวอาร์โค้ดที่ใช้ในการให้ข้อมูลอาหารและ
เครื่องดื่มภายในร้าน DEAN & DELUCA. 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่ม
ของร้าน DEAN & DELUCA โดยผ่านเทคโนโลยี QR CODE ประชากรที่ใช้ในการศึกษาด้านคุณภาพ ได้แก่
ผู้เชี่ย วชาญการหาคุณภาพของคิวอาร์โค้ดที่ใช้ในการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน DEAN &
DELUCA และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความพึงพอใจ ได้แก่ลูกค้าภายในร้าน DEAN & DELUCA จำนวน 30
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยทำการศึกษาใน ด้ านการใช้งานทั่วไป ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมกราคม
พ.ศ. 2565 สถานที่ในการศึกษาข้อมูล ได้แก่ ร้าน DEAN & DELUCA จังหวัดภูเก็ต
ผลการวิจัย พบว่า ผลการหาคุณภาพของสื่อการให้ข้อมูล อาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN &
DELUCA โดยผ่านเทคโนโลยี QR CODE ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( µ = 4.41 , σ = 0.45 ) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานทั่วไป มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ มาก ( µ = 4.46 , σ = 0.62 ) ด้านการ
ประมวลผลข้อมูล มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด ( µ = 4.55 , σ = 0.71 ) ด้านการออกแบบสื่อการให้
ข้อมูล ( µ = 4.22 , σ = 0.84 ) และผลการศึกษาความพึงพอใจพบว่า มีความพึงพอใจต่อสื่อการให้ข้อมูล
อาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN & DELUCA โดยผ่านเทคโนโลยี QR CODE ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ( x̅= 4.65 , S.D = 0.45 )
คำสำคัญ: ดีนแอนท์เดลูก้า คิวอาร์โค้
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Abstract
The research aims to 1) study and develop QR codes used to provide food and beverage
information in dean & deluca stores. 2 ) study the quality of QR code usage used to provide
food and beverage information inside DEAN & DELUCA. 3) Study user satisfaction with DEAN &
DELUCA food and beverage information materials through QR CODE technology. The population
used in the quality study included QR code quality determination experts used to provide food
and beverage information inside DEAN & DELUCA stores, and a sample of 30 customers in dean
& deluca stores. The research instrument is a questionnaire conducted in general use, statistical
data. Average Standard Deviation The data collection period is from July 2021 to January 2022.
Places to study the data include DEAN & DELUCA, Phuket.
The results showed that the quality of dean & deluca food and beverage information
materials through QR CODE technology in the image was very highly integrated ( μ = 4.41 , σ
= 0.45 ) When considering the field of use, the general application aspect has a very high level
of quality ( μ = 4.46 , σ = 0.62 ) in terms of data processing, the highest quality level ( μ = 4.55
, σ = 0.71 ) in the field of informational media design ( μ = 4.22 , σ = 0.84 ) And the results of
the satisfaction study showed that there was satisfaction with dean & deluca's food and
beverage information materials through qr code technology in the image as much as possible
( x̅= 4.65 , S.D = 0.45 ).
Keyword: Dean and Deluca QR Code.
1. บทนำ
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาการเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเข้ามามี
บทบาทต่อชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นมีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศ
ตลอดเวลาอีกทั้งช่วยให้การค้น คว้าข้อมูล ทางด้านต่างๆอย่างไร้ขีดจำกัด เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
ดำเนินงานสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนับตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บการประมวลผลการเรียกใช้
การสื่อสารสารสนเทศการแลกเปลี่ยนและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจากการพัฒนาและประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสื่อสารมาใช้ควบคู่กับ
สารสนเทศ เช่นระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการส่งข้อมูลและสารสนเทศถึงกันและกันได้
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้สายมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมในการใช้งานเพิ่ม
มากขึ้นในปัจจุบันและมีแนวโน้วที่จะมีอัตราการใช้งานสูงมากยิ่งขึ้นจ่อไปอีกในอนาคตมีผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิตของคนเรา
ในปัจจุบันในทางด้านการประชาสัมพันธ์การบริการให้ข้อมูลร้าน Dean & Deluca Phuket ยังคงมี
การให้ข้อมูลกับลูกค้า ในด้านกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละวันของร้าน การส่งเสริมการขายในด้านอาหารและ
เครื่องดื่มของร้าน Dean & Deluca Phuket สื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่ มของร้าน DEAN & DELUCA
ยังคงเป็นเล่มเมนูแบบปกติ และข้อมูลยังไม่มากเพียงพอเท่าที่ลูกค้าบางกลุ่มต้องการทราบรายละเอียด ข้อมูล
ดังกล่าวนี้มีมากมายจึงส่งผลทำให้ลูกค้าเกิดการสอบถามพนักงานบ่อยครั้งและพนักงานอาจจะไม่ทราบข้อมูล
ละเอียดมากนักเกี่ยวกับข้อมูลอาหารและเครื่ องดื่มและเกิดการทำงานที่ยุ่งยากมากขึ้นเกิดการเสียเวลาและไม่
สะดวกสบายกับลูกค้า
ดังนั้น ผู้วิจัยมองเห็นคุณสมบัติของ คิวอาร์โค้ดโดยการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาประยุกต์ใช้เป็นคิวอาร์
โค้ดจะช่วยให้คนได้รับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาประยุกต์ใช้โดยการนำ
คิว อาร์โ ค้ดมาใช้ในร้าน Dean & Deluca Phuket เพื่อจัดทำข้อ มูล เกี่ยวกับ อาหารและเครื่ องดื่ มภายใน
ร้านอาหาร Dean & Deluca โดยปัญหาที่เกิดขึ้นกับร้าน Dean & Deluca คือ การออเดอร์ผิดของพนักงาน
การแพ้ส่วนผสมของอาหารหรือเครื่องดื่มนั้น ๆ การล่าช้าของการรับออเดอร์ โดยวิธีการแก้ปัญหาคือการใส่
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ให้เข้าใจเมนูอาหารและเครื่องดื่มของร้าน Dean & Deluca เพื่อเป็นการ
ลดการสัมผัส สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในช่วงการระบาดของโควิด 19 เพื่อลดระยะเวลาการรับออเดอร์ให้มี
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดการแพ้ส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่มเพราะมีการใส่รายละเอียดไว้ในคิวอาร์โค้ด
เพื่อลูกค้าสามารถดูได้อย่างละเอียดว่าแพ้ส่วนผสมหรือไม่ และทำการเปลี่ยนส่วนผสมนั้นได้อย่างทันท่วงที และ
ยังสามารถลดต้นทุน ในการผลิตและออกแบบเมนู ง่ายต่อการเปลี่ย นโปรโมชั่น ลดการใช้กระดาษภายใน
ร้านอาหารได้อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 ศึกษาและพัฒ นาสื่ อการให้ ข้ อ มูล อาหารและเครื่ องดื่ มของร้าน DEAN & DELUCA โดยผ่าน
เทคโนโลยี QR CODE
2.2 ศึกษาคุณภาพของสื่อการให้ข้อมูล อาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN & DELUCA โดยผ่าน
เทคโนโลยี QR CODE
2.3 ศึกษาความพึงพอใจการใช้สื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN & DELUCA โดย
ผ่านเทคโนโลยี QR CODE
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนาสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN & DELUCA โดยผ่านเทคโนโลยี QR
CODE มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN & DELUCA
โดยผ่านเทคโนโลยี QR CODE เพื่อศึกษาคุณภาพของสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN &
DELUCA โดยผ่านเทคโนโลยี QR CODE และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่ม
ของร้าน DEAN & DELUCA โดยผ่านเทคโนโลยี QR CODE
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 การหาคุณภาพ
1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่ม
ของร้าน DEAN & DELUCA โดยผ่านเทคโนโลยี QR CODE เฉพาะเจาะจง จำนวน 6 คน
3.2.2 การหาความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ ลูกค้าที่ใช้บริการของร้าน DEAN & DELUCA
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่ใช้บริการของร้าน DEAN & DELUCA สุ่มแบบอย่างง่าย
จำนวน 30 คน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 แบบประเมินคุณภาพสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN & DELUCA โดยผ่าน
เทคโนโลยี QR CODE
3.3.2 แบบประเมิน ความพึงพอใจการใช้สื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่ม ของร้าน DEAN &
DELUCA โดยผ่านเทคโนโลยี QR CODE
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพ ประกอบด้วย
1) ขั้นเตรียม ดำเนินการติดต่อประสานงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู -อาจารย์ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
การให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN & DELUCA โดยผ่านเทคโนโลยี QR CODE เลือกแบบเจาะจง
จำนวน 6 ท่าน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากร
3) สรุปผลการหาคุณภาพของสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN & DELUCA
โดยผ่านเทคโนโลยี QR CODE
3.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ ด้านการใช้งานทั่วไป
151

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

โดยผู้วิจัยนำเก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเองให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ชุด
ได้กลับคืนมาจำนวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมานำมา วิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN & DELUCA โดยผ่าน
เทคโนโลยี QR CODE สรุปผลได้ดังนี้
4.1 ผลจากการศึกษาและพัฒนาคิวอาร์โค้ดสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN & DELUCA
ในการพัฒนาของสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN & DELUCA โดยผ่านเทคโนโลยี
QR CODE ใช้โปรแกรม Google Drive และ เว็บไซต์ Canva ในการพัฒนาคิวอาร์โค้ดเพื่อสื่อการให้ข้อมูล
อาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN & DELUCA จะประกอบไปด้วย เมนูต่างๆ ดังนี้ เมนูหน้าแรกสำหรับเข้าสู่
สื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN & DELUCA โดยผ่านเทคโนโลยี QR CODE จะแสดงข้อมูล
สื่อเมนูต่างๆภายในร้าน DEAN & DELUCA ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนผสมของเมนูนั้นๆ
จำนวนแคลลอรี่ รสชาติ และประโยน์ของเมนูนั้นๆ แต่ละเมนูจะมีข้อมูลสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่ม
ของร้าน DEAN & DELUCA อยู่ภายด้านในครบถ้วน

ภาพที่ 1 คิวอาร์โค้ดสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN & DELUCA
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ภาพที่ 2 แสดงผลของสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน DEAN & DELUCA
4.2 ผลการศึกษาคุณภาพของสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน Dean & Deluca โดยผ่าน
เทคโนโลยี QR Code
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพของสื่อการให้ข้อมูลอาหารและ
เครื่องดื่มของร้าน Dean & Deluca โดยผ่านเทคโนโลยี QR Code
รายการประเมิน
ด้านการใช้งานทั่วไป
1.ระบบง่ายต่อการใช้งาน
2.ส่วนประกอบของมัติมีเดียแสดงผลได้
อย่างถูกต้อง
3.การเรียกใช้งานข้อมูลมีความสะดวก
รวดเร็ว
4.การเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นทำงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว
รวม
ด้านการประมวลผลข้อมูล
1.การประมวนผลที่ถูกต้องรวดเร็ว
2.การแสดงผลมีความถูกต้องชัดเจน
3.ข้อความ รูปภาพแสดงได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน
รวม

μ

σ

ระดับคุณภาพ

4.50
4.50

0.54
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด

4.33

0.81

มาก

4.50
4.46

0.54
0.62

มากที่สุด
มาก

4.33
4.50
4.83
4.55
4.00
4.33

0.81
0.54
0.40
0.71
0.89
0.81

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
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ด้านการออกแบบสื่อการให้ข้อมูล
1.รูปแบบอักษรอ่านง่าย
2.ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสมอ่านได้
ชัดเจน
3.สีตัวอักษรมีความเหมาะสม
รวม
รวม

4.33

0.81

มาก

4.22
4.41

0.84
0.45

มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าคุณภาพของสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน Dean & Deluca โดย
ผ่านเทคโนโลยี QR Code ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( µ = 4.41 , σ = 0.45 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือข้อความรูปภาพแสดงได้อย่างถูกต้องชัดเจน ( µ = 4.83 , σ = 0.40 ) ระดับ
ความพึงพอใจมากที่ส ุดระบบง่ายต่ อการใช้ง าน ( µ = 4.50 , σ = 0.54 ) ระดับความพึงพอใจมากที ่ สุ ด
ส่วนประกอบของมัติมีเดียแสดงผลได้อย่างถูกต้อง ( µ = 4.50 , σ = 0.54 ) ระดับความพึงพอใจมากที่สุดการ
เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นทำงานมีความสะดวกรวดเร็ว ( µ = 4.50 , σ = 0.54 ) ระดับความพึงพอใจมากที่สุดการ
แสดงผลมีความถูกต้องชัดเจน ( µ = 4.50 , σ = 0.54 ) ระดับความพึงพอใจมากที่สุดการเรียกใช้ งานข้อมูลมี
ความสะดวกรวดเร็ว ( µ = 4.33 , σ = 0.81 ) ระดับความพึงพอใจมากการประมวนผลที่ถูกต้องรวดเร็ว ( µ =
4.33 , σ = 0.81 ) ระดับความพึงพอใจมากตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสมอ่านได้ชัดเจน ( µ = 4.33 , σ =
0.81 ) ระดับความพึงพอใจมากสีตัวอักษรมีความเหมาะสม ( µ = 4.33 , σ = 0.81 ) ระดับความพึงพอใจมาก
รูปแบบอักษรอ่านง่าย ( µ = 4.00 , σ = 0.89 ) ระดับความพึงพอใจมาก
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผู้ใช้สื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน Dean & Deluca โดย
ผ่านเทคโนโลยี QR Code
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจต่อผู้ใช้สื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน Dean & Deluca
โดยผ่านเทคโนโลยี QR Code ที่พัฒนา
รายการประเมิน
1.ระบบง่ายต่อการให้ข้อมูล
2.ความสามารถในการอธิบายส่วนผสมได้อย่างดี
3.สามารถให้ข้อมูลจำนวนแคลลอรี่ได้อย่างรวดเร็ว
4.การเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นทำงานมีความสะดวกรวดเร็ว
5.สามารถเข้าถึงคิวอาร์โค้ดได้อย่างง่ายดาย

x̅
4.63
4.53
4.77
4.50

S.D.
0.556
0.681
0.430
0.682

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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6.ภาพประกอบมีความเข้าใจได้ง่าย
7.ความสวยงามของสื่อการให้ข้อมูล
8.ความรวดเร็วในการใช้งาน
9.เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
10.สื่อการให้ข้อมูลมีความน่าเชือ่ ถือ
รวม

4.70
4.63
4.63
4.67
4.70
4.70
4.65

0.35
0.556
0.556
0.54
0.596
0.466
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน Dean &
Deluca โดยผ่านเทคโนโลยี QR Code ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x̅= 4.65 , S.D = 0.45
) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานทั่วไปมีดังนี้สามารถให้ข้อมูลจำนวนแคลลอรี่ได้อย่างรวดเร็วโดยมี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x̅ = 4.77 , S.D = 0.430 ) เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
โดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (x̅= 4.70 , S.D = 0.596 ) สื่อการให้ข้อมูลมีความน่าเชื่ อถือโดยมีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ( x̅= 4.70 , S.D = 0.466 ) สามารถเข้าถึงคิวอาร์โค้ดได้อย่างง่ายดายโดยมีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด ( x̅= 4.70 , S.D = 0.35 ) ความรวดเร็วในการใช้งานโดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (
x̅= 4.67 , S.D = 0.547 ) ระบบง่ายต่อการให้ข้อมูลโดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x̅= 4.63 , S.D =
0.556 ) ภาพประกอบมีความเข้าใจได้ง่ายโดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x̅= 4.63 , S.D = 0.556 ) ความ
สวยงามของสื่อการให้ข้อมูลโดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x̅= 4.63 , S.D = 0.556 ) ความสามารถใน
การอธิบายส่วนผสมได้อย่างดีโดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (x̅= 4.53 , S.D = 0.681 ) การเข้าสู่ระบบ
เพื่อเริ่มต้นทำงานมีความสะดวกรวดเร็วโดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x̅= 4.50 , S.D = 0.682 )
5. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน Dean & Deluca โดย
ผ่านเทคโนโลยี QR Code ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน
Dean & Deluca ที่ผู้วิจัยพัฒนาสามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบถามคือ กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการร้าน Dean & Deluca ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อผู้ใช้สื่อการให้ข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มของร้าน Dean & Deluca
โดยผ่านเทคโนโลยี QR Code ที่พัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.65 , S.D = 0.45 ) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล .(2557). [1] การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด มีความ
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พึงพอใจในด้านการออกแบบ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านการ
นำเสนอ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และโดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วนัชพร ไกยราช (2561). [2] ที่ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้สำหรับสวนพฤกษศาสตร์ พบว่า 1) การศึกษาสภาพความต้องการการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในสวน
พฤกษศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เป็นสวนกึ่งธรรมชาติ แสดงพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดช่วยให้รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ที่มีมากมายและช่วยให้ผู้ที่มาใช้บริการมีความสะดวกมากขึ้น
และได้บอกชื่อพันธุ์ไม้มีความแข็งแรงและทนทางโดยมีรูปแบบเด่นชัด 2) ผลการสร้างและประเมินเทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ด โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด 3) ผลการเปรียบเที่ยบคะแนนเฉลี่ยของการทำแบบทดสอบ
หลังการใช้เทคโนโลยีคิว อาร์โ ค้ด พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ กำหนดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4)
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านการนำเสนออยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และโดย
ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
6. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
6.1 เพื่อพัฒนาต่อจากการวิจัยฉบับนี้ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคิวอาร์โค้ดและการนำเสนอข้อมูลเพื่อไป
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้และการให้ข้อมูลสืบต่อไป
6.2 ควรปรับปรุงในการนำเสนอให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การจัดวางรูปประกอบและสีของตัวอักษรให้มี
ความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
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สำหรับสวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
กศ.ม. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge
Development Of Electronic Books (E-book) Spa Knowledge

A016

ปฏิมาภรณ์ ถนอมอนันตกุล1 น้ำเพชร งานแข็ง 1 และนวรัตน์ คชสารทอง 1
จรรจิรา ดาราชาติ 2
1
นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม
2
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge 2) เพื่อศึกษาคุณภาพการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) Spa Knowledge โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำจั ดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) จำนวน 5 คน และข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ .ศ. 2564 - เดือน
มกราคม พ.ศ. 2565 เครื่องมือที่ใช้ใ นการวิจัยประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถานที่ในการศึกษา คือ จังหวัดภูเก็ต
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa
Knowledge ด้านเนื้อหามีร ะดั บ คุณภาพมากที่ ส ุด และผลการประเมิน ความพึง พอใจจากผู ้ท ี่ใช้ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa
Knowledge โดยด้านเนื้อหา ด้านเทคโนโลยี และด้านเทคนิคมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน
คำสำคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สปา
Abstract
Research on The Development of E-book Spa Knowledge with the aim of 1) to develop
e-book Spa Knowledge 2 ) to study the quality of e-book development Spa Knowledge 3 to
study the satisfaction of people who use e-books Spa Knowledge. It collected data from five
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e-bookmaking experts and data from the sample included individuals living in Phuket. 400
people using accidental sampling. The duration of the research will be conducted from August
2021 to January 2022. The research instruments include expert quality assessments and ebooks, Spa Knowledge, statistics used to analyze data, including percentages, averages,
standard deviations. The place to study is Phuket.
The results showed that the results of the E-book Spa Knowledge expert quality
assessment of the content were the highest quality, and the satisfaction assessment from
people who used e-books, Spa Knowledge, E-book user satisfaction, Spa Knowledge.
Keywords: e-book, spa
1. บทนำ
ในปัจจุบันกิจกรรมและบริการอื่นๆ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นสื่อประชาสัม พันธ์ข้อมูล กระจาย
ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาแค่มีอินเทอร์เน็ตและมือถือ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพีซี ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย เช่น ในการซื้อหนังสือหรือเสียค่าอบรม ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจสปาไทยในอีกทางหนึ่งจึงเป็น
การส่งเสริมธุรกิจบริการและสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มากซึ่งการศึกษาหาความรู้ด้วยหนังสือที่มีอยู่โดยทั่วไปในปัจจุบัน จะมีลักษณะเป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ด้วย
กระดาษแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนาต่อเนื่อ ง
และสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ทำให้มีการเรียนผ่านสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทำให้มีการคิดค้นวิธีการใหม่
โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยคือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแปลงภาพตัวหนังสือให้เป็น
ตัวหนังสือที่ส ามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ สามารถให้บุคคลทั่ว ไปที่ต้ องการหาข้อมูลสามารถศึกษาได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วและสะดวกสบาย จากความเป็นมาดังกล่าวทำให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge ขึ้น เพื่อทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงความรู้ที่ง่าย
ขึ้น และสะดวกยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge
2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge
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3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 การศึกษาและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ ่ ม ที ่ 1 ด้ า นการหาคุ ณ ภาพของหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( E-book) Spa
Knowledge ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ จำนวน 5 คน ซึ่งได้มาจากการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
กลุ ่ ม ที ่ 2 ด้ า นการหาความพึง พอใจของหนัง สื อ อิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ (E-book) Spa
Knowledge ประชากร ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 416,582
คน อ้างอิงจากรายงานสถิติจ ังหวัดภูเก็ต ด้านสถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ปี พ.ศ. 2562
(สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต, 2563)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน โดยการ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Taro Yamane และทำการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 แบบประเมินคุณภาพการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge
3.3.2 แบบสอบถามความพึ ง พอใจการพั ฒ นาหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) Spa
Knowledge
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ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1 ผู้วิจัยดำเนิน การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทำการแจกแบบสอบถามแบบ
ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน
3.4.2 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทำการแจกแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้สถิติ ในการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลจากการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ใช้โปรแกรม Canva ในการออกแบบจัดทำเนื้อหา
และโปรแกรม Anyflip ใช้ในการอ่านรวมไปถึงการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ทั้งนี้ในการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
4.1.1 ผลการพัฒนาการเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

ภาพที่ 1 แสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code)
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การเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge ด้ว ยคิว อาร์โ ค้ด (QR Code) นำ
โทรศัพท์ แท็บแล็ต หรือพีซี ที่มีโปรแกรมสแกนคิวอาร์โค้ด มาแสกนที่คิวอาร์โค้ด เมื่อสแกนแล้วระบบจะเปิด
หน้าต่าง ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง Spa Knowledge ด้วยโปรแกรม Anyflip

ภาพที่ 2 แสดงลิงค์ยูอาร์เอล (Link URL)
https://online.anyflip.com/xqclc/repz/mobile/index.html
4.1.2 ผลการพัฒนาโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

ภาพที่ 3 แสดงโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge
4.2 ผลการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
S.D ระดับคุณภาพ
×̅
1. ด้านเนื้อหา
1.1 ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
4.80
0.447
มากที่สุด
วัตถุประสงค์
1.2 เนื้อหาง่ายต่อความเข้าใจของผู้อ่าน
4.40
0.548
มาก
1.3 ความถูกต้องของเนื้อหา
4.40
0.548
มาก
1.4 การเรียงลำดับเนื้อหา
4.80
0.447
มากที่สุด
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1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
4.60
0.548
มากที่สุด
1.6 การดำเนินเนื้อหามีความกระชับ
4.20
0.837
มาก
รวม
4.53
0.562
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
เรื่อง
Spa Knowledge ด้านเนื้อหา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมีคุณภาพมากที่สุด ( ×̅= 4.53,S.D = 0.562) ความ
สอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมีคุณภาพมากที่สุด (×̅ = 4.80, S.D = 0.447) การเรียงลำดับ
เนื้อหา อยู่ในระดับมีคุณภาพมากที่สุด (×̅ = 4.80, S.D = 0.447) ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา อยู่ใน
ระดับมีคุณภาพมากที่สุด (×̅ = 4.60, S.D = 0.548) เนื้อหาง่ายต่อความเข้าใจของผู้อ่าน อยู่ในระดับมีคุณภาพ
มาก (×̅ = 4.40, S.D = 0.548) ความถูกต้องของเนื้ อหา อยู่ในระดับมีคุณภาพมาก (×̅ = 4.40, S.D = 0.548)
และการดำเนินเนื้อหามีความกระชับ อยู่ในระดับมีคุณภาพมาก (×̅ = 4.20, S.D = 0.837) ตามลำดับ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง Spa Knowledge โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยี
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
×̅
S.D
ระดับคุณภาพ
2. ด้านเทคโนโลยี
2.1 ความเหมาะสมของภาพ
4.40
0.894
มาก
2.2 ความเหมาะสมของตัวอักษร
4.20
0.837
มาก
2.3 ความเหมาะสมของเสียงประกอบ
4.00
0.000
มาก
2.4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร
4.20
0.837
มาก
2.5 ความเหมาะสมของสีพื้นบนจอภาพโดยรวม 4.40
0.894
มาก
2.6 ความเหมาะสมของเทคนิคการนำเสนอ
4.20
0.837
มาก
(การออกแบบหน้าจอของ E-book, การ
ตกแต่ง)
รวม
4.23
0.883
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)เรื่อง Spa
Knowledge ด้านเทคโนโลยี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมีคุณภาพมาก (×̅ = 4.23, S.D = 0.883) ความเหมาะสม
ของภาพ อยู่ในระดับมีคุณภาพมาก (×̅ = 4.40, S.D = 0.894) ความเหมาะสมของสีพื้นบนจอภาพโดยรวม อยู่ใน
ระดับมีคุณภาพมาก (×̅ = 4.40, S.D = 0.894) ความเหมาะสมของตัวอักษรอยู่ในระดับมีคุณภาพมาก (×̅ =
4.20, S.D = 0.837) ความเหมาะสมของสีตัวอักษร อยู่ในระดับ มีคุณภาพมาก (×̅= 4.20, S.D = 0.837) ความ
เหมาะสมของเทคนิคการนำเสนอ (การออกแบบหน้าจอของ E-book การตกแต่ง)อยู่ในระดับมีคุณภาพมาก (×̅
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= 4.20, S.D = 0.837) และความเหมาะสมของเสียงประกอบ อยู่ในระดับมีคุณภาพมาก (×̅ = 4.00, S.D =
0.000) ตามลำดับ
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนค่าเฉลี่ย (×̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมและรายด้าน
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ระดับความพึง
×̅
S.D
พอใจ
1. ด้านเนื้อหา
4.29
0.711
มาก
2. ด้านเทคโนโลยี
4.36
0.691
มาก
3. ด้านเทคนิค
4.33
0.714
มาก
รวม
4.33
0.705
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ที่ใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง Spa
Knowledge อยู่ในระดับมาก (×̅ = 4.33, S.D = 0.705) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านเนื้อหา ด้าน
เทคโนโลยี และด้านเทคนิค อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนค่าเฉลี่ย (×̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหา
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ระดับความ
×̅
S.D
พึงพอใจ
1. ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหามีความสอดคล้องกับ
4.31
0.721
มาก
วัตถุประสงค์
1.2 เนื้อหาง่ายต่อความเข้าใจของผู้อ่าน
4.32
0.672
มาก
1.3 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
4.27
0.716
มาก
1.4 การเรียงลำดับเนื้อหา
4.26
0.714
มาก
1.5 ความน่าสนใจของเนื้อหา
4.27
0.726
มาก
1.6 ความเชื่อมโยงกันของเนื้อหา
4.29
0.716
มาก
รวม
4.29
0.711
มาก
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จากตารางที ่ 4 พบว่าความพึง พอใจของผู้ ท ี่ ใช้ง านหนัง สื อ อิเล็ ก ทรอนิ กส์ (E-book) เรื่อง Spa
Knowledge ด้านเนื้อหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (×̅ = 4.29, S.D = 0.711) เนื้อหาง่ายต่อความเข้าใจของ
ผู้อ่าน อยู่ในระดับมาก (×̅= 4.32, S.D = 0.672) เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก(×̅ =
4.31, S.D = 0.721) ความเชื่อมโยงกันของเนื้อหา อยู่ในระดับมาก (×̅ = 4.29, S.D = 0.716)ความน่าสนใจของ
เนื้อหา อยู่ในระดับมาก (×̅ = 4.27, S.D = 0.726) ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (×̅ = 4.27,
S.D = 0.716) และการเรียงลำดับเนื้อหา อยู่ในระดับมาก (×̅ = 4.26, S.D = 0.714) ตามลำดับ
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนค่าเฉลี่ย (×̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึงพอใจ
ด้านเทคโนโลยี
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ระดับความพึง
×̅
S.D
พอใจ
2. ด้านเทคโนโลยี
2.1 ความทันสมัยของ E-book
4.36
0.687
มาก
2.2 ความง่ายต่อการเข้าถึง
4.43
0.656
มาก
2.3 ความสะดวก รวดเร็วของ E-book
4.40
0.697
มาก
2.4 ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล
4.27
0.700
มาก
2.5 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มี
4.34
0.715
มาก
ความ
สะดวกในการอ่านมากกว่าหนังสือ
ธรรมดา
รวม
4.36
0.691
มาก
จากตารางที่ 5 พบว่ า ความพึ ง พอใจของผู ้ ท ี่ ใ ช้ ง านหนัง สือ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) เรื ่ อ ง Spa
Knowledge ด้านเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (×̅ = 4.36, S.D = 0.691) ความง่ายต่อการเข้าถึง อยู่
ในระดับมาก (×̅ = 4.43, S.D = 0.656) ความสะดวก รวดเร็วของ E-bookอยู่ในระดับมาก(×̅ = 4.40, S.D =
0.697) ความทันสมัยของ E-book อยู่ในระดับมาก (×̅ = 4.36, S.D = 0.687) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
มีความสะดวกในการอ่านมากกว่าหนังสือธรรมดา อยู่ในระดับมาก(×̅ = 4.34, S.D = 0.715) และประหยัดเวลา
ในการค้นหาข้อมูล อยู่ในระดับมาก (×̅ = 4.27, S.D = 0.700) ตามลำดับ
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ตารางที่ 6 แสดงจำนวนค่าเฉลี่ย (×̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึงพอใจ\
ด้านเทคนิค
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ระดับความพึง
S.D
×̅
พอใจ
3. ด้านเทคนิค
3.1 ตัวอักษรที่ใช้อ่านง่ายและชัดเจน
4.29 0.736
มาก
3.2 ภาพที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสม
4.43 0.653
มาก
3.3 การจัดวางข้อความและตัวอักษรในแต่ละหน้า
4.33 0.718
มาก
เหมาะสม
3.4 สีสัน และการตกแต่งของ E-book
4.27 0.763
มาก
3.5 เสียงประกอบของ E-book ชัดเจนและ
4.34 0.701
มาก
เหมาะสม
รวม
4.33 0.714
มาก
จากตารางที ่ 6 พบว่าความพึง พอใจของผู้ ที ่ใ ช้ งานหนัง สื อ อิเล็ กทรอนิก ส์ (E-book) เรื่อง Spa
Knowledge ด้านเทคนิค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (×̅ = 4.33, S.D = 0.714) ภาพที่ใช้ประกอบมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก (×̅ = 4.43, S.D = 0.653) เสียงประกอบของ E-book ชัดเจนและเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมาก (×̅ = 4.34, S.D = 0.701) การจัดวางข้อความและตัวอักษรในแต่ละหน้าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(×̅ = 4.33, S.D = 0.718) ตัวอักษรที่ใช้อ่านง่ายและชัด เจนอยู่ในระดับมาก (×̅ = 4.29, S.D = 0.736) และสีสัน
และการตกแต่งของ E-bookอยู่ในระดับมาก (×̅ = 4.27, S.D = 0.763) ตามลำดับ
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จำนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.75 มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี จำนวน 177 คนคิดเป็นร้อยละ 44.25 และมี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25เมื่อศึกษาความพึงพอใจในด้านต่างๆ
ของผู้ที่ใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง Spa Knowledgeในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ความพึงพอใจ
โดยรวมของผู้ที่ใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง Spa Knowledge อยู่ในระดับมาก (×̅ =4.33, S.D
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= 0.705)และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก(×̅ = 4.36, S.D =
0.691) รองลงมาคือ ด้านเทคนิค อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก(×̅ = 4.33, S.D = 0.714)และด้านเนื้อหา อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก(×̅ = 4.29, S.D = 0.711)
5.2 อภิปรายผล
ผลการวิจัยการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง Spa Knowledge ผลการประเมินความ
พึงพอใจจากผู้ที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Spa Knowledge โดยด้านเนื้อหา ด้านเทคโนโลยี และด้านเทคนิคมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก พบว่า สอดคล้องกับ ไกรพ เจริญโสภา [1] ศึกษา เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชา การ
พิมพ์ดิจิตอล สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาการพิมพ์ดิจิตอลเพื่อหาคุณภาพบทเรี ยนออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหาและด้านการ
ผลิตสื่อ และการนําเสนอและเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิชาการพิมพ์ดิจิตอล แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนสําหรับผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
บทเรียนออนไลน์ของกลุ่มทดลองที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากค่าเฉลี่ย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ควรศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในเรื่องอื่นๆ หรือศึกษาเรื่องที่ใกล้เคียง
กับเรื่องสปา
5.3.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง Spa Knowledge เป็นเพียงการนำเสนอ
เนื้อหาและเทคนิคบางส่วนเท่านั้น ฉะนั้นสามารถปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( Ebook) ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
5.3.3 ควรมีการศึกษาพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อให้สามารถเผยแพร่ให้
ผู้คนที่สนใจได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
[1] ไกรพ เจริญโสภา. (2554). หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชา การพิมพ์ดิจิตอล
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (งานวิจัย, มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา).
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การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนสปา
เมอร์ลินบีชโดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
Media Development of Phuket Marriott Resort And spa Merlin
Beach Using QR code technology.

A017

รริสรา รัศมี 1 ชลธิชา คำสิงห์ 1 และธารารัตน์ เกลี้ยงรัตน์ 1
จรรจิรา ดาราชาติ 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรี
สอร์แอนสปาเมอร์ลินบีช โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 2) ศึกษาคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์ในการบอกข้อมูล
โปรโมชั่นกิจกรรมต่างๆในโรงแรม Phuket Marriott Resort and spa merlin beach และ 3) ศึกษาความพึง
พอใจของสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์แอนสปาเมอร์ลินบีช โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญการหาคุณภาพของสื่อ และลูกค้าภายในโรงแรมภูเก็ตแมริออทรี
สอร์ทแอนสปาเมอร์ลินบีช กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็น ลูกค้าภายในโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนสปา
เมอร์ลินบีช จำนวน 296 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยทำการศึกษาใน 3
ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านเนื้อหา ด้านการนำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 สถานที่ใน
การศึกษาข้อมูล ได้แก่ โรงแรม ภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนสปาเมอร์ลินบีช
ผลการวิจัย พบว่า ผลการหาคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์แอนสปา
เมอร์ลินบีช โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด โดยผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( μ = 4.68, σ =
0.42) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการใช้งานทั่วไปโดยภาพรวม อยู่ในระดับมีคุณภาพมากที่สุด ( μ =
4.80, σ = 0.27) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสารสนเทศโดยภาพรวม อยู่ในระดับมีความมีคุณภาพมาก( μ
= 4.80, σ = 0.30) ด้านการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม อยู่ในระดับมีความมีคุณภาพมาก ( μ = 4.44, σ =
0.26) ตามลำดับ และผลการประเมินความพึงพอของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรี
สอร์ทแอนสปาเมอร์ลินบีชโดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด โดยภาพรวม พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
(𝑥̅ =4.55,S.D.=0.42) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการนำเสนอโดยภาพรวม อยู่ในระดับมีความพึงพอใจ
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มากที ่ ส ุ ด (𝑥̅ =4.65,S.D.=0.52) ด้ า นเนื ้ อ หาโดยภาพรวม อยู ่ ใ นระดั บ มี ค วามพึ ง พอใจมากที ่ สุ ด
(𝑥̅ =4.52,S.D.=0.54)ด้านการออกแบบโดยภาพรวม อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก (𝑥̅ =4.47,S.D.=0.43)
ตามลำดับ
คำสำคัญ: สื่อประชาสัมพันธ์ ภูเก็ตแมริออทรีสอร์ท คิวอาร์โค้ด
Abstract
This research aims to 1 ) study and develop the public relations materials of Phuket
Marriott Treesor An Spa Merlin Beach using QR code technology, 2) study the quality of publicity
materials in informing promotional information on activities in Phuket Marriott Resort and spa
merlin beach, and 3) study the satisfaction of the public relations materials of Phuket Marriott
Tree Hotel an Spamerlin Beach. Using QR code technology. The population used in the study
included media quality experts and clients within Phuket Marriott Resort Anspa Merlin Beach.
The samples in the research were customers within phuket marriott resort Anspa Merlin Beach.
296 people.The research instrument is a satisfaction questionnaire, conducted in three areas:
design, content, presentation, data analysis using statistics. The Standard Deviation Average has
a data collection period from July 2021 to January 2022.
The results showed that the results of the quality of the media releases of Phuket
Marriott Treesor Anspa Merlin Beach Hotel were found to be the quality of the media. Using
QR code technology by experts in the picture included at the highest level (μ = 4.68, σ = 0.42),
considering the overall generalization aspect of use, the overall generalization aspect is the
highest quality (μ = 4.80, σ = 0.27), the overall benefit of information systems is of very high
quality (μ = 4.80, σ = 0.30), Overall screen design is of high quality (μ = 4 . 4 4 , σ = 0 . 2 6 ) ,
respectively. And the results of the assessment of the general information materials of Phuket
Marriott Resort Anspa Merlin Beach using QR code technology overall showed the highest level
of satisfaction (𝑥̅ = 4 . 5 5 ,S.D.= 0 . 4 2 ) . When considering the field, the overall presentation
aspect was found to be the most satisfied level (𝑥̅ = 4.65,S.D.= 0.52). Overall content level is
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the most satisfied (𝑥̅ = 4.52,S.D.= 0.54), overall design level is very satisfied (𝑥̅ =4.47,S.D.=0.43),
respectively.
Keywords : Public Relations Media, Phuket Marriott Resort , QR Code
1. บทนำ
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีหลายอย่างมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีผู้คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ อย่าง แพร่หลาย รวมไปถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยล่าสุดที่เข้ามาเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคนเราในปัจจุบัน ไป
อย่างสิ้น เชิง นั้น คือ เทคโนโลยี QR code ที่ตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี มีการ
ตอบสนองที่รวดเร็ว มีความสะดวก ในปัจจุบันสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายอย่างจะมี QR code ติดอยู่ที่ซอง
สินค้าหรือภาชนะที่บรรจุสินค้า QR code นั้นสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น การแสดง URL ของเว็บไซต์
โดยที่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ URL ให้เสียเวลาเพียงแค่สแกน QR code ด้วยโทรศัพท์หรือเครื่องสแกนก็สามารถเข้า
ไปยัง link ที่ท่านต้องการได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลของสินค้าได้อัตโนมัติด้วย [1]
ในปัจจุบันในทางด้านการประชาสัมพันธ์การบริการให้ข้อมูลของ โรงแรม ภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอน
สปาเมอร์ลินบีช ยังคงมีการให้ข้อมูลกับลูกค้า ในด้านกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละวันของโรงแรม การส่งเสริม
การขายในด้านอาหารและเครื่องดื่มและเวลาเปิดปิดห้องอาหารของโรงแรม ข้อมู ลด้านการบริการรถรับส่งไป
หน้าหาดป่าตอง โดยการบอกผ่านพนักงานต้อนรับส่วนหน้าและผ่านแผ่นป้ายขนาดใหญ่ ข้อมูลดังกล่าวนี้มี
มากมายจึงส่งผลทำให้ลูกค้าเกิดการลืมและต้องเดินไปที่หน้า Font office บ่อยครั้งและเกิดการทำงานที่ยุ่งยาก
มากขึ้นเกิดการเสียเวลาและไม่สะดวกสบายกับลูกค้า
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์แอนสปา
เมอร์ลินบีช โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ให้เข้ามามีบทบาทในโรงแรม โดยจะทำให้สามารถบอกข้อมูลของใน
ด้านกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละวันของโรงแรม การส่งเสริมการขายในด้านอาหารและเครื่องดื่มและเวลาเปิด
ปิดห้องอาหารของโรงแรม ข้อมูลด้านการบริการรถรับส่งไปหน้าหาดป่าตองได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและ
ประหยัดเวลา โดยผ่านเทคโนโลยี QR code ในที่เดียว เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงกิจกรรมภายในโรงแรม
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ศึกษาและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์แอนสปาเมอร์ลินบีช โดยใช้
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
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2.2 ศึกษาคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์ในการบอกข้อมูลโปรโมชั่นกิจกรรมต่างๆในโรงแรม Phuket
Marriott Resort and spa merlin beach
2.3 ศึกษาความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์แอนสปาเมอร์ลินบีช
โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์แอนสปาเมอร์ลินบีช โดยใช้เทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ด ในการบอกข้อมูลโปรโมชั่นกิจกรรมต่างๆในโรงแรม Phuket Marriott Resort and spa merlin
beach เพื่อความสะดวกของลูกค้าที่เข้าพักเมื่อต้องการทราบกิจกรรมต่างๆภายในโรงแรม
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 การหาคุณภาพ
1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เลือกแบบเจาะจง
จำนวน 3 คน
3.2.2 การหาความพึงพอใจ
1) ประชากร ลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีส อร์แอนสปาเมอร์ลิน บีช
จำนวน 1,130 คน (ข้อมูลจากโรงโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์แอนสปาเมอร์ลินบีช, 2564)
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์แอนสปาเมอร์ลิน
บีช จำนวน 296 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการคำนวณจากสูตรทราบจำนวนประชากรของทาโร่ยามาเน่
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 แบบประเมินการหาคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์แอนสปา
เมอร์ลินบีช โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
3.3.2 แบบประเมินการหาความพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์
แอนสปาเมอร์ลินบีช โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพ ประกอบด้วย
1) ขั้นเตรียม ดำเนินการติดต่อประสานงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู -อาจารย์ และ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์แอนสปาเมอร์ลินบีช โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
เลือกแบบเจาะจง จำนวน 3 ท่าน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากร
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3) สรุปผลการประเมินคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์แอนสปา
เมอร์ลินบีช โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
3.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ ประกอบด้วย
1) ด้านการออกแบบ
2) ด้านเนื้อหา
3) ด้านนำเสนอ
โดยผู้วิจัยนำเก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเองให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 296 ชุด ได้กลับคืนมา
จำนวน 296 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมานำมา วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาใช้สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนสปา
เมอร์ลินบีชโดยผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด สรุปผลได้ดังนี้
4.1 ผลจากการศึกษาและพัฒนาคิวอาร์โค้ดสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไป
ในการพัฒนาของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนสปาเมอร์ลนิ บีช
โดยใช้เทคโนโลยี คิว อาร์โ ค้ด ใช้โ ปรแกรม Google Drive และ Word ในการพัฒ นาคิว อาร์โ ค้ด เพื ่ อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไป ของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนสปาเมอร์ลินบีช จะประกอบไปด้วย เมนู
ต่างๆ ดังนี้ เมนูหน้าแรกสำหรับเข้าสู่สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนสปา
เมอร์ลินบีช จะแสดงข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในโรงแรมแมริออทรีสอร์แอนสปาเมอร์ลินบีช ได้แก่
Promotion Food and Beverage, Resort Activities และ Shuttle bus service แต่ละเมนูจะมีข้อมูลสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในโรงแรมแมริออทรีสอร์แอนสปาเมอร์ลินบีช อยู่ภายด้านในครบถ้วน
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ภาพที่ 1 รูปคิวอาร์โค้ดและข้อมูลต่างๆภายในแฟ้ม Promotion Food and Beverage
4.2 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนส
ปาเมอร์ลินบีชโดยผ่ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ท
แอนสปาเมอร์ลินบีชโดยผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
μ
σ
ด้านการใช้งานทั่วไป
- ระบบงานที่พัฒนาง่ายต่อการใช้งาน
4.80
0.45
มากที่สุด
- ส่วนประกอบของมัลติมีเดียแสดงผลได้ถูกต้อง
4.60
0.55
มากที่สุด
- การเรียกใช้งานข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว
4.80
0.45
มากที่สุด
- การเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นทำงานมีความสะดวก
5.00
0.00
มากที่สุด
รวดเร็ว
รวม
4.80
0.27
มากที่สุด
ด้านการออกแบบหน้าจอ
- รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย
4.40
0.55
มาก
- ตัวอักษรที่ใช้ ขนาดมีความเหมาะสมอ่านได้ชัดเจน 4.20
0.45
มาก
- สีตัวอักษรมีความเหมาะสม
4.40
0.55
มาก
- การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม
4.40
0.55
มาก
- การจัดวางบนจอภาพมีความเหมาะสม
4.80
0.45
มากที่สุด
รวม
4.44
0.26
มาก
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ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสารสนเทศ
- เป็นทางเลือกในการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบใหม่
4.60
0.55
มากที่สุด
- เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 5.00
0.00
มากที่สุด
- เป็นการประยุกต์ใช้งานแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์
4.80
0.45
มากที่สุด
สื่อสารไร้
สายเพื่อการศึกษาค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
รวม
4.80
0.30
มากที่สุด
รวมทั้งหมด
4.68
0.42
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 ผลการหาคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์แอนสปาเมอร์
ลินบีช โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด โดยผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( μ = 4.68, σ = 0.42)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการใช้งานทั่วไปโดยภาพรวม อยู่ในระดับมีคุณภาพมากที่สุด (μ = 4.80, σ =
0.27) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสารสนเทศโดยภาพรวม อยู่ในระดับมีความมีคุณภาพมาก( μ = 4.80, σ
= 0.30) ด้านการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม อยู่ในระดับมีความมีคุณภาพมาก (μ = 4.44, σ = 0.26)
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ท
แอนสปาเมอร์ลินบีชโดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
ตารางที่ 2 พบว่า การประเมินความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริ
ออทรีสอร์ทแอนสปาเมอร์ลินบีชโดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
รายการประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
𝑥̅
ด้านการออกแบบ
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์สวยงาม น่าสนใจ
4.43
0.61
มาก
การใช้สัญลักษณ์ ภาพในการสื่อความหมาย
4.53
0.55
มากที่สุด
ขนาดตัวอักษรเหมาะสม
4.45
0.54
มาก
การใช้ภาษาสื่อความหมายได้ชัดเจน
4.48
0.58
มาก
รวม
4.47
0.43
มาก
ด้านเนื้อหา
ความทันสมัยของเนื้อหา
4.48
0.55
มาก
การจัดลำดับเนื้อหามีความเหมาะสม
4.53
0.54
มากที่สุด
ข้อความ ภาพ ที่ใช้ประกอบสื่อความหมายชัดเจน
4.52
0.53
มากที่สุด
173

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

การนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ
รวม
ด้านการนำเสนอ
การวางองค์ประกอบในแต่ละหน้ามีความเหมาะสม
มีภาพประกอบที่น่าสนใจและทำให้เข้าใจเนื้อหามาก
การแสดงผลมีความรวดเร็ว
ประหยัดเวลาและสะดวกในการหาข้อมูลกิจกรรม
ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน
รวม
รวมทั้งหมด

4.56
4.52

0.52
0.54

4.54
4.59
4.67
4.72
4.75
4.65

0.52
0.51
0.48
0.46
0.43
0.52
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
4.55
ที่สุด
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริ
ออทรีสอร์ทแอนสปาเมอร์ลินบีชโดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด โดยภาพรวม พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅ =4.55,S.D.=0.42) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการนำเสนอโดยภาพรวม อยู่ในระดับมีความ
พึ ง พอใจมากที ่ ส ุ ด (𝑥̅ =4.65,S.D.=0.52) ด้ า นเนื ้ อ หาโดยภาพรวม อยู ่ ใ นระดั บ มีค วามพึ ง พอใจมากที่สุ ด
(𝑥̅ =4.52,S.D.=0.54)ด้านการออกแบบโดยภาพรวม อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก (𝑥̅ =4.47,S.D.=0.43)
ตามลำดับ
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จาการศึกษาวิจัยการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนสปา
เมอร์ลินบีชโดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
1) ผลการประเมินด้านคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ด้านเนื้อหา 3 คน ด้านเทคโนโลยี 2
คนพบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีอายุ 35- 44 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานโรงแรม มี
ตำแหน่ง ระดับหัวหน้างาน ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของการพัฒนาใช้สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของ
โรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนสปาเมอร์ลินบีชโดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ด้านการใช้งานทั่วไปโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมีความมีคุณภาพมากที่สุด (μ = 4.80, σ = 0.27) ด้านการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม
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อยู่ในระดับมีความมีคุณภาพมาก (μ = 4.44, σ = 0.26) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสารสนเทศโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมีความมีคุณภาพมาก (μ = 4.80, σ = 0.30)
2) ผลการประเมินด้านความพึงพอใจ ลูกค้าภายในโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนสปา
เมอร์ลินบีชจำนวน 296 คน การประเมินผู้ใช้งานของการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม
ภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนสปาเมอร์ลินบีชโดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ด้านการออกแบบโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับ มีความพึงพอใจมาก (𝑥̅ =4.47,S.D.=0.43)ด้านเนื้อหาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด
(𝑥̅ =4.52,S.D.=0.54)ด้านการนำเสนอโดยภาพรวม อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (𝑥̅ =4.45,S.D.=0.25)
5.2 อภิปรายผล
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนสปาเมอร์ลินบีชโดยผ่าน
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ผู้จัดทำโครงการมีข้อค้นพบและประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายดังนี้
1) ด้านเนื้อหาของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนสปาเมอร์ลินบีช
โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ที่สร้างมาได้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง เนื้อหาไม่มีผิดพลาด รายละเอียด
รูปภาพ วิธีการใช้งานอ่านง่าย ไม่ยุ่งยาก รูปลักษณ์สวยงาม น่าสนใจ สะดวกต่อการใช้งานโดยสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบของนวัตกรรม ส.ท. เมธา สาครเย็น และ เสมียน กปศ.รร.ชท. (2561)
[4] กล่าวว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR CODE สำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานการพัฒนา
ระบบราชการ ของ รร.ชท.ใช้งานในการเป็นตัวสื่อกลางในการส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อลดข้อผิดพลาด
ดังกล่าวที่อาจจะส่งผลต่อผู้รับข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
2) ด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนสปาเมอร์ลิน
บีชโดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด มีการออกแบบที่รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน รูปแบบ รูปลักษณ์ที่น่าสนใจ
น่าดึงดูด ขนาดตัวอักษรเหมาะสม การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ สวยงาม น่าสนใจโดยสอดคล้องกับแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริก าร QR Code Paymentผ่าน Mobile Banking
ในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล ธีรวัตร อมรรตันกิจ (2561) [3] กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง
และความเชื่อมั่น การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และการส่งเสริมการตลาดการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ QR code payment ผ่าน Mobile banking แต่ความเชื่อมั่น ความเสี่ยง
ช่องทางการจัดจำหน่ายและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ QR code
payment ผ่าน Mobile banking
3) ด้านการนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ต แมริออทรีสอร์ทแอนสปาเมอร์ลิน
บีชโดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด มีการวางองค์ประกอบในแต่ละหน้ามีความเหมาะสมการแสดงผลมีความ
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รวดเร็ว ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ งานวิจัยของฐิตินี จิตรัตนมงคล
(2560) [2] ได้ ศ ึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ลของความคาดหวั ง ต่ อ คุ ณ ภาพการ ให้ บ ริ ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิกส์
คุณประโยชน์ และความง่ายในการใช้งาน ที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีในการ ชำระเงินผ่าน QR
Code ของผู้บริโภคใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ การยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีในการชำระเงินผ่าน QR Code
5.3 ข้อเสนอแนะในการนำผลของโครงการไปใช้ประโยชน์
จากผลการดำเนินการ เรื่องการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ท
แอนสปาเมอร์ลินบีชโดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ผู้จัดทำโครงการมีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
1) การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนสปาเมอร์ลินบีช โดย
ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ยังสามารถนำไปพัฒนาในด้านเนื้อหาและการออกแบบของคิวอาร์โค้ดให้มีข้อมูล ที่
มากขึ้น มีรายละเอียดมากขึ้น มีความสวยงามและทันสมัย และยังสามารถนำไปเปลี่ยนข้อมูลรายละเอียด
เนื้อหา ได้ตามที่ผู้สนใจจะศึกษาต่อได้
2) การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีสอร์ทแอนสปาเมอร์ลินบีช โดย
ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด สามารถใช้ประโยชน์ได้ต ามความต้องการของลูกค้าภายในโรงแรมภูเก็ตแมริออทรี
สอร์ทแอนสปาเมอร์ลินบีช เพื่อการนี้อาจมีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง และอาจมีการจด
ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อการค้าได้
5.4 ข้อเสนอแนะในการทำโครงการครั้งต่อไป
การสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมภูเก็ตแมริออทรีส อร์ท
แอนสปาเมอร์ลินบีชโดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด สามารถปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้มีความทันสมัย ข้อมูล
เนื้อหาด้านในละเอียดมากขึ้น หรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการทำ
โครงการครั้งต่อไปได้
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A018
การพัฒนานวัตกรรมแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
ห้องพักโรงแรมรามาด้าพลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต
ANIMATION INNOVATION DEVELOPMENT FOR INTRODUCTION OF ROOM AMENITIES AT
RAMADA PLAZA CHAO FAH PHUKET
ชุติพร จันทรมุณี 11, พรพิมล ดำริห์กุล 21
จรรจิรา ดาราชาติ2
¹ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
² อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อสร้างแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต 2)เพื่อหาคุณภาพของการใช้งานแอนิเมชันสำหรับแนะนำ
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้าภูเก็ต พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต และ 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า
พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 1) ผู้เชี่ยวชาญหาคุณภาพด้านแอนิเมชั่น จำนวน จำนวน
5 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และ 2) พนักงานแม่บ้านโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต จำนวน 30
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบทดสอบคุณภาพและแบบทดสอบความพึงพอใจผู้ใช้งานแอนิเมชันสำหรับ
แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย เดือนสิงหาคม
2564 – เดือนมกราคม 2565 วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบคุณภาพแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
ห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรม
รามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ : แอนิเมชัน ห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวก
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Abstract
This research aims 1 ) to create animations for introducing facilities in Ramada hotel
rooms. Plaza Chaofa Phuket 2) to find out the quality of animation applications for introducing
the facilities in ramada hotel rooms. Plaza Chaofa Phuket Plaza ChaoFa Phuket and 3) to study
the satisfaction of animated users for introducing ramada hotel room facilities. Plaza Chaofa
Phuket. Population used to store data1 ) 5 experts find the quality of animation by selecting
specifically and 2 ) 3 0 ramada plaza hotel maid staff, chaofa phuket, research instruments,
quality tests and animation user satisfaction tests for introducing facilities in Ramada hotel
rooms. Research period August 2021 – January 2022, the method used to analyze the data.
Use ready-made programs to analyze averages and standard deviations.
Research has shown that the results of an animated quality test for recommending
facilities in Ramada hotel rooms are not available. Plaza Chaofa Phuket found that experts
assessed the quality by the most inclusive image and the satisfaction of animated users for
introducing ramada hotel room facilities. Plaza Chaofa Phuket, as inclusive as much as possible.
Keywords : animation room facilities
1. บทนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีราคาลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดี ตเมื่อ
ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ได้ทำให้จำนวนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีเพิ่มขึ้นทุกวัน และได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จำเป็น ต่อการดำเนิน กิจ กรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้เทคโนโลยีเหล่านี้ยังถือว่าเป็นปัจจัย ที ่มี
ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการทำงานให้มีต้นทุนที่ต่ำลง ใช้เวลาในการทำงานที่ลดลง และได้สินค้า
หรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง การนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรจะทำให้บุคลากรทำงานกันได้ง่ายและสะดวกขึ้นแตกต่างจากการทำงานแบบเดิมที่ใช้
คนทำงานเป็นหลัก การที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรสามารถทำให้ลดอัตราการจ้างพนักงานได้มากขึ้น
เนื่องจากปัจจุบันเราต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 การลดต้นทุนในการจ้างพนักงานจึงถือเป็นเรื่อ งที่
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ แอนิเมชัน ถือเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เป็นการ
สร้างภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถกำหนดลักษณะท่าทาง เสียง และอื่นๆได้ตามที่ต้องการ แอนิเมชันจึงเป็นสิ่งที่
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ตอบโจทย์อย่างหนึ่งในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เพราะเทคโนโลยีชนิดนี้เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจและไม่
น่าเบื่อและสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานได้ไม่มากก็น้อย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดทำแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า
พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต ขึ้นมาเพื่อแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในห้องพักและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานใหม่ในแผนกแม่บ้านได้เรียนรู้และทราบถึงมาตรฐานตามที่โรงแรมได้กำหนดไว้ และ
ปฏิบัติงานได้ตรงกับมาตรฐานของโรงแรม
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า
พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต
2.2 เพื่อหาคุณภาพของแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า
พลาซ่า เจ้าฟ้าภูเก็ต
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
โรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 วิธีการสร้างแอนิเมชัน
พิมพ์คำว่า Animaker
ใน google แล้วกด
ค้นหาคำว่า Animaker

คลิกตรง Upload เพื่อ
นำรูปภาพที่ต้องการใช้
เข้ามาใส่แอนิเมชัน

คลิกตรง Create Your
Own เพื่อนำตัวละครที่
สร้างไว้ใส่ในแอนิเมชัน

กดเข้าไปตรงคำว่า
สร้างวิดีโอแรกของ
คุณ

คลิกตัวละครที่สร้าง
ขึ้นมา และลองใช้งาน

ใส่กิริยาท่าทาง
ตามที่ต้องการ

เลือกสร้างรูปแบบตามที่เราต้องการ
สามารถเลือกได้หลายรูปแบบทั้ง
แนวตั้ง แนวนอน แล้วกดเข้าไปตรง
รูปแบบตามที่เราต้องการได้เลย
เลือกตกแต่งตัวละคร
v
ตามแถบเครื่องมือ
ตามที่ต้องการ

กดเพิ่มข้อความที่
ช่องสี่เหลี่ยมสีแดง

เลือกแบบตัวละครได้
ตามความต้องการ

เลือกปรับขนาด สี ตัวอักษร
ได้ตามต้องการตามแถม
เครื่องมือในช่องสี่เหลี่ยม
กดปุ่ม Upload และนำไฟล์
เสียงที่ต้องการมาใส่ได้เลย

สร้างตัวละครขึ้นมาได้ตามที่
ต้องการ หรือสามารถเลือก
ตัวละครที่มีอยู่แล้วก็ได้

สร้างตัวละคร
ขึ้นมาใหม่

เลือกรูปภาพตัดแปะ
ที่แถบเครื่องมือ

กดบวกเพิ่มหน้าตรง
เครื่องหมายบวก
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3.1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

ผู้เชี่ยวชาญ

ประสิทธิภาพของนวัตกรรมแอนิเมชันสำหรับแนะนำ
สิ ่ ง อำนวยความสะดวกภายในห้ อ งพั ก โรงแรม
รามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต
-

ด้านเนื้อหา
ด้านคุณภาพ

พนักงานแผนกแม่บ้านโรงแรม
รามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต

แอนิเมชัน

ความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรมแอนิเมชันสำหรับแนะนำ
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า
พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต
-

ด้านการออกแบบ
ด้านเนื้อหา
ด้านเทคนิค
ด้านประโยชน์

3.2 ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
โรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต จำนวน 5 คน
3.2.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานแผนกแม่บ้านโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต
จำนวน 30 คน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 แบบประเมินคุณภาพของนวัตกรรมแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
ห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต
3.3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรมแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1 ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานนวัตกรรมแอนิเมชันสำหรับแนะนำ
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต ซึ่งได้จากการสำรวจโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผ่านการทดสอบและปรับปรุงแล้วในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.2 การเก็ บ รวบรวมแบบสอบถาม ผู ้ ว ิ จ ั ย เก็ บ รวบรวมแบบสอบถามด้ ว ยตนเองโดยการส่ ง
แบบสอบถามให้กับพนักงานแผนกแม่บ้านโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต จำนวน 30 คน
3.4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ส่งกลับมาทุกชุด แล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมด
มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติดังต่อไปนี้
3.5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
3.5.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
3.5.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )
4. ผลการวิจัย
การวิจัยการพัฒนาแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า
เจ้าฟ้า ภูเก็ต ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้สรุปผลการดำเนินงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปรผลวิจัยตามลำดับ
ดังนี้
4.1 แอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า
ภูเก็ต

ภาพที่ 1 คิวอาร์โค้ดแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
โรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต
4.2 ผลการหาคุณภาพของแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรม
รามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญจำแนกตามเพศ
ลำดับที่
เพศ
จำนวน
ร้อยละ
1
ชาย
1
20.00
2
หญิง
4
80.00
รวม
5
100.00
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำแนกตามเพศส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รวมร้อยละร้อย
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของนวัตกรรมแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
ห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต
ระดับความ
ข้อที่
รายการประเมิน
µ
σ
คิดเห็น
ด้านเนื้อหา
1
เนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4.40
0.55
มาก
2
เนื้อหาของแอนิเมชันมีความถูกต้อง
4.40
0.55
มาก
3
ความเหมาะสมในการจัดเรียงลำดับเนื้อหา
4.80
0.45
มากที่สุด
4
ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา
4.40
0.55
มาก
5
ขนาดของตัวอักษรสามารถมองเห็นได้ชัด
4.60
0.55
มากที่สุด
6
ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
4.40
0.55
มาก
7
ภาพประกอบสื่อสารความหมายได้ตรงกับเนื้อหา
4.60
0.55
มากที่สุด
รวม
4.51
0.53
มากที่สุด
ระดับความ
ข้อที่
ด้านคุณภาพสื่อ
µ
σ
คิดเห็น
1
ความเหมาะสมของการใช้ภาพพื้นหลัง
4.40 0.55
มาก
2
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
4.80 0.45
มากที่สุด
3
ความเหมาะสมของเสียงประกอบ
4.80 0.45
มากที่สุด
4
การออกแบบของชิ้นงานมีความน่าสนใจ
4.60 0.55
มากที่สุด
5
เสียงของชิ้นงาน มีความชัดเจน
4.60 0.55
มากที่สุด
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6
7
8

ความเหมาะสมของภาพประกอบภายในชิ้นงาน
4.60 0.55
มากที่สุด
ความเหมาะสมของระยะเวลา
4.60 0.55
มากที่สุด
องค์ประกอบโดยรวมของชิ้นงานมีความเหมาะสม
4.40 0.55
มาก
รวม
4.60 0.52
มากที่สุด
รวมทั้งหมด
4.56 0.29
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่าคุณภาพของนวัตกรรมแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
ห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่ามีความคิดเห็น จากผู้เชี่ย วชาญอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.56 , σ = 0.29) ด้านเนื้อหามีใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.51 , σ = 0.53) ด้านคุณภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.60
, σ = 0.52)
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรมแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
ห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามเพศ
ลำดับที่
เพศ
จำนวน
ร้อยละ
1
ชาย
9
30.00
2
หญิง
21
70.00
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70
รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รวม 30 คน
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรมแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต
ข้อที่

1
2

รายการ
ด้านการออกแบบ
การใช้สีในการออกแบบมีความเหมาะสม
ฉากประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา

µ

σ

ระดับความพึง
พอใจ

4.57
4.53

0.68
0.68

มากที่สุด
มากที่สุด
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3
4

1
2
3
4

1
2

ความกลมกลืนขององค์ประกอบ
ความเหมาะสมโดยรวมของแอนิเมชัน
รวม
ด้านเนื้อหา
ความเหมาะสมในการจัดทำลำดับเนื้อหา
เนื้อหาของแอนิเมชันเข้าใจได้ง่าย
ระยะเวลาของสื่อแอนิเมชันมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา
ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
รวม
ด้านเทคนิค
ความคมชัดของภาพสื่อ
เสียงประกอบของแอนิเมชันมีความเหมาะสม
รวม

4.4
4.37
4.47

0.77
0.67
0.57

มาก
มาก
มาก

4.53
4.57
4.63

0.57
0.57
0.62

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.53
4.57

0.57
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด

4.7
4.67
4.68

0.54
0.55
0.48

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านประโยชน์
1 จากการชมแอนิเมชันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
4.73 0.52
มากที่สุด
2 ได้รับความรู้จากการชมแอนิเมชัน
4.63 0.67
มากที่สุด
รวม
4.68 0.56
มากที่สุด
ผลรวมทั้งหมด
4.57 0.62
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 พบว่าพบว่าระดับความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรมแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวย
ความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด (µ =4.57 , σ = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเทคนิคอยู่ในระดับมากที่สุด
(µ = 4.68 , σ = 0.48) ด้านประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.68 , σ = 0.56) ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ
มากที่สุด (µ = 4.57 , σ = 0.46) และด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก (µ = 4.47 , σ = 0.57) ตามลำดับ
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5. การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
ห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต
มีประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบถามคือ พนักงานแผนกแม่บ้านโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า
ภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค ด้านประโยชน์ ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับเกณฑ์มากที่สุด ซึ่งสามารถอภิปรายในแต่ละด้านดังนี้
ด้า นการออกแบบ ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรม
แอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้าพลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เรียงลำดับได้แก่ การใช้สีในการออกแบบมีความเหมาะสม ฉากประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาความ
กลมกลืนขององค์ประกอบ ความเหมาะสมโดยรวมของแอนิเมชัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [4] พจน์ศิรินทร์
ลิมปินันทน์ (2556 : 47- 49) ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อเพิ่มศักยภาพการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ผลจากการศึกษาพบว่าการ์ตูนแอนิเมชันเป็นรูปแบบสื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพเหมาะสม
สำหรับ เสริมสร้างคุณธรรมจริย ธรรม ผลการประเมินคุณภาพสื่อการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ด้านการออกแบบตัวละครและฉากได้รับการประเมิน
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านแอนิเมชันได้รับการประเมินเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านเนื้อหา ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรมแอนิเมชัน
สำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เรียงลำดับได้แก่ ความเหมาะสมในการจัดทำลำดับเนื้อหา เนื้อหาของแอนิเมชันเข้าใจได้ ง่าย
ระยะเวลาของสื่อแอนิเมชันมีความเหมาะสมกับเนื้อหาความสมบูรณ์ของเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
[3] นายณัฐชานนท์ หอมศรี และ นายอดิศักดิ์ สุขสำราญ (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การ์ตูน Animation วัยรุ่น
กับยาเสพติด ผลจากการศึกษาพบว่า จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการรับชม animation เรื่อง วัยรุ่นกับยาเสพติด ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้ค่าเฉลี่ย 4.86 (S.D = 0.07) เมื่อแยกเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับจากข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากไปหา น้อย
3 ลำดับแรก 1 ด้านประโยชน์ เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ได้ค่าเฉลี่ย 4.90 (S.D =
0.31) เสริมสร้างความเข้าใจถึงอันตรายของสารเสพติด ได้ค่าเฉลี่ย 4.90 (S.D = 0.31) ลำดับที่ 2 ด้านประโยชน์
ช่วยให้ประยุกต์ใช้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้ค่าเฉลี่ย 4.85 (S.D = 0.37) สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 4.85 (S.D
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= 0.37) ลำดับที่ 3 ด้านเนื้อหา ความถูกต้องครบถ้วนของ ข้อมูลได้ค่าเฉลี่ย 4.80 (S.D = 0.41) เนื้อหามีความ
ถูกต้องแม่นยำ ได้ค่าเฉลี่ย 4.80 (S.D = 0.41)
ด้านเทคนิค ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรมแอนิเมชัน
สำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เรียงลำดับได้แก่ ความคมชัดของภาพสื่อ เสียงประกอบของแอนิ เมชันมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ [1] เจนจิรา โคตรสินธุ์ และ นฤมล อินทิรักษ์ (2558) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทง ผลจากการศึกษาพบว่า การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทงนั้นมี
เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และจากการนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินคุณภาพของการ์ตูนพบว่า ภาพรวมของการ์ตูน เรื่อง ลอยกระทง อยู่ในระดับดีมาก (X =3.91, S.D. = 0.56)
ด้านประโยชน์ ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรมแอนิเมชัน
สำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เรียงลำดับได้แก่ จากการชมแอนิเมชันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ได้รับความรู้จากการชมแอนิเมชัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [5] สันติภาพ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2
มิติ เรื่องสายเกิน ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “สายเกิน” มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄=4.48,S.D.=0.69) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่คุณภาพอยู่ใน
ระดับมากที่สุดมี 5 ข้อดังนี้ 1) ความเหมาะสมและความสวยงามของฉาก (x̄ = 4.68, S.D. 32 =0.58) 2)ตัว
ละครมีความสวยงามและเหมาะสม (x̄ = 4.63, S.D. =0.68) 3)ความน่าสนใจของ เนื้อหา (x̄ = 4.53, S.D.
=0.70) 4)การเคลื่อนไหวของตัวละคร (x̄ = 4.53, S.D. =0.70) 5)
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะ
6.1.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสร้างแอนิเมชันในเรื่องอื่นๆให้มากขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาดของแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมรามาด้าพลาซ่า เจ้าฟ้า
ภูเก็ต
6.1.2 ควรมีการพัฒนาแอนิเมชันสำหรับแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรม
รามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต เพื่อให้น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการรับชม
6.1.3 ควรพากษ์เสียงให้น่าฟังมากขึ้น เช่น ใช้เอฟเฟกต์ของเสียงให้เป็นเสียงของการ์ตูนและ
ควรเว้นจังหวะการพูดให้ถูกต้อง
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A019
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อแนะนำแผนผังโรงแรมบัญดาราวิลล่าภูเก็ต
Application of QR code technology to introduce schematics Bandara Villas Phuket
ราเมศร์ เหมิทร์ 11 นนทนีย์ เจนไพร 21 และชนิดา ปลูกไม้ดี 31
จรรจิรา ดาราชาติ 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อแนะนำแผนผัง โรงแรมบัญดารา วิล ล่าภูเก็ตมีวัตถุประสงค์
1)เพื่อศึกษาและพัฒนา QR code เพื่อแนะนำแผนผังของโรงแรมบัญดารา วิลล่าภูเก็ต 2)เพื่อหาคุณภาพของ
การใช้ QR code เพื่อแนะนำแผนผังของโรงแรม บัญดาราวิลล่า ภูเก็ต และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
QR code เพื่อแนะนำแผนผังของโรงแรม บัญดารา วิลล่าภูเก็ต โดยเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ และ
กลุ่มตัวอย่าง คือ แขกที่เข้าพักโรงแรม บัญดารา วิลล่า ภูเก็ต จำนวน 92 คน ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย
เดือนมิถุนายน 2564 – เดือนมกราคม 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถานที่ในการศึกษา โรงแรม บัญดารา วิล
ล่า ภูเก็ต
ผลการหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้านการใช้งาน โดยรวม อยู่ในระดับ มาก ( µ=4.36, σ
=0.18) ด้านการประมวลผลข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( µ=4.20, σ =0.00) ด้านการออกแบบสื่อสารให้
ข้อมูล อยู่ในระดับมาก( µ=4.30, σ =0.23)
ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อแนะนำแผนผัง โรงแรมบัญดารา
วิลล่าภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.57,S.D.= 0.06) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ า
ความพึงพอใจ ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.54,S.D.= 0.01) ด้านการประมวลผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.61 S.D.= 0.03) และด้านการออกแบบสื่อสารการประมวลผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.57 S.D.= 0.13)
คำสำคัญ: แผนผัง โรงแรมบัญดารา คิวอาร์โค้ด
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Abstract
Application of QR code technology to introduce schematics Bandara Villas Phuket
Objectives 1) To study and develop the QR code to introduce the layout of the Bandara Villas
Phuket 2) To study the quality of using QR code to introduce the layout of the hotel. Bandara
Villas Phuket and 3) to study user satisfaction. QR code to recommend a floor plan of Bandara
Villas Phuket, collecting data from experts to find innovative quality. The sample consisted of
120 guests staying at Bandara Villas Phuket. Research period 21 June 2021 – 17 January 2022.
The instrument used in the study was a satisfaction questionnaire using QR code technology
to suggest a map. Bandara Villas Phuket
The results of quality findings from experts found that the overall usage aspect was at
a high level (µ=4.36, σ=0.18). Overall, it was at a high level ( µ=4.20, σ =0.00). It was at a high
level ( µ=4.30, σ =0.23).
The study found that the satisfaction of using QR code technology to suggest maps
Bandara Villas Phuket overall was at the highest level with average ( 𝑥̅ =4.57,S.D.= 0.06) At a
high level ( 𝑥̅ =4.54,S.D.= 0.01) on the data processing side. The mean was at the highest level
(𝑥̅ = 4.61 S.D.= 0.03) and communication design, data processing. The mean was at the highest
level (𝑥̅ = 4.57 S.D.= 0.13)
Keywords: Map, Bandara Hotel, QR code
1.บทนำ
ในปัจจุบัน QR code สามารถเข้ามามีบทบาทในโรงแรมได้ เช่น ใช้ QR code สแกนเมนูอาหารและ
สถานที่ต่างๆภายในโรงแรม มีการใช้งานอย่างมาก มีการระบุข้อมูลการค้นหามีความทันสมัย มากขึ้น โดยจะทำ
ให้สามารถบอกข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และสามารถระบุข้อมูลทั้งหมด โดยใช้ เทคโนโลยี QR code เพื่อที่จะได้
มีความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจเช็คข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ในโรงแรม บัญดารา วิลล่า ภูเก็ตใน
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาพื้นที่ภายในโรงแรมให้ทันสมัยขึ้นแต่เนื่องด้วยพื้นที่ที่ตั้งโรงแรมเป็นเขาไล่ลงมาถึงหน้า
หาดทำให้บันไดอาจจะซับซ้อนเลยทำให้แขกที่เข้าพักหลงทางกันบ่อยครั้งเราจึงนำ QR code มาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่แขกผู้เข้าพักด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาให้มีข้อมูลโดยจะใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า QR
code เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆภายในโรงแรมโดยที่เราทำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code มา
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ใช้ในโรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต โดยการสแกน QR code แนะนำแผนผังโรงแรม โดยปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
โรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต คือ แขกหลงทาง เพราะโรงแรมเป็นวิลล่าที่เลียบหน้าเขาลงไปถึงหน้าหาดทำให้
บันได หรือ ทางเดินอาจจะซับซ้อนและทำให้แขกเกิดหลงทางขึ้นได้โดยวิธีการแก้ปัญหาคือ การใส่ข้อมูลแนะนำ
แผนผังของโรงแรมและทำจุดสแกน QR code ไว้ตามทางเพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกค้าอยู่ตรงจุดไหนของโรงแรม
แล้วทางไหนไปยังที่ที่ลูกค้าต้องการไปเพื่อลดปัญหาแขกหลงทาง,หาทางกลับ lobby ไม่ได้นั้นเอง
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและออกแบบเทคโนโลยี QR code สำหรับแนะนำแผนผังของโรงแรมบัญดารา วิลล่า
ภูเก็ต
2.2 เพื่อหาคุณภาพของการใช้ QR code เพื่อแนะนำแผนผังของโรงแรม บัญดารา วิลล่าภูเก็ต
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ QR code เพื่อแนะนำแผนผังของโรงแรม บัญดารา วิลล่าภูเก็ต
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การศึกษาและออกแบบเทคโนโลยี QR code สำหรับแนะนำแผนผังของโรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต
ดาวน์โหลดโปรแกรม

Wondershare EdrawMax

คลิกสร้างเว็ปไซต์ Map โรงแรมบัญ
ดารา วิลล่า ภูเก็ต

คลิกสร้างแบบจำลองทางเดินไปยัง
สถานที่ต่างๆภายใน โรงแรม บัญ
ดารา วิลล่า ภูเก็ต

บันทึกแบบจำลองภายใน โรงแรม
บัญดาราวิลล่า ภูเก็ต

สร้างเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรม

ออกแบบโปสเตอร์ Floor จำนวน

Google Site

Vlillas และ สิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในโรงแรม บัญดาราวิลล่า ภูเก็ต
และบันทึกเป็น PNG

คลิกเผยแพร่ และ คัดลอกลิงค์ เว็ป
ไซต์ Map โรงแรม บัญดารา วิลล่า
ภูเก็ต

คลิกวางลิงค์ เว็ปไซต์ Map Badara

Vlillas Phuket และกดสร้าง QR
CODE

ออกแบบ ตัวสแกน QR CODE Map
โรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต

คลิกดาวน์โหลดและบันทึก ตัวสแกน QR CODE
Map โรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต คลิกเลือก
PNG
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของ เทคโนโลยี QR code เพื่อแนะนำแผนผังโรงแรมบัญ
ดารา วิลล่า ภูเก็ต
3.2.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แขกที่มาเข้าพักโรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต จำนวน
120 คน (ข้อมูลการจองห้องพักจากแผนกบริการส่วนหน้าโรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต ในช่วงเดือน มิถุนายน
2564 – มกราคม 2565)
3.2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แขกที่มาเข้าพักโรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต โดย
การกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง ของ Krejcie & Morgan ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 92 คน และทำการสุ่มโดยบังเอิญ
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 แบบสอบถามคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเทคโนโลยี QR code เพื่อ
แนะนำแผนผังโรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต
3.3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของการศึกษาการใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อแนะนำ
แผนผังโรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นด้านคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญและความพึงพอใจของผู้ใช้
เทคโนโลยี QR code แนะนำแผนผังโรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต ผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง เก็บรวมรวม
จำนวน 92 ชุด นำข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ โดยโปรแกรมสำเร็จรูป โดย
ใช้ค่า สถิติพื้ น ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
4. ผลการวิจัย
4.1 QR code เพื่อแนะนำแผนผังโรงแรมบัญดารา วิลล่า ภุเก็ต

ภาพที่ 1 QR code map bandara villas Phuket
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4.2 ผลการหาคุณภาพของการใช้งาน QR code เพื่อแนะนำแผนผังของโรงบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อแนะนำแผนผังของ
โรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต โดย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการใช้งาน
ด้านการใช้งาน
µ
การแปลผล
σ
1.ระบบง่ายต่อการใช้งาน
4.40
0.54
มาก
2.ส่วนประกอบของมัลติมีเดียแสดงผลได้อย่างถูกต้อง 4.40
0.54
มาก
3.ความเหมาะสมในการจัดเรียงลำดับ
4.20
0.83
มาก
4.การเรียกใช้งานข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว
4.40
0.54
มาก
5.การเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นทำงานมีความสะดวก
4.40
0.89
มาก
รวม
4.36
0.18
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการใช้งาน โดยรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.36 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 เมื่อจำแนกตามข้อ ข้อที่มากที่สุดคือ การเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้น
ทำงานมีความสะดวก (µ =4.40, σ =0.89) รองลงมา2.ส่วนประกอบของมัลติมีเดียแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
(µ=4.40,σ=0.54) รองลงมา1.ระบบง่ายต่อการใช้งาน( µ̅=4.40,σ=0.54)รองลงมา4.การเรียกใช้งานข้อมูลมี
ความสะดวกรวดเร็ว (µ=4.40, σ=0.54)รองลงมา3.ความเหมาะสมในการจัดเรียงลำดับ ( µ=4.20, σ =0.83)
ตามลำดับ
ตารางที่ 2 ผลการหาคุณภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อแนะนำแผนผังของโรงแรมบัญดารา
วิลล่า ภูเก็ต โดย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการประมวลผล
ด้านการ
ด้านการประมวลผล
µ
σ
ประมวลผล
1.การประมวลผลที่ถูกต้องและรวดเร็ว
4.20
0.84
มาก
2.การแสดงผลมีความถูกต้องและชัดเจน
4.20
0.84
มาก
3.ข้อความ รูปภาพ แสดงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
4.20
0.84
มาก
รวม
4.20
0.00
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการประมวลผลข้อมูล โดยรวม อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 เมื่อจำแนกตามข้อ ข้อที่มากที่สุดคือ 1.การ
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ประมวลผลที ่ ถ ู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว (µ=4.20,σ=0.84)รองลงมา 2.การแสดงผลมี ค วามถู ก ต้ อ งและชั ด เจน
(µ=4.20,σ=0.84)รองลงมา3.ข้อความ รูปภาพ แสดงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน(µ=4.20,σ=0.84)ตามลำดับ
ตารางที่ 3 ผลการหาคุณภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อแนะนำแผนผังของโรงแรมบัญดารา
วิลล่า ภูเก็ต โดย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบสื่อสารและประมวลผลข้อมูล
การแปล
ด้านการออกแบบสื่อสารการประมวลผลข้อมูล
µ
σ
ผล
1.ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง
4.60
0.55
มาก
2.ความเหมาะสมขององค์ประกอบในหน้าจอ
4.40
0.55
มาก
3.ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
4.40
0.55
มาก
4.ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
4.00
0.00
มาก
5.ภาพประกอบสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
4.00
0.00
มาก
6.ความชัดเจนของจุดที่ตั้งสำคัญต่างๆ
4.40
0.55
มาก
รวม
4.30
0.23
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการประมวลผลข้อมูล โดยรวม อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 เมื่อจำแนกตามข้อ ข้อที่มากที่สุดคือ1.ความ
เหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง ( µ=4.60,σ=0.55) รองลงมา 2.ความเหมาะสมขององค์ประกอบในหน้าจอ( µ
=4.40,σ=0.55) รองลงมา 3.ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร( µ=4.40,σ.=0.55) รองลงมา 6.ความชัดเจน
ของจุ ด ที ่ ต ั ้ ง สำคั ญ ต่ า งๆ(µ=4.40,σ=0.55) รองลงมา5.ภาพประกอบสามารถมองเห็ น ได้ ช ั ด เจน (
µ=4.00,σ=0.00) รองลงมา 4.ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา( µ=4.00,σ=0.00) ตามลำดับ
4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code แนะนำแผนผังของ
โรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต่อ เทคโนโลยี QR code
แนะนำแผนผังของโรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต
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ข้อที่

รายการ

𝑥̅

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

ด้านการใช้งาน
1 สะดวกรวดเร็วของQR codeในการใช้งาน
4.68
0.48
มากที่สุด
2 ความสมบูรณ์ของรูปแบบแผนผัง
4.43
0.49
มากที่สุด
3 สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
4.55
0.49
มาก
4 การบอกเส้นทางให้มีความเข้าใจง่าย
4.48
0.50
มาก
รวม
4.54
0.01
มาก
ด้านการประมวลผล
1 การแสดงผลมีความถูกต้องชัดเจน
4.59
0.51
มากที่สุด
2 QR codeเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ง่าย
4.66
0.46
มากที่สุด
3 เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการบริการ
4.59
0.46
มากที่สุด
ข้อมูล
รวม
4.61
0.03
มากที่สุด
ด้านการออกแบบสื่อสารการประมวลผลข้อมูล
1 ข้อมูล ตัวอักษร ภาพ อ่านได้ชัดเจน
4.59
0.50
มาก
2 สื่อสารให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
4.55
0.51
มากที่สุด
3 ภาพประกอบมีความเข้าใจง่าย
4.59
0.73
มากที่สุด
รวม
4.57
0.13
มากที่สุด
ผลรวมทั้งหมด
4.57
0.06
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความพึงพอใจของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อแนะนำแผนผัง
โรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.54 S.D.= 0.01)
ด้านการประมวลผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.61 S.D.= 0.03) และด้านการออกแบบสื่อสารการ
ประมวลผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.57 S.D.= 0.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การออกแบบสื่อสารการประมวลผลข้อมูลเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดคือ การสื่อสารข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (𝑥̅ = 4.55 S.D. = 0.51) และ ภาพประกอบมีความเข้าใจง่าย (𝑥̅ =
4.59 S.D.= 0.73) ตามลำดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ข้อมูล ตัวอักษร ภาพ อ่านได้ชัดเจน (𝑥̅ = 4.59
S.D.= 0.50)
195

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลวิจัย
การวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อแนะนำแผนผัง โรงแรมบัญดารา วิลล่าภูเก็ต ซึ่ง
ทางขณะผู้วิจัยได้สรุปผลการดำเนินงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลวิจัยตามลำดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อแนะนำแผนผัง โรงแรมบัญ
ดารา วิลล่าภูเก็ตพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการใช้งานทั่วไปของอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.18 เมื่อจำแนกตามข้อ ข้อที่มากที่สุดคือ5.การเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นทำงานมีความสะดวก µ =4.40, σ
=0.89) รองลงมา2.ส่วนประกอบของมัลติมีเดียแสดงผลได้อย่างถูกต้อง(µ=4.40,σ=0.54) รองลงมา1.ระบบ
ง่ายต่อการใช้งาน( µ̅=4.40,σ=0.54)รองลงมา4.การเรียกใช้งานข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็วµ=4.40, σ=0.54)
รองลงมา3.ความเหมาะสมในการจัดเรียงลำดับ( µ=4.20, σ =0.83)
ด้านการประมวลผลข้อมู ลในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.00 เมื่อจำแนกตามข้อ ข้อที่มากที่สุดคือ 1.การประมวลผลที่ถูกต้องและรวดเร็ว (µ=4.20,σ=0.84)รองลงมา
2.การแสดงผลมีความถูกต้องและชัดเจน(µ=4.20,σ=0.84)รองลงมา3.ข้อความ รูปภาพ แสดงได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน(µ=4.20,σ=0.84)
ด้านการออกแบบสื่อสารให้ข้อมูล อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.23 เมื่อจำแนกตามข้อ ข้อที่มากที่สุดคือ1.ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง ( µ=4.60,σ=0.55)
รองลงมา 2.ความเหมาะสมขององค์ประกอบในหน้าจอ( µ =4.40,σ=0.55) รองลงมา 3.ความเหมาะสมของ
รูป แบบตัว อักษร( µ=4.40,σ.=0.55) รองลงมา 6.ความชัดเจนของจุดที ่ตั้ งสำคัญต่างๆ(µ=4.40,σ=0.55)
รองลงมา5.ภาพประกอบสามารถมองเห็นได้ชัดเจน( µ=4.00,σ=0.00) รองลงมา 4.ภาพประกอบสอดคล้องกับ
เนื้อหา( µ=4.00,σ=0.00)
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อแนะนำแผนผั ง
โรงแรมบัญดารา วิลล่าภูเก็ต โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการใช้
งาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.54 S.D.= 0.01) ด้านการประมวลผลความพึงพอใจอยู่ในระดั บ
มากที่สุด ที่สุด (𝑥̅ = 4.61 S.D.= 0.03) ด้านการออกแบบสื่อสารการประมวลผลข้อมูล ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.57 S.D.= 0.13)
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5.2 การอภิปรายผลวิจัย
ด้านการออกแบบสื่อสารการประมวลผลข้อมูล พบว่าภาพประกอบและข้อมูลสื่อสารมีความเข้าใจง่าย
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 พบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัชราภรณ์ หงส์สิบสอง และ ศิ
รินทรา ก้ออิสละ [2] เรื่อง การใช้เทคโนโลยี QR-code เพื่อประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามือโบราณ
พาดีผ้าทอ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ค้นพบว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีที่มีบทบาทในชีวิตประจำวัน
และเป็นอุปกรณ์เสมือนปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตได้แก่โทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ตโฟน เนื่องจากเป็นสื่อกลาง
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงที ได้รับข้อมูล ปริมาณที่มากแล้ว ทั้งนี้ยังมีเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ เรียกว่าเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
ด้านการประมวลผล พบว่า เป็นระบบอำนวยความสะดวกที่เข้าถึงง่ายและมีความถูกต้องชัดเจนตามที่
ต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 พบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ และ
กชกร พระพรตระการ [1] เรื่อง ความหลากหลายของคิวอาร์โค้ด ค้นพบว่า ปัจจุบันนักวิจัยยังคงทำการวิจัย
เกี่ย วกับ QR Code อย่างต่อเนื่อง โดยการนำเอาเทคโนโลยีด้านต่างๆเช่น อัล กอริทึม (Algorithm) การ
ประมวลผลภาพ การสื่อสาร การพิมพ์ และปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้นเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒ นา เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของ QR Code ให้มากยิ่งขึ้น
ด้านการใช้บริการ พบว่า มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและมีความสมบูรณ์ของแผนผังแนะนำ
โรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต บอกเส้นทางให้เข้าใจง่ายตามที่ต้องการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.54 พบว่า
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เมธา สาครเย็น [3] เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี OR CODE สำหรับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและงานการพัฒนาระบบราชการ ของ รร.ชท. ค้นพบว่า ในปัจจุบันมีการส่งต่อข้อมูล
ให้ผู้รับสามารถทำได้หลากหลายวิธี จากกระดาษหรือจะเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในด้าน
ของเจ้าหน้าที่ผู้ส่งข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานการพัฒนาระบบราชการดังนั้น การนำ
เทคโนโลยี qr code มาใช้งานในการเป็นตัวสื่อกลางในการส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อลดข้อผิดพลาดดังกล่าวง
ที่อาจจะส่งผลต่อผู้รับข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
ผลจากการประเมินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อแนะนำแผนผังของโรงแรม บัญดารา วิลล่า
ภูเก็ต พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัย ของ วนัชพร ไกรราช [4] สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code
เป็นสื่อนำเสนอข้อมูลได้ ทั้งตัวอักษร ตัวเลข ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วต่อ
การใช้งาน
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.ควรศึกษาเกี่ยวกับวิธีสร้างแผนผังให้มากขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี QR code เพื่อแนะนำแผนผังโรงแรมบัญดารา วิลล่า ภูเก็ต
2.ความมีการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อแนะนำแผนผังโรงแรมบัญดารา วิลล่า
ภูเก็ต เพื่อให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
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ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรหมเทพแฮนด์เมด
A020
ตำบลราไวย์จังหวัดภูเก็ตโดยมอบเป็นของระลึกให้ลูกค้าที่มาเข้าพักโรงแรม
JW Marriott Phuket Resort & Spa
Satisfaction with products in the Handmade Promthep Community Enterprises Group,
Rawai Phuket Province by giving as a souvenir to customers at
JW Marriott Phuket Resort & Spa
กัลยรัตน์ รอบรู้1 พาขวัญ แดงมณี1 และอังศิวณี ชำนาญ1
จรรจิรา ดาราชาติ 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พรหมเทพแฮนด์เมด ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ตโดยมอบเป็นของระลึกให้ลูกค้าที่มาเข้าพักโรงแรม JW Marriott
Phuket Resort & spa การเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักในโรงแรม JW
Marriott Phuket Resort & Spa จำนวน 222 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ
และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (×̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ตั้งแต่ กรกฎาคม 2564 - มกราคม 2565 สถานที่ในการศึกษาข้อมูล โรงแรม JW Marriott Phuket Resort &
Spa
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า 1) ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย = 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ด้านบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย =
4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด 3) ด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ย = 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด และ 4) ด้านการส่งเสริม
การตลาดมีค่าเฉลี่ย = 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านเนื้อหาควรเลือกสรรสินค้า
ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย มีความแปลกใหม่ สินค้ามีความงามน่าสนใจมาจำหน่าย
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจ แฮนด์เมด
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Abstract
This research aims to study product satisfaction in the Handmade Promthep Community
Enterprises Group, Rawai Sub-district, Phuket Province, by giving as a souvenir to customers
staying at JW Marriott Phuket Resort & collecting Data collection period from July 2021 - January
2022, places to study data, JW Marriott Phuket Resort & Spa
The results showed that respondents had the highest overall satisfaction. When
considered individually, it was found that 1) Product aspect had an average = 4.60 at the highest
level 2) Packaging had an average = 4.58 at the highest level 3) Feelings had an average = 4.61
at the highest level and 4) In terms of marketing promotion, average = 4.63 is the highest level.
Content comments and suggestions should be carefully selected for quality products.
diversified have a novelty Interesting beauty products are available for sale.
Keywords: Products, Enterprises, Handmade
1. บทนำ
ในปัจจุบันนี้โรงแรมนั้นได้เกิดขึ้นมากมายทั้งโรงแรมที่ เก่าแก่ที่อยู่มานานและโรงแรมที่สร้าง ขึ้นมาใหม่
ให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวได้เลือกรับบริการไม่ว่าจะเป็น การบริการห้องพัก การจัดประชุม การสัมมนา หรือการ
บริการห้องอาหาร สิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกที่โรงแรมคอยบริการ แก่นักท่องเที่ยวและลูกค้า
โรงแรม เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการพักผ่อนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่าง นักท่องเที่ยวซึ่ง เปรียบเสมือนกับ
แขกที่ม าพั ก กับ เจ้ าของบ้ าน รวมทั้งเป็ น การช่ว ยเผยแพร่ว ัฒ นธรรมไทย ในรู ปแบบต่า งๆ ออกสู่ส ายตา
ชาวต่างชาติ การจัดการโรงแรมให้ได้มาตรฐานสามารถสร้างความพึงพอใจ และสร้างความประทับใจให้กับแขก
ผู้ที่มาพัก การมอบของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นการสร้างความประทับใจอย่างหนึ่งของโรงแรมเพื่อให้
นักท่องเที่ยวจดจำและกลับมาใช้บริการอีกครั้ ง ซึ่งทางโรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa ได้มอบ
ของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว โดยการรับซื้อของที่ระลึกจากชุมชนในจังหวัดภูเก็ตมามอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้
เข้าพัก เพื่อสร้างความระทับใจแก่ผู้เข้าพักในโรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa และของที่ระลึกนั้น
สามารถทำให้ลูกค้านึกถึงโรงแรมและจังหวัดภูเก็ตทุกครั้งที่มองเห็น
ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและการสร้างรายได้
ให้กับชุมชน จึงได้จัดทำงานวิจัยศึกษาความพึงพอใจการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรหมเทพ
แฮนด์เมด ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ตโดยมอบเป็นของระลึกให้ลูกค้าที่มาเข้าพักโรงแรม JW Marriott Phuket
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Resort & spa เพื่อได้ทราบระดับความพึงพอใจของนักเที่ยวและเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการและสร้าง
ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรหมเทพแฮนด์เมด ตำบลราไวย์ จังหวัด
ภูเก็ตโดยมอบเป็นของระลึกให้ลูกค้าที่มาเข้าพักโรงแรม JW Marriott Phuket Resort &
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.1.1. ตัวแปรต้น ลักษณะประชากรศาสตร์ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพ และ
5) รายได้
3.1.2 ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรหมเทพแฮนด์เมด ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ผ้า
มัดย้อม และกำไลหอยเบี้ย

ภาพที่ 1 กำไรห้อยเบี้ย
ภาพที่ 2 ผ้ามัดย้อม
3.1.3 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรหมเทพแฮนด์
เมด ตำบลราไวย์จังหวัดภูเก็ตโดยมอบเป็นของระลึกให้ลูกค้าที่มาเข้าพักโรงแรม JW Marriott Phuket
Resort & Spa
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักโรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa
จำนวน 500 คน ( โรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa, 2563 )
กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักโรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa
โดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ าง โดยใช้ตารางของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 222 คน และทำการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยลักษณะแบบสอบถามที่ใช้นั้นเป็นแบบสอบถามที่ให้กลุ่มตัวอย่างอ่านและตอบด้วยตนเอง
(self-administered questionnaire) ซึ่งมีข้อคำถามครอบคลุม ตัว แปรต่า ง ๆ ตามกรอบแนวคิ ดการวิ จั ย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ
ส่ว นที่ 1 เป็น คำถามเกี่ย วกับ ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะคำถามเป็นลักษณะคำถามปลายเปิดผสมคำถามปลายปิด
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ เป็นลักษณะคำถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด
, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด โดยเนื้อหาจะสอบถามด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ , ด้านบรรจุ
ภัณฑ์, ด้านความรู้สึก และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรหมเทพแฮนด์เมด ตำบลราไวย์ จัง หวัดภูเก็ต
โดยมอบเป็นของระลึกให้ลูกค้าที่มาเข้าพักโรงแรม JW Marriott Phuket Resort & spa
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนในการดำเนินการติดต่อขออนุญาตจากโรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa จากนั้นใช้
การติดต่อขอความร่ว มมือและขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่ใช้บริการของโรงแรม JW
Marriott Phuket Resort & Spa เมื ่ อ ทางลู ก ค้ า อนุ ญ าตแล้ ว จึ ง ทำการนั ด หมายวั น เวลาเพื ่ อ ดำเนิ น การ
ประสานงานเพื่ออธิบายรายละเอียดของการวิจัย และข้อมูลแบบสอบถามอย่างละเอียด พร้อมขอความร่วมมือ
ให้พนักงานของโรงแรมดำเนินการแจกแบบสอบถามให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ ตามที่ได้สุ่มไว้ จากนั้นจึงรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนยังผู้วิจัยอย่างไรก็ตาม การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้จะให้ลูกค้าตอบแบบสอบถามใน
ช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลายามวิกาล เพื่อไม่ให้กระทบต่อการพักผ่อนของลูกค้า รวมทั้งให้ลูกค้าสามารถตอบคำถามได้
โดยไม่มีการกดดัน
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 222 ชุด ได้คืนมาจำนวน 222 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมา
นำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

202

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

4. ผลการวิจัย
ในการดำเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิธีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรหมเทพแฮนด์
เมด ตำบลราไวย์จังหวัดภูเก็ตโดยมอบเป็นของระลึกให้ล ูกค้าที่มาเข้าพั กโรงแรม JW Marriott Phuket
Resort & Spa ผลการวิจัยเป็นดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้
ตารางที่ 4.1 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
104
46.8
หญิง
118
53.2
อายุ
ต่ำกว่า 16 ปี
16
7.2
16 - 25 ปี
30
13.5
26 - 35 ปี
63
28.4
36 - 45 ปี
49
22.1
46 - 55 ปี
33
14.9
55 ปีขึ้นไป
31
14.0
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่ามัธยมต้น
18
8.1
มัธยมต้น
18
8.1
มัธยมปลาย / ปวช.
39
17.6
ปวส.
49
22.1
ปริญญาตรี
54
24.3
ปริญญาตรีขึ้นไป
44
19.8
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
25
11.3
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
43
19.4
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ลูกจ้างทั่วไป
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน

54
45
55

24.3
20.3
24.8

รายได้
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
37
16.7
10,001 - 20,000 บาท
40
18.0
20,001 - 30,000 บาท
65
29.3
30,001 - 40,000 บาท
44
19.8
40,001 บาทขึ้นไป
36
16.2
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 118 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.8 และเพศชาย จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26 - 35 ปี จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4
รองลงมาคือ 36 - 45 ปี จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 อายุ 46 - 55 ปี จำนวน 33 คิดเป็นร้อยละ 14.9
อายุ 55 ปีขึ้นไป จำนวน 31 คิดเป็นร้อยละ 14.0 อายุ 16 - 25 ปี จำนวน 30 คิดเป็นร้อยละ 13.5 และอายุ
ต่ำกว่า 16 ปี จำนวน 16 คิดเป็นร้อยละ 7.2
ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.3 รองลงมาคือ ปวส. จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 ปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 44 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.8 มัธยมปลาย / ปวช. จำนวน 39 คิดเป็นร้อยละ 17.6 มัธยมต้น จำนวน 18 คิดเป็นร้อยละ 8.1
และต่ำกว่ามัธยมต้น จำนวน 18 คิดเป็นร้อยละ 8.1
อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.8 รองลงมาคือ ลูกจ้างทั่วไป จำนวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.3 ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.3 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 และนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 25
คน คิดเป็นร้อยละ 11.3
รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีราย 20,001 - 30,000 บาท จำนวน 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.3 รองลงมาคือ 30,001 - 40,000 บาท จำนวน 44 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.8รายได้ 10,001 20,000 บาท จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 รายได้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จำนวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.7 และมีรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรหมเทพแฮนด์เมด ตำบลรา
ไวย์จังหวัดภูเก็ตโดยมอบเป็นของระลึกให้ลูกค้าที่มาเข้าพักโรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa
ตารางที่ 4.2 การประเมินระดับความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับของที่ระลึกจากการเข้าพักโรงแรม
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
×̅
S.D
1. ด้านผลิตภัณฑ์
4.60
0.526
มากที่สุด
2. ด้านบรรจุภัณฑ์
4.58
0.584
มากที่สุด
3. ด้านความรู้สึก
4.61
0.509
มากที่สุด
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.63
0.519
มากที่สุด
รวม
4.61
0.534
มากที่สุด
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับของที่ระลึกจากการเข้าพักโรงแรมอยู่
ในระดับมากที่สุด (×̅ = 4.61, S.D. = 0.534) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรหมเทพแฮนด์เมด ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ตโดย
มอบเป็นของระลึกให้ลูกค้าที่มาเข้าพักโรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa ตามความคิดเห็นของ
ลูกค้าที่เข้าพัก อยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงตามลำดับ ดังนี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.60 เมื่ อพิจารณารายด้านความพึงพอใจลำดับแรกคือชื่อเสียงของกำไลหอย
เบี้ยกับผ้ามัดย้อม รองลงมาคือผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ดูมีความ
หลากหลาย และลำดับสุดท้ายคือการรับประกันคุณภาพสินค้า
2) ด้านบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.58 เมื่อพิจารณารายด้านความพึงพอใจลำดับแรกคือความสะดวกในการ
พกพาของบรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและทันสมัย
3) ด้านความรู้สึกมีค่าเฉลี่ย 4.61 เมื่อพิจารณารายด้านมีความพึงพอใจลำดับแรกคือเวลาเห็นของที่ระลึกจะ
นึกถึงโรงแรมและจังหวัดภูเก็ต รองลงมาคือประทับใจต่อการนำเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มาเป็นที่รู้จัก และ
ลำดับสุดท้ายคือรู้สึกดีใจที่ได้รับของที่ระลึก
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4) ด้านการส่งเสริมการตลาด เมื่อพิจารณารายด้านมีความพึงพอใจลำดับแรกคือการโฆษณา การจัดงาน
แสดงสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรหมเทพแฮนด์เมด ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ ตและการแจกของตัวอย่าง
รองลงมาคือการสาธิตสินค้าและการเสนอขายสินค้าจากนักธุรกิจ
5.2 อภิปรายผล
1. ระดับความพึงพอใจที่ได้รับของที่ระลึกจากการเข้าพักโรงแรม JW Marriott Phuket Resort &
Spa ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.60 โดยมีความพึงพอใจลำดับแรกคือ ชื่อเสียงของกำไลหอยเบี้ยกับผ้ามัดย้อม
รองลงมาคือผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ดูมีความหลากหลาย และลำดับ
สุดท้ายคือการรับประกันคุณภาพสินค้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุวัฒน์ นิลดำ [2] ได้ทำการวิ จัย
เรื่องการศึกษาการดำเนิ น งานวิส าหกิจ ชุมชน ร้านจำหน่ายสินค้าศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า มีข้อจำกัด ด้านศักยภาพของบุคลากรไม่พร้อมต่อการรองรับการแข่งขัน
และการ เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร หน่วยงานรัฐมีข้อจำกัดในการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชน ด้านแนวทางการแก้ไขในการดำเนินงานวิสาหกิจคือ หน่วยงานรัฐ ควรเปิด
โอกาสและพื้นที่ให้กับองค์กรและส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนทุนในการดำเนินงาน พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน จัดหาเทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินงาน ควรมีการขยายพื้นที่ หรือสาขา เพื่อการเติบโตของธุรกิจ
2. ระดับความพึงพอใจที่ได้รับของที่ระลึกจากการเข้าพักโรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa
ด้านบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.58 โดยมีความพึงพอใจลำดับแรกคือ ความสะดวกในการพกพาของบรรจุภัณฑ์
รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิติมา เสือทอง
[1] ได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจีจังหวัดนนทบุรี
ผลจากการศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจีจังหวัดนนทบุรี พบว่า
กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี พึงพอใจและเลือกแนวทางการพัฒนา บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทอง
พับ แนวทางที่ 2 เป็นแนวทางการออกแบบที่สมควร นำไปพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ
ต่อไป
3. ระดับความพึงพอใจที่ได้รับของที่ระลึกจากการเข้าพักโรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa
ด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ย 4.61 โดยมีความพึงพอใจลำดับแรกคือ เวลาเห็นของที่ระลึกจะนึกถึงโรงแรมและ
จังหวัดภูเก็ต รองลงมาคือประทับใจต่อการนำเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มาเป็นที่รู้จัก มี และลำดับสุดท้ายคือ
รู้สึกดีใจที่ได้รับของที่ระลึก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรสา หนูกระแสร์ [4] ได้ทำการศึกษาการศึกษา
เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี” ผลการศึกษาพบว่า
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจันทบุรีในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
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ที่สุด เมื่อพิจารณาในรายด้าน ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด มีความคิดเห็นเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
อยู่ในระดับมากที่สุดด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ อยู่ในระดับมากและสุดท้ายด้านความเป็นรูปธรรมของ
การบริการอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ในส่วนของการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการ
บริการ จำแนกตามลักษณะทั่วไปของประชากร พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการในธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี
ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ประชาชนที่มีอายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน
สาขาจันทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ระดับความพึงพอใจที่ได้รับของที่ระลึกจากการเข้าพักโรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.63 โดยมีความพึงพอใจลำดับแรกคือ การโฆษณา การจัดงานแสดง
สิน ค้าของกลุ่มวิส าหกิจ ชุมชนพรหมเทพแฮนด์เมด ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ตและการแจกของตัว อย่ า ง
รองลงมาคือการสาธิตสินค้าและการเสนอขายสินค้าจากนักธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเสาวนีย์ ศรี
จันทร์นิล [3] ได้ทำการศึกษาเรื่องกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์ส่วน
ประสมการตลาดในการดำเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย และด้านการส่งเสริม
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ปฏิบัติ
ผู้มอบ (โรงแรม) ควรเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย มีความแปลกใหม่ สินค้ามีความ
งามน่าสนใจมาจำหน่าย จากงานวิจัยพบว่า ผู้รับส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว ดังนี้ควรหา
สินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับมามอบให้
ผู้สอนด้านการออกแบบ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์การออกแบบของที่
ระลึก ฯลฯ ควรนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากงานวิจัยอันได้แก่เรื่องรูปทรง สีวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปพัฒนาการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางการตลาด รวมทั้งควรให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิ บัติจาก
ประสบการณ์ตรงในท้องถิ่น เพื่อเตรียมตัวออกไปประกอบอาชีพในภายหน้า
5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยต่อไป
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การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพียงด้านเดียว ยังเป็นข้อจำกัดสำหรับ
การวิเคราะห์ผ ลที่ ได้ ร ับ ในโอกาสต่อไปต้อ งใช้ว ิธ ีเ ก็ บรวบรวมข้ อมูล ในลั ก ษณะการสั มภาษณ์ควบคู ่ กั บ
แบบสอบถาม เพื่อให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลมีลักษณะที่ถูกต้องและครอบคลุมที่สุด
เอกสารอ้างอิง
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ทองพับ กลุ่ม สตรีแม่บ้านเขียวขจีจังหวัดนนทบุรี: มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา.
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การสร้างแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพักประจำวัน
ของโรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
Creating a room cleaning report filling form The daily routine
of Woraburi Phuket Resort & Spa via electronic system

A021

ทิพเกศร แก้วดี 1 วิชุตา แสงจันทร์ 1
จรรจิรา ดาราชาติ 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและสร้างแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำ
ความสะอาดห้องพักประจำวันของโรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อ
ศึกษาคุณภาพของแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพักประจำวันของโรงแรมวรบุรี
ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประเมินในการใช้
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพักประจำวันของโรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์
สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประชาการที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพของแบบฟอร์ม จำนวน
5 คนและพนักงานแผนกแม่บ้านโรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มี
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - เดือนมกราคมพ.ศ. 2565 สถานที่ในการศึกษาข้อมูล
ได้แก่ โรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
จากการศึกษาพบว่าข้อมูลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการ
ทำความสะอาดห้องพักประจำวันของโรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน
2 ด้าน พบว่า ด้านคุณภาพข้อมูล (µ = 5.00) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านความสะดวก (µ = 4.44)
ระดับความพึงพอใจมาก
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพั ก
ประจำวันของโรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ด้าน พบว่า การ
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จัดลำดับข้อมูลมีความถูกต้อง (µ = 4.47) ระดับความพึงพอใจมาก ความสมบูรณ์ของแบบฟอร์ม(µ = 4.42)
ระดับความพึงพอใจมาก ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (µ = 4.26)ระดับความพึงพอใจมาก สามารถใช้งานได้จริง
(µ = 4.58) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด สะดวกต่อการพกพา (µ = 4.68) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ประหยัดกระดาษ (µ = 4.58) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คำสำคัญ : แบบฟอร์ม การทำความสะอาด โรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
Abstract
Research study The objectives of this research were 1) to create a form for filling in the
daily room cleaning report of the Woraburi Phuket Resort & Spa hotel via electronic system 2)
To study the quality of the Woraburi Phuket Resort & Spa Hotel Daily Cleaning Report Filling
Form via electronic system 3) To study the satisfaction of the assessors using the report filling
out form Daily room cleaning at Woraburi Phuket Resort & Spa via electronic system The data
were collected from 5 experts and 2 0 people from the population. It was a satisfaction
assessment form and the data were analyzed using statistical mean (µ)standard deviation (σ)
In terms of data quality, which was at the highest level of satisfaction tatistical means (𝑥̅ )
Standard Deviation (S.D.) The preparation period is from July 2021 – December 2021. Target is
Woraburi Phuket Resort & Spa.
From the information that there is only in the year 2018, Superlative Critical µ = 4.44
Superlative.
A study of the satisfaction of users of the Woraburi Phuket Resort & Spa Daily Cleaning
Report form filling in the electronic form for 3 aspects, it was found that the data rank was
accurate, µ = 4.47. very satisfied level Form completeness ( µ = 4.42) Very satisfied level The
information is correct and complete (µ = 4.26) The level of satisfaction is high. Practically usable
( µ = 4.58) the highest level of satisfaction Ease of portability ( µ = 4.68) The most satisfactory
level Paper saving (µ = 4.58) the highest satisfaction level.
Keywords : Form, Cleaning, Woraburi Phuket Resort & Spa
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1. บทนำ
ความก้าวหน้าของสื่อสังคมออนไลน์เข้าขั้นทะยานแบบติดปีก เมื่อสื่อสังคมออนไลน์เข้าไปอยู่ในสมาร์ท
โฟน ผนวกกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตขยายตัวอย่างกว้างขวางในศตวรรษที่ 21 สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ทำ
หน้าที่เผยแพร่ และเก็บข้อมูลระดับ Big Data ทุกเสี้ยวนาที ข้อมูลเหล่านี้เป็นทั้งข่าวสารมีความสำคัญต่อทั้ง
เรื่องส่วนตัว เรื่องงาน เรื่องทั่วไป ทั่วโลก สื่อสังคมออนไลน์ขยายหน้าที่ออกจากการสนทนารับ -ส่งข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการบันเทิงและผ่อนคลาย ไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ซึ่งแผนกแม่บ้านของโรงแรมวรบุรี
ยังใช้การรายงานการทำความสะอาดห้องพักประจำวันแบบกระดาษ ข้อมูลต้องส่งต่อไปยังหัวหน้าเมื่อพนักงาน
ทำงานเสร็จในบริเวณที่รับผิดชอบ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ workspac. ของ Google ที่น่าสนใจในการพัฒนาแบบฟอร์ม
รายงานข้อมูลประเมินการทำความสะอาดห้องพักประจำวันโดย Google form นี้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มา
ผสมผสานได้บวกกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องประหยัดลดการใช้กระดาษและรายงานผลในขณะที่ทำงานได้
อย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยจึงได้คิดค้นจัดทำแบบฟอร์มกรอกข้อมูลประเมินการทำความสะอาดห้องพักประจำวันของ
โรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและสร้างแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพักประจำวันของโรงแรม
วรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพของแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพักประจำวันของ
โรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.3 เพื่อศึกษาความพึง พอใจของผู้ใช้ แบบฟอร์ ม การกรอกข้ อ มูล รายงานการทำความสะอาดห้ อ งพั ก
ประจำวันของโรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1.2 ศึกษาและสร้างแบบฟอร์มสร้างแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพัก
ประจำวันของโรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

คลิกฟอร์ ม

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพักประจำวันของ
โรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ใส่ ข้อมูลต่างๆ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการใส่ข้อมูลในส่วนต่างๆลงในแบบฟอร์ม
3.2 ประชากรที่ใช้ศึกษา
3.2.1 ผู้เชี่ยวชาญหาคุณภาพแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพักประจำวัน
ของโรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 คน
3.2.1 พนักงานแผนกแม่บ้านโรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จำนวน 20 คน โดยใช้พนักงาน
แม่บ้านของโรงแรมทั้งหมด
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพของแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงาน
การทำความสะอาดห้องประจำวันของโรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อประสิทธิภาพต่อแบบฟอร์มกรอกข้อมูล
รายงานการทำความสะอาดห้องพักผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นลักษณะคำถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ โดย
เนื้อหาจะสอบถามด้านต่างๆ ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาข้อมูล และด้านคุณภาพแบบฟอร์ม
ส่วนที่ 3 เป็นข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3.3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาด
ห้องพักประจำวันของโรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อแบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาด
ห้องพักผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นลักษณะคำถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ โดยเนื้อหาจะสอบถามด้านต่างๆ
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพข้อมูล ด้านคุณภาพการใช้งาน และด้านความสะดวก
ส่วนที่ 3 เป็นข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ติดต่อขออนุญาตจากโรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จากนั้นใช้การติดต่อขอความร่วมมือและ
ขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานของโรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อพนักงาน
อนุญาตแล้ว จึงทำการนัดหมายวันเวลาเพื่อดำเนินการประสานงานเพื่ออธิบ ายรายละเอียดของการวิจัย และ
อธิบายข้อมูลแบบสอบถามอย่างละเอียด พร้อมขอความร่วมมือให้พนักงานของโรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท
แอนด์ สปา แผนกแม่บ้านดำเนินการตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนยังผู้วิจัย
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้จะให้พ นักงานตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลายาม
วิกาล เพื่อไม่ให้กระทบต่อการการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกแม่บ้าน รวมทั้งให้พนักงานแผนกแม่บ้าน
สามารถตอบคำถามได้โดยไม่มีการกดดัน
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4. ผลการวิจัย
4.1 ผลจากการสร้างแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพักประจำวันของโรงแรมวร
บุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
4.1.1 ผลการเข้าถึงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพักประจำวันของโรงแรม
วรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 1 แสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code)
การเข้าถึงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพักประจำวัน ด้วยคิวอาร์โค้ด
(QR Code) นำโทรศัพท์ หรือพีซี ที่มีโปรแกรมสแกนคิวอาร์โค้ด มาแสกนที่คิวอาร์โค้ด เมื่อสแกนแล้วระบบจะ
เปิดหน้าต่าง ของแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพักประจำวัน

https://shorturl.asia/VebNB
ภาพที่ 2 แสดงลิงค์ยูอาร์เอล (Link URL)
https://shorturl.asia/VebNB
1.2 ผลการสร้างแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพักประจำวัน

ภาพที่ 3 แสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพักประจำวัน
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ในการการสร้างแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพักประจำวันเพื่อทำการ
ประเมินการทำความสะอาดห้องพักประจำวันของโรงแรม วรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.1.2 ผลการประเมินคุณภาพของการสร้างแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาด
ห้องพักประจำวันของโรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพักประจำวัน
ของโรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ด้าน ด้าน
คุณภาพข้อมูล และด้านความสะดวก
รายการประเมิน
ด้านคุณภาพข้อมูล
ความถูกต้องของแบบฟอร์ม
การแบ่งหมวดหมู่ข้อมูล
ความเหมาะสมในการจัดเรียงข้อมูล
ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูล
ความสมบูรณ์ของแบบฟอร์ม
ด้านความสะดวก
ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง
ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
ความเหมาะสมขององค์ประกอบในหน้าจอ
การออกแบบที่มีความทันสมัย
ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน
รวม

µ

σ

ระดับความพึงพอใจ

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.548
0.548
0.548
0.548
0.548

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.20
4.60
4.60
4.60
4.20
4.60

0.548
0.548
0.548
0.548
0.548
0.548

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

0.548

มากที่สุด

4.78

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำ
ความสะอาดห้องพักประจำวันของโรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน
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จำนวน 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพข้อมูล และด้านความสะดวก พบว่า ด้านคุณภาพข้อมูล µ = 5.00
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านความสะดวก µ = 4.44 ระดับความพึงพอใจมาก
4.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อการใช้แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงาน
การทำความสะอาดห้องพักประจำวันของโรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อการใช้แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงาน
การทำความสะอาดห้องพักประจำวันของโรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพข้อมูล ด้านคุณภาพการใช้งาน และด้านความสะดวก
รายการประเมิน
ด้านคุณภาพข้อมูล
การจัดลำดับข้อมูลมีความถูกต้อง
ความสมบูรณ์ของแบบฟอร์ม
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
ด้านความเหมาะสมของตัวอักษร
ด้านคุณภาพการใช้งาน
สามารถใช้งานได้จริง
ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน
เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
ด้านความสะดวก
สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน
สะดวกต่อการพกพา
ประหยัดกระดาษ
รวม

ระดับความพึงพอใจ

µ

σ

4.47
4.42
4.26
4.58

0.51
0.69
0.73
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.32
4.63
4.79

0.48
0.50
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.68
4.58
4.58

0.48
0.61
0.61

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.53

0.55

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำ
ความสะอาดห้องพักประจำวันของโรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สปา จำนวน
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3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพข้อมูล ด้านคุณภาพการใช้งานและด้านความสะดวก พบว่า การจัดลำดั บ
ข้อมูลมีความถูกต้อง (µ = 4.47) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ความสมบูรณ์ของแบบฟอร์( µ = 4.42) ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (µ = 4.26 ) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด สามารถใช้งานได้จริง
(µ = 4.58) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน (µ = 4.43) ระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน µ = 4.63 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน (µ =
4.79)ระดับความพึงพอใจมากที่สุด สะดวกต่อการพกพา(µ = 4.68) ระดับความพึงพอใจมากที่ สุด ประหยัด
กระดาษ (µ = 4.58)ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผู้หญิง จำนวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 60
เมื่อศึกษาความพึงพอใจข้อมูลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงาน
การทำความสะอาดห้องพักประจำวันของโรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีส อร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 2 ด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาข้อมูล (µ = 5.00) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านคุณภาพแบบฟอร์ม (µ
= 5.00) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามจำนวนเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็น เพศหญิง จำนวน 14 คน คิด เป็นร้อยละ 70 เป็น
เมื่อศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความ
สะอาดห้องพักประจำวันของโรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สปา จำนวน 3
ด้าน พบว่า การจัดลำดับข้อมูลมีความถูกต้อง(µ = 4.47) ระดับความพึงพอใจมาก ความสมบูรณ์ของแบบฟอร์ม
(µ = 4.42) ระดับความพึงพอใจมาก ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (µ = 4.26) ระดับความพึงพอใจมาก สามารถใช้
งานได้จริง (µ = 4.58) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน (µ = 4.43) ระดับความพึง
พอใจมาก เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน (µ = 4.63) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน
(µ = 4.79) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด สะดวกต่อการพกพา (µ = 4.68) ระดับความพึงพอใจมากที่สุ ด
ประหยัดกระดาษ (µ = 4.58) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
6.2 อภิปรายผล
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จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพัก
ประจำวันของโรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
จากการศึกษาข้อมูลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความ
สะอาดห้องพักประจำวันของโรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้านคุณภาพ
ข้อมูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา สุรศักดิ์ นาถวิล (2544 ) [3]
เรื่องความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวกของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจะ
รับรู้ความพึงพอใจ จำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวการตอบสนองความต้องการของมนุษย์
ส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันทำให้แต่ละคนมีประสบการณ์รับรู้ เรียนรู้
สิ่งที่ได้รับการตอบสนองแตกต่างกันไป และหากสิ่งที่ได้รับเป็นไปตามความต้องการก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ด้านความสะดวก อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา จารุณี ศิริเรื่องสกุล (2541)
[1] ที่ศึกษาเรื่องศึกษาเรื่อง แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกแม่บ้าน โรงแรม
เพรสซิเดนท์โซลิแทร์ กรุงเทพ พบว่า พนักงานพึงพอใจในลักษณะงานที่ได้รับเวลาในการปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสมและลักษณะงานถูกสุขลักษณะ สถานที่ทำงานเดินทางสะดวก มี พึงพอใจด้านสวัสดิ การวันหยุดและ
พักผ่อนประจำปีมีนโยบายเงินเกษียณอายุรวมทั้งค่าประกันสุขภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานดีมีการให้
ความร่วมมือในการทำงาน และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
จากการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการ ทำ
ความสะอาดห้องพักประจำวันของโรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้าน
คุณภาพข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านคุณภาพการใช้งาน อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ด้านความสะดวก อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกั บผลการศึกษา วสันิติกานต์วร
รัตน์ (2557) [2] ศึกษาเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าใน
โรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมากมีเพียงด้านการใช้อิทธิพลที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลกับ
ความสำเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว
6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ปฏิบัติ
1. ด้านคุณภาพข้อมูล การสร้างแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานการทำความสะอาดห้องพัก
ประจำวันของโรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควรเพิ่มการใส่ภาพให้
หลากหลายกว่านี้เพื่อให้ง่ายต่อการรายงาน
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2. ด้านความสะดวก ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดแต่สำหรับผู้ใช้บางท่านอาจจะติดขัด
เรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพราะการส่งสารข้อมูลต้องใช้อินเตอร์เน็ต
3. ด้านคุณภาพการใช้งาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดแต่สำหรับผู้ใช้บางท่านได้
เสนอแนะว่าอาจจะมีโปรแกรมหรือระบบอื่นๆที่สามารถทำออกมาได้ดีกว่านี้
6.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยต่อไป
1. ศึกษาการสร้างแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลรายงานของแผนกอื่นๆด้วยเพื่อนำมาใช้
ประโยชน์
2. ศึกษาและสร้างความหลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายที่สุดและศึกษาเพื่อต่อ
ยอดการสร้างระบบหรือโปรแกรมเองนอกเหนือจาก Google form
เอกสารอ้างอิง
[1] จารุณี ศิริเรื่องสกุล.(2541). แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกแม่บ้าน
โรงแรมเพลสซิเดนท์โซลิแทร์ : กรุงเทพ. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
[2] วสันติกานต์ วรรัตน์.(2557). ศึกษาเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบอาชีพพนักงาน
บริการส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว : กรุงเทพมหานคร.วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
มหาวิทยาลัยสยาม. 11(1):16-26.
[3] สุรศักดิ์ นาถวิล.(2544 ). เรื่องความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวกของ
บุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด : มหาสารคาม.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏสารคาม.
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A022
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้
Development of public relations website for Royal Phuket City Hotel
จิรารัตน์ สุทธิรักษ์1 และรัญชนา คงบัว1
จรรจิรา ดาราชาติ 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อ
ศึ ก ษาและพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ โ รงแรมรอยั ล ภู เ ก็ ต ซิ ต ี ้ 2) เพื ่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพของเว็ บ ไซต์
ประชาสั ม พั น ธ์ โ รงแรมรอยั ล ภู เ ก็ ต ซิ ต ี ้ 3) เพื ่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ที ่ ม าเข้ า ใช้ ง านเว็ บ ไซต์
ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ วิธีการศึกษา ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพการพัฒนาเว็บไซด์ จำนวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าที่เข้ามาชม
เว็บไซต์ จำนวน 30 คน คน สถิติที่ใช้ คือ แจกแจงความถี่ หาร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มี
ระยะเวลาในการจัดทำตั้งแต่ กรกฎาคม 2564 – ธันวาคม 2564 สถานที่ในการศึกษาข้อมูล โรงแรมรอยัล
ภูเก็ตซิตี้
ผลการศึกษาพบว่า ผลประเมินคุณภาพเว็บไซต์ ของผู้เชี่ยวชาญ ด้านของเนื้อหา อยู่ในระดับมีความพึง
พอใจมากที ่ ส ุ ด (μ = 4.56 และ σ = 0.167) ด้ า นของภาพ อยู ่ ใ นระดั บ มี ค วามพึ ง พอใจมาก
(μ =4.24 และ σ = 0.385) ด้านความถูกต้อง อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (μ = 4.52 และ σ =
0.228) ด้านของโปรแกรมและการออกแบบ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก (μ =4.48 และ σ = 0.415) ด้าน
ของตัวอักษร อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (μ =4.60 และ σ = 0.141) และผลการสำรวจความพึง
พอใจที่มีต่อเว็บไซต์ พบว่า ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก (𝑋̅=4.25 และ S.D.= 0.364) ด้านของ
ภาพ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ( 𝑋̅=4.28 และ S.D.= 0.560) ด้านของตัวอักษร อยู่ในระดับมีความพึง
พอใจมาก (𝑋̅=4.35 และ S.D.= 0.336)
คำสำคัญ: เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้
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Abstract
Research on the development of the Royal Phuket City Hotel Public Relations Website
with the following objectives: 1) To study and develop the Royal Phuket City Hotel Public
Relations Website 2) To study the quality of the Royal Phuket City Hotel Public Relations
Website 3) To study the satisfaction of customers who visited the Royal Phuket City Hotel
Public Relations Website. How to study Use quantitative research methods The population
used in the study included web development quality specialists. The sample included 30
customers who visited the site, and the statistics used were to enumerate frequencies, find
percentages, averages, and standard deviations. The preparation period is from July 2021 to
December 2021. Royal Phuket City Hotel
The results showed that the website quality assessments of content experts were the
most satisfied (μ = 4.56 and σ = 0.167) The aspect of the image is very satisfied (μ =4.24 and
σ = 0.385), the accuracy is at the most satisfied level (μ = 4.52 and σ = 0.228) The program
and design aspects are at a very satisfied level (μ =4.48 and σ = 0.415) The side of the letter
is at the most satisfied level (μ =4 . 6 0 and σ = 0 . 1 4 1 ) . And the results of the survey of
satisfaction with the website showed that the content side was very satisfied (𝑋̅=4.25 and S.D.=
0.364), the aspect of the image was very satisfied (𝑋̅= 4.28 and S.D.= 0.560), the side of the
letter was very satisfied (𝑋̅=4.35 and S.D.= 0.336)
1. บทนำ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีบทบาทและความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมประเภทบริการที่ดำเนินธุรกิจ
ขนาดใหญ่มีขอบเขตกว้างขวางให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในหลาย ๆ ด้าน นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่นิยมวางแผน
เดินทางล่วงหน้าโดยการค้นคว้าหาข้อมูลการท่องเที่ยวและเดินทาง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสืบหาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนกำลังสนใจเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสามารถช่วยในการวางแผน
เดินทางเช่นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวพอสังเขป การเดินทางกิจกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก และ
ร้านอาหารใกล้เคียง เป็นต้น เพื่อเป็นข้อ มูลในการตัดสินใจและความสะดวกในการเดินทาง อีกทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลาในการเดินทางสามารถใช้เวลาไปกับการท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มที่สุด
221

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

เว็บไซต์ของโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้นั้นมีอยู่แล้ว แต่ยังไม่เป็นที่น่าสนใจและยังไม่มีการอัพเดทเกี่ยวกับ
ข่ า วสารประชาสั ม พั น ธ์ โ รงแรมมากพอสมควร โปรโมชั ่ น ต่ า งๆ จะมี แ ค่ ก ารจองห้ อ งพั ก เป็ น หลั ก การ
ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ จะนำเสนอ แบบติดป้ายประกาศโปรโมชั่น ทางเพจเฟสบุ๊ค เป็นส่วน
ใหญ่ แต่การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆทางเว็บไซต์ยังไม่มี ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะพัฒนาเว็บไซต์ที่มี
อยู่แล้วให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เช่น โปรโมชั่นของโรงแรม กิจกรรมต่างๆ ของโรงแรมเข้าไป เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงแรมรอยัล
ภูเก็ต ซิตี้ ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มาเข้าใช้งานเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
ขั้นตอนการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้
ขั้นที่ 1 : วางแผน (Planning)
วางแผนการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ โดยกำหนดขอบเขตเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีคุณภาพทั้งด้านคุณภาพเนื้อหา ด้านออกแบบ ซอร์ฟแวร์ที่ใช้ และระยะเวลาที่ใช้ใน
การพัฒนาเว็บไซต์
ขั้นที่ 2 : ออกแบบข้อมูล (Information Design)
รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เพจโรงแรม
และแผ่นผับ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ รวมถึงสื่อ
ประเภทอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว กราฟิกต่าง ๆ ที่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน และเป็น
ประโยชน์ในการนำเสนอ นำเนื้อหาที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อ
จัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ พัฒนาเว็บไซต์ แล้วนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล และทำการแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำ
ขั้นที่ 3 : ออกแบบหน้าเว็บไซต์ (Page Design)
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นำเนื้อหาที่ได้จัดเตรียมและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยอาจารย์ที่ปรึกษามาเรียบ
เรียง จัดแต่งให้สวยงามด้วยซอฟแวร์ google site ที่ใช้ในการบริหารจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงการ
เลือกใช้สีที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ ระบบเนวิเกชั่น เมนู ลิงค์ และปุ่มต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้
งานสามารถใช้ได้ง่ายและสะดวก โดยทำการออกแบบเลย์เอาท์ ตำแหน่งเมนู และองค์ประกอบต่าง ๆ ตามแผน
ที่เว็บไซต์ที่ได้สร้างขึ้น
ขั้นที่ 4 : พัฒนาเว็บไซต์ (Web Authoring)
พัฒนาเว็บไซต์ตามหลักและวิธีการออกแบบเว็บไซต์ โดยแต่ละเว็บเพจจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ทั้ง
การออกแบบ เมนู และระบบเนวิเกชั่นที่ใช้งานง่าย
นำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านเนื้อหา และองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ว่าสามารถใช้งานได้สมบูรณ์
หรือไม่ เช่น เมนูต่าง ๆ ลิงค์ หรือระบบเนวิเกชั่นรวมทั้งการทดสอบใช้เว็บไซต์ในสภาพที่แตกต่างกัน เช่น
บราวเซอร์ชนิดและรุ่นที่แตกต่างกัน ความละเอียดของหน้าจอที่แตกต่างกัน เป็นต้น ทำการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
นำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ที่ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่าน ประเมินคุณภาพและทำการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จนได้เกณฑ์คุณภาพที่กำหนด คือ
3.51 ขึ้นไป
ขั้นที่ 5 : เผยแพร่
ทำการเผยแพร่ โดยนำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ที่ผ่านการประเมินโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาจนผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดทำการอัพโหลดขึ้น server เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ต่อไป
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม มาทำการวิเคราะห์ผลโดยวิธีการทาง สถิติเพื่อศึกษาความพึง
พอใจลูกค้าที่มาเข้าใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ต่อไป
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 การคุณภาพ
1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซด์ เลือกแบบเจาะจงจำนวน 3 คน
3.2.2 การหาความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ สุ่มอย่างง่าย
จำนวน 30 คน
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 แบบสอบถามด้านคุณ ภาพเว็บไซด์ของผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย อายุ และความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านของเนื้อหา ด้านของภาพ ด้านความถูกต้อง ด้านของโปรแกรมและการออกแบบ และด้านของ
ตัวอักษร
3.3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ ลักษณคำถามเป็นลักษณะคำถาม
ปลายปิด
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
วิธีทำการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ มีวิธีการดังนี้
1. ทำการเปิดเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ที่พร้อมจะทำการทดสอบ
2. อธิบายรายละเอียดของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ให้ผู้เชี่ยวชาญทราบ
3. ผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
4. ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ตามแบบประเมิน
ที่ได้ออกแบบไว้
5. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลโดยวิธีการทางสถิติต่อไป
การประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง มีวิธีการดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ แล้วได้เข้าไปทำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่เสร็จสมบูรณ์
2. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลโดยวิธีการทางสถิติ
ต่อไป
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
แบบสอบถามชุดที่ 1 คุณภาพการพัฒนาเว็บไซต์ของผู้เชี่ยวชาญ
1. ข้อมูลจากสถานภาพทั่วไปวิเคราะห์โดยค่าสถิติความถี่และค่าร้อยละ
2. ข้อมูลคุณภาพ วิเคราะห์โดย ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย (µ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎)
3. ข้อมูลข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดย ค่าสถิติ ความถี่ และค่าร้อยละ
แบบสอบถามชุดที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้
1. ข้อมูลจากสถานภาพทั่วไปวิเคราะห์โดยค่าสถิติความถี่และค่าร้อยละ
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2. ข้อมูลความพึงพอใจ วิเคราะห์โดย ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย 𝑥̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
3. ข้อมูลข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดย ค่าสถิติ ความถี่ และค่าร้อยละ
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาหน้าเว็บไซต์
ผลการพัฒ นาเว็บ ไซต์ในการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยั ล ภูเก็ตซิตี้จะใช้โปรแกรม
Google Site ในการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ จะประกอบไปด้วย เมนูต่างๆดังนี้
เมนูหน้าแรก จะแสดงหน้าแรกสำหรับเข้าสู่เว็บไซต์ หน้านี้จะแสดงข้อมูลทั่วไปต่างต่างๆของโรงแรม เมนู
ห้องพัก จะแสดงห้องพักในรูปแบบต่างๆ สิ่ งอำนวยความสะดวกในห้องนั้นๆ ขนาดห้อง พร้อมโปรโมชั่นและ
ราคา และจะมีช่องทางการจองที่น่าเชื่อถือไว้ให้ลูกค้าด้วย เมนูห้องอาหาร จะมีให้เลือกทั้งหมด 4 ห้องอาหาร
พร้อมด้วยโปรโมชั่นของห้องอาหารนั้นๆ และเมนูเกี่ยวกับ เมนูนี้จะแสดงเกี่ยวกับช่องทางการเดินทาง แผ่นที่
และช่องทางการติดต่อเราไว้ให้ลูกค้าด้วย

ภาพที่ 1 รูปคิวอาร์โค้ดและหน้าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้
5.2 ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาเว็บไซต์ของผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 ประเมินคุณภาพการพัฒนาเว็บไซต์ของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. ด้านของเนื้อหา
1.1 ความน่าสนใจในการนำเสนอเนื้อหา
1.2 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน้าเหมาะสม
1.3 ลำดับขั้นในการนำเสนอเนื้อหามีความต่อเนื่อง
1.4 ความถูกต้องของเนื้อหา

μ

σ

4.56
4.60
4.60
4.60
4.00

0.167
0.548
0.548
0.548
0.000

ระดับ
คุณภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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1.5 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
5.00
0.000 มากที่สุด
2. ด้านของภาพ
4.24
0.385
มาก
2.1 ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา
4.00
1.000
มาก
2.2 ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน
4.00
1.225
มาก
2.3 ความน่าสนใจชวนให้ติดตาม
4.60
0.548 มากที่สุด
2.4 การจัดวางภาพในแต่ละหน้า
4.00
0.707
มาก
2.5 ความเหมาะสมของขนาดภาพประกอบ
4.60
0.548 มากที่สุด
3. ด้านความถูกต้อง
4.52
0.228 มากที่สุด
3.1 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับประเภทหัวข้อ
4.20
0.447
มาก
3.2 ความถูกต้องของการจัดลำดับของเนื้อหา
4.60
0.548 มากที่สุด
3.3 ความถูกต้องของคำศัพท์
4.60
0.548 มากที่สุด
3.4 การนำเสนอเรื่องหลักของโรงแรม
4.80
0.447 มากที่สุด
3.5 การนำเสนอเรื่องย่อยของโรงแรม
4.40
0.548
มาก
4. ด้านของโปรแกรมและการออกแบบ
4.48
0.415
มาก
4.1 ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง
4.60
0.894 มากที่สุด
4.2 ความสมบูรณ์ของการเชื่อมโยงภาพและตัวอักษร
4.40
0.894
มาก
4.3 การออกแบบให้มีความน่าสนใจชวนติดตาม
4.40
0.894
มาก
4.4 ปฎิสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ใช้งาน
4.60
0.548 มากที่สุด
4.5 การเข้าถึงข้อมูล
4.40
0.548
มาก
5. ด้านของตัวอักษร
4.60
0.141 มากที่สุด
5.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการนำเสนอ
4.40
0.548
มาก
5.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการนำเสนอ
4.40
0.548
มาก
5.3 การใช้สีของตัวอักษร
5.00
0.000 มากที่สุด
5.4 ความหนาแน่นของข้อความในแต่ละหน้า
4.60
0.548 มากที่สุด
5.5 ความเด่นชัดของหัวข้อหรือส่วนที่เน้นความสำคัญ
4.60
0.548 มากที่สุด
รวม
4.48
0.117
มาก
จากตารางที่ 1 ผลประเมินคุณภาพเว็บไซต์ ของผู้เชี่ยวชาญ ด้านของเนื้อหา อยู่ในระดับมีความพึง
พอใจมากที่สุด (μ = 4.56 และ σ = 0.167) ด้านของภาพ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก (μ =4.24 และ σ
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= 0.385) ด้านความถูกต้อง อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่ส ุด (μ = 4.52 และ σ = 0.228) ด้านของ
โปรแกรมและการออกแบบ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก (μ =4.48 และ σ = 0.415) ด้านของตัวอักษร อยู่
ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (μ =4.60 และ σ = 0.141)
5.3 ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาชมเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
ตารางที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาชมเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
รายการประเมิน

.1 ด้านของเนื้อหา
1.1ความเหมาะสมของเนื้อหากับภาพประกอบ
1.2 ความน่าสนใจในการนำเสนอเนื้อหา
1.3 ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละหน้า
1.4 การจัดเนื้อหาในแต่ละหน้า
1.5 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
.2ด้านของภาพ
2.1 ความเหมาะสมของกราฟิ ก และภาพเคลื ่ อ นไหวที่ใช้
ประกอบ
2.2 ลักษณะของสีและความน่าสนใจของภาพที่ใช้ประกอบ
2.3 สีพื้นหลังของเว็บเพจ
2.4 ขนาดความสมดุลของภาพกับหน้าจอ
2.5 ระยะเวลาในการปรากฏของภาพ
.3ด้านของตัวอักษร
3.1รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการนำเสนอ
3.2ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการนำเสนอ
3.3การใช้สีของตัวอักษร
3.4 ความหนาแน่นของข้อความในแต่ละหน้า
3.5 ความเด่นชัดของหัวข้อหรือส่วนที่เน้นความสำคัญ
รวม

𝑥̅

S.D.

4.25
4.27
4.27
4.43
3.97
4.33
4.28

0.364
0.785
0.785
0.774
0.928
0.606
0.560

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.50

0.630

มากที่สุด

4.37
4.10
4.37
4.07
4.35
4.23
4.47
4.37
4.33
4.33
4.29

1.098
0.803
0.890
0.907
0.336
0.774
0.730
0.669
0.802
0.711
0.255

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 ผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ พบว่า ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมีความพึง
พอใจมาก (𝑋̅=4.25 และ S.D.= 0.364) ด้านของภาพ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ( 𝑋̅=4.28 และ S.D.=
0.560) ด้านของตัวอักษร อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก (𝑋̅=4.35 และ S.D.= 0.336)
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผล
1. ได้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ พร้อมใช้งาน
2. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ มีคุณภาพด้านของตัวอักษร อยู่ในระดับมาก รองลงมา
ด้านของภาพ อยู่ในระดับดีมาก และด้านของเนื้อหา อยู่ในระดับมาก
3. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อยู่ในระดับมาก
6.2 อภิปรายผล
6.2.1 เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย =4.48 ด้านของเนื้อหา อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาด้านของภาพ อยู่ในระดับมีความ
พึงพอใจมาก รองลงมาด้านความถูกต้อง อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาด้านของโปรแกรมและ
การออกแบบ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก และลำดับสุดท้ายคือด้านของตัวอักษร อยู่ในระดับมีความพึง
พอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวิทย์ เจนกิจจาไพบูลย์ [1] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องเรียนรู้การสร้าง
โฮมเพจ ด้วย HTML. กล่าวว่า เว็บไซต์ ถูกเรียกเป็นตำแหน่งที่อยู่ของผู้ที่มีเว็บเพจเป็นของตัวเองบนระบบ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งได้จากการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเช่าพื้นที่บนระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อลงทะเบีย นในชื่อที่
ต้องการแล้ว ก็สามารถจัดทำเว็บเพจและส่งให้ศูนย์บริการนำขึ้นไปไว้ อินเทอร์เน็ตซึ่งถือว่ามีเว็บไซต์เป็นของ
ตนเองแล้ว และเว็บไซต์ก็คือแหล่งที่รวบรวมเว็บเพจจำนวนมากมายหลายหน้าในเรื่องเดียวกันมารวมอยู่ด้วยกัน
แต่สิ่งหนึ่งในการเสนอเรื่องราวที่อยู่บนเว็บไซต์ที่แตกต่างไปจากโปรแกรมโทรทัศน์ เนื้อหาในนิตยสาร หรือ
หนังสือพิมพ์ เนื่องจากการทำงานบนเว็บจะไม่มีวันสิ้นสุด ทั้งนี้เนื่องจากเราสามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม
สารสนเทศบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา และแต่ละเว็บเพจจะมีการเชื่อมโยงกันภายในเว็บไซต์หรือไปยังเว็บไซต์
อื่นๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้ในเวลาอันรวดเร็ว เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เนื่องจากผู้ว ิจัยได้ ได้
ดำเนินการตามหลักการวิจัยและพัฒนามีการวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์ ปรับปรับแก้ไข พัฒนาอย่างเป็นระบบ
6.2.2 เว็บไซต์พัฒนาขึ้นโดยใช้ Google Slides ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์สำเร็จรูปที่ใช้การบริหารจัดการเนื้อหา
เว็บไซต์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในเรื่องความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
6.2.3 เนื้อหาและสื่อต่างๆ บนเว็บไซต์ เช่น ภาพ และวิดีโอ เป็นข้อมูลโรงแรมที่พักการบริการต่างๆ
ห้องพัก ห้องอาหาร ข้อมูลการเดินทาง แผนที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในเข้าพัก เนื้อหาบน
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เว็บไซต์ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และปรับปรุงแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จนได้เนื้อหาที่มีความ
ถูกต้องและมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย=4.25 นำมาเรียบเรียง จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวก
ของผู้เข้าใช้และได้รับประโยชน์สูงสุดจากเนื้อหาเว็บไซต์ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ วิมลพรรณ อาภาเวท. (2546)
[2] กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์ คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรและกลุ่มประชาชนเป้าหมาย
โดยมีการจัดทำแผน และกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจอันถูกต้องในอันที่จะสร้างความ
เชื่อถือ ศรัทธาและความร่วมมือตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ บรรลุ
เป้าหมาย
6.2.4 ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย =
4.29 เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจแก่ผู้ที่เข้าพักซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของKotler, Phillip and
Armstrong. (2002) [3] กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive)
เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา (biological)
เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครี ยด เช่น ความหิวกระหายหรือความลำบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา
(psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทำในช่วงเวลานั้น ความ
ต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยม
มากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์
6.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ปฏิบัติ
1. ควรมีเนื้อหาเป็นสองภาษาคือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาว
ต่างประเทศ ให้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์มากขึ้น
2. เพิ่มเติมในด้านการสื่อสารการตลาดเข้าไปด้วย เช่น logo theme ของเว็บไซต์ เป็นต้น
3. ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาความต้องการของตลาด จากสถิติการจองโรงแรมผ่านเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเพิ่มจำนวน
การจองโรงแรมผ่านทางเว็บไซต์ให้มากขึ้น
2. ศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ที่มีการพัฒนาโดยใช้ซอร์แวร์ที่แตกต่างกัน
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3. สำรวจความต้องการของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้เข้าใช้มากที่สุด
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A023

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Developing English online lessons for housekeeping from Electronic book
ยุวดี สุดสนิท 11 สุนิตา อินทฤทธิ์ 21 จรรจิรา ดาราชาติ 2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม2 อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 2. เพื่อหาคุณภาพของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้าน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงาน
แม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ประชากรในการศึกษา ได้แก่ 1)ผู้เชี่ยวชาญการหาคุณภาพของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 คน 2) นักเรียนแผนกการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา นักเรียนแผนกการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จำนวน 273 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบประเมิน และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีระยะเวลา
ในการจัดทำตั้งแต่ กรกฎาคม 2564 - ธันวาคม 2564 สถานที่ในการศึกษาข้อมูล นักเรียนนักศึกษาแผนกการ
โรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ผลการหาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความพึงพอใจในทั้ง 2 ด้าน ด้าน
การนำเสนอเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ย (μ =3.48, σ.= 0.69) ด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์ โดยมีค่าเฉลี่ย (μ
=3.57, σ.= 0.79) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทั้ง 3
ด้าน พบว่า ด้านการนำเสนอเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =3.48,S.D.= 0.69) ด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์
โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =3.57,S.D.= 0.79) ด้านความพึงพอใจในการเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =3.59,S.D.= 1.23)
คำสำคัญ: บทเรียนออนไลน์ งานแม่บ้าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
Abstract
This study on the development of English online lessons for housewives with electronic
books (e-books) has the objectives 1. To develop online English lessons for housewives with
electronic books (e-books). 2. To find the quality of development. English online lessons for
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housewives using electronic books (e-book) 3. To study the satisfaction of English online lessons
for housewives with electronic books ( e- books) . E- book 3 people 2) Students of the Hotel
Department of Phuket Vocational College by using the sample group in the study 273 students
in the hotel department of Phuket Vocational College. The research instrument was an
assessment. And the data were analyzed by using statistics, mean and standard deviation.
There is a period of preparation from July 2021 – December 2021. Place to study the data.
Student, Hotel Department, Phuket Vocational College
The results of finding the quality of e-books From experts, it was found that they were
satisfied in both aspects of content presentation. With mean (μ =3.48, σ.= 0.69) on online
lesson design. With mean values ( μ = 3. 57, σ. = 0. 79) . The results of the study on user
satisfaction of e- books from the sample group found that in all 3 aspects, the content
presentation with mean values ( 𝑥̅ = 3. 48,S. D. = 0. 69) for online lesson design. With mean
values (𝑥̅ =3.57,S.D.= 0.79) in terms of learning satisfaction. With the mean (𝑥̅ =3.59,S.D.=
1.23)
Keywords : English online lessons Housekeeping Electronic book (e-book)
1. บทนำ
ในปัจจุบันโลกของเราเกิดปัญหาอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่เชื้อ covid 19 ทำให้
หลายๆ ด้านได้รับความกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่รวมไปถึงด้านการศึกษาที่ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันเชื่อ covid 19 ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนการสอนมาเป็นระบบออนไลน์ ในยุคปัจจุบันนับได้ว่ าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในด้าน
การศึกษาจึงจำเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาให้มีความ
น่าสนใจ ประหยัดและสะดวกสบายมากขึ้นโดยทั่วไปในการเรียนระบบออนไลน์ในยุคสถานการณ์ปัจจุบันจะใช้
โปรแกรม Power Pointn ในการเรียนแต่อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับผู้เรียนทำให้การเรียนผ่านสื่อออนไลน์มี
ความน่าสนใจน้อยลงโดยเฉพาะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีความสำคัญและมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เพราะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการใช้ติดต่อสื่อสารการทำงาน หรือ ใช้ใน
การศึกษาหาความรู้ หรือ ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ เพื่อความบันเทิงภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลทีสำคัญ
และใช้กันทั่วโลกโดยเฉพาะงานด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม เมืองภูเก็ตถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ
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ของประเทศและมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในเมือ งภูเก็ตมากมายภาษาอังกฤษจึงนับว่ าเป็น
ภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลกโดยเฉพาะการโรงแรมเพราะลูกค้าที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจะต้องมาพัก
ที่โ รงแรมภาษาอังกฤษจึงจำเป็ น อย่างมากสำหรับงานบริ การการที ่พ นัก งานสามารถบริก ารและสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษกับลูกค้าให้เกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้งในงานโรงแรมก็จะมีหลากหลายแผนก
หนึ่งในแผนกที่สำคัญและพบปะกับลูกค้าคือแผนกงานแม่บ้านโรงแรมจึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่
ดีแต่โดยส่วนมากกคนไทยไม่ค่อยชอบเรียนภาษาอังกฤษและไม่ค่อยใฝ่เรียนรู้ภาษาอังกฤษนับได้ว่าคนไทยเป็น
อับดับต้นๆ ที่อ่อนด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนการสอนให้ดูมีความน่าสนใจประหยัด
สะดวกสบายทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในงานแม่บ้านให้มีความน่าสนใจและได้
ประโยชน์สูงสุด
ด้วยเหตุผลนี้ ผู้วิจัยแล้วเห็นคุณสมบัติของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่ สามารถดนำเสนอข้อมูลได้ในหลาย
รูปเเบบ ไม่ว่าจะเป็นนําเสนอเเบบเป็นอักษร ภาพ หรือเสียง โดยตัวโปรเเกรมนั้นสามารถนําสื่อเหล่านี้มาผสม
ผานได้บวกกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องประหยัดและเป็นยุคที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางผู้จัดทำจึงได้
จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการบริการการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-book)
2. เพื่อหาคุณภาพของการพัฒ นาบทเรียนออนไลน์ภ าษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้ว ยหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงาน แม่บ้านด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 ขั้นตอนการศึกษาและพัฒนาบทเรียนออนไลน์
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Input
-แบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-book)
-เนื้อหา (รูปแบบ ข้อความ
คำศัพท์ การกล่าวลาและการ
ตอบรับการกล่าวลา)

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บา้ น
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-

book)
-แบบ (e-book)
-ตอนที่ 1 เนื้อหา
-ตอนที่ 2 คำศัพท์คำศัพท์ที่
เกี่ยวกับอาชีพแม่บา้ น

Output
-หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-

book)
-เนื้อหา
-คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพ
แม่บ้าน

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 การหาคุณภาพ
1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เลือกแบบเจาะจงจำนวน 3 คน
3.2.2 การหาความพึงพอใจ
1) ประชากร นักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้นักเรียน/นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัย
อาชีวศึกษา ภูเก็ต ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 110 คน ระดับชั้น และ ปวส.1 จำนวน 130 ป.ตรี ห้อง 63/2 และ
ห้อง 63/3 จำนวน 33 คน รวม 273 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 แบบสอบถามคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
3.3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ประกอบด้วย การสอบถามความพึงพอใจด้านการนำเสนอเนื้อหา ด้านการ
ออกแบบบทเรียนออนไลน์ และด้านความพึงพอใจในการเรียน
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพ ประกอบด้วย
1) ขั้นเตรียม ดำเนินการติดต่อประสานงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู -อาจารย์ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เลือกแบบเจาะจง
จำนวน 3 ท่าน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากร
3) สรุปผลการประเมิน คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้า นด้ว ย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
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3.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ ประกอบด้วย
1) ด้านการนำเสนอเนื้อหา
2) ด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์
โดยผู้วิจัยนำเก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเองให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 273 ชุด ได้กลับคืนมา
จำนวน 273 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมานำมา วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลจากการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook)ในการพัฒ นาการเข้า ถึง การพัฒ นาบทเรีย นออนไลน์ภ าษาอัง กฤษสำหรับ งานแม่บ้ านด้ว ยหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อเข้าถึงระบบโปรแกรม Anyflip ในการอ่านการ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) มีรายละเอียด
ดังนี้ การเข้าถึงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( ebook) ด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) นำโทรศัพท์ แท็บแล็ตหรือพี ซี ที่มีโปรแกรมสแกนคิวอาร์โค้ดมาแสกนที่คิว
อาร์โค้ด เมื่อสแกนแล้วระบบจะเปิดหน้าต่างของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้าน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม Anyflip

ภาพที่ 4-1 แสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code)
และการเข้าถึงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-book) หน้าปกและจัดทำเนื้อหา เมื่อคลิกแล้ว ระบบจะเปิดหน้าต่างของการพัฒ นาบทเรียนออนไลน์
ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
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ภาพที่ 4-2 หน้าปกและจัดทำเนื้อหา
4.2 ผลการวิเคราะห์การหาคุณภาพการใช้บทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงาน แม่บ้านด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพ
ตารางที่ 4-1 ผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงาน
แม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการนำเสนอเนื้อหาด้านการออกแบบ
บทเรียนออนไลน์ และ ด้านความพึงพอใจในการเรียน
ข้อ
1
2
3
4

รายการ
1. ด้านการนำเสนอเนื้อหา
การนำเสนอเนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจ
ภาษาที่นำเสนอมีความเข้าใจง่าย
การจัดลำดับเนื้อหาในแต่ละหน่วยการ
เรียน เหมาะสม
ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสม
เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

μ

σ

ระดับความความพึงพอใจ

ลำดับที่

3.67
3.67

1.00
0.58

ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจมาก

1
2

3.33

0.58

ระดับความพึงพอใจปานกลาง

3

3.25

0.58

ระดับความพึงพอใจปานกลาง

4

3.48

0.69

ระดับความพึงพอใจมาก
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5
6
7
8

2. ด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์
การใช้งานจากปุ่มต่างๆ มีความสะดวก
มีการจัดวางองค์ประกอบบทเรียน เหมาะสม
น่าสนใจ
การใชข้อมูลย้อนกลับอย่างเหมาะสม
ตัวอักษรมีความชัดเจนเหมาะสม
รวม

3.60

0.58

ระดับความพึงพอใจมาก

1

3.47

0.58

ระดับความพึงพอใจปานกลาง

4

3.60
3.60

1.00
1.00

ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจมาก

2
3

3.57

0.79

ระดับความพึงพอใจมาก

จากตารางที่ 4-1 พบว่าระดับความพึงพอใจ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ทั้งหมด 3 คนคิดเป็นร้อยละ
100% การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ด้านการนำเสนอเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ย (μ =3.48, σ.= 0.69) ด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์ โดยมี
ค่าเฉลี่ย (μ =3.57, σ.= 0.79)
4.3 ผลจากประเมินความพึงพอใจของการใช้บทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงาน แม่บ้าน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
แบบสอบถามความพึงพอใจโดยผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับ
งาน แม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จำนวน 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการนำเสนอเนื้อหา
2) ด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์
3) ด้านความพึงพอใจในการเรียน
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
ภาษาอังกฤษสำหรับงาน แม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา
ตารางที่ 4-2 แสดงจำนวน (ความถี่) และร้อยละ โดยรวมของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ ดังนี้
เพศ
จำนวน
ร้อยละ
ชาย
46
16.85
หญิง
227
83.15
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รวม
273
100.00
จากตารางที่ 4-2 พบว่า จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 273 คนคิดเป็นร้อยละ 100% ความ
คิดเห็น ส่วนมากของผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง จำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 16.85 รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 83.15
ตารางที่ 4-3 แสดงจำนวน (ความถี่) และร้อยละ โดยรวมของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ ดังนี้
อายุ
จำนวน
ร้อยละ
ต่ำกว่า 15 ปี
0
0.00
16-18 ปี
97
35.53
19-21 ปี
125
45.79
22 ปีขึ้นไป
51
18.68
รวม
273
100.00
จากตารางที่ 4-3 พบว่า จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 273 คนคิดเป็นร้อยละ 100% ความ
คิดเห็น ส่วนมากของผู้ตอบแบบสอบถาม 19-21 ปี จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 18.68 รองลงมา 16-18 ปี
จำนวน 97คน คิดเป็นร้อยละ 35.53 รองลงมา 22 ปีขึ้นไป จำนวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 18.68 รองลงมา
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจำนวนน้อยที่สุด อายุต่ำกว่า ต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ตารางที่ 4-4 แสดงจำนวน (ความถี่) และร้อยละ โดยรวมของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามวุฒิศึกษา ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ป.6
ม.3
ปวช
ปวส
ปริญญาตรี
อื่นๆ
รวม

จำนวน
0
21
94
95
38
25
273

ร้อยละ
0.00
7.69
34.43
34.80
13.92
9.16
100.00
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จากตารางที่ 4-4 พบว่า จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 273 คนคิดเป็นร้อยละ 100% ความคิดเห็น ส่วนมากของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ปวส จำนวน 95 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.80รองลงมา ปวช จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 34.43 รองลงมา ปริญญาตรี จำนวน 38
คน คิดเป็นร้อยละ 13.92 รองลงมา อื่นๆ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.16 รองลงมา ม.3 จำนวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.69 รองลงมาน้อยที่สุด ป.6 จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ
สำหรับงาน แม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ตารางที่ 4-5 แสดงจำนวนค่าเฉลี่ย (×̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจ ใน
ภาพรวมและรายด้าน
ข้อ รายการ
(S.D.) ระดับความความพึงพอใจ ลำดับที่
1. ด้านการนำเสนอเนื้อหา
1 การนำเสนอเนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจ

3.68 0.75

2 ภาษาที่นำเสนอมีความเข้าใจง่าย

3.41 0.65

3
4

5
6
7
8

การจัดลำดับเนื้อหาในแต่ละหน่วยการ
เรียน เหมาะสม
ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสม
เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม
2. ด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์
การใช้งานจากปุ่มต่างๆ มีความสะดวก
มีการจัดวางองค์ประกอบบทเรียน
เหมาะสมน่าสนใจ
การใชข้อ้มูลย้อนกลับอย่างเหมาะสม
ตัวอักษรมีความชัดเจนเหมาะสม
รวม
3 . ด้านความพึงพอใจในการเรียน

3.30 0.68

ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจปาน
กลาง
ระดับความพึงพอใจปาน
กลาง

4.97 0.76 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

2
3
4
1

3.59 0.71

ระดับความพึงพอใจมาก

3.85 0.91

ระดับความพึงพอใจมาก

1

3.75 0.79

ระดับความพึงพอใจมาก

2

3.65 0.76
3.53 0.89
4.20 0.84

ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจมาก

3
4
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9
10
1.1
12
13

นักศึกษากระตือรือร้นและมีความสุข
ในการ เรียน
นักศึกษาได้รู้ผลคำตอบด้วยตนเองได้
ทันที และสามารถทบทวนได้รวดเร็ว
นักศึกษาพอใจกับการตอบสนองที่
รวดเร็วของบทเรียน
นักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนด้วย
ตนเองได้โดยง่าย
นักศึกษามีอิสระในการเรียน
รวม

3.64 0.74

ระดับความพึงพอใจมาก

5

3.72 0.73

ระดับความพึงพอใจมาก

4

3.79 0.74

ระดับความพึงพอใจมาก

3

3.89 0.73

ระดับความพึงพอใจมาก

2

4.06 0.78 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.82 0.74
ระดับความพึงพอใจมาก

1

จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ
สำหรับ งานแม่บ ้านด้ว ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้านการนำเสนอเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ย ( =
3.59,S.D.= 0.71) ด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.20,S.D.= 0.84) ด้านความพึง
พอใจในการเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.82,S.D.= 0.74 )
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพึงพอใจบทเรียนออนไลน์
ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
1. โดยรวมแล้วถือว่าดีมาก
2. เป็นการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ดีเหมาะกับสถานการณ์การเรียนออนไลน์ในปัจจุบัน
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
แสดงจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 273 คนคิดเป็นร้อยละ
100 % ความคิดเห็น เป็นเพศหญิง จำนวน 227คน คิดเป็นร้อยละ 16.85 ส่วนใญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 1921 ปี จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 18.68 ระดับการศึกษา ปวส จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80
5.2 อภิปรายผล
ผลการประเมิ น การพึ ง พอใจบทเรี ย นออนไลน์ ภ าษาอั ง กฤษสำหรั บ งานแม่ บ ้ า นด้ ว ยหนั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-book) พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน์
ภาษาอังกฤษสำหรับ งานแม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้านการนำเสนอเนื้อหา ด้านการ
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ออกแบบบทเรียนออนไลน์ ด้านความพึงพอใจในการเรียน อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวารุณี คงวิมล [3] การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อผลิต
สื่อการสอน สำหรับครูระดับประถมศึกษา. สรุปได้ว่า จัดทำการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับ
งานแม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยการวิเคราะห์เนื้อหาก่อนที่จะนำไปจัดทำ จะทำให้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิ ภาพซึ่งก่อนที่จะนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ ต้องใช้ความ
รอบคอบ ต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนการ สอนที่สามารถนำเสนอข้อมูล
ได้ ทั้งตัวอักษร ตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อน ไหว และเสียงโดยการประสาน และเชื่อมโยงสัมพันธ์ของเนื้อหา ที่
อยู่ในแฟ้มเดียวกันหรืออยู่คนละแฟ้มเข้าด้วยกันทำให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ สามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความต้องการไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ด้านการนำเสนอเนื้อหา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนากานต์ โสจะยะพันธ์ [2] การออกแบบ
บทเรียนออนไลน์ การเรียนออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทและได้รับความนิยมในวงการศึกษาเป็นอย่างมาก แต่ควร
มีคำแนะนำในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ให้มากขึ้น ปัจจุบัน กลุ่มผู้เรียน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล และเพื่อให้ได้บทเรียน
ออนไลน์ที่มีคุณภาพนั้น ควรเริ่มต้นจากการที่ผู้ส อนมีการวางแผนออกแบบการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งการ
ออกแบบการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้สอนวางแผนการสอนอย่างมีระบบ สามารถที่จะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
และเลือกวิธีการสอน สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนต่าง ๆ รวมถึงการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสมและ
ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย และประสบความสำเร็จ ด้าน
การออกแบบบทเรียนออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย กชกร เป้า
สุวรรณ และคณะ (2550). [1] ความพึงพอใจในการเรียน สำหรับความพึงพอใจในการเรียนผู้วิจัยคิดว่าจากข้อดี
ของการเรียนออนไลน์คือผู้สอนสามารถจัดทำแผนการเรียนการสอนได้ทันสมัยและให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลจาก
การค้นหาเพิ่มเติมใด้ จึงทำให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้เรียนออนไลน์มีความพึงพอใจในการเรียน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ
5.3 ข้อเสนอแนะ
1 ด้านการนำเสนอเนื้อหา การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ควรเพิ่มความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาและการเรียงลำดับเนื้อหาในหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อให้ผู้ที่อ่านในเรื่องที่ไม่ได้มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญสามารถที่จะเข้าใจได้ง่า ยและ
ชัดเจนมากขึ้น
2 ด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์ ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก แต่ควรมีคำแนะนำ
ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ให้มากขึ้น
241

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

ปัจจุบัน เพื่อให้ได้บทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพนั้นควรเริ่มต้ม จากการที่รู้เรียนมีการวางแผนออกแบบการเรียน
การสอนที่ดี สามารถที่จะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และเลือกวิธีการสอน สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนต่าง ๆ
3. ด้านความพึงพอใจในการเรียน ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกนึก คิดหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการ ของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือ
บรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงและไม่เกิดขึ้นหาก ความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้น
ไม่ได้รับการตอบสนอง
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A024

รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของบริษัท จีอาร์รุ่งตะวัน จำกัด
จังหวัดกระบี่ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19
Creative Tourism Promotion Model Of GR Rungtawan Co., LTD Krabi
In The Covid-19 Situation
กัสมา ศรีหมุ่น1 และขวัญชัย สินอนันต์1
เมธาวี วงศ์ไวโรจน์2 ศุภกร สืบสาย2 และปิยรัตน์ ณ สงขลา2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 22 อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
บริษัทจีอาร์รุ่งตะวัน จำกัด จังหวัดกระบี่ เป็นบริษัททัวร์ที่มีการให้บริการการท่องเที่ยวทางทะเล ที่เป็น
ที่นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด 19 ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบมีรายได้ลดลง
เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองทัวร์เป็นจำนวนมาก จึงจัดทำรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบในการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ และเก็บข้อมูลตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มทดลอง ( บริษัท
นางแอ่น ทัวร์ ) จำนวน 20 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 94 คน ระยะเวลา เดือนมิถุนายน 2564 - เดือน
กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ในการดำเนินการวิจัย บริษัทจีอาร์รุ่งตะวัน จำกัด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคุณภาพของ รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ ยวเชิง
สร้างสรรค์ ต้องประกอบด้วย 4 ส่วน 1.ด้านแรงจูงใจ (̅X = 4.30 S.D.= 0.717) 2.ด้านการส่งเสริมการตลาด
4’P (X̅ = 4.28 S.D.= 0.746) 3.ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4’C (X̅ = 4.28 S.D.= 0.751) และ 4.ด้าน
คุณค่า (̅X = 4.31 S.D.= 0.734) ประสิทธิภาพมีค่าความเชื่อมั่น = 0.952 แนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ งานวิจัยสามารถนำไปเป็นต้นแบบเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวสามารถนำไปพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอื่น
คำสำคัญ : รูปแบบการส่งเสริมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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Abstract
Creative tourism promotion model of GR Rungtawan Co. , LTD Krabi in the COVID- 19
situation. with the purpose of studying find quality find efficiency and find the satisfaction of
tourists towards the creative tourism model. Study the model of creative tourism promotion.
as a guideline for developing tourism patterns and coping with changes in factors affecting
tourism under the situation of the epidemic of the COVID- 19. The research tools were the
quality questionnaire of experts. Expert Performance Questionnaire and a questionnaire on the
satisfaction of the sample group towards the creative tourism promotion model. by collecting
the sample data from 94 tourists by themselves. Period September 2021 - January 2022. The
statistics used in the analysis of the data were the index of conformity. Alpha Coefficient
Confidence, Statistics Percentage, Mean, and Standard Deviation.
Summary of the study It was found that the creative tourism promotion model must
consist of 4 parts 1. Motivation (X̅ = 4.30 S.D.= 0.717) 2. marketing promotion 4’P (X̅ = 4.28
S.D.= 0.746) 3.creative tourism 4’C (X̅ = 4.28 S.D.= 0.751) และ 4.Value (X̅ = 4.31 S.D.= 0.734)
Efficiency is worth confidence = 0.952 Guidelines for utilizing research results The research can
be used as a model for teaching and learning materials about creative tourism and tourism
promotion models can be developed. Promote tourism in other areas.
Keyword : The tourism promotion model, Tourism, Creative tourism
1. บทนำ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการ
ที่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศไทย แต่จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเริ่มระบาดมาตั้งแต่
ช่ว งเดือนธัน วาคม 2562 จนทำให้การท่องเที่ยวโลกหยุดชะงักลงและหยุดนิ่งต่อเนื่องมาถึงปี 2564 ซึ่ง
สถานการณ์ยังคงรุนแรงและมีความไม่แน่นอนสูง จึงคาดการณ์ว่า ในปี 2564 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยจะมี
จำนวน 1.5 แสนคนเท่านั้น จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ระหว่ าง 2.5-6.5 แสนคน โอกาสดีที่สุดคือ หากสามารถ
ควบคุมการระบาดโควิดได้ในพื้นที่เป้าหมาย คือ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวอาจจะดีขึ้นในช่วงไตร
มาสสุดท้ายของปีบริษัทจีอาร์รุ่งตะวัน จำกัด เป็นบริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงในพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ มี
บริการด้านการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ แต่บริษัท จีอาร์รุ่งตะวัน จำกัด ยังไม่มีการท่องเที่ยวในรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การเพิ่มโปรแกรมทัวร์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในช่วงสถานการณ์แพร่
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ระบาดเชื้อโควิด 19 อาจได้ผลตอบรับที่ดีขึ้น [1] เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะเน้นไปในชุมชนต่าง ๆ
การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้นิยมในกลุ่มของนักท่องเที่ยว Gen Y มีกำลังในการซื้อบริการด้านการท่องเที่ยว ทำให้
การเดินทางไปท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 มีนักท่องเที่ยวเพียงกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ทำให้บริษัท จีอาร์รุ่งตะวัน จำกัด ได้รับผลกระทบเช่นกัน ยังเป็นที่
กังวลใจสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
จากปัญหาข้างต้น กล่าวได้ว่าทิศทางการท่องเที่ยวของบริษัทจีอาร์รุ่งตะวัน จำกัด จังหวัดกระบี่ มีความ
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของทิศทางเศรษฐกิจและสังคม[2] ซึ่งผู้จัดทำโครงการเล็งเห็นว่า ถ้ามีโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จาก
ที่ใหม่ ๆ เช่น ท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรียนรู้วัฒนธรรมควบคู่ไปกับการท่ องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น การเสนอ
โปรแกรมนำเที่ยวใหม่ ๆ เหล่านี้ อาจจะเพิ่มยอดขาย และเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าใหม่ขึ้นได้
ดังนั้นผู้จัดทำโครงการจึงสนใจศึกษารูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของบริษัทจีอาร์รุ่งตะวัน
จำกัด จังหวัดกระบี่ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการท่องการเที่ยวและ
การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 19
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้สถานการณ์โควิด 19
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้สถานการณ์โควิด 19
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของบริษัทจีอาร์รุ่งตะวัน จำกัด จังหวัดกระบี่ ที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ภายใต้สถานการณ์โควิด 19
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การสร้างและหาคุณภาพของรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของบริษัทจีอาร์รุ่งตะวัน
จำกัด จังหวัดกระบี่ ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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ศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศึกษารูปแบบ
เอกสารที่ใกล้เคียง

วิเคราะห์และออกแบบ
รูปแบบการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของบริษัทจีอาร์รุ่งตะวัน
จำกัด จังหวัดกระบี่ ด้วย
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์

ร่างรูปแบบการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของบริษัทจี
อาร์รุ่งตะวัน จำกัด
จังหวัดกระบี่ ด้วย
รูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
6 องค์ประกอบ

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างโมเดลรูปการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จากภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างรูปการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เริ่มจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและรูปแบบ
เอกสารที่ใกล้เคียง ทำการวิเคราะห์และสรุปเป็นการร่างแนวทางรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3.2 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยใช้บริการของ บริษัท จีอาร์รุ่งตะวัน จำกัด
จังหวัดกระบี่ จำนวน 1,800 คน (บริษัทจีอาร์รุ่งตะวัน จำกัด มกราคม 2564 - สิงหาคม 2564)
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยใช้บริการของ บริษัท จีอาร์รุ่งตะวัน จำกัด
จังหวัดกระบี่ โดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 94 คน และทำการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 2 ฉบับ
1) เครื่องมือชุดที่ 1 แบบประเมินประสิทธิภาพที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของบริษัทจีอาร์รุ่งตะวัน จำกัด จังหวัดกระบี่ ภายใต้สถานการณ์โควิด19
2) เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการตรวจสอบ รูปแบบการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของบริษัทจีอาร์รุ่งตะวัน จำกัด จังหวัดกระบี่ ภายใต้สถานการณ์โควิด19
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาพที่ 2 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลชุดที่ 1 แบบประเมินประสิทธิภาพ
จากภาพที่ 2 แสดงการการเก็บรวบรวมข้อมูลชุดที่ 1 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ
แนวคิดรูป แบบการท่องเที่ย วเชิงสร้างสรรค์ ผู้ว ิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการแจก
แบบสอบถามและนำเสนอ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พร้อมทั้งเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มทดลอง
จำนวน 30 ชุดได้รับกลับมา 30 ชุดแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าคิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากนั้นผู้วิจัยจะนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดย
ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า

ภาพที่ 3 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลชุดที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ
จากภาพที่ 3 แสดงการเก็บข้อมูลชุดที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
โดยกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ พร้อมแจกแบบสอบถามด้วยตนเองกลุ่มทดลอง
ดำเนินการนําเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 94 ชุดได้กลับคืนมาจำนวน
94 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมา นํามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
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สําเร็จรูปSPSS วิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4. ผลการวิจัย
4.1 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้สถานการณ์
โควิด 19 ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ต้องประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ ด้านแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
Motivation ด้านการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว 4’P ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4’C และด้านคุณค่า
Value
4.2 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น = 0.952
4.3 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่าความพึงพอใจรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.32 S.D.= 0.818
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ บริษัทจี
อาร์รุ่งตะวัน จำกัด จังหวัดกระบี่ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19
1.
2.
3.

4.

ด้าน
ด้านแรงจูงใจ
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4’P = Product , Price , Place ,
Promotion
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4’C = Creative Destination,
Creative Entrepreneur, Creative Community, Creative
Activity
ด้านคุณค่า ชุมชน, นักท่องเที่ยว
รวม

̅)
(𝒙̅
4.30
4.28

S.D.
0.717
0.746

ระดับ
มาก
มาก

4.28

0.751

มาก

4.31
4.32

0.734
0.818

มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของบริษัทจีอาร์รุ่งตะวัน จำกัด จังหวัดกระบี่ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 อยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.32 S.D.=
0.818 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
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5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
5.1 สรุปผลการวิจัย
1) รูป แบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้ส ถานการณ์โควิด 19 ด้ว ยรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว Motivation ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว 4’P ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4’C และด้านคุณค่า Value

ภาพที่ 4 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2) ประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 พบว่า
มีค่าความเชื่อมั่น = 0.952
3) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้
สถานการณ์โควิด 19 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.32 S.D.= 0.818)
ในด้านความพึงพอใจด้านแรงจูงใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.30 , S.D =0.717) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ รูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวมีความ
เป็นเอกลักษณ์ที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว (x̅ = 4.35 , S.D =0.838) รองลงมาโปรแกรมนำเที่ยวมี
การสอดแทรกความรู ้ ความเข้ า ใจ เกี ่ ย วกั บ การท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ให้ ต รงต่ อ ความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยว (x̅ = 4.29 , S.D =0.787) และในแหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมที่หลากหลายที่สื่อให้เห็นถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนอันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (x̅ = 4.28 , S.D =0.837)
ตามลำดับ
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ด้านการส่งเสริมการตลาด 4’P = Product , Price , Place , Promotion ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
̅ = 4.28 , S.D =0.746) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุก
ค่าเฉลี่ย (𝒙̅
ข้อ ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวมีการอธิบายโปรแกรมอย่างละเอียดและชัดเจน (x̅ = 4.34 , S.D = 0.741)
รองลงมาการจัดทำโปรแกรมมีการจัดกิจกรรม ช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่แน่นจนเกินไป (x̅ = 4.30 , S.D =0.762)
และโปรแกรมนำเที่ยวสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้ทุกวัย (x̅ = 4.29 , S.D =0.889) ตามลำดับ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4’C = Creative Destination, Creative Entrepreneur ,Creative
Community, Creative Activity ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.28 , S.D =0.751) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ สถานที่ท่องเที่ยวมีการรักษาและมีการอนุรักษ์
ส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนทางธรรมชาติ (x̅ = 4.31 , S.D = 0.819)
รองลงมาชุมชนท้องถิ่นมีการส่งเสริมและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีโดยคนในชุมชน (x̅ = 4.27 , S.D =
0.872) และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมีการจัดการการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชน (x̅ = 4.25 , S.D =0.866)
ตามลำดับ
ด้านคุณค่า ชุมชน, นักท่องเที่ยว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.31 , S.D =0.734) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
ชุมชนหรือชุมชน CBT เป็นที่รู้จักมากขึ้น (x̅ = 4.36 , S.D = 0.773) รองลงมาชุมชนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันกับนักท่องเที่ยว/ส่งผ่าน-ส่งต่อประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (x̅ = 4.31 ,S.D = 0.819) และชุมชน
ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าของการมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยว (x̅ = 4.29 , S.D =0.827) ตามลำดับ
5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษา รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของบริษัทจีอาร์รุ่งตะวัน จำกัด จังหวัด
กระบี่ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19
ด้านแรงจูงใจ พบว่า รูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ตรงกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 ทั้งนี้เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นเอกลักษณ์และสื่อ
ความหมายได้ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ [3] ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อ
ความหมายและการรับรู้เอกลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนหัวหิน
ด้ า นการส่ ง เสริม การตลาด 4’P = Product, Price, Place, Promotion พบว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการ
ท่องเที่ยวมีการอธิบายโปรแกรมอย่างละเอียดและชัดเจน อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.34 ทั้งนี้เนื่องจากในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวการรู้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม เป็ นการท่องเที่ยวไม่ซับซ้อน
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เพราะมีรายละเอียดแบบแผนที่บริษัททัวร์จัดวางไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจในการมา
ท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ [4] ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง (Free Independent Traveler) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และมีกิจกรรมเกี่ยวกับด้าน
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.24 ทั้งนี้เนื่องจากคนในชุมชนและ
ผู้ประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศึกษาองค์ประกอบของความยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในบริเวณ
ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4’C = Creative Destination, Creative Entrepreneur, Creative
Community, Creative Activity พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวในโปรแกรมเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีการ
จัดการอย่างสร้างสรรค์โดยคนในชุมชน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.37 ทั้งนี้เนื่องจากคนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ[5] ได้วิจัย
เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จังหวัด
ลพบุรี
ด้านคุณค่า ชุมชน,นักท่องเที่ยว พบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนหรือชุมชน CBT เป็นที่
รู้จักมากขึ้น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 ทั้งนี้เนื่องจากคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรมด้วยกัน ทำให้มีนักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกั บผล
การศึกษาของ[6] ทำการวิจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการ มีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1) ข้อเสนอแนะทั่วไป คือ งานวิจัยควรมีเนื้อหา รายละเอียดในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ ยวเชิง
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ สามารถนำไปพัฒนาต่อได้อีกในอนาคต และงานวิจัยสามารถนำไปเป็นต้นแบบเพื่อเป็นสื่อการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2) ข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำโครงการต่อไป คือ รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวสามารถนำไปพัฒนา
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอื่น ๆ
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A025
รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุ
หลังสถานการณ์โควิด 19
Tourism Promotion Model in Domestic Tourism for The Elderly Tourists
after The Covid-19 Situation
เฌอมาลย์ นวลประดิษฐ์ 1 และวิลาวัณย์ สุสันติกาญจน์ 1เมธาวี วงศ์ไวโรจน์ 2 เกศสุณีย์ สุขพลอย 2 และศุภกร สืบสาย 2
1
นักศึกษา เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 2
อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 มี
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อจัดทำรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์โค
วิด 19 (2) เพื่อหาคุณภาพของรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์
โควิด 19 (3) เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลัง
สถานการณ์โควิด 19 และ(4) เพื่อหาความพึงพอใจของรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยว
สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยการกำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 10 หลังจากนั้น
จึงทำการสุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถาม
ประสิทธิภาพของกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลัง
สถานการณ์โควิด 19 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19
ผลการศึกษาด้านการจัดทำรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลัง
สถานการณ์โควิด 19 มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ดังนี้ (1) แนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ 5R (2)
แนวทางการทำการตลาดเพื่อเข้าถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงอายุ 4C’s (3) แนวทางการส่งเสริมทางการตลาด
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุ 7P’s และ (5) แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 10Go ด้าน
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญมีค่า IOC = 0.94 ด้านประสิทธิภาพมีค่าความเชื่อมั่น = 0.68 และด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( x̅= 4.88 , S.D.= 0.22)
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คำสำคัญ : รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสูงอายุ การจัดการการท่องเที่ยว
Abstract
Tourism promotion model in Domestic tourism for the elderly tourists after the Covid19 situation with the objectives is (1) To create a tourism promotion model in Domestic tourism
for the elderly tourists after the Covid- 19 situation; ( 2) To find the quality of the affects form
tourism promotion model in Domestic tourism for the elderly tourists after the Covid- 19
situation (3) To determine the effectiveness of Tourism promotion model in Domestic tourism
for the elderly tourists after the Covid-19 situation, and (4) To determine the satisfaction of the
model of domestic tourism promotion of elderly tourists after the Covid-19 situation. Promote
domestic tourism of elderly tourists after the Covid- 19 situation by collecting data from a
sample of 100 people.
Summary of the study from the first objective that to create a tourism promotion model
in Domestic tourism for the elderly tourists after the Covid-19 situation are consisting of 4 part
as ( 1) Guidelines for tourism revitalization for elderly tourists 5R, ( 2) Marketing guidelines to
reach the needs of the elderly tourists 4C's, ( 3) Tourism Marketing Promotion Guidelines 7P's
and (5) Domestic Tourism Promotion Guidelines 10Go. From the second objective , it was found
that the quality of tourism promotion model in Domestic tourism for the elderly tourists after
the Covid-19 situation from experts with IOC = 0.94. From the third objective, it was found that
the effectiveness of tourism promotion model in Domestic tourism for the elderly tourists after
the Covid- 19 situation was found has a confidence = 0. 68 And from the last objective, it was
found that the overall satisfaction of the model of domestic tourism promotion among elderly
tourists after the Covid-19 situation was at the highest level.
Keywords : Tourism promotion model, The elderly tourists, Tourism management
1.บทนำ
สังคมสูงวัย เป็นสถานการณ์ที่โลกและหลายประเทศกำลังเผชิญ หากพิจารณาในระดับโลกจากข้อมูล
ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) คาดการณ์ไว้ว่า ในปี ค.ศ. 2050 ผู้สูงอายุจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น
เป็น 2 เท่าตัวจากปัจจุบัน โดยประมาณการว่าจะมีจำนวนกว่า 2,000 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21 ของ
254

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

ประชากรโลก ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ.2021 และจะเป็นสังคมสูงระดับสุดยอด
ในปี ค.ศ.2035 ซึ่งถือได้ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ในรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ในปี
2557 ผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 25,000 บาทขึ้นไป มีสัดส่วน 4.2% หรือประมาณ 4.2 แสนคน และ
จำนวนของกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอำนาจในการใช้จ่ายเมื่อมาดูในส่วนค่าใช้จ่ายหลัก
ของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพและยารักษาโรค ร้อยละ 55 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัย ร้อยละ 9 ส่วนที่เหลืออีกกว่าร้อยละ 36 เป็นค่าใช้จ่ายด้านสันทนาการและการ
ท่องเที่ยว และมอบให้บุตรหลาน จากสถิตินี้จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายของกลุ่มผู้สูงอายุ สร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับ
หลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจสินค้าและธุรกิจบริการ จากข้อมูลดังกล่าวทำให้เห็นได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุ กำลังเป็นตลาดใหม่
และตลาดใหญ่ที่มีคุณภาพ มีกำลังซื้อที่สูง หนึ่งในธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุที่น่าสนใจก็คือธุรกิจท่องเที่ยว เพราะคน
กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีเวลาที่จะท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยววัยอื่น ๆเนื่องจากไม่มีภาระด้านการทำงานและ
ครอบครัวอีกทั้งยังมีความพร้อมทางด้านการเงินที่ได้สะสมมาจากการทำงาน
การกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นเป็นเรื่องที่ควรทำเป็น
อันดับต้น ๆ เนื่องจากนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนับว่าเป็นกลุ่มตลาดที่มีคุณค่าและเป็นผู้มีประสบการณ์ มักมี
พฤติกรรมการท่องเทีย่ วเพื่อการพักผ่อนและเพื่อการศึกษาเรียนรู้ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาพำนักนาน
วัน เช่น มีระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวนานมากกว่า 5 วัน และเป็นสัปดาห์[1] มีการจับจ่ายค่อนข้างสูง และ
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีส่วนช่วยฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวไทยได้ เนื่องจากมีศักยภาพและมีกำลังซื้อ[2] ช่วยใน
การฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศ และสำหรับผู้สูงอายุที่มีความต้องการท่องเที่ยวต่างประเทศ ในอนาคต
อาจมีแนวโน้มการปรับตัวทั้งทางภาครัฐและนักท่องเที่ยว โดยในส่วนของภาครัฐอาจมีการทำหนังสือเดินทาง
เกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะ (Heath digital passport) ซึ่งนักท่องเที่ยวเองต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ทำให้เกิดความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นในการท่องเที่ยว
ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยว
สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19ในอนาคต
2.วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อจัดทำรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์
โควิด 19
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุ
หลังสถานการณ์โควิด 19
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2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุ
หลังสถานการณ์โควิด 19
3.วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19เป็น
งานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) คือ เป็นการศึกษาจากตัวอย่างของประชากร โดยถือว่าตัวอย่างนั้นเป็น
ตัวแทนของประชากรทั้งหมดที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร หมายถึ ง นั ก ท่ อ งเที ่ ย วที ่ ม ี อ ายุ 60 ปี ข ึ ้ น ไปในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จำนวน 52,600 คน
(สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)
กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในจังหวัดภูเก็ตที่ได้จากการกำหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) ที่ระดับความ คลาดเคลื่อนเท่ากับร้อย
ละ 10 หลังจากนั้นจึงทำการสุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสอบถามประสิทธิภาพของกลุ่มทดลองที่มีต่อ รูปแบบการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลชุดที่ 1 ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามและ
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มทดลองจำนวน 30 ชุด ได้คืนมาจำนวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้
แบบสอบถามกลั บ คื น มานำมาวิ เคราะห์ ห าประสิท ธิ ภ าพเครื ่อ งมื อ โดยใช้ ค ่า สั ม ประสิ ท ธิ ์อ ั ล ฟ่ า ( Alpha
Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach)
การเก็บข้อมูลชุดที่ 2 ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามและ
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 ชุด ได้คืนมาจำนวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100หลังจากได้
แบบสอบถามกลับคืนมานำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
3.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินคุณภาพ แบบประเมินประสิทธิภาพและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์โค
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วิด 19 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามที่ผู้ศึกษา
สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ตำรา งานวิจัย ตามลำดับ ดังนี้
แก้ไข
ศึกษาแนวทาง
การสร้างแบบประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเนื้อหา

ร่างแบบสอบถาม

แก้ไข
ใช้งานจริงในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง

Try out

จัดทำแบบสอบถาม

เสร็จสิ้น

ภาพที่ 1 การแสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลชุดที่ 1 ดำเนินการโดยศึกษาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaires) แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน
ส่ ว นที ่ 1 สอบถามเกี ่ ย วกั บ ข้ อ มู ล พื ้ น ฐานของผู ้ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ อาชี พ
สถานภาพ
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับด้านการฟื้นฟูการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ ด้านการทำ
การตลาดเพื ่อ เข้า ถึง มุม มองของนั ก ท่ อ งเที ่ย วสู งอายุ ด้ า นการส่ ง เสริม ทางการตลาดการท่อ งเที ่ย วของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุ และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ส่วนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับ รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็น
การวิเคราะห์ข้อมูล ชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็น แบบสอบถามสถานภาพทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีล ักษณะ
คำตอบเป็นแบบเลือกตอบ (checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มประชากรที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) มีตัวเลือก 5 ระดับ ซึ่งกำหนดขึ้นตาม แบบของ ลิเคิร์ท (Likert) มีการประมาณค่าของ
คำตอบในแต่ละข้อคำถาม
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดสำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ
4. ผลการวิจัย
4.1 นำเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย
4.1.1 รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์
โควิด 19 ต้องประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่1 แนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ 5R ส่วน
ที่2 แนวทางการทำการตลาดเพื่อเข้าถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงอายุ 4C’s ส่วนที่3 แนวทางการ
ส่งเสริมทางการตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุ 7P’s ส่วนที่4 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 10Go
รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19

ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยว
สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19
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4.1.2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลัง
สถานการณ์โควิด 19 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มทดลองจำนวน 30 คน จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่น พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น = 0.68
4.1.3 ความพึงพอใจของรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลัง
สถานการณ์โควิด 19 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x ̅ = 4.84 , S.D. = 0.10)
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน
ข้อ
รายการ
S.D.
ระดับ
x̅
1 ด้านการฟื้นฟูการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ 5R
4.82 0.21
มากที่สุด
2 ด้ า นการทำการตลาดเพื ่ อ เข้ า ถึ ง ความต้ อ งการของ
4.82 0.19
มากที่สุด
นักท่องเที่ยวสูงอายุ 4C’s
3 ด้านการส่งเสริมทางการตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
4.84 0.22
มากที่สุด
สูงอายุ 7P’s
4 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 10Go
4.88 0.22
มากที่สุด
รวม
4.84 0.10
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน พบว่า ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุ
หลังสถานการณ์โควิด 19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก( x ̅ = 4.84 , S.D. = 0.10)
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าการจัดทำรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของ
นักท่องเที่ย วสูงอายุห ลังสถานการณ์โ ควิด 19 ต้องประกอบด้ว ยแนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยวสำหรับ
นักท่องเที่ ย วสูง อายุ 5R ได้แก่ Reboot, Rebuild, Rebrand, Rebound และRebalanceแนวทางการทำ
การตลาดเพื่อเข้าถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงอายุ 4C’s ได้แก่ Customer, Cost, Convenience, และ
Communication, แนวทางการส่งเสริมทางการตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุ 7P’s ได้แก่
Product, Price, Place, Promotion, People, Process, และPhysical Evidence และแนวทางการส่งเสริม
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การท่องเที่ยวภายในประเทศ 10Go ได้แก่ Go Again, Go Local, Go New Norm, Go Digital, Go Top, Go
Confident, Go High, Go Quality, Go Responsible และGo Sustainability
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที ่ 2 พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มทดลองจำนวน 30
คน จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น = 0.68
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที ่ 3 พบว่ า ความพึ ง พอใจของรู ป แบบการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน
100 คน พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 รวมอยู่ในระดับมาก( x̅ = 4.84 , S.D. = 0.10) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 10Go อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.88 , S.D. = 0.22) รองลงมาเป็น
ด้านการส่งเสริมทางการตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุ 7P’s อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.84 , S.D. = 0.22)
ด้านการฟื้นฟูการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ 5R อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.82 , S.D. = 021) และด้านการ
ทำการตลาดเพื่อเข้าถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงอายุ 4C’s อยู่ในระดับ มาก ( x̅ = 4.82 , S.D. = 0.19)
ตามลำดับ
5.2 อภิปรายผล
จากการศึ ก ษา รู ป แบบการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ่ ย วภายในประเทศของนั ก ท่ อ งเที ่ ย วสู ง อายุ ห ลั ง
สถานการณ์โควิด 19 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 10Go มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.88 , S.D.= 0.22) เนื่องจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศมีส่วนประกอบจากหลาย
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ และจัดตั้งนโยบาย
ทางการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวภายในประเทศ และนโยบายในแต่ละด้านของภาคส่วนรัฐ
และเอกชน มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระชัยภัก ชยเมธี (2564)[3]
ศึกษาเรื่อง นโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบบึงแก่นนคร
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น และการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบ
บึงแก่นนครโดยหลักเบญจธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประชาชนมี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับ
การศึกษา มีความคิดเห็นต่อนโยบายทางการเมื องในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน มีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น พบว่า ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ รอบบึงแก่นนคร ที่เป็น
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
ด้านการส่งเสริมทางการตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุ 7P’s มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.84 , S.D. = 0.22) เนื่องจากการส่งเสริมทางการตลาดเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้บริโภค
สินค้าและบริการกับผู้ขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความจูงใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของธีร์ ตีระจินดา (2555)[4] ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุตลาดญี่ปุ่นสู่ประเทศไทยเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (7 Ps)
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัว อย่างส่ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง มีอายุระหว่า ง 55 – 65 ปี เกษียณอายุ มีรายได้ประมาณ 2,500,000 –
5,000,000 เยน/ปี มีแหล่งที่มาของรายได้จากธุรกิจส่วนตัวมีลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศโดย
จัดการเดินทางเอง เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 2 – 5 ครั้ง พำนักในประเทศไทย 11 – 20 วัน รู้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยจากการบอกเล่าปากต่อปาก ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย โดย
พิจารณาจากความปลอดภัย มีความประสงค์ จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยและหรือแนะนำเพื่อนให้มา
อีกแน่นอน ส่วนประสมทางการตลาด ที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญ อยู่ในระดับ มากที่สุด
ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ( x̅= 4.53) รองลงมา คือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ( x̅ = 4.51) และ
ด้านราคา (x̅ = 4.32) เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นตามระยะเวลาในการพำนักใน
ประเทศไทย พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นตามเพศและอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
ด้านการฟื้นฟูการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ 5R มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.82 , S.D. = 0.21) เนื่องจากการท่องเที่ยวที่ซบเซาลงจากหลายปัจจัย รวมถึงสถานการณ์โควิด 19 ที่
สามารถทำให้การท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปจึงจำเป็นที่จะต้องมีการฟื้นฟูในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว และสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชัช พล ทรงสุนทรวงศ์ (2563)[5] ศึกษาเรื่อง โมเดลคุณค่า
ประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทย ผลการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจัย
พบว่า 1.แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และคุณภาพการบริการมีผลกระทบทางตรง
ต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยว 2.การมีปฏิสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวมีผลกระทบทางตรงต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว 3.การมีปฏิสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวมีผลกระทบทางอ้อมต่อคุณค่าของประสบการณ์การ
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ท่องเที่ยว โดยผ่านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 4.ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีผลกระทบทางตรงต่ อ
คุณค่าของประสบการณ์การท่องเที่ยว
ด้านการทำการตลาดเพื่อเข้าถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงอายุ 4C’s ความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.82 , S.D. = 0.19) เนื่องจากการทำการตลาดจะต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเข้า
ใจความต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผลิตสินค้าและบริการออกมาได้อย่างตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว และมีกำลังซื้อสูง ซึ่งสอดคล้องกลับผลการวิจัยข อง
ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล (2561)[6] ศึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า
นักท่องเที่ย วที่มีศักยภาพสูงสุด สำหรับประเทศไทยประกอบด้ว ยกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม และนิเวศ รวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มีกำลังซื้อสูงและมีเวลาสำหรับการ
ท่องเที่ยวได้ ยาวนานกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ ดังนั้นเพื่อรักษาและดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพเหล่านี้
ภาครัฐควรมุ่งเน้นยกระดับการท่องเที่ยวให้ทัดเทียมและให้มีความสามารถในการแข่งขันทางการ ท่องเที่ย ว
ต่อไปได้และยังเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้ดีขึ้นได้อีกด้วย
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1) ในการจัดทำโครงการครั้งต่อไปควรจัดทำแบบสอบถามที่มีความกระชับรัดกุมเพื่อง่ายต่อ
การอ่านและทำความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
2) ในการจัดทำโครงการครั้งต่อไปผู้วิจัยควรขยายขอบเขตประชากร และกลุ่มตัวอย่างให้มี
ความหลากหลายในพื้นที่ที่แตกต่างจากเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการครั้งต่อไป
1) สามารถนำรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลัง
สถานการณ์โควิด 19 ไปประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวอื่น ๆ ในอนาคต
2) สามารถนำกลยุทธ์ที่เป็นส่วนประกอบของรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของนักท่องเที่ยวสูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยว
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การบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ(Business Model) ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
Management Plan For Spa Business at Bang Tao District ,Phuket
In Covid 19 situation

A026

นางสาว พรนภา ศรีรักษา1 และ นายตะวัน คาสเก1นางเมธาวี วงศ์ไวโรจน์2 และ นายศุภกร สืบสาย2
1
นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 2อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
จากสภาพปัญหาด้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้เกิดผลกระทบทั่วโลก ซึ่งในประเทศ
ไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยตรง โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่
ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้หลายๆธุรกิจต้องปิดตัวลง เช่น ธุรกิจร้านสปา ทางผู้วิจัยจึงได้ ศึกษาการ
บริหารธุรกิจสปา เพื่อสุขภาพ ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจสปา โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ และเก็บข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่างทั้งหมด 1 กลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบไปด้วย ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลที่ได้จ ากการวิจ ัย พบว่า ในการบริห ารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพตำบล บางเทา จังหวัดภูเก็ต ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ขึ้นมานั้นทางผู้วิจัยจัดทำแผนการบริหาร ที่เป็นรูปแบบ Model
โดยมีชื่อว่า PT Model ซึ่งภายในมีส่วนประกอบหลักคือ ATPDE และศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจ
สปา ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อ แผนการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑋̅ = 4.37,S.D. = 0.24)
คำสำคัญ: แผนการบริหาร สปา เพื่อสุขภาพ Business Plan Model
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Abstract
Due to the problem of the Covid-19 epidemic in Thailand, it is another country that has
been directly affected by Covid- 19, especially the tourism industry that has been heavily
affected. causing many businesses to close, such as spa business The researcher therefore
studied Management Plan For Spa Business at Bang Tao District ,Phuket In Covid 19 situation
as a guideline for developing a spa business management model using the survey research
model The tools used in the research were 1 questionnaires and collecting data from all 1
sample groups The statistics used in the data analysis consisted of coefficient Mean and
Standard Deviation
The results of the research found that in health spa business administration in Bang Tao
Subdistrict, Phuket Province In the situation of the outbreak of the COVID- 1 9 virus, the
researcher has prepared a management plan. The model is called the PT Model From testing
the confidence coefficient of the PT Model, it was found that the confidence coefficient = 0.65
and to study the satisfaction of spa operators in Bang Tao Sub-District, Phuket Province, towards
the plans. Health spa business administration in Bang Tao Subdistrict Phuket Province In the
situation of the Covid-19 epidemic, the overall picture is at a high level ( 𝑋̅ = 4.37,S.D. = 0.24)
Keywords : Management plan Spa for health Business Plan Model
2. บทนำ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ได้มีการแพร่
ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งยังส่ง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะด้านธุรกิจการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจภายใน
ต่างประเทศด้วย ซึ่งจะมีผลต่อการเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในประเทศไทย ของนักท่องเที่ยวอันจะส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งห่วงโซ่อุปทาน (ซิกนา, 2563,สื่อออนไลน์)[1]
ในปัจจุบันธุรกิจนวดสปา สามารถประกอบธุรกิจต่อได้เพียง 20% เท่านั้น จากจำนวนผู้ประกอบการใน
ระบบกว่า 9,000 ราย ส่วนอีก 80% ที่ปิดตัวลงนั้น ประเมินว่าเป็นการปิดตัวชั่วคราว 10% ส่วนอีก 70% ปิด
ถาวรเรียบร้อย เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปกว่า 1 ปีแล้ว ทำให้เมื่อลูกค้าไม่มี เปิดร้านแล้วรายได้ไม่เข้า ก็
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ต้องจำใจปิดตัวลง ซึ่งส่วนมากผู้ที่จะสามารถดำเนินกิจการธุรกิจสปาให้อยู่ต่อไปได้นั้น จะต้องทำการวางแผน
หรือหาแนวทางในการรองรับและปรับรูปแบบการบริหารธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันแล
เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุค New Normal ให้ได้มากที่สุด (ที่นี่ภูเก็ต,2564,สื่อออนไลน์)[2]
ดังนั้นผู้จัดทำโครงการนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ การบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ตำบลบางเทา จังหวัด
ภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อเป็นส่วนในการพัฒนารูปแบบระบบการบริหาร
จัดการธุรกิจสปาให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการศึกษาคุณภาพ และประสิทธิภาพของ แผนการบริหารจัดการธุรกิจ
สปา เพื่อสุขภาพ รวมถึงการศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ประกอบธุรกิจสปา ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ตอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อจัดทำ การบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ(Business Model) ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจสปา ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อ แผนการ
บริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง การบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วย PT Model (Business Plan Model) ได้มีกระบวนการสร้างโดยมีองค์ประกอบ
ภายใน โมเดล ซึ่งมีองค์ประกอบแบบ ATPDE เป็นการศึกษาจากตัวอย่างของประชากร โดยถือว่าตัวอย่างนั้ น
เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา ซึ่งฉบับร่างจะประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 Analysis (A) การวิเคราะห์ตนเอง
ซึ่งจะใช้กระบวนการ วิเคราะห์โดย SWOT BAC
- จุดแข็ง (Strengths) : จุดเด่นหรือจุดแข็ง ของธุรกิจสปาที่ทางผู้ประกอบการได้เล็งเห็นถึง
- จุดอ่อน (Weaknesses) : จุดด้อยหรือจุดอ่อน ข้อเสียเปรียบเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน อย่างเช่น
การบริหารทางการเงินไม่ค่อยดี หรือการขัดแย้งกันภายในองค์กร
- โอกาส (Opportunities) : เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของ
บริษัทเอื้อประโยชน์ หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท
- อุปสรรค (Threats) : เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลเสียต่อธุรกิจ เช่น โรคระบาดโควิด ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้
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- ก่อนหน้า (Before) : เป็นการวิเคราะห์ SWOT ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ว่าก่อนเหตุการณ์โควิด 19
ระบาด ทางองค์กรมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง
- ภายหลัง (After) : วิเคราะห์ SWOT ทำการประเมินผลว่าภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส โควิด 19 ทางองค์กรมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง
ขั้นตอนที่ 2 Target (T) การกำหนดเป้าหมาย
การกำหนดเป้าหมายที่องค์กร ธุรกิจสปาควรกำหนด จะประกอบไปด้วย 2 อย่างคือ
1) เป้าหมายระยะสั้น Short distance เป็นการวางเป้าหมายของธุรกิจในระยะสั้น (ภายในระยะเวลา 1-2
ปี) เป็นการปรับตัวให้เกิดความเคยชินภายในองค์กรให้อยู่ในมาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนดไว้
2) เป้าหมายระยะยาว Long distance เป็นการกำหนดเป้าหมายของธุรกิจในระยะที่ยาวมากขึ้น (ภายใน
ระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป) เป็นการเพิ่ มมาตรฐานการให้บริการของธุรกิจสปาที่สามารถเพิ่มระดับให้เป็นมาตรฐาน
ระดับสากลที่สามารถมีองค์กรมารองรับได้ในภายภาคหน้า
ขั้นตอนที่ 3 Planning (P) การวางแผนจัดการ
หลังจากที่เราได้ทำการ วิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจสปาของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะต้องทำการ
วางแผนในการบริหารธุรกิจของเรา ซึ่งจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้านดังนี้
4) แผนการด้านทรัพยากรมนุษย์ HR
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในองค์กรของธุรกิจสปาแบบใหม่ควรฝึกฝนทักษะในการ
เรียนรู้ด้านการทำงานโดยอาศัยรูปแบบโมเดล TLKC
- T Target การกำหนดเป้าหมายในการบริหารบุคลากร
- L leaning การเรียนรู้องค์กรจะต้องมีการฝึกทักษะ
- K Knowing การทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติ
- C Checking ทำการตรวจสอบการทำงานของบุคลากรภายในองค์กร
5) แผนการด้านการตลาด 4P(A)
3) แผนการด้านทรัพย์สิน(การเงิน) 3M(Money) การบริหารด้านการเงินที่บริษัททุกๆองค์กร พึงที่จะ
และควรทำการตรวจสอบรายละเอียดในทุกขึ้นตอนของการจัดทำธุรกิจที่มีควรประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ
คือ 1.เงินลงทุน 2.กำไร 3.เงินทุนสำรอง
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4) แผนการด้านพื้นที่ในการให้บริการ (Place) Spa Short Trem การปรับปรุงในระยะสั้น (Short
Term) การจัดการพื้นที่ที่มีผลกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งมีพื้นที่ 3 ส่วนหลัก ๆ ที่จำเป็นต้อง
ให้ความสำคัญ ดังนี้ พื้นที่ต้อนรับและรอรับบริการ พื้นที่ให้บริการนวด และ พื้นที่เก็บอุปกรณ์
ขั้นตอนที่ 4 Do list (D) การลงมือปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 คือการตรวจแผนการปฏิบัติงานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 คือ การสอนงาน
ขั้นตอนที่ 3 คือการทดลองงาน
ขั้นตอนที่ 4 คือ การลงมือทำปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ขั้นตอนที่ 5 Evaluation (E) การประเมินผล
1) ทำการตรวจสอบ (ประเมินผล) ของการปฏิบัติงาน
2) ทำการจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน
3) นำข้อมูลมาตรวจสอบว่าเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้หรือไม่
4) หากไม่เป็นไปตามแผน ทำการตรวจสอบแผน เพื่อหาจุดบกพร่องของแผนงาน
ทำการปรับปรุง และปรับเปลี่ยนแผนการบริหารงานให้เป็นไปตามความ
เหมาะสม
3.2 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยเรื่อง การบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19 ด้ว ย PT Model (Business Plan Model) ได้มีการกำหนดประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่างดังนี้
ประชากร คือ ผู้ประกอบการร้านสปา เพื่อสุขภาพ ในตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการร้านสปา เพื่อสุขภาพ ในตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 ร้าน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นมาจำนวน 1 ฉบับ ดังนี้
เครื่องมือ ชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแผนการบริหารธุรกิจ สปาเพื่อสุขภาพ ตำบล
บางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
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3.4 การสร้างเครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจที่มีต่อ แผนการ
บริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
(Business Plan Model) ด้ ว ย โมเดล PT Model (Business Plan Model) และได้ ด ำเนิ น การสร้ า ง
แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากเอกสาร ตำรา งานวิจัย มีการดำเนินการตามลำดับ ดังต่อไปนี้
3.4.1 การสร้าง รูปแบบการบริหารธุรกิจสปา เพื่อสุขภาพ ของธุรกิจสปา ด้วยโมเดล PT Model
องค์ประกอบในการส้ราง โมเดล PT Model (Business Plan Model) เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3.4.2 การสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง ให้ครอบคลุม ตามวัตถุประสงค์จากนั้นนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ให้ตรวจสอบข้อมูลภายในเอกสารให้ถูกต้อง และแนะนำข้อมูลเพิ่มเติม
3.4.3 นำแบบสอบถามไปมอบให้แก่ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูล และเนื้อหาภายในแบบสอบถาม
ให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วน สมบูรณ์ จากนั้นนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
3.4.4 นำแบบสอบถามที่ปรับแก้ไขมาแล้ว มาให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ตรวจสอบแบบสอบถามอีก
ครั้งแล้วหลังจากนั้น นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ กลุ่มทดลอง
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
สำหรั บ ขั ้น ตอนการเก็บ รวบรวมข้ อ มูล นั้ น มี ข ั ้ น ตอนปฏิบ ั ติ แ ละมี ก ลุ ่ ม ผู ้ป ระเมิ นแนวทางการ
บริหารธุรกิจ PT Model ซึ่งมีจำนวน 1 กลุ่มมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.5.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการร้านสปา เพื่อสุขภาพ ในตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 100
ร้าน ขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการร้านสปา เพื่อสุขภาพ ในตำบลบางเทา
จังหวัดภูเก็ต ที่มีต่อ แผนการบริหารธุรกิจ PT Model คือ ทำการเดินทางเข้าไปติดต่อสอบถามในการขอเข้ามา
นำเสนอ แผนการบริหารธุรกิจ และทำการนัดหมายวันเวลา หลังจากนั้นเดินทางไปยังสถานที่นัดหมาย ทำการ
นำเสนอแนวคิดการบริหารธุรกิจ PT Model ให้ข้อมูลและตอบคำถาม เกี่ยวกับแนวคิด ส่งเอกสารการประเมิน
ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการร้านสปา เพื่อสุขภาพ ในตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ให้ผู้ประกอบการทำการ
ประเมินความพึงพอใจ หลังจากนั้นทำการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
4. ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อจัดทำแผนการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ(Business Model) ตำบลบางเทา
จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
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จาก วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าในการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ(Business Model) ตำบล บางเทา
จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ขึ้นมานั้นทางผู้วิจัยจัดทำแผนการบริหาร ที่เป็น
รูปแบบ Model โดยมีชื่อว่า PT Model ซึ่งภายในมีส่วนประกอบหลักคือ ATPDE และในแต่ละขั้นตอนก็จะมี
การอภิปรายรายละเอียดและขั้นตอนในการบริหารจัดการธุรกิจออกมา

ภาพที่ 2 โมเด็ลรูปแบบการบริหารธุรกิจสปา PT Model ภายใต้สถานการณ์โควิด19
ที่มา : นางสาวพรนภาและคณะ วันที่ 21 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจสปา ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อการ
บริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ด้านความพึงพอใจ จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจสปา พบว่า
ความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจสปา ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อแผนการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในภาพรวมทั้งหมดพบว่า ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.37,S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก ( X̅ =
4.44, S.D. = 0.52) รองลงมา ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจ อยู่ในระดับมาก ( ̅X = 4.42, S.D. =
0.40) ด้านการกำหนดเป้าหมายธุรกิจ อยู่ในระดับมาก (̅X = 4.34, S.D. = 0.42) ด้านการวางแผน อยู่ในระดับ
มาก (̅X = 4.34, S.D. = 0.26) และ ด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (̅X = 4.32, S.D. = 0.47) ตามลำดับ
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5. สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อจัดทำแผนการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ(Business Model) ตำบลบางเทา
จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
จาก วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าในการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ(Business Model) ตำบล บางเทา
จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ขึ้นมานั้นทางผู้วิจัยจัดทำแผนการบริหาร ที่เป็น
รูปแบบ Model โดยมีชื่อว่า PT Model ซึ่งภายในมีส่วนประกอบหลักคือ ATPDE และในแต่ละขั้นตอนก็จะมี
การอภิปรายรายละเอียดและขั้นตอนในการบริหารจัดการธุรกิจออกมา
โดย A ย่อมาจาก Analysis (A) การวิเคราะห์ตนเอง ประกอบไปด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ในธุรกิจของตนเองว่าเป็นอย่างไรบ้าง เปรียบเสมือนการสำรวจตนเองก่อนลงแข่งขั น โดยการ
วิเคราะห์นั้นต้องใช้ SWOT BAC
T ย่อมาจาก Target (T) การกำหนดเป้าหมาย เป็นการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
ในการประกอบธุรกิจ
P ย่อมาจาก Planning (P) การวางแผนจัดการ ภายในแผนการจัดการจะประกอบไปด้าย 4
ด้าน คือ 1. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.ด้านการตลาด 3.ด้านทรัพย์สิน 4.ด้านพื้นที่
D ย่อมาจาก Do list (D) การปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 1. การตรวจสอบแผนการว่าดีหรือไม่ 2.การ
สอนงาน 3.การทดลองงาน 4.การลงมือปฏิบัติ
E ย่อมาจาก Evaluation (E) การประเมินผล
ซึ่งรูปแบบ โมเดลแผนการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วย PT Model (Business Plan Model) แสดงดังภาพที่ 2.2
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจสปา ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ตที่มี
ต่อการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ตในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 พบว่าความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจสปา ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ตที่มี
ต่อการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด
19 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน
ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจสปา ตำบลบางเทา
จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด 19 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.23, S.D. = 0.40)
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ด้านการกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจสปา ตำบลบางเทา
จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อการบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด 19 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.34, S.D. = 0.42)
ด้านการวางแผน พบว่าความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจสปา ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อ การ
บริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้ อไวรัสโควิด 19 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.34, S.D. = 0.26)
ด้านการปฏิบัติงาน พบว่าความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจสปา ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อการ
บริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.32, S.D. = 0.47)
ด้านการประเมินผล พบว่าความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจสปา ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อ
การบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.44, S.D. = 0.52)
ในภาพรวมทั้งหมดพบว่า ความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจสปา ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อการ
บริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.37,S.D. = 0.24)
5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษา การบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจ พบว่ามีการนำหลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ของธุรกิจได้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50
เพราะเนื่องจากปัจจุบันในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19 ทำให้ธุรกิจที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิจ
ท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นเกิดผลกระทบในด้านลบมาก ทั้งนี้เนื่องจากประกอบธุรกิจสปา ตำบลบาง
เทา จังหวัดภูเก็ต มีความเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษา ของสิทธิชัย ธรรมเสน่ห์[3] ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง การ
บริหารจัดการธุรกิจสปา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยหลักที่จะ ช่วยให้การบริการประสบ
ความสาเร็จได้ คือ คนและคุณภาพการให้บริการซึ่งขึ้นอยู่กับทักษะ ความรู้ความสามารถและอัธยาศัยของผู้
ให้บริการแต่ละคน และมีการแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการบริหารธุรกิจได้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 ทั้งนี้
เนื่องจากประกอบธุรกิจสปา ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต มีความเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษา ของภรภัทร
วุฒิวัฒนกุล[4] ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง แผนธุรกิจร้านสปาเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่าการ
วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจของตนเองควรสร้างความแตกต่างมีเอกลักษณ์และ มีการวางตำแหน่งทางการตลาด
อย่างชัดเจน
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ด้านการกำหนดเป้าหมายธุรกิจ พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายของธุรกิจเป็นแผนระยะสั้น ในระยะ 1-2
ปีได้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39 เพราะในการบริหารหรือจัดการธุรกิจ ส่วนที่เป็นสิ่งสำคัญในการประสบ
ความสำเร็จนั้น คือการรู้ว ่าองค์กรของเรามีเป้าหมายในการบริห ารจัดการธุรกิ จของตนเองอย่างไร ทั้งนี้
เนื่องจากประกอบธุรกิจสปา ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต มีความเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริวรรณ
เสรีร ัตน์ และคณะ [5] ที่ศึกษาเรื่องของพฤติกรรม ของผู้บริการโภค พบว่าผู้บริโ ภคมีพฤติกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เนื่องจากประกอบธุรกิจสปาตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต มีความเห็นสอดคล้อง
กับผลการศึกษา ของอดุลย์ กองสัมฤทธิ์[6] ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน พบว่า การกำหนดภาพในอนาคตที่องค์การต้องการจะบรรลุและวิธีการในการดำเนินงานให้
ประสบผล การวางแผนและการกำหนดเป้ามายขององค์การจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ด้านการวางแผน พบว่าควรมีการตรวจสอบแผนการบริหารที่ได้วางมาไว้ ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ อยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 เพราะ ในการขั้นตอนการบริหารจัดการธุรกิจนั้นจะต้องมีการนำแผนงานที่
ได้มาวิเคราะห์กับ ธุรกิจของตนเองว่าเหมาะสม เนื่องจากประกอบธุรกิจสปา ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต มี
ความเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรกนก ทิพรส[7] ที่ศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสม ของ
ธุรกิจสปาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พบว่า เนื่องจากธุรกิจสปาเป็นลักษณะของธุรกิจบริการ ที่ เน้นความต้องการ
และความพึงพอใจของ ผู้บริโภคเป็นสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากประกอบธุรกิจสปา ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต มี
ความเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภาณิกานต์ คงนันทะ[8] ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการ นวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้าน สถานที่
เช่น ความปลอดภัย การไปมาสะดวก ใกล้แหล่งชุมชน มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการนวด แผนไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบนถนนข้าวสาร
ด้านการปฏิบัติงาน พบว่าการจัดวางลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานทำได้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33
เพราะในการทำงานการจัดวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีลำดับขั้นตอนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ และมีประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการทำงาน เพราะจะทำให้งานที่เลือกทำเป็นไปอย่างมีลำดับและเป็นขั้นตอน ทั้งนี้เนื่องจาก ประกอบ
ธุรกิจสปาตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต มีความเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปาริชาติ ดีฝักแว่น [9] ที่ได้
ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา พบว่า มีการสั่งการทั้งทางตรงและทางอ้อม และการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีการติดต่อสื่อสารกันทั้ง ในและนอกองค์กร ทั้งนี้เนื่องจากประกอบธุรกิจสปา
ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต มีความเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สว่างพงษ์ แซ่จึง [10] ที่ศึกษาเรื่องปัจจัย
แห่งความสำเร็จของผู้ประกอบธุรกิจเฟรนไซน์ร้านอาหารไทยประเภทร้านก๋วยเตี๋ยวพบว่า ควรให้ความสำคัญ
กับ การควบคุมคุณภาพสินค้า ในเรื่องของความสะอาดของอาหาร
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ขั้นตอนการประเมินผล พบว่า ข้อ มีการจดบันทึกผลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45
เพราะในการประเมินผลในการตัดสินใจทำงาน ควรมีการจดบันทึกข้อมูลรายละเอียดทุก ๆอย่างที่มีความ
เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ว่าข้อที่ถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากประกอบธุรกิจสปา ตำบลบาง
เทา จังหวัดภูเก็ต มีความเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บัวขาว จารุจินดา[11] ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการ
จัดการธุรกิจสถาน รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน พบว่าผู้ประกอบการมีการตัดสินใจเพื่อสั่งการทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยมอบให้ผู้จัดการร้านเป็นผู้ดู แลรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจากประกอบธุรกิจสปา
ตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต มีความเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กชกร ชินคำ [12] ที่ศึกษาเรื่อง แผนการ
บริหารธุรกิจขององค์กรขนาดเล็ก พบว่าการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการบริหารโดยผู้บริหาร มีการจัดการข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีความ ทันสมัย ครอบ
คลมุ และ ทันต่อการใช้งาน และมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ทำงานขององค์กร
5.4 ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง การบริหารธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพตำบลบางเทา จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1.ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผู้ประกอบธุรกิจสปาควรทำการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ทาง อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ลูกค้าทราบและ
เพื่อทำการตัดสินใจเลือกสปาผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะให้ รายละเอียดในเรื่องเมนูสปา ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ราคา
ระยะเวลาในการให้บริการ และรายละเอียด ของทำเลที่ตั้งของร้านเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการและมี
การจัดทำเพจ Facebook หรือมีการจัดจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นการกระตุ้ นยอดขาย
และเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 การบริหารจัดการธุรกิจสปา หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19
เอกสารอ้างอิง
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https://www.facebook.com/teeneephuketchannel
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ New Normal ช่วงสถานการณ์
A027
การแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตด้วย 6A Model
The Guideline of new normal covid-19 with tourism development
in Phuket by 6A MODEL
นิรัชพร เกตุรักษ์1 และพรนภัสส์ จันทร์เส้ง1 เมธาวี วงศ์ไวโรจน์2 ปิยรัตน์ ณ สงขลา2 และกันยารัตน์ เหล่าตระกูล2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 22 อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงเริ่มศึกษา
แนวทางเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด
จึงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ New Normal
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในจังหวัดภูเก็ตด้วย 6A MODEL เพื่อหาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความพึงพอใจของแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ New Normal ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โค
วิด -19 ในจังหวัดภูเก็ตด้วย 6A MODEL โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 94 คน โดยเป็นวิจัยรูปแบบ
เชิงสำรวจและใช้ระยะเวลาในการศึกษาคือ มิถุนายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ศึกษา บริษัทนำเที่ยว
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยสถิติที่ใช้ และค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า
ผลที่ได้จากการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ New Normal ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตด้วย 6A MODEL ประกอบด้วย 6 ส่วน สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) , สิ่งอำนวยความสะดวก
(Amenities) , ความสามาถในการเข้าถึง (Access) , กิจกรรม (Activities) , ที่พัก (Accommodation) และ การปรับตัว
(Adjustment) ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคุณภาพของ แนวทาง 6A MODEL ที่ระดับ IOC = 0.96 ประสิทธิภาพของ 6A
MODEL มีค่าสัมประสิทธิ์ = 0.88 และความพึงพอใจของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่มีต่อ 6A MODEL อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X̅ = 4.75, S.D. = 0.12)
คำสำคัญ : รูปแบบการท่องเที่ยว, New Normal, 6A MODEL
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Abstract
In the situation of the covid- 19 epidemic It has a huge impact on tourism. Therefore,
the researcher began to study the guidelines in order to attract more tourists to use the service.
and most consistent with the current situation therefore saw such problems The objective is
to provide guidelines for the development of tourism in the New Normal during the Covid- 19
epidemic situation. in Phuket with 6A MODEL to find quality, efficiency and satisfaction of New
Normal tourism development guidelines During the COVID-19 epidemic situation in Phuket with
6A MODE by collecting data from a sample of 94 people, using a survey research and using the
study period from June 2021 – February 2022. The study site, travel agency in Phuket area. by
the statistics used and the percentage, standard deviation and alpha coefficient.
The results from the research revealed that the new normal tourism development
guidelines during the Covid-19 epidemic situation in Phuket with the 6A Model, consisting of 6
parts: Attractions, Amenities, Accessibility, Activities, Accommodation and Adjustment. The
experts agreed on the quality of the 6A MODEL Guidelines at the IOC = 0.96 level, the efficiency
of the 6A MODEL at the coefficient = 0. 88, and the satisfaction of the tour operators with the
6A MODEL at the highest level (X̅= 4.75, SD. = 0.12)
Keywords: Tourism model, New Normal, 6A MODEL
1. บทนำ
ในช่วงต้นปี 2563 เกิดวิกฤติโลกจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 (COVID19)
โดยเริ่มแพร่ระบาดจากประเทศจีน และได้แพร่กระจายไปทั่วโลก WHO ประกาศให้ โควิด-19 เป็นโรคติดต่อ
อันตราย จากสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นจนทำให้การท่องเที่ยวโลกหยุดชะงักลง ส่งผลให้การ
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้
สําคัญ และนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้เนื่องด้วยการแพร่ระบาดที่ยังมีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง [1]
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษา แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ New Normal ช่วงสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเห็นความสําคัญของปัญหาและเล็งเห็นในเรื่องการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบ New Normal ในจังหวัดภูเก็ต โดยจะต้องมีการเตรียมการ และปรับตัวเพื่ อขับเคลื่อนกลยุทธ์
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ต่าง ๆ ให้ตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบวิถีปกติใหม่โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก รวมถึงการ
ยกระดับสุขอนามัยของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณูปโภค เช่น
บริการที่พักและสถาน บันเทิงต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่ นใจให้กับนักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยจากโรคต้องมีการ
ปรับรูปแบบการ ท่องเที่ยวให้เป็นรูปแบบใหม่ เนื่องจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นอีก
ปัจจัย สําคัญที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฟื้นฟูธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นสามารถส่งเสริมปัจ จัยมี
อิทธิพลการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างตรงจุดตลอดจนสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้แก่
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ New Normal ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด 19 ในจังหวัดภูเก็ต ด้วย 6A MODEL
2.2 เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ New Normal
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต ด้วย 6A MODEL
2.3 เพื ่ อ หาความพึ ง พอใจของผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ นำเที ่ ย วที ่ ม ี ต ่ อ การท่ อ งเที ่ ย วแบบ New Normal
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต ด้วย 6A MODEL
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การสร้างแนวทาง 6A MODEL

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างแนวทาง 6A MODEL
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้าง 6A MODEL เริ่มจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและรูปแบบเอกสารที่
ใกล้เคีย ง ทำการวิเคราะห์และสรุป เป็น ร่างแนวทางการพัฒ นาการท่อ งเที่ยวแบบ New Normal ช่ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด- 19ในจังหวัดภูเก็ต ด้วย 6 AMODEL
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่ขึ้นทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย จำนวน
1,439 คน (ข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตปี 2564)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่ขึ้นทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Taro Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 94 แห่ง และ ทำ
การสุ่มอย่างง่าย
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจํานวน ฉบับ 3
1) เครื่องมือชุดที่ แบบสอบถามคุณภา 1พผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแนวทางการท่องเที่ยวแบบ
New
Normal ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต ด้วย 6A MODEL
2) เครื่องมือชุดที่ แบบสอบถามประสิทธิภาพที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว 2แบบ New
Normal ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต ด้วย 6A MODEL
3) เครื่องมือชุดที่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 3ธุรกิจนำเที่ยวที่มีต่อ แนวทาง
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบ New Normal ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตด้วย
6A
MODEL
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ฉบับ ที่ 1 ผู้ว ิจ ัย ดําเนิน การเก็ บรวบรวมข้ อมูล ด้ว ยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามและเก็ บ
แบบสอบถาม จากผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงจํานวน ท่าน โดยทําการถ่าย 3
เอกสาร แนวทาง6A MODEL เพื่อนําเสนอให้แก่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ซึ่งผลจาก
การเก็บแบบสอบถามที่ทําการแจกมีจํานวนทั้งสิ้น ชุด ได้รับกลับมา 3 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากนั้น 3
ผู้วิจัยจะนําแบบสอบถามที่ได้รับมาวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าดัชนีความสอดคล้องหรือIOC
2) ฉบับที่ 2 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการแจกแบบสอบถามและนําเสนอ
แนวทาง 6A MODEL พร้ อ มทั ้ ง เก็ บ แบบสอบถามจากกลุ ่ ม ทดลองจํ า นวน ชุ ด ได้ ร ั บ กลั บ มา 30 ชุ ด 30
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าคิดเป็นร้อยละ หลังจาก 100
นั้นผู้วิจัยจะนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
3) ฉบับที่ 3 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากพร้อมแจกแบบสอบถามด้วย ตนเองกลุ่ม
ทดลองดำเนินการนำเสนอแนวทาง 6A MODEL ให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 94 ชุด ได้กลับคืนมาจำนวน 94ชุด
คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากSPSS วิเคราะห์ได้แบบสอบถามกลับคืนมา นำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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4. ผลการวิจัย
4.1 นำเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย
4.1.1 จากวัตถุป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 พบว่าแนวทางการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วแบบNew Normal ช่ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19ด้วย 6A MODEL ต้องประกอบด้วย 6A เป็นองค์ประกอบสําคัญของการ
ท่องเที่ยว ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
ตรงตามสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ดังนี้
1) สิ ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ Attraction สิ ่ ง ดึ ง ดู ด ใจเป็ นองค์ ป ระกอบสํ า คั ญ ที่ ท ํ าให้ เกิ ด การเดินทาง
ท่องเที่ยว ซึ่งจะประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทะเล น้ำตก ภูเขา อุทยาน แหล่งประวัติศาสตร์
2) สิ่งอำนวยความสะดวก Amenities เป็นส่วนประกอบสําคัญในการท่องเที่ยว เพราะไม่ว่า
ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวจะเป็นแบบใด แต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการมากที่สุด คือ สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะ
เป็นที่พัก ร้านอาหาร สาธารณูปโภคพื้นฐาน ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว
3) การเข้าถึง Access ในการเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวใด ประเภทใด
นักท่องเที่ยวยังคงต้องการเดินทางด้วยความสะดวก เข้าถึงง่ายในทุก ๆการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ
หรือทางอากาศ ซึ่งจะต้องมีการรองรับการเดินทางที่ครอบคลุมทุกรูปแบบ
4) กิจกรรม Activities การท่องเที่ยวจําเป็นที่จะต้องมีส่วนประกอบ คือ กิจกรรม’ เพราะ‘
เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางแล้วนั้น ก็ต้องการพบประสบการณ์ใหม่ ๆ จากกิจกรรมใหม่ ๆ หรืออาจจะเป็นกิจกรรม
เดิมที่เคยทํามาก่อนแล้ว แต่ต้องการจะทํากิจกรรมนั้นๆอีกครั้งในสถานที่ใหม่ ๆ
5) ที่พัก Accommodation ที่พักเป็นอีกองค์ประกอบสําคัญของการท่องเที่ยว ไม่ว ่าจะ
เดินทางไปไหน ก็จําเป็นที่จะต้องมีที่พักสําหรับพักผ่อน หลับนอน โดยนักท่องเที่ยวใหญ่ยังคงต้องการที่พักที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน
6) การปรับตัว Adjustment การปรับตัวของผู้ประการธุรกิจนำเที่ยวต่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการนำ 5A ข้างต้นมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไปได้ในอนาค
4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ New Normal ช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตด้วย 6A MODEL ที่ระดับ IOC = 0.96
4.1.3 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ New Normal ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19
ในจังหวัดภูเก็ตด้วย 6A MODEL มีประสิทธิภาพที่ระดับค่าสัมประสิทธิ์ = 0.88
4.1.4 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
New Normal ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในจังหวัดภูเก็ตด้วย 6A MODEL อยู่ในระดับมากที่สุด
(̅X = 4.75, S.D. = 0.12)
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ในด้านความพึงพอใจด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.47, S.D. = 0.37) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวเห็นด้วยกับการท่องเที่ยวโดยไม่เน้นพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก อยู่
ในระดับมากที่สุด (̅X = 4.52, S.D. = 0.61) รองลงมา ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวเห็นด้วยกับการท่องเที่ยวแบบอิสระ
อยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 4.52, S.D. = 0.59) และผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวเห็นด้วยกับการเที่ยวใกล้บ้าน ไม่
ต้องเดินทางไกล อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.39, S.D. = 0.73) ตามลำดับ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 4.65, S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวมีห้องน้ำและห้องสุขาที่มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 4.76, S.D. = 0.42)
รองลงมาแหล่งท่องเที่ยวมีช่องทางการชำระเงินโดยการเลี่ยงใช้เงินสดโดยสามารถจ่ายผ่าน QR Payment หรือผ่าน
แอปพลิเคชั่นทางการเงินต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.72, S.D. = 0.47), ร้านอาหารมีเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว
และมีการจัดพื้นที่เว้นระยะห่าง อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.67, S.D. = 0.51), แหล่งท่องเที่ยว มีจุดบริการ
นักท่องเที่ยวและการให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยวและข้อมูลการเดินทางในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19
เพียงพอ ณ ขณะนั้น อยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 4.64, S.D. = 0.47) และแหล่งท่องเที่ยวมีไฟฟ้า และน้ำประปา เพียงพอ
ต่อนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.44, S.D. = 0.63) ตามลำดับ
ด้านความสามารถในการเข้าถึง อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.69, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวเห็นด้วยกับการได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับ
มากที่สุด (̅X = 4.71, S.D. = 0.65) รองลงมา ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว เห็นด้วยกับการเดินทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยมีป ้ายบอกทางที่ช ัดเจนและเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.70, S.D. = 0.56) และ
ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวเห็นด้วยกับสภาพการเดินทางที่มีมาตรฐานสามารถรองรับยานพาหนะของ
นักท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 4.67, S.D. = 0.51) ตามลำดับ
ด้านกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 4.77, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการ
บริษัทนำเที่ยวเห็นด้วยกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมที่สามารถทำได้ภายในครอบครัวหรือภายในกลุ่มของ
นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.79, S.D. = 0.40) และผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวเห็นด้วยกับการที่
แหล่ง ท่องเที่ยวมีความหลากหลายของกิจกรรม เช่น ปีนเขา ดำน้ำ อยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 4.74, S.D. = 0.50)
ตามลำดับ
ด้านที่พัก อยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 4.65, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการบริษัทนำ
เที่ยวเห็นด้วยในมาตรการสาธารณสุขของที่พัก อยู่ในระดับ มากที่สุด (X̅ = 4.67, S.D. = 0.59) รองลงมา ผู้ประกอบการ
บริ ษ ั ท นำเที ่ ย วเห็ นด้ วยในจำนวนที ่ พ ั ก ที ่ ท ี ่ ม ี เ พี ย งพอต่ อ จำนวนนั ก ท่ อ งเที ่ ย วอยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ สุ ด
(̅X = 4.65, S.D. = 0.57) และผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวเห็นด้วยในความปลอดภัยของที่พักโดยเฉพาะในเรื่อง
ความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 4.64, S.D. = 0.65) ตามลำดับ
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ด้านความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อยู่ในระดับ มากที่สุด (X̅ = 4.82, S.D. = 0.20)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวเห็นด้วยในการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งผู้ให้บริการ
และนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 4.91, S.D. = 0.31) รองลงมา ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวเห็นด้วยใน
มาตรการควบคุมการเข้า - ออก ของนักท่องเที่ยวเพื่อติดตามการแพร่เชื้อ เช่น หมอชนะอยู่ในระดับมากที่สุด
(̅X
= 4.85, S.D. = 0.35) ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวเห็นด้วยกับมาตรการความปลอดภัยของผู้ให้บริการ เช่น การใส่
หน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิ อยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 4.82, S.D. = 0.40) ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว
เห็นด้วยในการเตรียมความพร้อมให้กับ นักท่องเที่ยว เช่น การจัดเตรียมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (̅X = 4.81, S.D. = 0.43) และผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวเห็นด้วยในการเพิ่มความถี่ในการทำ
ความสะอาดฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่ส ุด (X̅ = 4.72, S.D. = 0.44)
ตามลำดับ
ด้านการปรับตัว อยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 4.79, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการ
ธุร กิจ นำเที่ยวเห็นด้วยกับการใช้ระบบ AI ในด้านการดำเนินงานเพื่อลดการสัมผัส อยู่ในระดับมากที่สุด
(X̅ = 4.75, S.D. = 0.43) และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวพร้อมที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรฐาน SHA PLUS
อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.82, S.D. = 0.36) ตามลำดับ
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจของผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ New
Normal ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตด้วย 6A MODEL
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
แปล
ข้อ
รายการ
มาตรฐาน
̅)
ความหมาย
(𝐗
(S.D.)
1
ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
4.47
0.37
มาก
2
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.65
0.20
มากที่สุด
3
ด้านความสามารถในการเข้าถึง
4.69
0.32
มากที่สุด
4
ด้านกิจกรรม
4.77
0.28
มากที่สุด
5
ด้านที่พัก
4.65
0.40
มากที่สุด
6
ด้านความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่
4.82
0.20
มากที่สุด
ระบาดโควิด-19
7
ด้านการปรับตัว
4.79
0.26
มากที่สุด
รวม
4.75
0.12
มากที่สุด
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จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจจากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบ New Normal ช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตด้วย 6A MODEL อยู่ในระดับมากที่สุด
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
สรุปผลการวิจัย
1) แนวนาง 6A MODEL ประกอบด้วย

ภาพที่ 2 แสดงโมเดลของแนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวแบบ New Normal ช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาด
โควิด - 19ในจังหวัดภูเก็ต ด้วย 6A MODEL
ประกอบด้วย 6 ส่วน 1.สิ่งดึงดูดใจ Attraction 2. สิ่งอํานวยความสะดวก Amenities 3. การเข้าถึง
Access 4. กิจกรรม Activities 5. ที่พัก Accommodation 6. การปรับตัว Adjustment
2) คุณภาพของแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ New Normal ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ใน
จังหวัดภูเก็ต ด้วย 6A MODEL ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแนวทาง 6A MODEL ที่ระดับ IOC = 0.96
3) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ New Normalช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัด
ภูเก็ต ด้วย 6A MODEL มีประสิทธิภาพที่ระดับค่าสัมประสิทธิ์ = 0.88
4) ความพึงพอใจของผู้ป ระกอบการธุร กิจนำเที่ยวที่มี ต่อ แนวทางการพัฒ นาการท่ องเที่ย วแบบ
New Normal ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในจังหวัดภูเก็ต ด้วย 6A MODELภาพรวมในระดับ
มากที่สุด (̅X = 4.75, S.D. = 0.12)
จากการศึกษา แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ New Normalช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด- 19 ใน
จังหวัดภูเก็ต ด้วย 6A MODEL ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเห็นด้วย กับการ
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ท่องเที่ยวโดยไม่เน้นพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.52 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการ
ธุรกิจนำเที่ยวมีความเห็นว่า การสร้างสิ่งดึงดูดใจแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง
ๆ การมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี การบริหารจั ดการพื้นที่ที่ดี ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเข้ามา
เลือกใช้บริการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ [2] ที่ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว จังหวัดน่านพบว่า การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดน่าน สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
น่านในด้านต่าง ๆ ตามลำดับ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า แหล่งท่องเที่ยวมีห้องน้ำและห้องสุขาที่มีการทำความสะอาfและฆ่าเชื้อ อยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.76 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เห็นว่า ความสะอาดในการเข้าใช้บริการต่อ
นักท่องเที่ยวเพื่อเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนจึงควรมี
การดูแลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับการศึกษาของ [3] ที่ศึกษาเรื่องความต้องการด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพระบรมธาตุนาคูน สำหรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ป้ายและสัญลักษณ์ ทางลาด ทางเชื่อมอาคาร ทางข้ามถนน
ที่จอดรถและห้องน้ำ
ด้านความสามารถในการเข้าถึง พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเห็นด้วยกับการได้รับความสะดวก
ในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.71 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจนำ
เที่ยวเห็นว่า การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย ย่อมมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยใน
บริเวณนั้น ส่งผลดีต่อการทำธุรกิจให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ยิ่งขึ้น มีความเห็นสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ [4] ที่ศึกษาเรื่อง แนวทางในการพัฒนาศัก ยภาพการจัดการท่องเที่ยว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า สิ่งดึงดูดใจด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้บริหารอย่างเพียงพอและการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและสะดวกเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่
ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว
ด้านกิจกรรม พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเห็นด้วยกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมที่สามารถทำ
ได้ภายในครอบครัวหรือภายในกลุ่มของนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.79 ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเพราะการมีกิจกรรมภายในกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่ มของนักท่องเที่ยวเป็นการสร้าง
สานสัมพันธ์อันนี้ระหว่างกันและเกิดมิตรภาพหรือความประทับใจในระหว่างการเดินทางมีความเห็นสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ [5] ที่ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้เกิด
ความยั่งยืนของตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักเดินทางมาท่องเที่ยวเป็น
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ครอบครัวและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังมีความคิดเห็นต่อลักษณะทางกายภาพโดยรวมของตลาดน้ำอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงครามโดยรวมในระดับดี
ด้านที่พัก พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเห็นด้วยในมาตรการสาธารณสุขของที่พักอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมีการเตรียมความพร้อมถึงมาตรการรักษา
ความสะอาดของที่พักต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้งานมีความเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาสอดคล้อง กับผล
การศึกษาของ [6] ที่ศึกษาเรื่อง การบริการของโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น
นักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและเข้าพักที่โรงแรมในด้านความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเห็นด้วยใน
การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งผู้ให้บริการและนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่ส ุด ค่าเฉลี่ย 4.91
สอดคล้องกับ [7] ที่ได้ศึกษาเรื่องแนวคิดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ศึกษาวิเคราะห์พฤติก รรม
นักท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดของโควิด - 19ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนไปภายใต้การกำกับดูแลของ
สาธารณสุขและสอดคล้องกับพฤติกรรมแบบ “BEST” ซึ่งเป็น 4ตัวสำคัญที่จะเป็นตัวเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวและเกิดเป็น New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่ พบว่า S-Safety (Come first) เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยว
จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากขึ้น
ด้านการปรับตัว พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเห็นด้วยกับการใช้ระบบ AI ในด้านการดำเนินงาน
เพื่อลดการสัมผัส อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.75 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมีความเห็นว่า การ
ใช้เทคโนโลยีมาช่วย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนนิ้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [8] ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังสถานการณ์โควิด 19พบว่า หลังสถานการณ์โควิดธุรกิจทางการ
ท่องเที่ยวยังมีความท้าทายในการปรับวิถีการดำเนินธุรกิจใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยปัจจัยสำคัญคือการให้บริการที่
คำนึงถึงความปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด 19เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการธุรกิจนำ
เที่ยวพร้อมที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรฐาน SHA PLUS อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.82 ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมีความเห็นว่า การได้รับมาตรฐาน SHA PLUS เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่นใจ
ให้กับลูกค้าและทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวกับทางบริษัทนำเที่ยวมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลกที่ได้จัดทำตราสัญลักษณ์ Safe Travels ให้แก่องค์กรและธุร กิจ ด้า นการ
ท่องเที่ยวทั่วโลกที่ดำเนินการตามมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย ที่สอดคล้องกับแนวทางขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) ในการรับมือกับ COVID- 19เป็นการสร้างความปลอดภัยแก่ทั้งผู้ให้บริการและนักท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ
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ข้อเสนอแนะทั่วไป
1) ควรมีการศึกษากลุ่มประชากรที่หลากหลายและแตกต่างกันในพื้นที่ต่าง ๆ
2) ผู้วิจัยควรมีการติดต่อประสานงานกับบุคลากรในพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อเข้าไปเก็บแบบสอบถาม
ข้อเสนอแนะเพื่อจัดทําโครงการต่อไป
1) การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้สามารถนํา 6A MODEL ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้จริง
2) งานวิจัยในอนาคตควรมุ่งเน้นให้มีการศึกษาเกี่ยวกับความสําเร็จของธุรกิจในช่วง สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
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A028
รูปแบบการส่งเสริมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
Generation Y. ในจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วย 7P’sYR4Es Model
Factors That Influence Travel Decision-making Of Thai Generation Y Tourists After
Covid-19 With 7P’sYR4Es Model
กฤติยานี อำธูป1 และนิศากร บังคะดารา1เมธาวี วงศ์ไวโรจน์2 เกศสุนีย์ สุขพลอย2 นางสาวปิยรัตน์ ณ สงขลา2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการธุรกิจท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 22 อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
เมื่อโรคระบาดในประเทศไทยได้รับการควบคุมในระดับหนึ่งแล้ว ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้
ตามปกติ สามารถดำเนินกิจการได้ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งจาก
เรื่องด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ที่เพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรูปแบบ การส่งเสริมการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย Generation Y. ในจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วย 7P’sYR4Es
Model เพื่อหาความพึงพอใจ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 3 ฉบับและเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัว อย่าง
ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน โดยเป็นวิจัยรูปแบบ
เชิงสำรวจระยะเวลาในการศึกษาคือ มิถุนายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ศึกษา บริษัทรักทะเลทราเวล
และบริษัทฮันนีมูลทัวร์จังหวัดภูเก็ตและสถิติที่ใช้ในการศศึกษา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ผลการศึกษา พบว่า 7P’sYR4Es Model ต้องประกอบด้วยรูปแบบ 7P’sYR4Es Model ประกอบด้วย
4 ส่วน กลยุทธ์ทางการตลาด (7P’s) (x̅= 4.74, S.D. = 0.19), พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาว Gen Y (x̅ =
4.77, S.D. = (0.19 ,การตอบสนองของผู้ซื้อ (Response) (x̅= .485 ,S.D. = (0.21ส่วนที่ 4 แนวทางตลาดใน
มุมมองนักท่องเที่ยวยุคใหม่ (4Es) (x̅ = .480 , S.D. = 0.21) จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือ ควร
ทำการศึกษาต่อเนื่องทุกปีเพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งยัง
สามารถศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่าง
คำสำคัญ : การส่งเสริมการตัดสินใจ Generation Y 7P’sYR4Es Mode
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Abstract
Now, When the epidemic in Thailand has been controlled to a certain extent Department
stores are open for business as usual. able to operate Tourism behavior of tourists has changed
from the original. Both from health, safety, health, safety, increasing with the objective of
creating a model to promote travel decision making of Thai tourists Generation Y. in Phuket.
After the Covid- 19 situation with 7P'sYR4Es Model to find quality to find efficiency and to find
satisfaction Three questionnaires were used by the tool and collected data from 3 sample
groups, consisting of the first group. 3 experts, group 2, experimental group, 30 people, group
3, 100 Thai tourists traveling to Phuket, which is a survey model research, study period June
2021 - February 2022. Study site, Rak Company. Sea Travel and Honeymoon Tour Phuket and
the statistics used in the study, percentage, mean, standard deviation and alpha coefficient.
The results showed that the 7P'sYR4Es Model must consist of the 7P'sYR4Es Model
consisting of 4 parts: marketing strategy (7P's) (̅X= 4.74 , SD = 0.19), behavior of Gen Y tourists
(̅X = 4.77 , SD. = 0.19) , Buyer Response (Response) (̅X= 4.85 ,SD = 0.21) Part 4 Market Guidelines
in the New Generation of Tourist (4Es) ( X̅= 4.80 , SD = 0.21) Based on research. This time, the
researcher has a suggestion that the study should be continued every year to know the change
in behavior and needs of tourists. They can also study other relevant factors such as comparing
the behavior of different tourists..
Keywords : Decision Support Generation Y by 7P'sYR4Es Model
1. บทนำ
ขณะนี้เมื่อโรคระบาดในประเทศไทยได้รับการควบคุมในระดับหนึ่งแล้ว และมีการผ่อนปรนถึงระยะที่สถาน
บริการ ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติ กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลาง ถึงสูงสามารถ
ดำเนินกิจการได้ แต่พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งจากตัวแปรเรื่อง
ความกังวลในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความสะอาดที่เพิ่มขึ้น ยังมีความตระหนัก ในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เป็น
ผลจากเศรษฐกิจ ที่ตกต่ำผู้ว ิจ ัย จึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผ ลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย Generation Y ที่กำลังจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคและแรงงาน กลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกหลังโค
วิด-19
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ดังนั้นผู้จัดทำจึงสนใจในการศึกษารูปแบบการส่งเสริมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย Generation Y ในจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19ด้วย 7P’sYR4Es Model เพื่อมีความมั่นใจว่าจะ
เป็นการศึกษาที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว และสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่เกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อจัดทำรูปแบบการส่งเสริมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย Generation Y. ใน
จังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วย 7P’sYR4Es Model
2. เพื่อหาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย Generation Y ในจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วย 7P’sYR4Es Model
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การสร้างรูปแบบการส่งเสริมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย Generation Y
ในจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วย 7P’sYR4Es Model
ศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศึกษารูปแบบ
เอกสารที่ใกล้เคียง

วิเคราะห์และออกแบบ
รูปแบบการส่งเสริมการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย Generation Y ในจังหวัด
ภูเก็ต หลังสถานการณ์ โควิด- 19
ด้วย7 P’sYR4Es Model

ร่าง
รูปแบบการส่งเสริมการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย Generation Y ในจังหวัด
ภูเก็ต หลังสถานการณ์ โควิด-19
ด้วย 7P’sYR4Es Model

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างแนวทาง
จากภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างรูปแบบการส่งเสริมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยว
ชาวไทย Generation Y ในจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์ โควิด -19 ด้ว ย 7P’sYR4Es Model เริ่มจาก
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่ใกล้เคียง ทำการวิเคราะห์และสรุปแนวทาง 7P’sYR4Es Model
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากร หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยช่ว งอายุ Generation Y ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน จำนวน
3,912, 655คน (โดยใช้ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ปี 2562 W.G. Cochran)
กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทย Generation Y ในจังหวัดภูเก็ต โดยการกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตาราง Taro Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100คนและทำการสุ่มอย่างง่าย
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือชุดที่ 1 แบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย Generation Y. ในจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วย 7P’sYR4Es
Model
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย Generation Y. ในจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด -19 ด้วย
7P’sYR4Es Model
เครื่องมือชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึง พอใจที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย Generation Y. ในจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วย 7P’sYR4Es Model
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษา
แนว
ทางการ
สร้างแบบ
ทบทวน
องค์
ประกอบ
7P’sYR4

ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมิน
ร่างแบบ
ประเมิน

จัดทำ
แบบประเมิน
ฉบับร่าง
ปรับปรุง
แก้ไข

เครื่องมือที่
พร้อมใช้งาน

ภาพที่ 2 การเก็บข้อมูลชุดที่ 1 ขั้นตอนการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากภาพที่ 2 แสดงการเก็บ ข้อมูลชุดที่ 1 ผู้ว ิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้ว ยตนเอง โดยการแจก
แบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง จำนวน

3

ท่ า น โดยทำการถ่ า ยเอกสารรู ป แบบ 7P’ sYR4Es Model เพื ่ อ นำเสนอให้ แ ก่ ผ ู ้ เ ชี ่ ย วชาญ ซึ ่ ง ผลจากการเก็ บ
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แบบสอบถามที่ทำการแจกมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชุดได้รับกลับมา 3 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากนั้นผู้วิจัยจะนำ
แบบสอบถามที่ได้รับมาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าดัชนีความสอดคล้อง หรือ IOC
เครื่องมือ
รูปแบบ
7P’sYR4Es

กลุ่ม
ทดลอง

Model และ
แบบประเมิน

รวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์
ข้อมูล

ถูกต้อง

เครื่องมือ
ที่สมบูรณ์

ปรับปรุงแก้ไข

ภาพที่ 3 การเก็บข้อมูลชุดที่ 2 ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยกลุ่มทดลอง
จากภาพที่ 3 แสดงการเก็บข้อมูลชุดที่ 2 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการแจก
แบบสอบถามและนำเสนอรูปแบบ 7P’sYR4Es Model พร้อมทั้งเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มทดลอง จำนวน 30
ชุด ได้รับกลับมา 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากนั้นผู้วิจัยจะนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
เครื่องมือ
แนวคิด

กลุ่มตัวอย่าง

เก็บรวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูล

สรุปผลข้อมูล
ที่ได้

ภาพที่ 4 การเก็บข้อมูลชุดที่ 3 ขั้นตอนการหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
จากภาพที่ 4 แสดงการเก็บข้อมูลชุดที่ 3 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากกลุ่มทดลอง
ดำเนินการนำเสนอรูปแบบ 7P’sYR4Es Model พร้อมแจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน
100 ชุด ได้กลับคืนมาจำนวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมานำมาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
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4. ผลการวิจัย
4.1 นำเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย
4.1.1 รูปแบบการส่งเสริมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย Generation Y.
ในจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด- 19ด้วย 7P’sYR4Es Model ควรประกอบด้วย 4ส่วน ส่วนที่ 1 กลยุทธ์
ทางการตลาด (7P’s) Product,Price,Place,Promotion,People,Process,Physical Evidence,ส่ ว นที ่ 2
พฤติกรรมของนักท่องเที่ย วชาว Generation Y. การวางแผน,ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว,คุณภาพการ
ให้บริการ,ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว,ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยว,ส่วนที่ 3การตอบสนองของผู้
ซื้อ (Response ) การเลือกผลิตภัณฑ์,การเลือกตรา,การเลือกผู้ขาย,เวลาในการซื้อ,ส่วนที่ 4 แนวทางตลาดใน
มุมมองนักท่องเที่ยวยุคใหม่(4Es) ประกอบด้วย Experience,Everywhere Exchange,Evanglism
4.1.2 คุณภาพของรูป แบบการส่งเสริมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
Generation Y. ในจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด - 19ด้วย 7P’sYR4Es Model ที่ระดับ IOC เท่ากับ 0.9
4.1.3 ประสิทธิภาพของรูปแบบส่งเสริมการตั ดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
Generation Y หลังสถานการณ์โควิด- 19ด้วย 7P’sYR4Es Model มีประสิทธิภาพที่ระดับค่าสัมประสิทธ์ = 0.92
4.1.4 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย Generation Y ในจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด -19 ด้วย 7P’sYR4Es Model ภาพรวมที่ระดับ
มาก (x̅=4.79, S.D=0.17)
รายการ
กลยุทธ์ทางการตลาด ( 7P’s )
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาว Gen Y
การตอบสนองของผู้ซื้อ (Response)
แนวทางตลาดในมุมมองนักท่องเที่ยวยุคใหม่ ( 4Es )

S.D.
ระดับ
(𝐱̅)
4.74
0.19
มากที่สุด
4.77
0.20
มากที่สุด
4.85
0.21
มากที่สุด
4.80
0.21
มากที่สุด
รวม 4.79
0.17
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่มี

ต่อรูปแบบส่งเสริมการตัดสินใจเดินทางนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย Generation Y ในจังหวัดภูเก็ต
หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วย 7P’sYR4Es Model อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
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5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
5.1 สรุปผลการวิจัย
1) รูปแบบ 7P’sYR4Es Model

ภาพที่ 5 แสดงรูปแบบ 7P’sYR4Es Model
ประกอบด้ วย 4ส่ วน ส่ วนที่ 1 กลยุ ทธ์ ทางการตลาด (7P’s) Product, Price,Place,Promotion,People,Process,Physical
Evidence,ส่วนที่ 2พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาว Gen Y การวางแผน,ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว,คุณภาพการ
ให้บริการ,ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว,ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยว,ส่วนที่ 3การตอบสนองของผู้
ซื้อ (Response ) การเลือกผลิตภัณฑ์,การเลือกตรา,การเลือกผู้ขาย,เวลาในการซื้อ,ส่วนที่ 4 แนวทางตลาดใน
มุมมองนักท่องเที่ยวยุคใหม่(4Es) ประกอบด้วย Experience,Everywhere Exchange,Evanglism
2) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
Generation Y ในจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โ ควิด -19 ด้ว ย 7P’sYR4Es Model ภาพรวมที่ระดับมาก
(x̅=4.79, S.D=0.17) ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด ( 7P’s ) อยู่ในระดับมาก (x̅= 4.74S.D. = 0.19) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานที่เป็นที่รู้จัก อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=
4.91, S.D. = (0.28รองลงมาคือด้านกายภาพมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=
4.90, S.D. = 0.30) และในด้านกระบวนการ นโยบายในการจ่ายเงิ นและคืนเงินเข้าใจง่ายอยู่ในระดับต่ำที่สุด
(x̅= 4.48, S.D. = 0.54 ) ตามลำดับ
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ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาว Gen Y อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.77, S.D. = (0.19เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมีความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์และโดด
เด่นเฉพาะตัว อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.89 , S.D. = (0.31รองลงมาด้านคุณภาพการให้บริการมีการรู้จัก
และเข้าใจนักท่องเที่ยว คอยดูแล เอาใจใส่ในเรื่องของการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.88, S.D. =
(0.32และมีการเปรียบเทียบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก่อนตัดสินใจ อยู่ในระดับต่ำที่สุด (x̅= 4.30 , S.D. = (0.78ตามลำดับ
ด้านการตอบสนองของผู้ซื้อ (Response) อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= .485 , S.D. = (0.21เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าด้านการเลือกผู้ขาย เลือกผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.92 , S.D. = (0.27
รองลงมาด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามีสิ่งที่น่าดึงดูดและน่าสนใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=
4.94 , S.D. = ( 0.23และในด้านการเลือกเวลาในการซื้อเลือกเดินทางในช่วงที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว อยู่ในระดับ
ต่ำที่สุด (x̅= 4.80 , S.D. = 0. (49ตามลำดับ
ด้านแนวทางตลาดในมุมมองนักท่องเที่ยวยุคใหม่ (4Es) อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= .480 , S.D. = 0.21)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้าน Experience การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ควรจัดการอบรมพนักงาน
ให้มี การบริการที่ดี มีความใส่ใจ ดูเป็นกันเองสามารถจดจำชื่อลูกค้าและเรื่องราวของลูกค้าได้ก็จะยิ่งสร้างความ
ประทับใจมากขึ้น อยู่ในระดับมาก (x̅= .491 , S.D. = (0.28รองลงมา ด้าน Everywhere เพิ่มโอกาสการขาย
ในทุกช่องทาง ควรมีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายมีความหลากหลายเช่นหน้าเว็บไซต์ จัดจำหน่ายผ่าน
ออนไลน์ และในด้าน Evangelism การทำลูกค้าขาจรมาเป็น “ลูกค้าประจำ” ใช้การสื่อสารด้วยวิธีการใหม่ๆ
เช่น การให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับแบรนด์มากขึ้น นำเสนอถึงวิธีการใช้งานสินค้าแบบใหม่ๆ หรือ นำเสนอผลลัพธ์
จากการใช้งาน เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าไปมีส่วนร่วมกันสินค้าและรู้สึกประทับใจต่อตัวสินค้า อยู่ในระดับต่ำที่สุด
(x̅= 4.67 , S.D. = (0.47ตามลำดับ
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษารูปแบบการส่งเสริมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย Generation Y
ในจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด -19ด้วย 7P’sYR4Es Model ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด (7P’s) พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานที่เป็นที่รู้จัก อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.91, S.D. = (0.28
ทั้งนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นว่า ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานที่เป็นที่รู้จัก ในสถานที่
ท่องเที่ยวมีชื่อเสียง มีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ ( (2561ได้
ศึกษาเรื่อง รูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนไทย Generation Y การ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวและแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย
Generation Y พบว่า โดยส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมในการจัดการวางแผน สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดคือ
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แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความสวยงามเป็นภาพลักษณ์เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและโด่งดังหรือ
สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมามากที่สุดและข้อคำถามที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ นโยบาย
ในการจ่ายเงินและคืนเงินเข้าใจง่ายอยู่ในระดับต่ำที่สุด (x̅ = 4.48, S.D. = (0.54ทั้งนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ชาวไทย มีความคิดเห็นว่านโยบายในการจ่ายเงินและการคืนเงิน มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนและเข้าใจผิดเป็นอย่างมาก
ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ ( (2561ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนไทย Generation Y พบว่ากลุ่มคนไทย Generation Y โดยส่วน
ใหญ่จะมีการ เดินทางท่องเที่ยวปีละ 1-3 ครั้ง นิยมท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยใช้ระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยวแต่ละครั้งแบบ 3 วัน 2 คืน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละครั้งประมาณคนละ 1,000 - 3,000
บาท
ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาว Generation Y พบว่า ด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมีความสวยงาม
ของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นเฉพาะตัว อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.8, S.D. = (0.31ทั้งนี้
เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็นว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในเรื่องของภาพลักษณ์
ทางการท่องเที่ยว ความสวยงาม ความเป็นเอกลักษณ์ ความโดดเด่น เพราะถือว่าเป็นแรงจูงใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชุติมา นุตยะสกุล ( (2559ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเรื่องการตัดสินใจ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยว ตลาดน้ำวัดล้าพญา จังหวัดนครปฐม กลุ่มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่
คำนึงถึงสถานที่ท่องเที่ยว และแรงจูงใจ และต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม และข้อคำถามที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การเปรียบเทียบ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก่อนตัดสินใจ อยู่ในระดับต่ำที่สุด (x̅ = 4.30, S.D. = (0.78ทั้งนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ในปัจจุบันสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามออนไลน์ซึ่งในออนไลน์มักจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
หรือผลิตภัณฑ์ที่ดีมาแนะนำให้เลือกซื้อและเลือกใช้อยู่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิภาวัณย์ ตันติปิฎก
( (2562ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยว กลุ่มเจเนอเรชั่นวายใน
จังหวัดภูเก็ต พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการตัดสินใจเลือกด้วยตนเองและ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ ยวในภาพรวมเมื่อพิจารณาเป็นด้าน ราคา ด้านกระบวนการ
ตามลำดับและปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวเป็นลำดับ
สุดท้าย
ด้านการตอบสนองของผู้ซื้อ (Response) พบว่า ด้านการเลือกผู้ขาย เลือกผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.92, S.D. = (0.27ทั้งนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความเห็นว่า การที่เลือกซื้อ
สินค้า จำเป็นที่จะต้องเลือกผู้ขายที่มีความเชื่อถือ มีความอัธยาศัยดี ชัดถ้อยชัดคำ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของชุติมา นุตยะสกุล ( (2559ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเรื่องการตัดสินใจนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยว
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ตลาดน้ำวัดล้าพญา จังหวัดนครปฐม พบว่า จำเป็นต้องเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวใน
การเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ ยวได้
อย่างเหมาะสม และข้อคำถามที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการเลือกเวลาในการซื้อเลือกเดินทางในช่วง
ที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว อยู่ในระดับต่ำที่สุด (x̅= 4.80 , S.D. = (0.49ทั้งนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทย มี
ความเห็นว่า ช่วงเวลาเดินทางสามารถเลือกเดินทางได้สะดวกตามวันเวลาที่ตนเองสามารถเดินทางมาท่องเที่ยว
ได้ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ ( (2561ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนไทย Generation Y พบว่า นิยมท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์ โดยใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งแบบ 3 วัน 2 คืน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละครั้ง
ประมาณคนละ 1,000 - 3,000 บาท และเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว
ด้านแนวทางตลาดในมุมมองนักท่องเที่ยวยุคใหม่ ( 4Es ) พบว่า ด้าน Experience การสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้า ควรจัดการอบรมพนักงานให้มี การบริการดีที่ดี มีความใส่ใจ ดูเป็นกันเองสามารถจดจำชื่อลูกค้า
และเรื่องราวของลูกค้าได้ก็จะยิ่งสร้างความประทับใจมากขึ้น อยู่ในระดับมาก (x̅ = .491 , S.D. = (0.28ทั้งนี้
เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความเห็นว่า การสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าตั้งแต่ครั้ง
แรกถือว่าเป็นการบริการที่ดีและมีความเอาใจใส่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิภาวัณย์ ตันติปิฎก ( (2562
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยว กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ ให้บริการ พนักงานให้บริการ เป็น การมีบุคลิกภาพ
ที่ดี อัธยาศัยไมตรีของพนักงาน ความดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน และข้อคำถามที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
ด้าน Evangelism การทำลูกค้าขาจรมาเป็น “ลูกค้าประจำ” ใช้การสื่อสารด้วยวิธีการใหม่ๆ เช่น การให้
ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับ แบรนด์มากขึ้น นำเสนอถึงวิธีการใช้งานสินค้าแบบใหม่ๆ หรือ นำเสนอผลลัพธ์จากการ
ใช้งาน เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าไปมีส่วนร่วมกันสินค้าและรู้สึกประทับใจต่อตัวสินค้า อยู่ในระดับต่ำที่สุด (x̅ = 4.67,
S.D. = (0.47 ทั้งนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความเห็นว่า การที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเข้าไปมี
ประสบการณ์กับแบรนด์ผ่านการสื่อสารการตลาดในรูปแบบดิจิทัลเป็นส่วนสำคั ญที่จะเปลี่ยนลูกค้าขาจรเป็น
ลูกค้าประจำได้ต่อไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของจเรเถื่อนพวงแก้ว (2563) ทำการศึกษาเรื่อง “การ
สื่อสารการตลาดดิจิทัลและส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า 1) การสื่อสารการตลาดดิจิทัล ส่วนประสมทางการตลาดบริการและการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว โดยภาพรวมและรายด้านมีความสำคัญอยู่ในระดับมาก 2) การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและส่วน
ประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ควรมีการขยายขอบเขตของกลุ่มทดลองและกลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัยครั้งต่อไปเพื่อศึกษาประชากร
ที่กว้างขึ้นและสามารถปรับเปลี่ยน 7P’sYR4Es Model ให้สอดคล้องกับธุรกิจอื่น ๆ ได้
ข้อเสนอแนะในการทำจัดทำโครงการครั้งต่อไป
ควรทำการศึกษาต่อเนื่องทุกปีเพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว
และงานวิจัยในอนาคตอาจมุ่งศึกษาในด้านปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปรียบเทียบ พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกัน
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A029

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง)
ในจังหวัดภูเก็ต ด้วย STO Model
The Guideline of developing the penitential of local bus transportation system
(Phothong) in Phuket with STO Model
พิชานันท์ ศรจันทร์1 และ นิติวุฒิ อ่อนแก้ว1เมธาวี วงศ์ไวโรจน์2 เกศสุณยี ์ สุขพลอย2 และเจียมรัตน์ บัณรส2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว2อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
ระบบขนส่งรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต รถโพถ้อง ที่มีการให้บริการกันมาอย่างยาวนาน แต่
เนื่องด้วยปัจจุบันที่ยุคสมัยเปลี่ยนไป ทำให้รถโพถ้องมีผู้ใช้บริการที่น้อยลง ผู้วิจัยจึงเริ่มศึกษาแนวทางเพื่อให้มี
ประชากรเข้ามาใช้บริการที่มากขึ้นจึงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ในจังหวัดภูเก็ตด้วย STO Model เพื่อหา คุณภาพ เพื่อ
หาประสิทธิภาพและเพื่อหาความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือแบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับและเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่ม ทดลอง (สถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต) จำนวน 30 คน และกลุ่มที่ 3 บุคลากรในกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คน โดยเป็นวิจัยรูปแบบเชิงสำรวจและใช้ระยะเวลาในการศึกษา คือ 27 มิถุนายน
2564 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัด
ภูเก็ต โดยสถิติที่ใช้ และค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า
ผลการวิจัย พบว่า แนวทาง STO Model ประกอบด้วย SWOT Analysis, TOWS Matrix และ Omotenashi
ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วยกับคุณภาพของแนวทาง STO Model ที่ระดับ IOC = 0.93 ประสิทธิภาพของแนวทาง
STO Model มีค่าสัมประสิทธิ์ = 0.89 และความพึงพอใจบุคลากรในกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อแนวทาง STO Model อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.38 S.D. = 0.45) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
แนวทาง ควรมีการขยายขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งต่อไป และผู้วิจัยควรมีการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อเข้าไปเก็บ
คำสำคัญ : การพัฒนาศักยภาพ รถประจำทางท้องถิ่น STO Model
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Abstract
The Guideline of developing the penitential of local bus transportation system
( Phothong) in Phuket with STO Model. Have objective to prepare approaches for developing
the penitential of local bus transportation system ( Phothong) in Phuket by STO Model. To
determine the quality and the efficiency of Approaches for developing the penitential of local
bus transportation system ( Phothong) in Phuket by STO Model. And find satisfaction from
personnel in department of transportation Phuket Provincial Administrative Organization
towards Approaches for developing the penitential of local bus transportation system
( Phothong) in Phuket by STO Model by collecting data from personnel in department of
transportation Phuket The Provincial Administrative Organization amount 50 people Summary
of the study from objective 1 found Approaches for developing the penitential of local bus
transportation system (Phothong) in Phuket inclusive 3 part: 1) SWOT Analysis 2) Strategy Tows
Matrix and part 3) Omotenashi service spirit Japanese style. of Approaches for developing the
penitential of local bus transportation system ( Phothong) in Phuket by STO Model When
considering each item, It was found that 1) SWOT Analysis overall it’s at a high level ( X̅ = 4.46,
S.D. = 0.42) 2) Strategy TOWS Matrix overall it’s at a high level ( X̅= 4.38, S.D. = 0.46) 3)
Omotenashi service spirit Japanese style overall it’s at a high level ( ̅X = 4.31, S.D. = 0.66)
Keywords : Potential Development, Local Bus, STO Model
1. บทนำ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ เกิดการพัฒนาขึ้นในหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นด้านของ เศรษฐกิจ สังคม ด้านซึ่งในอุ ต สาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วนั้นจะประกอบไปด้วยธุรกิจที่ครอบคลุมหลายประเภท ทั้งธุรกิจ สามารถจำแนกออกได้เป็น 6
ประเภท ได้แก่ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจจำหน่ายสินค้าขายของที่ระลึก ธุรกิจบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ธุรกิจนำเที่ยว และธุรกิจประเภทอื่น ๆ
ระบบขนส่งรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต ได้มีระบบการให้บริการยานพาหนะแก่นักท่องเที่ยวที่
หลากหลาย แต่ที่นิยมและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดภูเก็ตคือ รถโพถ้อง ที่มีการให้บริการกันมาอย่าง
ยาวนาน แต่เนื่องด้วยปัจจุบันที่ยุคสมัยเปลี่ยนไป เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่ ทำให้ระบบขนส่งรถโดยสาร
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สาธารณะท้องถิ่น (โพถ้อง) ในจังหวัดภูเก็ตมีผู้ใช้ บริการที่น้อยลง ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังไม่
เข้าถึงระบบขนส่งประเภทนี้ได้ (ฉันทัช วรรณถนอม)[1]
ดังนั้นผู้จัดทำจึงสนใจศึกษา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพ
ถ้อง) ในจังหวัดภูเก็ตด้วย STO Model เพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาการรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานที่ดี
ยิ่งขึ้น พร้อมยกคุณภาพด้านการให้บริการของรถโพถ้องในจังหวัดภูเก็ตต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ในจังหวัดภูเก็ต
ด้วย STO Model
2.2 เพื่อหาคุณภาพของแนวทางการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ใน
จังหวัดภูเก็ตด้วย STO Model
2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพของแนวทางการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ใน
จังหวัดภูเก็ตด้วย STO Model
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของบุคลากรในกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ในจังหวัดภูเก็ตด้วย STO Model
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ในจังหวัดภูเก็ต
ด้วย STO Model
ศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ศึกษารูปแบบ
เอกสารงานวิจยั ที่
ใกล้เคียง

วิเคราะห์และออกแบบแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถ
ประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ใน
จังหวัดภูเก็ตด้วย STO Model

ร่างแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ของระบบขนส่งรถประจำทาง
ท้องถิ่น
(โพถ้อง) ในจังหวัดภูเก็ตด้วย STO
Model

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้าง STO Model
จากภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแนวทาง STO Model เริ่มจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
รูปแบบเอกสารที่ใกล้เคียง ทำการวิเคราะห์และสรุปเป็นการร่างแนวทางของ STO Model
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากร คือ บุคลากรในกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 60 คน [2]
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรในกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 โดย
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ
เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่ง
รถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ในจังหวัดภูเก็ตด้วย STO Model
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิภาพกลุ่มทดลองที่มีต่อสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
ระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ในจังหวัดภูเก็ตด้วย STO Model
เครื่องมือชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
ระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ในจังหวัดภูเก็ตด้วย STO Model
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
นำแนวทาง

STO Model
และแบบสอบถาม

ติดต่อ
นัดหมาย
ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของ
เครื่องมือ

เก็บรวบรวม
ข้อมูล

ปรับปรุ งแก้ไข

วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย IOC

ภาพที่ 2 การเก็บข้อมูลชุดที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพแนวทางของ STO Model โดยผู้เชี่ยวชาญ
จากภาพที2่ แสดงการเก็บข้อมูลชุดที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพแนวทาง STO Model ผู้วิจัยดำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ ที่ทางผู้วิจัยเลือก
แบบเจาะจง จำนวน 3 ท่าน โดยการถ่ายเอกสารแนวทาง STO Model เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้ง
รับแบบสอบถามกลับคืนมา ซึ่งจากการเก็บแบบสอบถามที่ผู้วิจัยทำการแจกมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชุด ได้กลับคืนมา
3 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากนั้นผู้วิจัยจะนำแบบสอบถามที่ได้นำมาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Concurrent: IOC)
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นำแนวทาง STO

ติดต่อ
นัดหมาย
กลุ่มทดลอง

Model และ
แบบสอบถาม
ประสิทธิภาพให้
กลุ่มทดลอง

กลุ่มทดลองทำ
แบบสอบถาม

ปรับปรุ งแก้ไข

เก็บรวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า

ภาพที่ 3 การเก็บข้อมูลชุดที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิภาพต่อแนวทาง STO Model โดยกลุ่มทดลอง
จากภาพที่3 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลของการประเมินประสิทธิภาพแนวทาง STO Model โดย
กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถา,และนำเสนอแนวทาง STO
Model พร้อมทั้งเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มทดลองจำนวน 30 ชุด ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 30 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมานำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องมือโดย
ใช้การหาค่าความสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)

แนวทาง STO
Model และ
แบบสอบถาม

ติดต่อ
นัดหมาย
กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างทำ
แบบสอบถาม

เก็บรวบรวม
ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS

ภาพที่ 4 การเก็บข้อมูลชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแนวทาง STO Model โดยกลุ่มตัวอย่าง
จากภาพที่4 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลชุดที่ 3 ของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแนวทาง STO
Model โดยกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยผู ้ ว ิ จ ั ย นำแบบสอบถามที ่ ผ ่ า นการตรวจสอบจากกลุ ่ ม ทดลองจนได้ เ ป็ น
แบบสอบถาม จากนั้นผู้วิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ให้แก่บุคลากรในกองกิจการขนส่ง จำนวน
5 ท่าน โดยทำการถ่ายเอกสารแนวทาง 0STO Model เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งรอรับ
แบบสอบถามกลับ คืนจากกลุ่มตัว อย่าง จำนวน 5 ชุด ได้กลับคืนมาจำนวน 50 ชุด คิดเป็นร้อยละ 0100
หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมา นำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS หาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4. ผลการวิจัย
4.1 นำเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย
4.1.1 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ในจังหวัดภูเก็ต
ด้ ว ย STO Model ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น 1) ด้ า นการวิ เ คราะห์ SWOT Analysis (Strengths จุ ด แข็ ง ,
Weaknesses จุดอ่อน, Opportunities โอกาส และ Treats อุปสรรค) 2) ด้านกลยุทธ์ TOWS Matrix คือ
(Strengths + Opportunities, Strengths + Treats, Weaknesses + Opportunities และWeaknesses +
Treats) และ 3) ด้านบริการ Omotenashi จิตวิญญาณการให้บริการแบบญี่ปุ่น
4.1.2 คุณภาพขอแนวทางการพัฒ นาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ใน
จังหวัดภูเก็ตด้วย STO Model ที่ระดับ IOC = 0.93
4.1.3 ประสิทธิภาพของแนวทางการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ใน
จังหวัดภูเก็ตด้วย STO Model มีค่าสัมประสิทธิ์ = 0.89
4.1.4 ความพึงพอใจบุคลากรในกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อแนวทาง STO
Model อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.38 S.D. = 0.45)
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจของบุคลากรในกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ในจังหวัดภูเก็ตด้วย
STO Model
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ข้อ
รายการ
มาตรฐาน แปลความหมาย
̅)
(𝑿
(S.D.)
1 ด้านการวิเคราะห์ SWOT Analysis
4.46
0.41
มาก
2 ด้านกลยุทธ์ TOWS Matrix
4.38
0.46
มาก
3 ด้านบริการ Omotenashi จิตวิญญาณ
4.31
0.66
มาก
การให้บริการแบบญี่ปุ่น
รวม
4.38
0.45
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่าความพึงพอใจจากบุคลากรในกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่มี
ต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ในจังหวัดภูเก็ตด้วย STO
Model อยู่ในระดับ มาก
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5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
5.1 สรุปผลการวิจัย
1) แนวทาง STO Model ประกอบด้วย

ภาพที่ แสดงแนวทาง STO Model
ประกอบด้ว ย 3 ส่ว น 1) ด้านการวิเคราะห์ SWOT Analysis (Strengths จุดแข็ง , Weaknesses จุดอ่อน,
Opportunities โ อกาส และ Treats อุ ป สรรค) 2) ด้ า นกลยุ ท ธ์ TOWS Matrix คื อ (Strengths +
Opportunities, Strengths + Treats, Weaknesses + Opportunities และWeaknesses + Treats) และ
3) ด้านบริการ Omotenashi จิตวิญญาณการให้บริการแบบญี่ปุ่น
2) คุณภาพขอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ในจังหวัด
ภูเก็ตด้วย STO Model ที่ระดับ IOC = 0.93
3) ประสิทธิภาพของแนวทางการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ใน
จังหวัดภูเก็ตด้วย STO Model มีค่าสัมประสิทธิ์ = 0.89
4) ความพึงพอใจบุคลากรในกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อแนวทาง STO
Model อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.38 S.D. = 0.45)
ด้านการวิเคราะห์ SWOT Analysis อยู่ในระดับ มาก (̅X = 4.46, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า เอกลักษณ์เฉพาะตัวของรถโพถ้องที่บ่งบอกถึงความเป็นภูเก็ตแบบดั้งเดิม อยู่ในระดับ มากที่สุด ( ̅X =
4.76, S.D. = 0.43) รองลงมา ค่าบริการถูกกว่ารถโดยสารประเภทอื่น อยู่ในระดับ มากที่สุด ( ̅X = 4.60, S.D.
̅ = 4.44, S.D. =
= 0.53), มารยาทของคนขับและพนักงานบริการที่ปฏิบัติต่อผู้โดยสาร อยู่ในระดับ มาก ( X
0.78), องค์กรได้รับสนับสนุนเงินลงทุน งบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือภายในองค์กร
อยู่ในระดับ มาก (̅X = 4.40, S.D. = 0.98), นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ ตยังไม่ทราบถึงการให้บริการ
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̅ = 4.40, S.D. = 0.72), องค์กรมีการจัดทำนโยบายจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
ของรถโพถ้อง อยู่ในระดับ มาก ( X
เพิ่มจำนวนรถโพถ้อง ขยายโอกาสในการรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้มากยิ่งขึ้น อยู่ในระดับ มาก ( ̅X = 4.38, S.D.
= 0.72), รถโดยสารประเภทอื่นที่ให้บริการความสะดวกในการเดินทางมากกว่ารถโพถ้อง อยู่ในระดับ มาก ( ̅X
= 4.38, S.D. = 0.63) และคนขับและพนักงานขาดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการ อยู่
̅ = 4.34, S.D. = 0.79) ตามลำดับ
ในระดับ มาก (X
ด้านกลยุทธ์ TOWS Matrix อยู่ในระดับ มาก (̅X = 4.38, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า รถ
โพถ้องมีการให้บริการผู้โดยสารจนถึงปลายทางแม้เหลือผู้โดยสารเพียง 1-2 คน อยู่ในระดับ มากที่สุด (̅X = 4.54, S.D.
= 0.57) รองลงมา ราคาค่าโดยสารไม่เกินจากที่ขนส่งกำหนด อยู่ในระดับ มากที่สุด ( ̅X = 4.52, S.D. = 0.58),
̅=
องค์กรมีการเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับมาตรฐานการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน อยู่ในระดับ มากที่สุด (X
4.52, S.D. = 0.55), การพัฒนาการให้บริการรถโพถ้อง ให้ตรงกับความต้องการของผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด (̅X = 4.50, S.D. = 0.76), องค์กรจัดฝึกอบรมคนขับรถและพนักงานบริการ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ในการบริการ อยู่ในระดับ มาก (̅X = 4.32, S.D. = 0.84), องศ์กรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้ามาใช้บริการของ
̅ = 4.26, S.D. = 0.92), คนขั บ รถและพนั ก งานบริ ก ารสามารถสื ่ อ สาร
ผู ้ โ ดยสาร อยู ่ ใ นระดั บ มาก ( X
̅ = 4.22, S.D. = 0.88) และ ผู้โดยสารมีความพึงพอใจต่อการ
ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น อยู่ในระดับ มาก ( X
ให้บริการของรถโพถ้อง อยู่ในระดับ มาก (̅X = 4.20, S.D. = 0.80) ตามลำดับ
ด้านบริการ Omotenashi จิตวิญญาณการให้บริการแบบญี่ปุ่น อยู่ในระดับ มาก ( ̅X = 4.31, S.D. =
0.66) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า องค์กรมีการจัด Application สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นนักท่องเที่ยว เพื่อ
̅ = 4.48, S.D. = 0.78) รองลงมา องค์กรมีความ พึง
เรียกดูเที่ยวรถโพถ้องในรอบถัดไป อยู่ในระดับ มาก ( X
พอใจต่อแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของรถโพถ้องอยู่ในระดับ มาก ( ̅X = 4.36, S.D. = 0.66), องค์กร มี
การจัดทำที่นั่งสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อความสะดวกสบายขณะเดินทาง อยู่ในระดับ มาก ( ̅X = 4.30,
S.D. = 0.95) และองค์กรมีการจัดทำ Station รอรถโพถ้องที่ได้มาตรฐานสามารถกันแดด กันฝนได้ มีที่นั่ง
̅ = 4.12, S.D. = 0.79) ตามลำดับ
ให้บริการ อยู่ในระดับ มาก (X
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย แนวทางการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ในจังหวัด
ภูเก็ตด้วย STO Model พบว่าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่นโพถ้องใน
จังหวัดภูเก็ตด้วย STO Model ประกอบไปด้วย SWOT Analysis, TOWS Matrix และ Omotenashi
การ
บริการแบบญี่ปุ่น พบคุณภาพและประสิทธิภาพของแนวทางการพัฒนาศักยภาพของระบบขนส่งรถประจำทาง
ท้องถิ่น (โพถ้อง) ในจังหวัดภูเก็ตด้วย STO Model และความพึงพอใจของแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
ระบบขนส่งรถประจำทางท้องถิ่น (โพถ้อง) ในจังหวัดภูเก็ตด้วย STO Model
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ด้านการวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า เอกลักษณ์เฉพาะตัวของรถโพถ้องที่บ่งบอกถึงความเป็น
ภูเก็ตแบบดั้งเดิม อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.76 ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรในกองกิจการขนส่ง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพราะภาพลักษณ์ของรถโพถ้องมีลักษณะที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สื่อถึงความ
เป็นภูเก็ตได้อย่างชัดเจน มีความเห็นไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กฤติยาภรณ์ เทพาศักดิ์[2] ที่ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยภายในผู้เดินทางที่มีผลต่อการเลือกใช้รถขนส่งสาธารณะ กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ผลจาก
งานวิจัยทำให้ทราบว่าต้องมีการปรับปรุงรถขนส่งสาธารณะโดยให้รถขนส่งสาธารณะมีความน่าดึงดูดที่จะใช้
เพื่อให้กลุ่มผู้ยึดติดรถส่วนบุคคล หันมาใช้รถขนส่งสาธารณะ และข้อคำถามที่มีความเห็นน้อยที่สุด คือ คนขับ
และพนักงานขาดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการ อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.34 เพราะ
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีการกล่าวถึงการบริการของรถโพถ้องในแง่ลบ รวมทั้งผู้ให้บริการยังขาดประสิทธิภาพใน
การให้บริการแก่ผู้โดยสาร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุเมธี เจริญธรรม[3] ที่ศึกษาเรื่อง การบริการของรถ
โดยสารประจำทางสาธารณะในเขตเมืองภูเก็ต พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ระบบรถโพถ้องควร
ได้รับการปรับปรุงทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเข้าถึงและใช้บริการ ระบบรถที่มีความปลอดภัย การ
ให้บริการข้อมูลการเดินทางที่ทันสมัย
ด้านกลยุทธ์ TOWS Matrix พบว่า รถโพถ้องมีการให้บริการผู้โดยสารจนถึงปลายทางแม้เหลือผู้โดยสาร
เพียง 1-2 คน อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54 ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรในกองกิจการขนส่ง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต เพราะการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ของ
ระบบขนส่งรถโพถ้อง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรณ์พิทักษ์ อาสน์สุวรรณ [4] ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองจังหวัดชลบุรี: กรณีศึกษา รถสองแถว (สีน้ำเงิน) พบว่า
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ที่รับการบริการสะดวกสบายมากขึ้น ผู้ขับรถโดยสารเลือกรับชาวต่างชาติ มากกว่า
คนไทย พนักงานขับรถให้บริการผู้โดยสารให้ได้รับความปลอดภัย การจอดรถรับส่ง ผู้โดยสาร ไม่ตรงป้ายและส่ง
ผู้โดยสารไม่ถึงปลายทาง และข้อคำถามที่มีความเห็นน้อยที่สุด คือ ผู้โดยสารมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของรถโพถ้อง อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.20 เพราะราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการให้บริการทุกวันเป็น
ประจำ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิริกุล พรหมชาติ [5] ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถ
โดยสารประจำทางปรับอากาศของบริษัทท่าอากาศยาน 407 มีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง รายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ , ราคา และการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ,
ผู้โดยสารที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับ
ด้านบริการ Omotenashi จิตวิญญาณการให้บริการแบบญี่ปุ่น พบว่า องค์กรมีการจัด Application
สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นนักท่องเที่ยว เพื่อเรียกดูเที่ยวรถโพถ้องในรอบถัดไป อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.48
ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรในกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพราะ การนำเทคโนโลยีเข้ามา
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พัฒนาใช้ควบคู่กับการบริการ อาจส่งผลให้รถโพถ้องมีผู้ใช้บริก ารเพิ่มมากขึ้น ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ วุฒิ สุขเจริญ[6] ที่ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบการบริการแบบญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของ
ลูกค้า เป็นตัวแปรคั่นกลาง พบว่า ข้อคำถามที่มีความเห็นน้อยที่สุด คือ องค์กรมีการจัดทำ Station รอรถโพ
ถ้องที่ได้มาตรฐานสามารถกันแดด กันฝนได้ มีที่นั่งให้บริการ อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.12 เพราะการบริการ
ที่ใส่ใจต่อผู้ใช้บริการ ยิ่งเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้เพิ่มมากขึ้น การสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น ให้ผู้โดยสาร
ได้รับความสะดวกสบายมากให้ที่สุดในขณะยืนรอรถโพถ้องมาถึงที่ หมาย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กานต์
อึ้งวิฑูรสถิตย์ และวุฒิ สุขเจริญ [7] ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาการนำการบริการแบบญี่ปุ่น OMOTENASHI มา
พัฒนาการบริการในประเทศไทย พบว่า การให้บริการที่ล่วงล้าหรือมากเกินไป และการขาดความยืดหยุ่น
ผู้บริหารจะต้องใส่ใจพนักงานผู้ให้บริการและนำแนวการบริการมาสร้างออกเป็นคู่มือการบริการที่ชัดเจนเหมือน
ของญี่ปุ่น และมีการจัดการ เรื่องของการอบรมพนักงานอยู่เสมอ
5.3 ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะทั่วไป คือ ควรมีการขยายขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งต่อไป
และผู ้ ว ิ จ ั ย ควรมี ก ารติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งก่ อ นลงพื ้ น ที ่ ล ่ ว งหน้ า เพื ่ อ เข้ า ไปเก็ บ
แบบสอบถาม
2) ข้อเสนอแนะเพื่ อ จัด ทำโครงการต่ อไป คือ ในงานวิจัยครั้ งนี ้ส ามารถนำเอา STO Model ไป
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้จริงในอนาคตงานวิจัยในครั้ง
ต่อไปอาจมุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ แนวทาง หรือนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น แนวทางการเพิ่มความสำเร็จของระบบ
ขนส่งที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ
เอกสารอ้างอิง
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A030

แนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์
Guidelines For The Development Of Three Monkeys Restaurant Service System

ปัทมา ฝอยทอง1 และรัสเซีย เหล่าเทิดเกียรติ1เมธาวี วงศ์ไวโรจน์2 เกศสุณยี ์ สุขพลอย2 และเจียมรัตน์ บัณรส2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 22 อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
ร้านอาหารทรีมังกี้ส์ เป็นร้านอาหารที่มีการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งมี
ลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมากจนทำให้ระบบในการบริการลดลงและเกิดปัญหาด้านการบริการที่ไม่ทั่วถึงต่อผู้
ที่มาใช้บริการ จึงจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ เพื่อแก้ปัญหาระบบการบริการ
ภายในร้านอาหารทรีมังกี้ส์ โดยใช้รูปแบบในการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
จำนวน 3 ฉบับและเก็บข้อมูลตัวอย่าง 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มทดลอง
(ร้านอาหาร We cafe) จำนวน 15 คน กลุ่มที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง (นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหารทรีมัง
กี้ส์) จำนวน 100 คน ระยะเวลาในการศึกษาเดือนมิถุนายน 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ในการ
ดำเนินการวิจัย ร้านอาหาร ทรีมังกี้ส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลที่ได้จากการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ ประกอบด้วย
Customer Need สิ ่ ง ที ่ ผ ู ้ ร ั บ บริ ก ารต้ อ งการ, Social Value คุ ณ ค่ า ที ่ ม อบให้ แ ก่ ผ ู ้ ร ั บ บริ ก าร,Talent
Management แนวทางการบริหารพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคุณภาพของแนวทางการพัฒนาระบบการ
บริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ ที่ระดับ IOC = 0.84 ประสิทธิภาพแนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารท
รีมังกี้ส์มีค่าสัมประสิทธิ์ = 0.908 และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางการพัฒนาระบบการบริการ
ร้านอาหาร ทรีมังกี้ส์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.66 , S.D. = 0.303 ) ข้อเสนอแนะจากการวิจัยแนวทางการ
พัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ สามารถเพิ่มเติมข้อมูลหรือรูปแบบและยังสามารถนำไปพัฒนาต่อ
ในการบริการด้านอื่น
คำสำคัญ : การพัฒนา การบริการ ร้านอาหารทรีมังกี้ส์
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Abstract
Three Monkeys Restaurant It is a restaurant that serves both Thai tourists. and foreigners
There are many customers who come to use the service until the service system is reduced
and there is a problem in the service that is not thorough for those who use the service.
Therefore, there is a guideline for the development of the Three Monkeys restaurant service
system. to solve the service system problems in the Three Monkeys restaurant using the model
in the survey research The research instruments were 3 questionnaires and 3 groups of sample
data. Group 1 , 3 experts, Group 2, Experimental group (Restaurant, We cafe), 15 people. Group
3 , sample group. ( Tourists who came to use the Three Monkeys restaurant) of 1 0 0 people
during the study period June 2021 - February 2022 Place of research Three Monkeys Restaurant
The statistics used in the data analysis consisted of coefficients, mean and standard deviation.
The results of the research found that Three Monkey's restaurant service system
development guidelines consist of Customer Need, what the service recipient needs, Social
Value, the value delivered to the customer, Talent Management, employee management
guidelines. The experts agreed on the quality of the Three Monkeys restaurant service system
development guideline at the IOC level = 0.84. The Three Monkeys restaurant service system
development guideline efficiency was coefficient = 0 . 9 0 8 and the satisfaction of Tourists
towards the Three Monkeys restaurant service system development approach were at the
highest level. ( 𝑥̅ = 4.66 , S.D. = 0.303 ) Suggestions from research on the development of the
Three Monkeys restaurant service system can add information or forms and can also be
developed in other services.
Keyword : Development Service Three Monkeys restaurant
1. บทนำ
ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องของหาดทรายที่สวยงาม น้ำทะเลใส
ท้องทะเลที่งดงามเหมาะสำหรับการดำน้ำ มีร้านอาหารมากมาย และมีเมนูขึ้นชื่อหลากหลาย รวมทั้งมีสิ่งอำนวย
ความสะดวก รองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน [1] ซึ่งธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันมีร้านอาหารที่เปิดให้บริการ
มากมาย แต่ละร้านก็จะมีจุดขายแตกต่างกันออกไป ร้านอาหารบางร้านจะเน้นในเรื่องรูปแบบของรสชาติอาหาร
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เป็นหลัก เช่น อาหารอิตาเลี่ยน อาหารจีน อาหารเกาหลี และอาหารประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะจังหวัดภูเก็ตนั้น
มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และรวมไปถึงชาวไทยที่ชื่นชอบการรับประทานประเภทต่าง ๆ หรือบาง
ร้านอาหารจะเน้นไปในทางด้านบรรยากาศของร้านให้มีมุมถ่ายรูปสวยงามตามกระแสที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่ชื่นชอบในการถ่ายรูปได้เข้ามาใช้บริการ
ร้านอาหารทรีมังกี้ส์ ถือเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต เปิดให้บริการมานานกว่า 4 ปี โดย
ร้านอาหารทรีมังกี้ส์ สร้างจากความรักในธรรมชาติบวกกับสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับป่าเขียวชอุ่มอยู่ใจกลาง
เมืองภูเก็ต เพื่อรองรับผู้มาเยือนทุกท่านด้วยสูตรการทำอาหารท้องถิ่นแบบดั้งเดิม อีกทั้ งอาหารญี่ปุ่น ที่สดใหม่
พร้อมเสิร์ฟทุก ๆ จานที่ทรีมังกี้ส์ได้ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่ดีที่สุด ควบคู่กับขนม เครื่องดื่ม นานาชนิด
ค็อกเทล และกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านพร้อมให้ทุกท่านได้ลิ้มลองรสชาติ [2] และจุดขายที่สำคัญของ
ร้านอาหารทรีมังกี้ส์คือ มีบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติป่าที่อุดมสมบูรณ์และยังสามารถมองเห็นวิวใน
ตัวเมืองภูเก็ตได้อีกด้วย ด้วยความโดดเด่นของสถานที่และในเรื่องของอาหารแล้ว จึงทำให้มีผู้เข้ามาใช้บริการ
เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน จึงเกิดปัญหาการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามระบบ การไม่ใส่ใจในการบริการต่อลูกค้า
จึงเกิดปัญหา Feedback ในการให้บริการ ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของทางร้านอาหารทรีมังกี้ส์ในด้าน
การบริการ
ดังนั้น ผู้จ ัดทำจึงสนใจในการจัดทำแนวทางการพัฒ นาระบบการบริการของร้านอาหารทรีมังกี้ส์
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ เข้ามาใช้บริการในร้านอาหารให้เกิดความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการ
และจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการบริการในร้านอาหารให้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้ระบบการบริการในร้านอาหารมี
ความพร้อม รวมไปถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการของร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการบริการของร้านอาหารทรีมังกี้ส์
2.2 เพื่อหาคุณภาพของแนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์
2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหาการให้บริการของร้านอาหารทรีมังกี้ส์
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่มีต่อระบบการให้บริการของร้านอาหารทรีมังกี้ส์
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การสร้างและหาคุณภาพของแนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์
จากภาพ 1 ขั้น ตอนการสร้างแนวทางการพัฒ นาระบบการบริ การร้านอาหารทรีมัง กี้ส ์ เริ่มจาก
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและรูปแบบเอกสารที่ใกล้เคียง ทำการวิเคราะห์และสรุปเป็นการร่างแนวทางการ
พัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์
ก 3.2 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กกกกประชากร หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และใช้บริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ จำนวน
35,000 คน ( ร้านอาหารทรีมังกี้ ปี 2563 )
กกกกกลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใช้บริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ โดยการกำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 คน
และทำการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 3 ฉบับ
เครื่องมือชุดที่ 1 แบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแนวทางการพัฒนาระบบการบริการ
ร้านอาหารทรีมังกี้ส์
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแนวทางการพัฒนาระบบการบริการ
ร้านอาหารทรีมังกี้ส์
เครื่องมือชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหาร
ทรีมังกี้ส์
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาพที่ 2 แสดงการการเก็บรวบรวมข้อมูลชุดที่ 1 แบบประเมินคุณภาพ
จากภาพที่ 2 แสดงการการเก็บรวบรวมข้อมูลชุดที่ 1 แบบประเมินคุณภาพของแนวทางการพัฒนา
ระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถาม
และ เก็บแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง จำนวน 3 ท่านโดยทำการ
ถ่ายเอกสารแนวคิด แนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง
ผลจากการเก็บ แบบสอบถามที่ทำการแจกมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชุดได้รับกลับมา 3 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
หลังจากนั้นผู้วิจัย จะนำแบบสอบถามที่ได้รับมาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าดัชนีความสอดคล้อง หรือ IOC

ภาพที่ 3 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ
จากภาพที่ 3 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพแนวทางการพัฒนาระบบการ
บริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ จากกลุ่มทดลองผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้ว ยตนเอง โดยการแจก
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แบบสอบถาม และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ พร้อมทั้งเก็บแบบสอบถาม
จาก กลุ่มทดลอง จำนวน 15 ชุดได้รับกลับมา 15 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากนั้นผู้วิจัยจะนำแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า

ภาพที่ 4 แสดงการเก็บข้อมูลชุดที่ 3 การประเมินความพึงพอใจ
จากภาพที่ 4 แสดงการเก็บข้อมูลชุดที่ 3 การประเมินความพึงพอใจต่อแนวทางการพัฒนาระบบการ
บริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ โดยกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากกลุ่มทดลอง
ดำเนินการ นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ พร้อมแจกแบบสอบถามด้วย
ตนเองให้กับกลุ่มตัวอย่า งจำนวน 100 ชุด ได้กลับคืนมาจำนวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้
แบบสอบถามกลับคืนมานำมา วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
4. ผลการวิจัย
4.1 นำเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย
กกกกก 4.1.1 แนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ ด้วย แนวทางการพัฒนาระบบการ
บริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ ต้องประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 Customer Need สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ
ส่วนที่ 2 Social Value คุณค่าที่มอบให้แก่ผู้รับบริการ ส่วนที่ 3 การบริหารพนักงาน 4 ขั้นตอน ( Recruitment
& Selection ,Development,Deployment,Retention )
กกกกก 4.1.2 คุณภาพของแนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับ
แนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ ที่ระดับ IOC = 0.84
กกกกก 4.1.3 แนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ มีประสิทธิภาพที่ระดับค่าสัมประสิทธิ์
= 0.908
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กกกกก 4.1.4 นักท่องเที่ยวมี ความพึงพอใจต่อแนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมัง กี้ส์
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.66 , S.D. = 0.303 )
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์
ด้าน
S.D.
ระดับ
̅
𝒙̅
1.
Customer Need สิ่งที่ผรู้ ับบริการต้องการ
4.61
0.336
มากที่สุด
2.
Social Value คุณค่าที่มอบให้แก่ผู้รับบริการ
4.68
0.361
มากที่สุด
3.
Talent Management แนวทางการบริหาร
4.69
0.319
มากที่สุด
พนักงาน
รวม
4.66
0.303
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางการพัฒนาระบบการบริการ
ร้านอาหารทรีมังกี้ส์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.66 , S.D. = 0.303 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
กก สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
5.1 สรุปผลการวิจัย
1) แนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ ประกอบด้วย

ภาพที่ 5 แสดงแนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์
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จากภาพที่ 5 แสดงแนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ ด้วย แนวทางการพัฒนา
ระบบการบริ ก ารร้า นอาหารทรี มั งกี้ส ์ ต้องประกอบด้ว ย 3 ส่ว น ดังนี้ ส่ว นที่ 1 Customer Need สิ่ง ที่
ผู้รับบริการต้องการ ส่วนที่ 2 Social Value คุณค่าที่มอบให้แก่ผู้รับบริการ ส่วนที่ 3 การบริหารพนักงาน 4
ขั้นตอน
( Recruitment & Selection,Development,Deployment,Retention )
2) คุณภาพของแนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแนว
ทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ ที่ระดับ IOC = 0.84
3) แนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ ด้วย แนวทางการพัฒนาระบบการบริการ
ร้านอาหารทรีมังกี้ส์ มีประสิทธิภาพที่ระดับค่าสัมประสิทธิ์ = 0.908
4) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.66 , S.D. = 0.303 )
̅ = 4.61, S.D
ด้าน Customer Need สิ่งที่ผู้ร ับบริการต้องการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝒙̅
=0.336) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ให้บริการมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงเวลาบริการ เช่น โทรแจ้งให้
ทราบเมื่อถึงใกล้ถึงวันทำการจอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.67 , S.D. = 0.472 ) รองลงมาผู้ให้บริการ
ให้บริการได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ตกลงไว้ เช่น การจองโต๊ะ อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.66 , S.D. = 0.516 )
และผู้ให้บริการสามารถทำให้ท่านเกิดความมั่นใจในการบริการ เช่น สามารถเปลี่ยนวันการจองได้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.65 , S.D. = 0.500 ) ตามลำดับ
ด้าน Social Value คุณค่าที่มอบให้แก่ผู้รับบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.68, S.D.
= 0.361 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีความรู้สึกมั่นใจในความคุ้มค่าของราคาสินค้าและบริการที่มี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.71 , S.D. = 0.498 ) รองลงมาผู้รับบริการรู้สึกมีความปลอดภัย
หรือรู้สึกว่าไม่มีความเสี่ยงจากการใช้สินค้าหรือบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.69 , S.D. = 0.506 ) และ
ผู้รับบริการได้สินค้าและการบริการที่มีคุณภาพสูง และมีมาตรฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.68 , S.D. =
0.510 ) ตามลำดับ
ด้าน Talent Management แนวทางการบริหารพนักงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.69 ,
S.D =0.319) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีทักษะด้านการบริการที่โดดเด่น และมีความสามารถที่นอกเหนือจาก
การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.70 , S.D.= 0.460 ) รองลงมามีทักษะเฉพาะทาง เช่น การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี การสื่อสาร สารสนเทศ การผลิต ฯลฯ อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.69 , S.D.= 0.464 )
และมีการวางแผนงานในการทำงานและการปฏิบัติในการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.66 , S.D.=
0.496 ) ตามลำดับ
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารทรีมังกี้ส์ ด้าน Customer Need
สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ พบว่า ผู้ให้บริการทำให้ท่านรู้สึกได้ว่าท่านได้รับบริการเป็นพิเศษ อยู่ในระดับมากที่สุด
( 𝑥̅ = 4.68 , S.D. = 0.51 ) ทั้งนี้เนื่องจาก ร้านอาหารมีการบริก ารที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ [3] ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของธุรกิจร้านอาหารสำหรับ
นักท่องเที่ย วนานาชาติ ในเขตอำเภอหัว หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การวิจัยครั้งนี้มีว ัตถุประสงค์ เ พื่ อ
เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของ นักท่องเที่ยวนานาชาติในอำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีร ีขัน ธ์ สำหรับ เป็น แนวทางในการพัฒ นาคุณภาพบริก าร ของธุรกิจร้านอาหารสำหรั บ
นักท่องเที่ยวนานาชาติ ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้าน Social Value คุณค่าที่มอบให้แก่ผู้รับบริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความรู้สึกมั่นใจใน
ความคุ้มค่าของราคาสินค้าและบริการที่มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.71 , S.D.= 0.49 ) ทั้งนี้
เนื่องจาก นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ได้ถึงความคุ้มค่าที่ได้รับจากการบริการในครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ[4] ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบการรับรู้คุณภาพของลูกค้าต่อความภักดีของลูกค้าโรงแรม 4 และ 5 ดาว
จุดประสงค์ คือการรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจลูกค้าภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์การ และความภักดีของลูกค้าจาก
ผลกระทบด้านการรับรู้คุณภาพของลูกค้า ความพึงพอใจลูกค้า ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์การและความภักดีของ
ลูกค้าจากผลกระทบด้านการรับรู้คุณค่าของลูกค้า และภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์การและความภักดีของ ลูกค้า
จากผลกระทบด้านความพึงพอใจลูกค้าและ ความภักดีของลูกค้าจากผลกระทบด้านภาพลักษณ์และ ชื่อเสียง
องค์การ
ด้ า น Talent Management แนวทางการบริ ห ารพนั ก งาน พบว่ า พั ฒ นาพนั ก งานและ
ฝึกอบรมตามคุณสมบัติในส่วนที่บกพร่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.76 , S.D. = 0.45 ) ทั้งนี้เนื่องจาก ทาง
สถานประกอบการมีความจัดเตรียมความพร้อม และส่งมอบความรู้ให้แก่พนักงาน สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ[5] ได้ศึกษาเรื่อง ความพร้อมในการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม และความพึงพอใจในการฝึกอบรมที่มี
ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการนำการฝึก อบรมไปพัฒ นาในการทำงานของพนั ก งานธนาคารพาณิ ช ย์ ในโซนถนน
รัชดาภิเษก
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1) ข้อเสนอแนะทั่ว ไป คือ งานวิจัยควรมีเนื้อหาและรายละเอียดในการพัฒ นาระบบการบริการ
ร้านอาหาร และสามารถนำไปสู่การพัฒนาร้านอาหารในรูปแบบอื่น ๆต่อไปในอนาคตได้ และงานวิจัยสามารถ
นำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการบริการร้านอาหารเพื่อสร้างระบบการบริการให้ดีและเป็นระบบยิ่งขึ้น
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2) ข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำโครงการต่อไป คือ งานวิจัยสามารถเพิ่มเติมข้อมูลหรือรูปแบบและยัง
สามารถนำไปพัฒนาต่อในการบริการด้านอื่น ๆ
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A031
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต
ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19
Online Marketing Communication Strategies of Restaurant Business Kaneang2,
Phuket Province During the Covid-19 pandemic crisis
ทิพรัตน์ เพชรคง1 ศุภจี มูสิมลู 1 และดรุณี เรืองช่วย1เมธาวี วงศ์ไวโรจน์2 เกศสุณีย์ สุขพลอย2 และเจียมรัตน์ บัณรส2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 22 อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
ด้ ว ยสถานการณ์ ป ั จ จุ บ ั น หรื อ เรี ย กว่ า การปรั บ เปลี่ ย นวิ ถ ี ช ีว ิ ต แบบ new normal การปรั บตัว
ของธุรกิจร้านอาหารให้อยู่รอด ในการแก้ไขปัญหายอดขายและรายได้ที่ลดลง เงินทุนหมุนเวียนภายในธุรกิจ
อัตราการจ้างงานของพนั กงานของธุ ร กิ จร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่ว งวิกฤตการณ์ร ะบาด
ของเชื้อไวรัส Covid – 19 จึงจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ ของธุรกิจร้านอาหาร กันเอง 2
จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 เพื่อเป็นสื่อกลางและเป็นกระบอกเสียงเล็ก ๆ
ในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายสินค้าผ่านช่องทางการสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ โดยการแปรรูปอาหาร ให้เป็นผลิตภัณฑ์แบบสำเร็จรูป การแพ็คซีลอาหารแบบสุญญากาศ
ช่ ว ยยื ดอายุ ก ารเก็บ รั ก ษาอาหารหรือ ถนอมอาหารให้ นานมากยิ่ งขึ ้น และยั ง คงคุ ณ ภาพ รสชาติด ั ้งเดิม
ความสะอาด มี ค วามเป็ น วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ ่ น ของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยใช้ ร ู ป แบบในการวิ จ ั ย เชิ ง สำรวจ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ และเก็บข้อมูล กลุ่มตัว อย่าง จำนวน 3 กลุ่ม
ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม ที ่ 1 ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ จำนวน 3 คน กลุ ่ ม ที ่ 2 ลู ก ค้ า ที ่ ม าใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหาร ลกเที ้ ยน
ศูนย์รวมอาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 20 คน กลุ่มที่ 3 ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหาร กันเอง 2
จังหวัดภูเก็ต จำนวน 98 คน ระยะเวลาในการศึกษา เดือนมิถุนายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ในการ
ดำเนิ น การวิ จ ั ย ร้ า นอาหาร กั น เอง 2 จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย
ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลที่ได้จากการวิจัย พบว่า การจัดทำกลยุท ธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร
กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ประกอบด้วย กลยุทธ์ทางการตลาด
Digital Marketing , กลยุ ท ธ ์ ท างการตลาด 7 Ps Marketing mix และกลยุ ท ธ ์ ท างการตลาด IMC
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ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญเห็ น ด้ ว ยกั บ คุ ณ ภาพกลยุ ท ธ์ ก ารสื ่ อ สารการตลาดออนไลน์ ข องธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร กั น เอง 2
จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ที่ระดับ IOC = 0.988 ประสิทธิภาพของ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของ
เชื้อไวรัส Covid – 19 มีค่าสัมประสิทธิ์ = 0.812 และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อกลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารกันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid
– 19 ในภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ( X̅ = 4.47 , S.D = 0.53) ข้ อ เสนอแนะจากการวิ จ ั ย กลยุ ท ธ์
การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อ
ไวรัสCovid – 19 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำให้เกิดการรับรู้ เข้าใจผู้บริโภค ข้อมูลที่ได้รับจึงสามารถ
ต่อยอดขึ้น ไปอีกระดับ ผู้ป ระกอบธุร กิจจึงจำเป็นต้องปรับตัว สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารของตนเอง
เพื่อต่อยอดธุรกิจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของตน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ตลอดจนเกิดการบอกต่อในโลกออนไลน์ที่จะช่วยกระจายข่าวสารไปยังผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง
คำสำคัญ : กลยุทธ์การสื่อสาร การตลาดออนไลน์ ธุรกิจร้านอาหารกันเอง 2
Abstract
With the current situation or known as the new normal lifestyle change, the adaptation
of the restaurant business to survive. to solve the problem of declining sales and revenue
Working capital within the business Employment rate of employees of Online Marketing
Communication Strategies of Restaurant Business Kaneang 2, Phuket Province During the Covid19 pandemic crisis, therefore creating an Online Marketing Communication Strategies of
Restaurant Business Kaneang 2 , Phuket Province During the Covid- 1 9 pandemic crisis to be a
medium and a small mouthpiece in helping to publicize the business There has been a change
in the form of selling products through online marketing communication channels. by food
processing to be a finished product Vacuum sealing of food Helps to extend the shelf life of
food or preserve food for a longer time and still quality original taste Cleanliness is the local
culture of Phuket. using the model in the survey research. The research instruments were 3
questionnaires and 3 groups of sample data were collected, comprising group 1,3 experts,
group 2, customers who come to use Lok Tian restaurant. local food center Phuket Province,
20 people, Group 3, customers who come to use the Restaurant Kaneang 2 , Phuket Province,
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98 people. Study period. June 2021 - February 2022 Place to conduct research, Restaurant
Kaneang 2 , Phuket Province The statistics used in the data analysis consisted of Coefficients,
Mean, and Standard Deviation
The results from the research revealed that the preparation of Online Marketing
Communication Strategies of Restaurant Business Kaneang 2, Phuket Province During the Covid1 9 pandemic crisis consists of marketing strategies. Digital Marketing , 7Ps Marketing mix
marketing strategy and IMC marketing strategy Experts agree on the quality of the Online
Marketing Communication Strategies of Restaurant Business Kaneang 2, Phuket Province During
the Covid- 1 9 pandemic crisis at the level of IOC = 0. 988, the efficiency of Online Marketing
Communication Strategies of Restaurant Business Kaneang 2, Phuket Province During the Covid19pandemic crisis, the coefficient = 0.812 and customer satisfaction towards Online Marketing
Communication Strategies of Restaurant Business Kaneang 2, Phuket Province During the Covid19pandemic crisis, it was at a very high level ( X̅ = 4.47 , S.D = 0.53) Recommendations from
research communication strategies. Online Marketing Communication Strategies of Restaurant
Business Kaneang 2, Phuket Province During the Covid- 19pandemic crisis can be used to bring
awareness. understand consumers Therefore, the information obtained. Take it to the next
level Business operators therefore need to adjust their own communication channels. to
expand their business and provide information about their food including creating a good image
to achieve credibility as well as word of mouth in the online world that will help spread the
news to consumers thoroughly
Keywords : Communication Strategies , Online Marketing , Restaurant Business Kaneang 2.
1. บทนำ
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในทางภาคใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นจังหวัด ที่ขึ้นชื่อในเรื่ อง
ของสถานที ่ ท ่ อ งเที ่ ย วและอาหารในระดั บ โลก โดย UNESCO ประกาศให้ จ ั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป็ น เมื อ งแรก
ในประเทศไทย และอี ก ทั ้ ง ยั ง เป็ น 1 ใน 18 เมื อ งทั ่ ว โลก ในเรื ่ อ งการสร้ า งสรรค์ ด ้ า นวิ ท ยาการอาหาร
อาหารของชาวภูเก็ต เป็นอาหารที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองภูเก็ตและชาวจีนฮกเกี้ยน อีก
ทั้งยังมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเ[1]
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ร้านอาหารกันเอง 2 เป็นร้านอาหารชื่อดังของ จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บริเวณ ริมหาดอ่าวฉลอง 9/3
หมู่ 9 ถนนเจ้าฟ้าตะออก ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมเริ่มประกอบธุรกิจแบบครอบครั ว
ก่อตั้งโดย คุณปู่สนิท ปจันทบุตร ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการประกอบธุรกิจ แรกเริ่มเป็นธุรกิจร้านกาแฟขนาดเล็ก ๆ
บริเวณท่าเรืออ่าวฉลอง โดยตั้งชื่อร้า นว่า ร้านอาหารกันเอง 1 หรือที่มีชื่อเรียกในปัจจุบันว่าร้านอาหารกันเอง
แอทเพียร์ (KanEang@pier) เปิดให้บริการมากว่า 30 ปี จากรุ่นสู่รุ่นในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวเ[2]
ดังนั้น ผู้ว ิจ ัย โครงการจึงมีแนวคิดนำกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร
กั น เอง 2 จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ในช่ ว งวิ ก ฤตการณ์ ร ะบาดของเชื ้ อ ไวรั ส Covid – 19 ด้ ว ยสถานการณ์ ป ั จ จุ บั น
หรื อ เรี ย กว่ า การปรั บ เปลี ่ ย นวิ ถ ี ช ี ว ิ ต แบบ new normal การปรั บ ตั ว ของธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารให้ อ ยู ่ ร อด
ในการแก้ไขปัญหายอดขายและรายได้ที่ลดลง เงินทุนหมุนเวียนภายในธุรกิจอัตราการจ้างงานของพนักงาน โดย
ได้ น ำกลยุ ท ธ์ ก ารสื ่ อ สารการตลาดออนไลน์ ม าเป็ น สื ่ อ กลางและเป็ น กระบอกเสี ย งเล็ ก ๆ ในการช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายสินค้า
ผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาดออนไลน์ โดยการแปรรูปอาหาร ให้เป็นผลิตภัณฑ์แบบสำเร็จรูป การแพ็คซีล
อาหารแบบสุญญากาศ ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารหรือถนอมอาหารให้นานมากยิ่งขึ้น และยังคงคุณภาพ
รสชาติ ด ั ้ ง เดิ ม ความสะอาด มี ค วามเป็ น วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ ่ น ของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พร้ อ มทั ้ ง บริ ก ารช่ อ งทาง
การจัดจำหน่าย จัดส่งผลิตภัณฑ์สินค้า ออกสู่ตลาดให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สามารถต่อยอดธุรกิจได้อีกหลากหลาย ทำแล้วไม่สูญเปล่า เกิดการสร้างรายได้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื ่ อ จั ด ทำกลยุ ท ธ์ ก ารสื ่ อ สารการตลาดออนไลน์ ข องธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร กั น เอง 2 จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19
2.2 เพื่อหาคุณภาพของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต
ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19
2.3 เพื ่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของกลยุ ท ธ์ ก ารสื ่ อ สารการตลาดออนไลน์ ข องธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารกั น เอง 2
จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร
กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากร หมายถึง ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6,000 คน/เดือน
(ร้านอาหารกันเอง 2 จังหวัด ภูเก็ต, 2562)
กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต โดยการกำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง Taro Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 98 คน และทำการสุ่มอย่างง่าย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ แบบสอบถามกลยุ ท ธ์ ก ารสื ่ อ สารการตลาดออนไลน์ ข อง
ธุรกิจร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากการศึกษาเอกสารตำรา งานวิจัย ตามลำดับดังนี้
3.2.1 การสร้างเครื่องมือแบบสอบถามคุณภาพ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ชุด
3.2.2 การสร้างเครื่องมือแบบสอบถามประสิทธิภาพ สำหรับกลุ่มทดลอง จำนวน 2 ชุด
3.2.3 การสร้างเครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจ สำหรับลูกค้า จำนวน 2 ชุด
3.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยตามหลักวิชาการ

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3.3.2 ออกแบบสอบถามฉบั บร่ า ง ให้ ครอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ เสนออาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษา
ตรวจสอบความถูกต้อง
3.3.3 นำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
3.3.4 นำแบบสอบถามที ่ ปรั บปรุ งให้ อาจารย์ ท ี ่ ปรึ กษาตรวจสอบอี กครั ้ ง แล้ วนำไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้
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3.3.5 ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือ เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดย
วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อคำถาม และวิธีการหาค่าสัมประสิทธฺ์แอลฟ่า ตามวิธี
ของคอนบราค
รายละเอียดในการวิจัย 3.4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราห์ข้อมูลชัดเจน

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างและการหาความพึงพอใจของเครื่องมือกลุ่มตัวอย่าง
3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแสดงขั้นตอนการเก็บข้อมูล ดังนี้
- การเก็บข้อมูลชุดที่ 1 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทำการแจกแบบสอบถาม
และเก็บแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน
- การเก็บข้อมูลชุดที่ 2 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทำการแจกแบบสอบถาม
และเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มทดลอง จำนวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
- การเก็บข้อมูลชุดที่ 3 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทำการแจกแบบสอบถาม
และเก็ บ แบบสอบถามในรู ป แบบ Online ผ่ า น Google from จากกลุ ่ ม ลู ก ค้ า จำนวน 98 ชุ ด
คิดเป็นร้อยละ 100
3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ และแปลความหมาย ดังนี้
- การวิเคราะห์ข้อมูลชุดที่ 1 การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์
ของธุรกิจร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 สามารถ
ดำเนินการได้โดยทำการเลือกผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา พิจารณถึงค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
กับข้อคำถามในแบบสอบถาม (IOC: Index of Item Objective Congruency) และพิจารณาเป็นรายข้อ
- ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ ม ู ล ช ุ ดท ี ่ 2 ก า ร ห า ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ข อ ง เ ค รื ่ อ ง ม ื อ แ บบ ส อ บถาม
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ของแอลฟา (alpha-coefficient) และของครอนบาค (Cronbach)
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เพื่อตรวจสอบว่ า ข้ อ คำถามสามารถสื่ อ ความหมายตรงตามความต้ องการ และมีความเหมาะสมหรื อ ไม่
โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟา ของครอนบาค
- การวิเคราะห์ข้อมูลชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของ
ธุรกิจร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 เพื่อหาระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้า และนำข้อมูลไปประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
ซึ่งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาสถิติค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ย งเ บน
มาตรฐาน และนําค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ได้กําหนดไว้
ตอนที ่ 3 ข้ อ เสนอแนะ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยการนํ า คํ า ตอบมารวบรวมและสรุ ป ให้ เ ป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกัน
4. ผลการวิจัย
4.1 นำเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า การจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร
กัน เอง 2 จังหวัดภูเก็ ต ในช่ว งวิกฤตการณ์ร ะบาดของเชื้ อ ไวรัส Covid – 19 ควรใช้กลยุทธ์ การสื ่ อ สาร
การตลาดออนไลน์ 3 กลยุทธ์หลัก ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ทางการตลาด Digital Marketing กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ทางการตลาด 7Ps Marketing mix ประกอบด้วย Product , Price , Place , Promotion , People , Process
และ Physical Evidence และกลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ทางการตลาด IMC (Integrated Marketing Communication)
ประกอบด้วย Sales Promotion , Advertising , Personal Selling , Public Relation และ Direct Marketing
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า คุณภาพของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร กันเอง
2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 จากผู้เชี่ยวชาญ มีค่า IOC = 0.988
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจ
ร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
จากกลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น มีค่าความเชื่อมั่น = 0.812
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จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์
ของธุรกิจร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ผู้วิจัยได้เก็บ
ข้ อ มู ล กลุ ่ ม ลู ก ค้ า จำนวน 98 คน ผลรวมความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ที ่ ม าใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารกั น เอง 2
จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ประกอบด้วย กลยุทธ์ทางการตลาด 3 ด้าน
ดังนี้ ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด IMC ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 7 Ps Marketing mix และด้าน Digital Marketing
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของ
เชื้อไวรัส Covid – 19 ผลรวมกลยุทธ์ทางการตลาด 3 ด้าน
ข้อ
1.
2.
3.

รายการ
ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
Digital Marketing
ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
7 Ps Marketing mix
ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด IMC
รวม

X̅
4.46

S.D.
0.56

การแปลความหมาย
มาก

4.48

0.53

มาก

4.48
4.47

0.57
0.53

มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลรวมความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารกันเอง จังหวัดภูเก็ต 2
ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก 19 (X̅ = 4.47 , S.D = 0.53)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า การจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร
กัน เอง 2 จังหวัดภูเก็ ต ในช่ว งวิกฤตการณ์ร ะบาดของเชื้ อ ไวรัส Covid – 19 ควรใช้กลยุทธ์ การสื ่ อ สาร
การตลาดออนไลน์ 3 กลยุทธ์หลัก ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ทางการตลาด Digital Marketing
กลยุ ทธ์ ท ี ่ 2 กลยุ ทธ์ ทางการตลาด 7Ps Marketing mix ประกอบด้ ว ย Product , Price , Place ,
Promotion , People , Process และ Physical Evidence
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กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ทางการตลาด IMC (Integrated Marketing Communication) ประกอบด้วย Sales
Promotion , Advertising , Personal Selling , Public Relation และ Direct Marketing แสดงดัง ภาพที่ 3.

ภาพที่ 3. แสดงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต
ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า คุณภาพของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร กันเอง
2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 จากผู้เชี่ยวชาญ มีค่า IOC = 0.988
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจ
ร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
จากกลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น มีค่าความเชื่อมั่น = 0.812
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์
ของธุรกิจร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ผู้วิจัยได้เก็บ
ข้ อ มู ล กลุ ่ ม ลู ก ค้ า จำนวน 98 คน ผลรวมความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ที ่ ม าใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารกั น เอง 2
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จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ประกอบด้วย กลยุทธ์ทางการตลาด 3 ด้าน
ดังนี้ ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด IMC ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 7 Ps Marketing mix และด้าน Digital Marketing
5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ ของธุรกิจร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต
ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด Digital Marketing พบว่ามี
ระบบการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ในการอำนวยความสะดวก และ สร้างความสั มพันธ์อันดี
ระหว่ า งลู ก ค้ า กั บ ทางร้ า น มี ค ่ า เฉลี ่ ย อยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ ส ุ ด ( X̅ = 4.53 , S.D = 0.66) ทั ้ ง นี ้ เ นื ่ อ งจาก
ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารกันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19
มีระบบการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ในการอำนวยความสะดวก และ สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างลูกค้ากับทางร้านสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และคณะเ[3] (2557) ที่ศึกษา
เรื่อง สื่อดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนอง ผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด พบว่า การเข้าใจ
กลุ ่ ม เป้ า หมาย โดยการเก็ บ ข้ อ มูล ของกลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภค ผ่ า นการสนทนา ซึ ่ ง แบรนด์ จะรับ ฟั งความคิดเห็ น
และสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อค้นหาว่า ความต้องการที่ แท้จริงของผู้บริโภคคืออะไร การสื่อสาร
ที่ช ัดเจน ด้ว ยใจความเดีย ว และ ตอกย้ำข้ อความนั ้น ในทุ กช่ อ งทางออนไลน์ท ี่ แบรนด์ ใช้ ในการสื่ อ สาร
ไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
ด้ า นกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด 7Ps Marketing mix จำแนกรายละเอี ย ดเป็ น รายด้ า น พบว่ า
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีความพึงพอใจในชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของธุรกิจร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัด
ภูเก็ต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X̅ = 4.57, S.D = 0.64) ทั้งนี้เนื่องจาก ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหาร
กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 มีความพึงพอใจ ในชื่อเสียงและ
ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ร้านอาหาร กันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับผลการศึกษา ของ วิไลภรณ์
สำเภาทองเ[4] (2561) ที่ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง พบว่า การสร้างคุณค่าให้มากกว่าที่ผู้บริโภคคาดหวัง การเพิ่มยอดขาย จากปริมาณการ
ซื้อของผู้บริโภคทั้งปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง และความหลากหลายในการซื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ยัง
ก่อให้เกิดการสร้าง ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือต่อแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้น
ด้านกลยุทธ์ ทางการตลาด IMC (Integrated Marketing Communication) พบว่า สินค้าได้ รั บ
มาตรฐานและการรับ รองที ่มี ความน่าเชื่ อถือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับ มากที่ส ุด ( X̅ = 4.55 , S.D = 0.63)
ทั้งนี้เนื่องจาก ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารกันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส
Covid – 19 สิ น ค้ า ของธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร กั น เอง 2 จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ ร ั บ มาตรฐานและการรั บ รองที ่ มี
328

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

ความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับผลการศึกษา ของ นัฏฐิกานต์ อัศวมงคลพันธุ์เ[5] (2559) ที่ศึกษาเรื่อง การตลาด
ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ท ี ่ ส ่ ง ผล ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื ้ อ เครื ่ อ งสำอางออร์ แ กนิ ก ของผู ้ บ ริ โ ภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ประกอบการออนไลน์ให้ความสำคัญกับสินค้า ผ่านช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือ
โดยอาศั ย ความเชื่ อ มโยงกั บ คุ ณ ลัก ษณะบางประการ หรื อ การรั บรองมาตรฐานคุณ ภาพ โดยหน่ ว ยงาน
ที่เชื่อถือได้ อาทิ มีโลโก้ Q เครื่องหมายอาหารและยา (อย.) หรือร้านที่มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่อนุญาตให้ใช้
จีเอ็มโอ มีการรีวิวสินค้าให้เห็นถึงคุณภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้มากขึ้น และลูกค้ารับรู้ถึงข้อมูลสินค้า
ได้อย่างชัดเจน
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาโครงการ เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหาร กันเอง 2
จังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษากลยุทธ์เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้รับทราบถึงข้อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และมีแนวทาง
ในการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
2. ศึกษาสินค้าที่มีความหลากหลาย และนำมาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อแตกต่าง รวมถึงสิ่งที่ควร
ปรับปรุงหรือพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ นำไปสู่ความสำเร็จ
ของธุรกิจ
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยว
หลังสถานการณ์โควิด 19
Guidelines for improving service quality of tour operators
after COVID-19

A032

ธนพล โต๊ะจิ1 และกาญจนา ชูชาติ1
เมธาวี วงศ์ไวโรจน์2 เกศสุนีย์ สุขพลอย2 และศุภกร สืบสาย 2
1
นักศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
2
อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมาก แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
โควิด19 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีในการบริการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 เพื่อหา
คุณภาพ ประสิทธิภาพและเพื่อหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของ
บริษัทนำเที่ ย วหลังสถานการณ์โ ควิ ด 19 เป็นการวิจั ย เชิ งสำรวจ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่ าง 3 กลุ่ ม
ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 80 คน กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านและกลุ่ม ที่ 3
กลุ่มทดลองจำนวน 30 คน ระยะเวลาในการศึกษา มิถุนายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ในการศึกษาวิจัย
ได้แก่ สถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคุณภาพของแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของ
บริษัท นำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 ที่ระดับ IOC อยู่ที่ 0.93 ประสิทธิภาพของแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
บริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 มีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่ 0.77 และความพึงพอใจของตัวแทน
สถานประกอบกาธุรกิจนำเที่ยวที่มีต่อ แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์
โควิด 19 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถนำผลจากการศึกษา นำไปใช้วางแผนและใช้ในปรับเปลี่ยนพัฒนาการ
บริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19
คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบการให้บริการ การบริการ บริษัทนำเที่ยว
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Abstract
This paper present a guideline for preparing a paper to submit to the guidelines for
improving service quality and To study the guidelines and in order to find quality efficiency and
to find satisfaction of the sample group towards the service quality improvement guidelines of
tour companies after the Covid- 19 situations an exploratory research by collecting data from
the sample Using a simple random sampling method, 80 people, 3 experts, and an
experimental group of 30 people during the period of June 2021 – Febuary 2022. The study
sites were tourism business establishments in Phuket. The statistics used in the data analysis
are: Conformity Index Using descriptive statistics to find percentages Mean and Standard
Deviation
Summary of the study results of the guideline for improving the service quality of tour
companies after the covid situation the total IOC value is 0.93. The confidence coefficient was
at 0.77. The satisfaction with the service quality improvement guidelines of the tour companies
after the Covid-19 situation was at the high level. which can bring the results of the study Used
to plan and implement in the service development of travel agencies after the Covid- 19
situation.
Keywords : improving service quality, service, tour operators
1. บทนำ
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติเข้ามาเยือนตลอด การท่องเที่ยวจึงเป็นธุรกิจที่เป็นรายได้หลักของการทำเงินเข้า ประเทศมากยิ่งขึ้น
จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ2562 มีจำนวน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสม
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 39.79 ล้านคน โดยการให้บริการของบริษัทนำเที่ยวก่อนหน้านี้เน้น
การบริการที่สนุกสนาน เป็นกันเอง ให้บริการ ดุจญาติมิตรด้วยความจริงใจ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า
เป็นหลัก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการให้บริการของบริษัทนำเที่ยวมีการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพในการบริการ
อย่ า งไรก็ ต ามคุ ณ ภาพการบริ ก ารถื อ เป็ น เครื ่ อ งมื อ สำคั ญ ของธุ ร กิ จ ท่อ งเที ่ ย ว ที ่ จ ะทำให้ ธ ุ ร กิจ
เจริญก้าวหน้า อุตสาหกรรมบริการจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
ตลาดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการแข่งขันที่สูง [1] คุณภาพการบริการคือความคาดหวังของลูกค้าที่
ธุรกิจจะต้องตอบสนองให้ [2] อันทำให้ลูกค้าพึงพอใจและมีความประทับใจยึดครองลูกค้าได้ ทั้งนี้ปัจจัยที่
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กำหนดคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ,ความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ,ศักยภาพการตอบสนองลูกค้า ,การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและการเข้าใจและรู้จักลูกค้า [3] เมื่อลูกค้า
ได้รับความพึงพอใจจากการรับบริการจะทำให้เกิดความประทับใจอย่างซาบซึ้ง มีความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมทั้งมี
การบอกต่อลูกค้ารายอื่นมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง [4]
แต่ในทางกลับกันการให้บริการทางท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากโรคระบาดของเชื้อไวรัส ทำให้
เกิดขีดจำกัดในการบริการนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางไปเที่ ยวได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วเท่านั้น หาก
นักท่องเที่ยวคนไหนยังไม่ได้มีการรับวัคซีนจะต้องกักตัวเพื่อรอดูอาการ 14วัน ร้านอาหาร และ สถานที่
ท่องเที่ยวมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว การเสนอขายโปรแกรมทัวร์ต่างๆก็จะเน้นเป็นการขายออนไลน์ มีการ
เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เมื่อเดินทางท่องเที่ยวกับทางบริษัทจะต้องได้การ
ดูแลและทำตามมาตรการของภาครัฐอย่างเข้มงวด นักท่องเที่ยวต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา ล้าง
มือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เน้นการบริการแบบส่วนตัวมากขึ้น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
[5] ถึงแม้ว่าในอนาคตไวรัสโควิด 19 จะหายไป แต่รูปแบบการใช้ชีวิต และแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต
ย่อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน ทั้งภาคธุรกิจ อย่างผู้ให้บริการการท่องเที่ยวอย่างสายการบินหรือโรงแรม
จะต้องมีการปรับปรุงการให้บริการโดยมุ่งคำนึงถึ ง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวในยุค New normal ดังนั้น การบริการด้านการท่องเที่ยว จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความ
มั่นใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยว
ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดพัฒนารูปแบบการพัฒนาการให้บริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โค
วิด 19 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19ให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตแนวใหม่ (New Normal)
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19
2.2 เพื่อหาคุณภาพของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19
2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์ โควิด 19
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์ โควิด 19
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากร หมายถึง ตัวแทนสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 449 แห่ง
กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนสถานประกอบการโดยใช้ตาราของ
Taro Yamane ที่ระดับช่วงความเชื่อมั่น 95 % ความคลาดเคลื่อน 10% หลังจากนั้นจึงทำการสุ่มโดยใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 80 แห่ง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู้จัดทำสร้างขึ้นจำนวน 3 ฉบับ
เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของ
บริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อประสิทธิภาพของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19
เครื่องมือชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ ข้อมูล ชุดที่ 1 ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้ว ยตนเองและเก็บแบบสอบถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมา ผู้ศึกษานำ แบบสอบถามมาคัดเลือกชุดที่
สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Concurrent: IOC)
การเก็บข้อมูลชุดที่ 2 ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามและเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ ่ม ตัว อย่ างจำนวน 30 ชุด ได้คืนมาจำนวน 30 ชุด คิดเป็นร้อ ยละ 100 หลังจากได้
แบบสอบถามกลับ คืน มานำมาวิเ คราะห์ ห าประสิ ทธิภ าพเครื่อ งมือโดยใช้ ค่าสั มประสิทธิ ์อัล ฟ่ า (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
การเก็บข้อมูลชุดที่ 3 ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถาม และเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่ มตัว อย่า งจำนวน 80 ชุด ได้คืนมาจำนวน 80 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้
แบบสอบถามกลับคืนมานำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ชุดที่ 1 ดำเนินการได้โ ดยใช้ผ ู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา พิจารณาถึงความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบโดยพิจารณาเป็นรายข้อ วิเคราะห์โดยการคำนวณค่าดัชนีความ
สอดคล้ อ ง (Index of Concurrent: IOC) ซึ ่ ง การตรวจสอบความเที ่ ย งตรง (Content Validity) ของ
แบบสอบถามข้อคำถามที่ใช้ต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล ชุดที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของ
บริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 การหาประสิทธิภาพโดยศึกษาความเชื่อมั่นของ แบบสอบถามโดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ตำแหน่งงาน
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการ
บริการ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลัง
สถานการณ์โควิด 19 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
การวิเคราะห์ข้อมูล ชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลัง
สถานการณ์โควิด 19 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็น แบบสอบถามสถานภาพทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม มีล ักษณะคำตอบเป็ น แบบ
เลือกตอบ (checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำ
เที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของการบริการ
ด้านที่ 2 ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ
ด้านที่ 3 การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
มาตราวัดแบบสอบถาม 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) มีตัวเลือก 5 ระดับ ซึ่งกำหนดขึ้นตามแบบ มีการประมาณค่าของคำตอบในแต่ละข้อคำถาม ดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 - 5.00 หมายถึง ตัวแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 - 4.20 หมายถึง ตัวแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 - 3.40 หมายถึง ตัวแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.80 - 260 หมายถึง ตัวแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.80 หมายถึง ตัวแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดสำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ
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3.5 ระบุการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ปรับปรุง

ศึกษาแนวทางการสร้างแบบ
ประเมิน
ร่างแบบสอบถาม

ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริการของบริษัทนำเที่ยวหลัง
สถานการณ์โควิด19

ถูกต้อง

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 1 โครงสร้างขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในงานวิจัย

4. ผลการวิจัย
4.1 จากวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทนำเที่ยวหลัง
สถานการณ์โควิด 19 ต้องประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
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ภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19
จากภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19
ต้องประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ กลยุทธ์ 7S แนวทางพัฒนาการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด
19 ทฤษฎี SERVQUAL แนวทางการเพิ่มคุณภาพในการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19
แนวทางการพัฒนาการบริการตามมาตรฐาน SHA+ หลังสถานการณ์โควิด 19 มาตรการป้องกันควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา2019(D-M-H-T-T)แนวทางทางการพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการ
ท่องเที่ยวโลกหลังสถานการณ์โควิด 19
4.2 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของ
บริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มทดลอง 30 ชุด จากตัวแทนสถานประกอบการ
ธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพื่อหาความเชื่อมั่นของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยว
หลังสถานการณ์โควิด 19 พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โค
วิด 19 โดยรวมมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.77 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.72 – 0.79
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4.3 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลความพึงพอใจ ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีต่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 ในด้าน
ต่างๆ โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ
ด้านที่ 2. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ ด้านที่ 3. ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ตารางที่ 1 สรุปแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน
ข้อ
รายการ
S.D
ระดับ
̅
𝒙̅
1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ
4.75
0.252
มากที่สุด
2 ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ
4.68
0.327
มากที่สุด
3 ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
4.74
0.235
มากที่สุด
รวม
4.71
0.274
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่าการแสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅ =4 .71 S.D. = 0.274) เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5. 1สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทนำเที่ยวหลัง
สถานการณ์โควิด 19 ต้องประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ กลยุทธ์ 7S แนวทางพัฒนาการบริการของบริษัทนำเที่ยว
หลังสถานการณ์โควิด 19 ทฤษฎี SERVQUAL แนวทางการเพิ่มคุณภาพในการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลัง
สถานการณ์โควิด 19 แนวทางการพัฒนาการบริการตามมาตรฐาน SHA+ หลังสถานการณ์โควิด 19 มาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(D-M-H-T-T)แนวทางทางการพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มของการท่องเที่ยวโลกหลังสถานการณ์โควิด 19 ผู้ศึกษาได้จัดทำโมเดลแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลัง
สถานการณ์โควิด 19 พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19
รวมจากผู้เชี่ยวชาญมีค่า IOC อยู่ที่ 0.93
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัท
นำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 ไปเก็บข้อมูล เพื่อหาความเชื่อมั่นของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ
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ของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยว
หลังสถานการณ์โควิด 19 โดยรวมมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.77เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่า
ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.72 – 0.79
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำ
เที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 พบว่าด้านความเป็นรูปธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ มีความพร้อมพนักงานในการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการบริการ มี
การแบ่งหน้าที่งานตามหลัก Structures ใน 7S และให้ความสำคัญกับ Social distancing และความสะอาด
ปลอดภัยในการบริการ(𝑥̅ =4 .82 S.D. = 0.385) ส่วนข้อที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือพนักงานสามารถเข้า
ใจความต้องการของผู้รับบริการให้ส อดคล้องกับแนวโน้มของการท่องเที่ยวโลกหลังสถานการณ์โควิด 19
(𝑥̅ =4 .58 S.D. = 0.631) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่
อยู่ในระดับมากที่สุด พนักงานมีการพัฒนาทักษะด้านบริการให้ถูกมาตรการสุขอนามัยในการควบคุมโควิด 19
(𝑥̅ = 4.82 S.D. = 0.472) ส่วนข้อที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ การปฏิบัติตามหลักมาตรการ D-M-H-T-T และ
ปฏิบัติตามหลัก Social distancing ในการควบคุมโควิด ตลอดการให้บริการ 19(𝑥̅ =4 .57 S.D. = 0.681)
ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ สามารถให้บริการได้ตามความต้องการของผู้รับบริการแต่ละประเภทได้ทุกรูปแบบ (𝑥̅ =4 .83 S.D.
= 0.378) ส่วนข้อที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ มีการให้บริการที่ถูกต้องตามความต้องการและตรงตามเวลาเสมอ
ตามหลัก Responsiveness ในทฤษฎี SERVQUAL(𝑥̅ =4 .68 S.D. 0.462) ตามลำดับความพึงพอใจโดยรวม
ของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์ โควิด 19 อยู่ในระดับมากที่สุด
)𝑥̅ = 4.69 , S.D.=0.29
(
5.2 อภิปรายผล
การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 พบว่า
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ พบว่า ความพร้อมพนักงานในการให้บริการและมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และการบริการ มีการแบ่งหน้าที่งานตามหลัก Structuresใน 7S และให้ความสำคัญกับ Social
distancing และความสะอาด ปลอดภัยในการบริการ (𝑥̅ =4 .82, SD = 0 . 476) สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของณภัทร ทิพย์ศรี [6] เรื่อง คุณภาพการบริการของธุรกิจนำเที่ยวที่มีต่อความประทับใจของนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปในจังหวัดเชียงราย พบว่า ธุรกิจนำเที่ยวที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการสามารถสร้างความ
พึงพอใจและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและในด้านพนักงานสามารถเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ
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ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการท่องเที่ยวโลกหลังสถานการณ์โควิด 19 อยู่ในระดับน้อยที่สุด (𝑥̅ =4 . 58,
SD = 0 . 631 ) เพราะเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าเป็นปัจจัยของตัวบุคคลที่ให้บริการสามารถควบคุมได้
ยาก จากการศึกษาของพบพร โอทกานนท์ [7] เรื่องรูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและ
ความพึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวของชาวยุโรปและอเมริกัน
พบว่า ความเอาใจใส่โดยนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งหกเจ้าของกิจการ
สามารถเพิ่มความสามารถในการอำนวยความสะดวกในส่วนนี้ก็จะทำให้คุณภาพการบริก ารที่ส่งมอบให้กับ
นักท่องเที่ยวดียิ่งขึ้นและมีความประทับใจแหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการพนักงานมีการพัฒนาทักษะด้านบริการให้ถูกมาตรการ
สุขอนามัยในการควบคุม โควิด 19 อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.82, SD = 0.472) สอดคล้องกับผลการศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ New Normal พบว่า ปัจจัยผลักดัน
ทางการท่องเที่ยวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ New Normal หลังเกิดการแพร่ระบาด
โควิด 19มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว และ และในด้านการปฏิบัติตามหลักมาตรการ D-M-H-T-T และ
ปฏิบัติตามหลัก Social distancing ในการควบคุมโควิดตลอดการให้บริการ 19 อยู่ในระดับน้อยที่สุด (𝑥̅ =
4.57, SD = 0.681) เพราะเนื่องจากควบคุมได้ยากและตัวบุคลากรมีทักษะไม่เพียงพอ สอดคล้องกับการศึกษา
ของสุภาวดี ล้อมหามงคล [8] เรื่องคุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของธุรกิจนําเที่ยว พบว่า ธุรกิจนํา
เที่ยวให้ความสำคัญและมีความต้องการบุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม มนุษย
สัมพันธ์ และมีทักษะด้านการบริการ มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพมากกว่าสถาน
ประกอบการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต
ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการพบว่าสามารถให้บริการได้ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการแต่ละประเภทได้ทุกรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.83, SD = 0.378) สอดคล้องกับการศึกษา
ของฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์ [9] เรื่องการสร้างคุณค่าและความพึงพอใจแก่ลูกค้าในธุรกิจโรงแรม ค้นพบว่า
ความพึงพอใจลูกค้าขึ้นอยู่กับ บริการที่มีคุณภาพว่ามีคุณภาพ เพื่อให้ทราบและแก้ไขปรับปรุงสินค้าหรือบริการ
ให้ ด ี ย ิ ่ ง ขึ ้ น และในด้ า นมี ก ารให้ บ ริ ก ารที ่ ถ ู ก ต้ อ งตามความต้ อ งการและตรงตามเวลาเสมอตามหลั ก
Responsiveness ในทฤษฎี SERVQUAL อยู่ในระดับน้อยที่สุด (𝑥̅ = 4.68, SD = 0.462) สอดคล้องกับการศึกษา
ของชัญญา ตันสกุล [10] เรื่องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ พบว่า
คุณลักษณะบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ด้านความรู้ ความรู้รอบตัวและความรู้ทั่วไป
ด้านทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำและทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับตำแหน่งงาน
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5.3 ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทนำเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวโน้ม
ของการท่องเที่ยวในอนาคต เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการและนำไปต่อ
ยอดให้เป็นจุดแข็งของสถานประกอบการ
2) ประชากรที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงตัวแทนสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
จำนวน 41บริษัทเท่านั้น ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น ควรมีการขยายขอบเขตประชากร
ที่แตกต่างจากเดิม หรือเพิ่มกลุ่มขนาดประชากร เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
3) ควรมีการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทนำเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวสามารถดำเนินกิจการได้ต่อไป
4) ควรมีการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการให้บริการกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าเฉพาะกลุ่มและเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการนำเที่ยว
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A033
แนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Guidelines For Managing Road Safety For Tourists In Tourist Attractions
Wichit Sub-District Muang District Phuket Province
ธนาภรณ์ คงเวียน 11 และชนินาถ บุญเขียว 21
เมธาวี วงศ์ไวโรจน์ 12 เกศสุณีย์ สุขพลอย22 และกันยารัตน์ เหล่าตระกูล 32
1
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
สถิติการเกิดอุบ ัติจ ังหวัดภูเก็ตมีการเกิดอุบัติเหตุจากนักท่องเที่ยวและประชาชนภายใน เมื่อมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาทำให้มีจำนวนรถมาขึ้นการสัญจรเยอะขึ้นอีกทั้งลักษณะทางกายภาพที่มีเนินสูงมีทางโค้ง
รวมถึงความประมาทและความไม่คุ้นเคยเส้นทางของนักท่องเที่ยวจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจากการสำรวจ
พบพื้นที่เสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งด้วย ผู้ศึก ษามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยวบนท้องถนนแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อศึกษาคุณภาพแนวทางการจัดการความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบนท้องถนนแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในแนวทางการจัดการความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบนท้องถนนในแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้เครื่องมือ
เป็นแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ประกอบการศึกษา ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพ ฉบับที่ 2
แบบสอบถามความพึงพอใจโดยเป็นวิจัยเชิงสำรวจ ระยะ 27 มิถุนายน 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่
ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวตำบลวิชิตและผู้ศึกษาเป็นผู้กำหนดกลุ่มตัวอย่าง จากกรมทางหลวง,เทศบาลตำบลวิชิต ,
นักท่องเที่ยวรวม 30 ชุด นำมาประมวลผลโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (Statistic Package for the Social
Science)
ผลการศึกษา ของการศึกษา ในเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลวิชิตควรนำแบบแผนไปปรับใช้และทำ
การพัฒนาต่อยอดในด้านของความปลอดภัยให้สามารถควบคุมหรือลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แ ก่
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นักท่องเที่ยวได้เมื่อเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลวิชิตด้วยความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการ
ความปลอดภัยบนท้องถนนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ : แนวทางการจัดการความปลอดภัย ความปลอดภัยบนท้องถนน นักท่องเที่ยวในแหล่งเที่ยวตำบลวิชิต
Abstract
Statistics of accidents in Phuket Province, there are accidents from tourists and people
inside. With the arrival of tourists, there will be more cars coming up to travel, as well as the
physical characteristics of high hills with curves, including carelessness and unfamiliarity with
the route of tourists, causing frequent accidents from exploring risky areas. with frequent
accidents The objectives of the study to study the guidelines for managing safety for tourists
on the road To study the quality of road safety management guidelines for tourists To study
the satisfaction of the stakeholders in the road traffic safety management approach by using
the tool as a questionnaire The tools used for the study consisted of: Issue 1. Quality
questionnaire towards the model of road safety management guidelines in Wichit Sub-district,
Vol. 2. The questionnaire on satisfaction with the form of road safety management approach
in Wichit Sub-district was a survey research during the period 27 June 2021 - 4 February 2022.
The study site of Wichit Sub-District tourist attraction and the study group were determined to
determine the sample group. From the Department of Highways, Wichit Sub-District
Municipality, 30 sets of tourists were processed statistically packaged programs. )Statistic
Package for the Social Science)
Summary of the study results and recommendations of studies in the tourist area of
Wichit Sub-District should apply the pattern and develop further in terms of safety to be able
to control or reduce accidents in tourist attractions in order to prepare willing to accept tourists
make tourists feel safe and create confidence for tourists when visiting tourist attractions in
Wichit Sub-District
Keywords : Management, Safety, Road
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1. บทนำ
สถิติการเกิดอุบ ัติจังหวัดภูเก็ตมีการเกิดอุบัติเหตุจากนักท่องเที่ยวและประชาชนภายใน เมื่อมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาทำให้มีจำนวนรถมาขึ้นการสัญจรเยอะขึ้นอีกทั้งลักษณะทางกายภาพที่มีเนินสูงมีทางโค้ง
รวมถึงความประมาทและความไม่คุ้นเคยเส้นทางของนักท่องเที่ยวจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในเทศบาล
ตำบลวิชิตได้ทำการสำรวจพบพื้นที่เสี่ยงที่เกิดอุบัติตุบ่อ ยครั้งด้วยสถิติการเกิดอุบัติเหตุเทศบาลตำบลวิชิตในปี
มีผู้เสียชีวิต 13 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 63,รายจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงานกองทุน 379
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (.สสส)
ตำบลวิชิตมีลักษณะทางกายภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ระหว่ าง ทะเลกับภูเขา พื้นที่ที่
ติดกับทะเลทำให้แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวเช่น อ่าวยน , จุดชมวิว
เขาขาด , แหลมพันวา , ภูชมดาว เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นเนินเขาลาดชันถ้าไม่มีความคุ้นเคยอาจทำ
ให้เกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึ งการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึงทำให้มีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นและเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย 42% ต่อ
เดือนและเป็นการเกิดอุบัติเหตุแบบเดิมซ้ำๆ ในจุดเดิมๆของเส้นทางท่องเที่ยวของพื้นที่ ตำบลวิชิต จาก
สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงการแนวทางการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก่
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อลดปัญหาด้าน ความไม่ปลอดภัยในการ
เดิน ร่างกาย และ ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุ ปสรรคที่สำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวหากจะ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจำเป็นต้องจัดการกับปัญหา และ อุปสรรคให้หมดไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบนท้องถนนในแหล่งท่องเที่ยว
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพแนวทางการจัดการความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบนท้องถนนในแหล่งท่องเที่ยว
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแนวทางการจัดการความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบน
ท้องถนนในแหล่งท่องเที่ยวตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 30 คนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่ มอร์
แกนได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน คนแล้วทำการสุ่มผู้เกี่ยวข้องให้กระจายไปตามสัดส่วนตารางชั้ 28นภูมิ
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจำนวน 4 คน สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลวิชิตจำนวน 10 คน นักท่องเที่ยวจำนวน
14 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ประกอบการศึกษาแบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย
ฉบับที่ .1 แบบสอบถามคุณภาพต่อรูปแบบแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ฉบั บ ที ่ .2 แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ รู ป แนวทางการจั ด การความปลอดภั ย บนท้ อ งถนน
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
3.3 เครื่องมือวิจัย
ปรับปรุ ง

ศึกษาเอกสารทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง

ร่ างแบบสอบถาม

ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

แบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์

ภาพที่ 1 การหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1). การเก็บข้อมูลฉบับที่ 1ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามและ
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัว อย่างจำนวน ชุด ได้คืนมาจำนวน 3 ชุด คิดเป็นร้อยละ 10 0 3หลังจากได้
แบบสอบถามกลับคืนมา ผู้ศึกษานำแบบสอบถามมาคัดเลือกชุดที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
2). การเก็บข้อมูลฉบับที่ ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยต 2นเอง โดยแจกแบบสอบถามและ
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ชุด ได้คืนมาจำนวน ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 30 หลังจากได้
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แบบสอบถามกลับคืนมาในการศึกษาเรื่อง แนวทางการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก่นักท่องเที่ยว ผู้
ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
3). การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้วยตนเอง
โดยการแจกแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาเป็นผู้กำหนด เป็นกลุ่มตัวอย่าง จากกรมทางหลวง,เทศบาลตำบลวิชิต
,นักท่องเที่ยว แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจำนวน ชุด สำนักงาน 4เทศบาลตำบลวิชิตจำนวน10 ชุดและ
นักท่องเที่ยวจำนวน 16 ชุด รวม 30 ชุด นำมาประมวลผลโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (Statistic Package for
the Social Science)
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
1). การวิเคราะห์ข้อมูล ชุดที่ 1 คุณภาพรูปแบบแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนแก่
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตำบลวิชิตโดยใช้สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of congruence)
โดยที่ ค่า +1 หมายถึง เห็นด้วย ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ ค่า -1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
2). การวิเคราะห์ข้อมูล ชุดที่ 2 ประสิทธิภาพรูปแบบแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนแก่
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตำบลวิชิต
การหาประสิทธิภ าพโดยศึ กษาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน เพศ อายุ
ตอนที่2 เป็นแบบสอบถามคุณภาพรูปแบบแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้อง
การหาค่ า ความเชื ่อ มั ่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิ ธ ี ห าค่า สั ม ประสิ ท ธิ ์แ อลฟา (Alpha
Coefficient).
3).การวิเคราะห์ข้อมูล ชุดที่ 3 ความพึงพอใจแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้อ งถนนแก่
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตำบลวิชิต โดยแบ่งออกเป็น ตอน 3
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะคำตอบแบบเลือกตอบ
(checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเห็นต่อรูปแบบแนวทางการจั ดการความปลอดภัยบน
ท้องถนนแบ่งออกเป็น 4 ด้านมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท จัด
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
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4. ผลการวิจัย
4.1 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าในการจัดทำแนวทางการจัดการความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว บน
ท้องถนนในแหล่งท่องเที่ยวตำบลวิชิต ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแนวทางการ
จัดการความปลอดภัยบนท้องถนนแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตำบลวิชิต แบ่งออก
เป็น 4 ด้าน
ดังนี้ ด้านที่ 1 การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ด้านที่ 2 การปรับปรุงเส้นทางให้มีความ
ปลอดภัย ด้านที่ 3 การใช้แนวทางให้เกิดประโยชน์ ด้านที่ 4 การจัดการกับปัญหา

ภาพที่ 2 โมเดลแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนในแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
4.2 จากวัตถุป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 การหาคุณภาพของแนวทางการจัด การความปลอดภั ยบนท้ อ งถนนแก่
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตำบลวิชิตในการจัดทำแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนแก่
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตำบลวิชิตผู้ศึกษาได้ข้อคำถามที่ใช้ในแบบสอบถามความพึงพอใจ และรูปแบบ
แนวทางทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตำบลวิชิต โดยผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3ท่าน ว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคุณภาพแนวทางจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนในแหล่งท่องเที่ยว
โดยรวมค่า IOC= 0.868
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ตารางที่ 1 แสดงคุณภาพของรูปแบบการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนในแหล่งท่องเที่ยว
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ข้อ

รายการ

ความ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้อง
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
I0C =
∑ 𝒏⁄𝑵

การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
1 แนวทางมีการให้ข้อมูลมากขึ้น
2 นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจแนวทาง
3 ข้อความมีความเข้าใจเด่นชัด
การปรับปรุงให้มีความปลอดภัย
แนวทางแก้ปัญหาปรับปรุงมีความ
1
น่าเชื่อถือ และ มีความเป็นไปได้
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวมีความ
2
ปลอดภัยมากขึ้น
3 แนวทางมีความสอดคล้องกับปัญหา
การใช้แนวทางให้เกิดประโยชน์
1 แนวทางได้ใช้อย่างตรงเป้าหมาย
2 สร้างความแปลกใหม่ในการศึกษา
การจัดการกับปัญหา
1 แนวทางได้รับการแก้ไข
2 มีเป้าหมายชัดเจน
รวม

1
1
1

1
0
1

1
1
1

1
0.67
1

1

1

1

1

1

1

0

0.67

1

1

0

0.67

1
0

1
1

1
1

1
0.67

1
1

1
1

1
1

1
1
0.868

4.3 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อหาความพึงพอใจของแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนใน
แหล่งท่องเที่ยวตำบลวิชิตในด้านต่างๆโดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราแบ่งออกเป็น
4 ด้าน ดังนี้ ด้าน
ที่ 1 การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ด้านที่ 2 การปรับปรุงเส้นทางให้มีความปลอดภัย ด้านที่
3 การใช้แนวทางให้เกิดประโยชน์ ด้านที่ 4 การจัดการกับปัญหา
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ตารางที่ 1 สรุปแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน
การแสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจทั้ง 4
S.D
ระดับ
χ̅
ด้าน
ด้านการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
4.50
.449
มาก
ด้านการปรับปรุงเส้นทางให้มีความปลอดภัย
4.55
. 456
มากที่สุด
ด้านการใช้แนวทางให้เกิดประโยชน์
4.57
. 424
มากที่สุด
ด้านการจัดการกับปัญหา
4.34
. 594
มาก
รวม 4.49
.480
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ ทั้ง ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด
( χ̅=4.49 , S.D = .480 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากและมากที่สุด
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
1). จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 รูปแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนในแหล่งท่องเที่ยวตำบล
วิชิตในด้านต่างๆโดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 การให้ความรู้เรื่อง
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ด้านที่ 2 การปรับปรุงเส้นทางให้มีความปลอดภัย ด้านที่ 3 การใช้แนวทางให้
เกิดประโยชน์ ด้านที่ 4 การจัดการกับปัญหา

ภาพที่ 3 โมเดลแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนในแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
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2). จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คุณภาพการหารูปแบบแนวทางทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน
แก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน ท่านพบ 3 ว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคุณภาพแนวทาง
จัดการความปลอดภัยบนท้องถนนในแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมค่า IOC= 0.868
3). จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน คนผู้ตอบแบบสอบถามมี 28
ค่าความพึงพอใจ ด้านการปรับปรุงเส้นทางให้มีความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (χ̅ = 4.55 , S.D.
= .456) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ในแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนมีความสอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
( χ̅ = 4.57 , S.D. =
.573) , แนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนมีประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริง มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ มากที่สุด (χ̅ = 4.54 , S.D. = .573), เส้นทางในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและลดการเกิด
เหตุอันแนวโน้มความไม่ปลอดภัยได้จริง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( χ̅ = 4.54 , S.D. = .637) เรียง
ตามลำดับมากไปน้อย
5.2 อภิปรายผล
1). จากศึกษาแนวทางการจัดการความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบนท้องถนนในแหล่งท่องเที่ยวตำบล
วิชิตพบว่า ในด้านการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวพบว่าในข้อแนวทางการจัดการความ
ปลอดภัยบนท้องถนนสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องจาก (χ̅= 4.68 ,
S.D.= .548) สอดคล้องกับผลการศึกษาของปุริมพัฒน์ ธนาพันธ์สิริ. [1] เรื่อง การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ซึ่งมีหลายรูปแบบบุคคลจะมีการลองผิดลองถูก (trial and error) ปรับเปลี่ยน
ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบรูปแบบการตอบสนองที่สามารถให้ผลที่พึงพอใจมากที่สุด ในส่วนนักท่องเที่ยวมีความรู้
ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในเส้น ทางของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ ใน ระดับมาก ( χ̅= 4.39 , S.D.= .567)
เนื่องจากสอดคล้องไกวัลย์ โรจนานุกูล [2] กล่าวว่า ในการบริหารจัดการทรัพยากรด้ านการท่องเที่ยวให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะมีรูปแบบการบริหารใน 2 ระดับ คือระดับแนวนอนซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานต่าง
ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และระดับแนวตั้งคือ หน่วยงาน ของรัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาล แต่มีบทบาทสำคัญ ในการเป็นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แรงงาน ความรู้ตามอำนาจของผู้คนในท้องถิ่นได้ ซึ่งการบริหารงานควรครอบคลุมในเรื่อง
ต่าง ๆ
2). ด้านการปรับปรุงเส้นทางให้มีความปลอดภัย พบว่าแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้อง
ถนนมีความสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่อยู่ระดับมากที่สุด (χ̅= 4.57 , S.D.= .573) สอดคล้องกับ
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ผลการศึกษาของอระนุช โกศล[3] กล่าวว่า ในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรจะมีรูปแบบการบริหารใน 2 ระดับ คือระดับแนวนอนซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ ของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง และระดับแนวตั้งคือ หน่วยงายของรัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรที่
ไม่ใช่ของรัฐบาล แต่มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร แรงงาน ความรู้ตามอำนาจของผู้คนในท้องถิ่นได้ ซึ่งการบริหารงานควรครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ใน
ส่วนข้อแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนมีประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริง และ เส้นทางใน
พื้นที่แหล่งท้องเที่ยวมีความปลอดภัยและลดการเกิดเหตุอันแนวโน้มความ ไม่ปลอดภัยได้จริงอยู่ในระดับมาก
ที่สุด(χ̅= 4.54 , S.D.= .576 และ χ̅= 4.54 , S.D.= .637) เนื่องจาก ปุริมพัฒน์ ธนาพันธ์สิริ [4] กล่าวว่าการ
จัดการท่องเที่ยว หมายถึง การวางแผนกาท่องเที่ยวและดำเนินการให้เป็นไปตามแผน โดยมีการจัดองค์การการ
บริหารงานบุคคล การอำนวยการ และการควบคุมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้พร้อมทั้งมี
การประเมินผลการท่องเที่ยวด้วยสรุปได้ว่าการจัดการท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการในการจัดการการ
ท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการดำเนินการที่เหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้งมีเป้าหมายที่มีความ
สอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่มีความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพหลักการและแนวทางบริหารจัดการการท่องเที่ยว
3). ด้านการใช้แนวทางให้เกิดประโยชน์ พบว่า โมเดลมีความแปลกใหม่และทันสมัยอยู่ในระดับมาก
(χ̅= 4.61, S.D.= .497) สอดคล้องกับ[5] กล่าวว่า ความหมายความเข้าใจเป็นความสามารถในการเก็บรวบรวม
ความรู้ ในส่วนแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนสามารถใช้ได้อย่างตรงจุด อยู่ในระดับมาก (χ̅=
4.54, S.D.= .576) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ [6] กล่าวว่าวิธีการแก้ปัญหามีหลากหลายวิธี ไม่มีวิธีการ
แก้ปัญหาใดที่จะสามารถแก้ปัญหาทุกเรื่องได้ แต่มีแนวปฏิบัติพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ โดย
ต้องมีการฝึกใช้เสียก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยจนสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ
4). ด้านการจัดการกับปัญหาพบว่าแนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนสื่อความหมายการใช้
ถนนที่ชัดเจนอยู่ในระดับมาก (χ̅= 4.36, S.D.= .621) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ[7] พบว่า นักท่องเที่ยวมี
ระดับการรับรู้ความเสี่ยงลดลงทุกด้านหลังเดินทางมาท่องเที่ยว ในประเทศไทย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการก่อการร้าย ลดลงมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านสุขภาพ ด้านขาดความมั่นคงทางการเมือง ด้านความ
แตกต่างด้านอาหาร ด้านความเชื่อทางการเมืองและศาสนา และ ด้านความแตกต่างด้านวัฒนธรรมในส่วนข้อ
แนวทางการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนสามารถใช้จัดการปัญหาได้ อยู่ในระดับมาก (χ̅= 4.32, S.D.=
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.612) เนื่องจากสอดคล้องกับ พชรพจน์ นันทรามาศ[8] ได้เสนอมุมมอง เกี่ยวกับความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
และรักษาความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
6.3 ข้อเสนอแนะ
1) ของการศึกษา ในเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลวิชิตควรนำแบบแผนไปปรับใช้และทำการพัฒนาต่อ
ยอดในด้านของความปลอดภัยให้สามารถควบคุมหรือลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียม
ความพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แ ก่นักท่องเที่ยวได้
เมื่อเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลวิชิต
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A034
รูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019
Seaangel Company Development Model After Crisis Coronaviruses 2019
หัสพงษ์ บุญทิพย์1 และกัลยาณี วรรณสุทธิ์1
เมธาวี วงศ์ไวโรจน์2 ศุภกร สืบสาย2 และนวลสมร อุณหะประทีป2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019ทำให้บริษัททัวร์รวมทั้งกิจการหลายกิจการที่จะต้องปิด
ตัวลงรวมถึงบริษัทซีแองเจิลที่ต้องปรับรูปแบบการให้บริการจากการบริการนำเที่ยวเป็นการจำนำเที่ยวรวมกับ
บริการอาหารในการเดินทางเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจผู้ศึกษาจึงได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวและนำมาพัฒนาให้
เกิดรูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำและ
ศึกษารูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ศึกษาหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 และความพึงพอใจของรู ปแบบการพัฒนาบริษัท
ซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยใช้เครื่องมือเป็นเป็นแบบสอบถามกับพนักงานบริษัทนำเที่ยว
รูปแบบร้านอาหารบริษัทซีแองเจิลจำนวน 30 คน โดยเป็นวิจัยรูปแบบเชิงสำรวจและใช้ระยะเวลาในการศึกษา
คือ 27 มิถุนายน 2564 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ศึกษา บริษัทซีแองเจิล โดยสถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
สรุปผลการศึกษา พบว่าจากรูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019
ประกอบด้วยด้านที่ 1. Reach (การเข้าถึงลูกค้า) ด้านที่ 2 Promotion (การส่งเสริมสินค้า) ด้านที่ 3 Action
(การลงมือทำ) ด้านที่ 4 Accomplishment (ความสำเร็จ) พบว่าจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพนักงาน
บริษัทซีแองเจิลมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน ( x=4.39, S.D=0.516) ข้อเสนอแนะรูปแบบ
การพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการร้านอาหารสำหรับมื้อค่ำโดยใช้ตัวแปรอื่นๆ เช่น การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การสร้างคุณค่าของตราสินค้า
คำสำคัญ: การพัฒนา บริษัทซีแองเจิล ไวรัสโคโรน่า2019
354

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

Abstract
From the epidemic situation The impact of tourism is so much that many tour
companies and businesses will have to shut down, including Sea Angels, who have to adjust
their service model from tour services to pledges and travel food services. For the survival of
the business, the students saw the aforementioned problems and developed a model for the
development of Sea Angel Company after the 2019 Coronavirus Crisis with the objectives. To
devise and study the Sea-Angel Company development model after the 2019 coronavirus crisis,
to determine the effectiveness of the Sea-Angel Company development model after the 2019
coronavirus crisis and the satisfaction of the model. Developing Sea Angel after the 2019
coronavirus crisis, using the tool as a questionnaire with 30 employees of a restaurant tour
company Sea Angel. The study was June 27, 2021 – February 4, 2022. Place of study, Sea Angel
Company. The statistics used are percentage mean standard deviation and alpha coefficient.
Summary of the study It was found that from the development model of Sea Angel
after the 2019 coronavirus crisis, there are aspects 1. Reach ( access to customers) , aspect 2.
Promotion (product promotion), aspect 3. Action (action). At 4 Accomplishment (success), it
was found that from the sample of C-Angel employees, satisfaction was at the highest level in
all 4 aspects (x=4.39, SD=0.516). The development of Sea Angels after the 2019 coronavirus
crisis should consider other factors. that affect the choice of restaurant for dinner by using
other variables such as customer relationship management brand value creation
Keywords: Development ,Seaangel Company, Coronaviruses 2019
1. บทนำ
เมื่อในปี 2562 นั้นได้เกิดเหตุการณ์โรคระบาดขึ้น ครั้งใหญ่ ทำให้การท่องเที่ยวเริ่มซบเซาลงตั้งแต่
ปี2562 เป็นต้นมา และต้นเดือนธันวาคม 2562 ได้หยุดการท่องเที่ยวทั่วโลกเนื่องจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด
19 ไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำให้บริษัททัวร์รวมทั้งกิจการหลากหลายกิจการที่จะต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่เกิด
รายได้ในการท่องเที่ยว แต่ก็มีบริษัททัวร์บางสถานที่ที่ยังไม่ปิดกิจการ ยังคงรักษาสภาพของพนักงานและบริษัท
จึงจำเป็นต้อง มีวิธีการหารายได้ในช่วงสถานการณ์โควิดเพื่อหล่อเลี้ยงพนักงานทุกคนให้อยู่รอดไปได้จนกว่า
การท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง โดยบริษัทซีแองเจิลนั้นได้นำเอาเรือที่ เฟอร์รี่ ที่นำเอามาดัดแปลงเปลี่ยน
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สภาพเป็น ร้านอาหารบนเรือเฟอร์รี่ซึ่งมีการตกแต่งภายในห้องโดยสารให้เป็นห้องอาหารและคาเฟ่บนเรือสีชมพู
ทางผู้จัดทำจึงได้เห็นว่าจะมีวิธีการทำอย่างไร ที่ทำให้ร้านอาหารบนเรือนั้นตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวให้เป็น
เวลานานและสามารถเป็ นแนวทางการขายที่ยั่งยืน ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
จำเป็นที่จะต้องอาศัยทักษะและ ความรอบคอบในการจัดการ โดยผู้บริหารต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลง กระบวนการ การเปลี่ยนแปลง การวางบทบาทของตนเองในการจัดการการเปลี่ยนแปลง และต้อง
สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะนำมาใช้ในการบริหาร การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์กรซึ่งเป็นวิธีที่ บริหาร
ได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร1
ผู้ศึกษาจึงจัดทำและการจัดทำศึกษารูปเเบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ ไวรัสโคโรน่า
2019 เพื่อให้เกิดการรายได้และวิธีการเอาตัวรอดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กับทางบริษัทซีแองเจิลเพื่อ
เพิ่มแนวทางและวิธีการขายหรือการกระตุ้นลูกค้า และเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าที่มีอยู่บริษัทซีแองเจิลให้มาก
ยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์โคโรน่าไวรัส 2019
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร หมายถึง ผู้ประกอบการและพนักงานบริษัทซีแองเจิล จำนวน 60 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ผู้ประกอบการและพนักงานบริษัทซีแองเจิล จำนวน 30 คน โดยใช้ตาราง
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ Taro Yamane (เพ็ญแข แสงแก้ว,2541)2 เกณฑ์ 10% เมื่อได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างแล้วจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ
1) เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพรูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิล หลัง
วิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019
2) เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิภาพของพนักงานร้านอาหารครัวเพชรภูมิที่มีต่อรูปแบบการ
พัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019
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3) เครื่องมือชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานบริษัทซีแองเจิลที่มีต่อ รูปแบบการพัฒนา
บริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การเก็บข้อมูลชุดที่ 1 ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามและเก็บ
แบบสอบถามจาก ผู้เชี่ยวชาญหลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมา ผู้ศึกษานำแบบสอบถามมาคัดเลือกชุดที่
สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
2) การเก็บข้อมูลชุดที่ 2 ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามและเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่ มตั ว อย่ างจำนวน 30 ชุ ด ได้ ค ื น มาจำนวน 30 ชุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 หลั ง จากได้
แบบสอบถามกลับคืนมา นำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพเครื่องมือโดยใช้ค่าความสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984, 161)3
3) การเก็บข้อมูลชุดที่ 3 ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามและเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ ่ม ตั ว อย่ า งจำนวน 30 ชุด ได้คืนมาจำนวน 30 ชุด คิดเป็นร้อ ยละ 100 หลังจากได้
แบบสอบถามกลับคืนมานำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลชุดที่ 1 เรื่องแบบการหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญรูปแบบการพัฒนา บริษัทซีแอง
เจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019
โดยกำหนดคำตอบเป็น 3 ระดับ มีความหมายดังต่อไปนี้
+1 เห็นด้วย
0 ไม่แน่ใจ -1 ไม่เห็นด้วย
1. การคำนวณค่ าดั ช นี ค วามสอดคล้อ ง (Index of Concurrent: IOC) ซึ ่ ง การตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Content Validity) ของแบบสอบถาม ข้อคำถามที่ใช้ต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป (สุวิมล ติร
กานันท์) 4 ผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 –
1.00 จากนั้นนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดความเห็นและดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
2. หาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ คือ SPSS (Statistical Package for the Social
Science) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
2) การวิเคราะห์ข้อมูล ชุดที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิภ าพรู ปแบการพัฒ นาบริ ษั ทซี แองเจิล หลั ง
วิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 การหาประสิทธิภาพโดยศึกษาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้ ค่าความ
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984, 161)3
เครื่องมือเชิงปริมาณ ได้แก่โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
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ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาหน้าที่รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาการทำงาน
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการเข้าถึงลูกค้า การส่งเสริม การลงมือทำ และความสำเร็จ
ส่วนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาองค์การเป็นคำถามปลายเปิดให้
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
3) การวิเคราะห์ข้อมูล ชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจรูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิล หลัง
วิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคำตอบ เป็น
แบบเลือกตอบ (checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มประชากรต่อรูปแบบการพัฒนา บริษัทซี
แองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีตัวเลือก 5 ระดับ ซึ่งกำหนดขึ้นตามแบบ
ของ ลิเคิร์ท (Likert,1932, 1–55)5 มีการประมาณค่าของคำตอบในแต่ละข้อคำถาม
3.5 ระบุการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ปรับปรุง
แนวทางการพัฒนาบริษัท
ซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์
ไวรัสโคโรน่า 2019

ร่างแบบสอบถาม

ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญ

ถูกต้อง
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 1 โครงสร้างขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในงานวิจัย
4. ผลการวิจัย
4.1 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์โคโรน่าไวรัส2019
ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจ ัย ที่เกี่ยวข้องกับการทำรูปแบบพัฒ นาบริษัทซีแองเจิล
หลั ง
วิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า2019 ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ 1.REACH (การเข้าถึง) 2.Promotion(การส่งเสริม) 3.
Action (การกระทำ) 4. Accomplishment (ความสำเร็จ)
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4.2 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามรูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิล หลังวิกฤตการณ์
ไวรัสโคโรน่า 2019 ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มทดลอง 20 ชุดจาก ร้านอาหารครัวเพชรภู มิ เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น
ของรูปแบบการพัฒนาการบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่า รูปแบบการพัฒนาการ
พัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.841 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าทุกกข้อมีค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.832-0.861
4.3 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลความพึงพอใจ ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามรูปแบบ
การพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ต่อรูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ในด้านต่าง ๆ โดยการหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1. Reach (การเข้าถึงลูกค้า) ด้านที่ 2. Promotion
(การส่งเสริมสินค้า) ด้านที่ 3. Action (การลงมือทำ) ด้านที่ 4. Accomplishment (ความสำเร็จ)
ตารางที่ 1 สรุปแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในทั้ง 4 ด้าน
ข้อ
รายการ
S.D
ระดับ
x
1. ด้านการเข้าถึงลูกค้า
4.18
0.618
มาก
2. ด้านการส่งเสริมสินค้า
4.20
0.401
มาก
3. ด้านการปฏิบัติการ
4.65
0.482
มากที่สุด
4. ด้านความสำเร็จ
4.53
0.562
มากที่สุด
รวม 4.39
0.516
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่าการแสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x=4.39, S.D=0.516 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากและมากที่สุด
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
1) จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 รูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ โคโรน่าไวรัส2019
ประกอบด้วย 1.REACH คือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 2.Promotion คือการส่งเสริมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสนใจ
ในการใช้บริการ 3. Action คือ การกระทำหรือการบริการของพนักงานให้มีการบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ใน
กลุ่มลูกค้า 4. Accomplishment คือ ความสำเร็จในการในข้อผิดพลาดด้านต่างๆมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
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จากภาพที่ 2 แสดงรูปแบบรูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ โคโรน่าไวรัส2019 ( ที่มา:
Johari windows6 และ Hierarchy of competence7 )
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามรูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิล หลังวิกฤตการณ์
ไวรัสโคโรน่า2019 ไปเก็บข้อมูลเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของรูปแบบการพัฒนาการ บริษัทซีแองเจิ ล หลั ง
วิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า2019 พบว่า รูปแบบการพัฒนาการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า
2019 โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.841 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.832-0.861
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ประกอบการและพนักงานบริษัทซีเองเจิล ผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจด้าน การเข้าถึง
ลูกค้า อยู่ในระดับมาก (x=4.18,S.D=0.618) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากและมากที่สุด
ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมสินค้า อยู่ในระดับมาก (x=4.20 S.D=0.401) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากและมากที่สุดพบว่า ความพึงพอใจด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.65 ,S.D=0.482)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับที่สุดทุกด้านความพึงพอใจ ด้านความสำเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุด
(x=4.53, S.D=0.562) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับที่สุดทุกด้าน
5.2 อภิปรายผล
1) จากการศึกษาของผู้วิจัยในการทำรูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า
2019 ด้านการเข้าถึงลูกค้า พบว่าด้านกิจกรรมเพื่อเชิญชวนและสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อยู่ใน
ระดับมาก (x=3.70 S.D=0.651) เนื่องจากพฤติกรรมของแต่ละบุคคลนั้นล้วนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันจึงทำให้
การที่พนักงานนั้นเสนอกิจกรรมเพื่อเชิญชวนและสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้านั้นบางท่านก็ร่วมกิจกรรมกับ
พนักงานเป็นอย่างดีแต่บางท่านก็ไม่มีความสนใจในกิจกกรมที่ได้เสนอไปเพราะอาจจะเป็น ความต้องการที่จะ
มารับประทานอาหารเป็นอย่างเดียวจึงทำให้การเสนอกิจกรรมนั้นไม่ค่อยได้รับความสนใจมากเท่าไหร่นัก ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hirschman8 เรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแรงจูงใจ พบว่า ด้านความสุขสะท้อน
ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของความสนุกสนาน ในส่วนของด้านการสร้างความแปลกใหม่ให้สินค้าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x=4.40,S.D=0.498) เนื่องจากการสร้างความแปลกใหม่ของอาหารและเครื่องดื่ม สินค้านั้นเป็นสิ่ง
กระตุ้นและดึงความสนใจให้กับลูกค้าหรือนักท่องท่องเที่ยวที่พบเห็นหรือได้รับการเสนอจากพนักงานและ
ต้องการที่จะทดลองกับสิ่งใหม่ๆเป็นอย่างมากเพราะมนุษย์เรานั้นมีความคล้ายคลึ งกันในทุกๆคน ซึ่ง สอดคล้อง
กับผลของการศึกษาของานวิจัยของ Liu, A. H., & Leach9 เรื่อง แรงกระตุ้นการรับรู้ตราสินค้าใหม่ พบว่า ด้าน
การเชื่อมต่อกับลูกค้าองค์ประกอบสุดท้ายของแรงกระตุ้นการรับรู้ตราสินค้าใหม่ คือ ด้านการสื่อสารเชิงปรึกษา
ความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่ อถือของคำปรึกษาของพนักงานขาย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ความพึงพอใจของ
ลูกค้าโดยรวม ความรู้ความเข้าใจและความไว้วางใจของพนักงานขายในบริบทธุรกิจกับธุรกิจ
ด้านการส่งเสริมสินค้าของรูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่า มี
การกำหนดเวลาของโปรโมชั่นให้แน่ชัด อยู่ในระดับมาก (x=4.10,S.D=0.305) เนื่องจาก การกำหนดเวลาที่
ชัดเจนนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งเมื่อลูกค้าที่เดินทางมารับประทานอาหารในช่วงที่หมดโปรโมชั่นโดยที่
ลูกค้าไม่ทราบ จึงทำให้ลูกค้านั้น มีความไม่พอใจเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามควรมี ความยืดหยุ่นให้กับลูกค้าบาง
ท่านที่มาใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของปัณณธร วงศ์ศรีประเสริฐ 10 เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับสำคัญมาก การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ในส่วนของด้านจัดโปรโมชั่นให้
มีการตอบโจทย์ต่อลูกค้า เช่น โปรโมชั่นส่วนลด 20% อยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.23,S.D=0.466) เนื่องจาก
การสร้างโปรโมชั่นนั้นถือเป็นการดึงลูกค้าและสร้างฐานลูกค้าเก่าให้มั่นคงจึงทำให้มีลูกค้าสนใจมาทานอาหารที่
ร้านอย่างไม่ขาดสายเนื่องจากได้มีโปรโมชั่นตามเงื่ อนไขที่กำหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาวดี บุญทา 11
เรื ่ อ งปั จ จั ย ที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื ่ อ นที ่ ร ะบบ 3G MY BY CAT ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้ใช้บริการคำนึงถึงโปรโมชั่นที่จะเลือกใช้บริการ ข่าวสารต่างๆ และการ
ให้คำแนะนำของผู้ให้ บริการเป็นสิ่งสำคัญ ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกผู้ให้บ ริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าให้ความสำคัญ กับ
โปรโมชั่นที่ออกมาสำหรับลูกค้าปัจจุบัน ให้มีโปรโมชั่นที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้
ด้านการปฏิบัติการของรูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่าในด้าน
มีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า อยู่ในระดับมาก (x=3.60,S.D=0.498) เนื่องจากฐานลูกค้าบางกลุ่มที่เดินทาง
มารับประทานอาหารนั้นมีความเป็นส่วนตัวสูงมาก จึงทำให้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเข้าถึงลูกค้าไม่ได้
มากที่ค วร สอดคล้องกับ งานวิ จ ั ย ของ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ 12 เรื่อง การบริ ห ารประสบการณ์ข องลู ก ค้ า
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(CustomerExperience Management) พบว่า กลยุทธ์ที่มีความแตกต่างจากกลยุทธ์ที่มุ่งสนองตลาดทั่วไป
เนื่องจาก การบริหารประสบการณ์ของลูกค้าจะให้ความสนใจกับลูกค้าในแต่ละรายและมุ่งเน้นกระบวนการใน
การบริหารประสบการณ์ของลูกค้ามากกว่าผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมซึ่งเป้าหมายของการบริหารประสบการณ์
ของลู ก ค้ า ในส่ ว นของในส่ ว นของการต้ อ นรั บ ลู ก ค้ า ด้ ว ยความเป็ น กั น เอง อยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ สุ ด
(x=4.70,S.D=0.466) เนื่องจาก การต้อนรับเป็นสิ่งที่ที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจ เมื่อเกิดการต้อนรับอย่างดี
ลูกค้าจะไม่เกรงต่อการบริการเรียกหาพนักงานและทำให้ลูกค้านั้นมีความสุขนั้นการรับประทานอาหารมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย อาศยา โชติพานิช 13 เรื่อง การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการ
ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น พบว่า การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจและชื่นชมองค์กร
ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา เบื้องหลังความสำเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็น
เครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี
ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย
ด้านความสำเร็จของรูปแบบการพัฒนาบริษัทซีแองเจิลหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่า ใน
ด้านรักษามาตรฐานการบริการทุกส่ว นให้เกิดความคงที่และเป็นที่จดจำของลูกค้า อยู่ในระดั บมากที ่ สุ ด
(x=4.50,S.D=0.508) เนื่องจาก การรักษามาตรฐานของการบริการหรือจะเป็นรสชาติและสีสันความสวยงาน
ของอาหารจะเป็นตัวดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช่บริการด้วยความประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยกับงานวิจัย
ของ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์14 เรื่อง คุณภาพการให้บริการ พบว่า ความสอดคล้องกันของความต้องการของลูกค้า
หรือผู้ร ับบริการ หรือระดับ ของความสามารถในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าหรือ
ผู้ร ับ บริการอัน ทำให้ล ูกค้าหรือผู้ร ับ บริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่เขาได้รับ ในส่ว นของด้านนำ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและแก้ไข อยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.60, S.D=0.498) เนื่องจากการนำส่วนที่ผิดพลาด
จากการที่ลูกค้าได้บอกกล่าวถือเป็นจุดเล็กๆที่สำคัญในการทำให้การบริการนั้นเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Babin, B. J., Darden, W. R., & Griffin, M15 เรื่อง การตรวจสอบความพอใจของ
ผู้บริโภค การรับรู้คุณค่า และอิทธิพลปากต่อปากเชิงบวกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พบว่า การรับรู้
คุณค่าเป็นองค์รวมคุณค่าด้านความเพลิดเพลินและผลประโยชน์
5.3 ข้อเสนอแนะ
1) คุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริหารผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ร้านอาหาร ควรมีการฝึกอบรมให้พนักงานประกอบอาหารมีความสามารถในปรุงอาหารที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
หรือพนักงานผู้ให้บริการเสิร์ฟอาหารมีความเชี่ยวชาญและคล่องแคล่วในการให้บริการ
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2) ด้านราคา ควรจะมีการเพิ่มความหลากของราคาอาหารเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการ ของ
ผู้บริโภค และเพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงราคาอาหารได้
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แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต
The study of tourism management in crises of Phuket

A035

นายสุรศักดิ์ ใจสูงเนิน1 และนางสาวจันทราพร หวานดี1
นางเมธาวี วงศ์ไวโรจน์2 นายศุภกร สืบสาย2 และนางสาวเกศสุณีย์ สุขพลอย2
1
นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
จากปัญ หาการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ยวที่ เป็ น ไปอย่า งรวดเร็ ว ผลที่ ต ามมาคื อ ผลกระทบด้ า นลบใน
ด้ า นสั ง คม วั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้ อ ม การศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาทรั พ ยากรการท่ อ ง เที่ ย วชายหาด
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อ จัดทำแนวทางการพัฒ นาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด ศึกษาหาคุณภาพของ
แนวทางการพั ฒ นาทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วชายหาด จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ศึ ก ษาหาประสิ ท ธิ ภ าพของแนว
ทางการพัฒนาทรั พยากรการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ตและหาความพึงพอใจต่อแนวทางการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วชายหาด จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ เป็ น แบบสอบถามเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งประชากรในชุ ม ชน จังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 ท่ า น โดยเป็ น วิ จั ย รู ป แบบเชิ ง สำรวจและใช้
ระยะเวลาในการศึกษาคือ 27 มิถุน ายน 2564 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์
สรุ ป ผลการศึ ก ษาพบว่ า แนวคิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสิ่ ง แวดล้ อ ม ประกอบไปด้ ว ย แนว
ทางการพั ฒ นาทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วชายหาดร่ว มกั บชุ ม ชน 7 ประการ แนวทางการพัฒ นาการฟื้ น ฟู
และดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วชายหาด 8 ประการและแนวทางการพั ฒ นาองค์ ป ระกอบของ
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วชายหาด 6 ประการ พบว่ า จากการเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรใน
ชุมชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุดทั้ง 4 ด้าน ( x̅ = 4.78, S.D. = 0.43 ) ในการศึกษาครั้งนี้ จ ะ
เป็น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ยวชายหาด ข้อเสนอเนะ ควรศึกษาหัวข้อในการพัฒนา
เพื่อให้ได้ข้อมูลในการศึกษามากยิ่งขึ้น เช่น ด้านความปลอดภัย
คำสำคัญ : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชายหาด ประชากรในชุมชน ทรัพยากรท่องเที่ยวชายหาด
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Abstract
As a result of the problem of rapid tourism promotion, the consequences are negative
social, cultural and environmental impacts. Study the guidelines for the development of beach
tourism resources with the objective of Prepare guidelines for the development of beach tourism
resources Study the quality of beach tourism resource development guidelines Phuket Province
To study the effectiveness of beach tourism resource development guidelines Phuket Province
and find satisfaction in the development of beach tourism resources Phuket Province By using
the tool as a questionnaire to collect data from a sample of the population in the community.
Phuket Province, 100 people is an exploratory research Study period 27 June 2021 - 4 February
2022. The statistics used in the study were percentage, mean, standard deviation. and coefficient
The results of the study found that The concept of environmental quality
development consists of 7 guidelines for developing beach tourism resources with
communities, 8 guidelines for the development, restoration and maintenance of
beach tourism resources, and 6 elements for beach tourism resource development
It was found that from collecting data from the community sample group, they had
the highest satisfaction in all 4 ( x̅ = 4.78, S.D. = 0.43 ). In this study, it was beneficial
to the development of tourism resources. beach deals The topic of development
should be studied to obtain additional information on education such as safety .
Keywords: beach tourism development guidelines, community population, beach
tourism resources
1. บทนำ
จากการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
ผลของการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ต ามมาอย่ า งหลีก เลี่ย งไม่ ไ ด้ คื อ ผลกระทบด้ า นลบ ได้ แ ก่
ด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม หากปล่อยให้ ปัญหาเหล่ านี้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่มี
การแก้ ไ ขปั ญ หา สถานการณ์ เ ช่ น นี ้ ป ระชาชนชุ ม ชนจะได้ ร ั บ ผลกระทบโดยตรง และอาจจะไม่ ม ี
นักท่องเที่ย วเข้ า มาท่ อ งเที่ย วบริ เวณฯชายหาดอี กต่ อ ไป โดยแนวคิดการพัฒ นาคุ ณภาพของสิ่ งแวดล้ อ ม
จะเน้น ไปในหลัก แนวทางการพัฒ นาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 8 ประการ [1] และมีแนวคิดใน
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การพัฒ นาเพื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยมี ห ลั ก การในการพั ฒ นาชุ ม ชน 7 ประการ [2] โดยความคาดหวั ง
ของการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วนั้ น มี ค วามหมายมากกว่ า การได้ เ ห็ น ภู มิ ป ระเทศ หรื อ ได้ สั ม ผั ส ภู มิ อ ากาศที่
แตกต่างกัน ออกไป แต่เป็นการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและการได้เห็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส ะอาดและ
พร้อมรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ย วที่ เ ข้า ไปท่ อ งเที่ย ว ปัจจัยสำคั ญ ที่ จ ะทำให้ ก ารท่ อ งเที่ ยวมี ความปลอดภั ย และ
ความสะอาดได้นั้น ต้องเกิดจากผู้มีส่ว นร่ว มในการบริห ารชุมชน และคนในพื้นที่ชุมชนที่ให้ความร่ว มมื อ
ในการบริหารจัดการ
การพัฒ นาทรัพยากรท่องเที่ยวชายหาดให้นักท่องเที่ยวหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศและสร้ า ง
รายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนเป็ น เรื่ อ งสำคั ญ ลำดั บ ต้ น ๆ เพราะในการพั ฒ นานั้ น ทำเพื่ อ ให้ ป ระชากรในชุ ม ชน
หรื อ ประเทศมี ค วามเป็ น อยู ่ ท ี ่ ด ี ข ึ ้ น ดั ง ที ่ [3] กล่ า วว่ า การพั ฒ นา หมายถึ ง กระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้ว คือการทำให้ลักษณะเดิมเปลี่ยนไปโดยมุ่งหมายว่า ลักษณะใหม่ที่ เ ข้ า
มาแทนที่นั้น จะดีกว่ าลักษณะเก่า สภาพเก่า แต่โ ดยธรรมชาติแล้ว การเปลี่ยนแปลงย่อ มเกิ ดปัญหาในตั ว
มั น เอง เพี ย งแต่ ว ่ า จะมี ป ั ญ หามาก หรื อ ปั ญ หาน้ อ ย ถ้ า หากตี ค วามหมายการพั ฒ นา จะสามารถ
ตี ค วามหมายได้ 2 นั ย คื อ 1. การพั ฒ นา ในความเข้ า ใจแบบสมั ย ใหม่ หมายถึ ง การทำให้ เ จริ ญ ในด้ า น
วัตถุ รูป แบบ และในเชิ ง ปริ ม าณ เช่น ถนนหนทาง ตึกรามบ้ านช่ อ ง ดัช นีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 2.
การพั ฒ นา ในแง่ ข องพุ ท ธศาสนา หมายถึ ง การพั ฒ นาคนทั้ ง ในด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ โดยเน้ น ในด้ า น
คุณภาพชีวิตและหลั กของความถูกต้องพอดี ซึ่งให้ผลประโยชน์สูงสุด ความกลมกลืน และความเกื้อกูล แก่
สรรพชีวิตโดยไม่เบีย ดเบียน ทำลายธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม
ดั ง นั ้ น ผู ้ ศ ึ ก ษาจึ ง มี แ นวทางการพั ฒ นาทรั พ ยากรการท่ อ งเที ่ ย วชายหาด จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
โดยจัดทำรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชายหาด
ในอนาคต
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต
2.2 เพื่อหาคุณภาพของแนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต
2.3 เพื ่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของแนวทางการพั ฒ นาทรั พ ยากรการท่ อ งเที ่ ย วชายหาด จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจต่อแนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชากรในชุมชน จังหวัดภูเก็ต จำนวน 47,257 คน (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต)
และบุคลากรในเทศบาล จังหวัดภูเก็ต จำนวน 19 แห่ง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในชุมชน จังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน โดยใช้ตารางกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Taro Yamane เกณฑ์ 10% เมื ่ อ ได้ ข นาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแล้ ว จึ ง เลื อ กใช้ ว ิ ธ ี ก ารสุ ่ ม กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
แบบอย่างง่าย จาก บุคลากรในเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1) เทศบาลเมืองป่าตอง
2) เทศบาลตำบลราไวย์
3) เทศบาลตำบลกะรน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจำนวน 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแนวทางการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวชายหาด
จังหวัดภูเก็ต
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแนวทางการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวชายหาด
จังหวัดภูเก็ต
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแนวทางการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต
3.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยตามหลักวิชาการ
ปรับปรุ ง

ศึกษาเอกสารทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง

ร่ างแบบสอบถาม

ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

ถูกต้อง

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 1 รูปแบบการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
368

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

3.4 รายละเอียดในการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลชัดเจน
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ทำการแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน หลังจากได้
แบบสอบถามกลับคืน
2. ทำการแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 ชุด ได้คืนมา
จำนวน 50 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมานำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพเครื่องมือ
โดยใช้ค่าความสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach)
3. เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 ชุด ได้คืนมาจำนวน 100 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 100หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมานำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป spssเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัว อย่างจำนวน 100 ชุด ได้คืนมาจำนวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100หลังจากได้
แบบสอบถามกลับคืนมานำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป spss
2) การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื ่ อ ผู ้ ศ ึ ก ษาได้ ร ั บ แบบสอบถามและดำเนิ น การตรวจสอบแบบสอบถามเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ผู้ศึกษาทำการแยกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามวัตถุประสงค์ แล้วหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมทาง
คอมพิว เตอร์ คือ SPSS (Statistical Package for the Social Science) และมีขั้นตอนในการวิเคราะห์
ดังนี้
1. วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีต่อแนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด
จังหวัดภูเก็ต
2. วิเคราะห์ห าประสิทธิภ าพที่มีต่อ แนวทางการพัฒ นาทรั พยากรการท่ องเที่ยวชายหาด
จังหวัดภูเก็ตวิเคราะห์โดยหาค่าสัมประสิทธฺ์แอลฟ่า ตามวิธีของคอนบราค
3. วิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ แนวทางการพั ฒ นาทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว
ชายหาด จังหวัดภูเก็ตวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ค่าสถิติ และค่าเฉลี่ย
4. รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม นำเสนอในรูปความถี่
และค่าร้อยละ

369

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

4. ผลการวิจัย
4.1 สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต โดย
มีแนวทางในการพัฒนา ดังภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต ดังนี้

ภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที ่ 2 เพื ่ อหาคุ ณภาพของแนวทางการพั ฒนาทรั พยากรการท่ องเที ่ ยวชายหาด
จังหวัดภูเก็ต
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า เพื่อคุณภาพของแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัด
ภู เ ก็ ต จากผู้ เ ชี่ ย วชาญเห็ น ด้ ว ยกั บ คุ ณ ภาพของ แนวทางการพั ฒ นาทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วชายหาด
จังหวัดภูเก็ต ที่ระดับ IOC = 0.949
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อหาประสิทธิภาพของแนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด
จังหวัดภูเก็ต
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด โดยรวมมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ = 0.63 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ า ทุกข้อมีค่า
คาวมเชื่อมันอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.63
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อหาความพึงพอใจของแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อหาความพึงพอใจของประชากรในชุมชนและ
บุคลากรในเทศบาล ที่มี่ต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 100 คน โดยการหาค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาดร่วมกับชุมชน 2.ด้านการพัฒนาฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด
3.ด้านการพัฒนาองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด โดยสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน
ข้อ
รายการ
S.D.
ระดับ
x̅
1. ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรการ
4.68
0.31
มากที่สุด
ท่องเที่ยวชายหาดร่วมกับชุมชน
2. ด้านการพัฒนาฟื้ นฟูและดู แลรั กษา
4.84
0.19
มากที่สุด
ทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด
3. ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ป ระกอบของ
4.86
0.25
มากที่สุด
ทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด
รวม
4.78
0.43
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่าการแสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด( x̅=4.78, S.D=0.43 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุป ระสงค์ข้อที่ 1 เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒ นาทรัพยากรการท่อ งเที่ยวชายหาด จังหวัด
ภูเก็ต จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต โดยมี
แนวทางในการพัฒนา ดังภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต ดังนี้

371

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

ภาพที่ 3 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที ่ 2 เพื ่ อหาคุ ณภาพของแนวทางการพั ฒนาทรั พยากรการท่ องเที ่ ยวชายหาด
จังหวัดภูเก็ต
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า เพื่อคุณภาพของแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัด
ภู เ ก็ ต จากผู้ เ ชี่ ย วชาญเห็ น ด้ ว ยกั บ คุ ณ ภาพของ แนวทางการพั ฒ นาทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วชายหาด
จังหวัดภูเก็ต ที่ระดับ IOC = 0.949
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อหาประสิทธิภาพของแนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด
จังหวัดภูเก็ต
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด โดยรวมมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ = 0.63 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ า ทุกข้อมีค่า
คาวมเชื่อมันอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.63
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 พบว่าความพึงพอใจของประชากรในชุมชนและเทศบาล ที่มี่ต่อแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 100 คนในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาดร่วมกับชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจด้านการพัฒนาคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.68, SD = 0.31 ) เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการพัฒนาฟื้นฟูและดูแลรักษา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด อยู่ในระดับมากที่สุด (̅x= 4.84 , SD = 0.19 ) เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการพัฒนา
องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.68, S.D. = 0.25 ) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
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5.2 อภิปรายผล
จากการศึก ษาแนวทางการพั ฒ นาการท่ องเที่ยวชายหาด จั ง หวัด ภูเ ก็ต ผู้ วิ จั ยนำผลทีไ ด้จากการ
วิจัยมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
ในด้ า นการพั ฒ นาองค์ ป ระกอบของทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วชายหาด ในข้ อ ควรมี ก ารฟื้ น ฟู
ทั ศ นี ย ภาพโดยรอบของชายหาดต่ า ง ๆ ไม่ ใ ห้ เ สื่ อ มโทรม หรื อ มี ก ารบดบั ง ทั ศ นี ย ภาพทางธรรมชาติของ
ชายหาดที่ ส วยงาม สร้ า งสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจทางการท่ อ งเที่ ย ว เช่ น จุ ด ถ่ า ยรู ป หรื อ event ต่ า ง ๆ เพื่ อ ดึ ง ดู ด
นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยคำนึ ง ถึ ง ความเหมาะสมในการจั ด กิ จ กรรมบริ เ วณชายหาด อยู ่ ใ นระดั บ มากที่ ส ุ ด
( x̅ = 4.88, S.D. = 0.43 ) สอดคล้ อ งกั บ กั บ [4] เรื่ อ งภาพลั ก ษณ์ เ กี่ ย วกั บ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เ พื่ อ แสวงหา
แนวทางในการพัฒ นาการท่องเที่ย วจังหวัดปทุมธานีอย่างยั่ง ยืน เพื่อแสวงหาแนวทางใน การพัฒ นาการ
ท่องเที่ย ว และแสวงหาแนวทางในการพัฒ นาระบบการสื่อสารในเชิงสัญลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัด
ปทุมธานีอย่างยั่งยืน
ด้ า นการพัฒ นาองค์ป ระกอบของทรั พยากรการท่ องเที่ ยวชายหาดพบว่า ควรมีการเพิ่ ม
กิจกรรมที่สามารถดำเนินการในบริเวณโดยรอบชายหาด เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับขยะ การจัด
นิทรรศการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการรองรับนักท่องเที่ยวในบริเวณชายหาดนั้น ๆ ให้มีความสมดุลระหว่างจำนวน
นักท่องเที่ยว และขีดจำกัดของพื้นที่ ( = 4.76, S.D. 0.54 )จากการสำรวจพบว่า ประชากรในชุมชนและ
เทศบาล มองว่าควรจัดกิจกรรม ทางการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยให้เหตุผลว่า กิจกรรมทางการท่องเที่ยวนั้น
เป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยวบริ เวณชายหาด ถึงแม้ว่าบริเวณ
ชายหาดนั้นจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทำกิจกรรมแล้วก็ตาม แต่การจัดทำกิจกรรมหรืออีเว้น เพื่อดึงดูดความสนใจ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพิ่มนั้น ส่งผลให้ได้ผลประโยชน์แก่การท่องเที่ยวทางชายหาดมากกว่า สอดคล้องกับ
บทความของ [5] กล่าวว่า “การท่องเที่ ยวจะบรรลุว ัตถุประสงค์นั้น แหล่งท่องเที่ยวจะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ หรือ 3As” 1. สิ่งดึงดูดใจ (attraction) สิ่งดึงดูดใจเกิดจากสถานที่ (site)
เหตุการณ์ (events) สถานที่อาจเกิดจากธรรมชาติสร้างหรือมนุษย์สร้างขึ้น แต่เหตุการณ์ที่น่าประทับใจ เกิด
จาก มนุษย์สร้างเพียงอย่างเดียว 2. สิ่งอํานวยความสะดวก (amenities) ความสะดวกสบายทําให้นักท่องเที่ยว
เดิ น ทางเข้ า ไปถึ ง สถานที ่ ไ ด้ ร วดเร็ ว ปลอดภั ย และสะดวกสบายยิ ่ ง ขึ ้ น ดั ง นั ้ น การสร้ า ง ปั จ จั ย พื ้ น ฐาน
(infrastructure) เช่นระบบขนส่ง ระบบการสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค เช่นไฟฟ้า ประปาจึง เป็นสิ่งที่จําเป็น
อย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยว 3. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (accessibility) การเข้าไปถึงแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมี
ระบบการขนส่ง (transportation) ซึ่งประกอบด้วยเส้นทาง ยานพาหนะ สถานี และ ผู้ประกอบการ การขนส่ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อลําเลียงคนและสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง
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ด้านการพัฒนาฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด พบว่า ควรมีการฟื้นฟูทรัพยากร
การท่องเที่ยวชายหาดที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ให้มีการฟื้ นฟู และได้รับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดโดยเร็ว
อยู่ในระดับมากที่สุด ที่สุด ( x̅= 4.93, S.D. = 0.25 ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชากรในชุมชนและเทศบาล นั้น
เล็งเห็นถึงการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้คงอยู่ตลอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องร่วม
แรงรวมใจกัน รักษา และใช้ทรั พ ยากรให้ เ กิ ด ความเหมาะสมและเกิด ประโยชน์ส ูง สุ ด ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ
แนวทาง [6] ได้ให้อธิบายคำจำกัดความล่าสุดของการพัฒนาการ ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (sustainable Tourism)
ว่าการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การ ท่องเที่ยวขนาดเล็กหรือการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche
tourism segments) หากแต่การท่องเที่ยว แบบยั่งยืนจะต้องครอบคลุมถึงการตลาดโดยรวมหรือที่เรารู้จักกัน
ในชื่อที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวแบบ มวลชน” (Mass tourism) โดยทั่วไปการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง
การท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญ ต่อการเสมอภาคระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสังคมและวัฒนธรรม
ของคนทั้งในรุ่นปัจจุบัน ต่อไปจนถึงคนในอนาคต
5.3 ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาโครงการเรื่อง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายหาด จังหวัดภูเก็ต
ทำให้ทราบความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว และหน่วยงานอื่นๆ
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรเพิ่ ม หั ว ข้อ ในการพั ฒ นาเพื่ อ ให้ไ ด้ ข้อ มู ล ในการศึ ก ษามากยิ่งขึ้ น เช่ น ด้ า นความปลอดภัย
การพัฒนาการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้านมาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยงาน
2. ผู้ ศึ ก ษาได้ ก ำหนดขอบเขตการศึ ก ษาเฉพาะชาวไทยเท่ า นั้ น นั ก วิ จั ย หรื อ ผู้ ศึ ก ษาที่ ส นใจควร
ทำการศึกษา แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรชายหาดในครั้งต่อไปควรจะศึกษาจากลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นกลุ่มนานาชาติ
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A036
รูปแบบการท่องเที่ยวอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัดภูเก็ต
หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A
The Creative Food Tourism (Gastronomy) Project in Phuket after dire impact That
Covid-19 By The 4A’s of Marketing
ธัญญาภรณ์ ตั๋นสกุล1 และรัตนาภรณ์ ศาตรวาทิตย์1
เมธาวี วงศ์ไวโรจน์2 กันยารัตน์ เหล่าตระกูล2 และนวลสมร อุณหะประทีป2
1
นักศึกษา เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
2
อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้กิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวได้ปิดกิจการไปชั่วขณะ เกิดการขาดรายได้ ทางผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและนำมาพัฒนาให้
เกิดรูปแบบโครงการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19
ด้วยกลยุทธ์ 4A โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำรูปแบบ ศึกษาคุณภาพและความพึงพอใจของรูปแบบ โดยเป็นการวิจัยเชิง
สำรวจ ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ คือแบบสอบถามคุณภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการและพนักงานร้านอาหารลกเที้ยน และร้านหมี่ต้นโพธิ์
จำนวน 30 คน ระยะเวลา มิถุนายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ร้านอาหารลกเที้ยนและ
ร้านอาหารหมี่ต้นโพธิ์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง และการใช้สถิติเชิง
พรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคุณภาพของรูปแบบการท่องเที่ยวอาหารเชิงสร้างสรรค์
(Gastronomy) จังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A ที่ ระดับ IOC=0.917 และความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการและพนักงานร้านอาหารลกเที้ยนและร้านอาหารหมี่ต้นโพธิ์ต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์
จังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ในระดับมากที่สุด (𝐗̅ = 4.79, S.D. = 0.400) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ด้วยกล
ยุทธ์ 4A สามารถนำรูปแบบนี้ไปปรับใช้กับในร้านอาหารต่างๆ โดยแต่ละประเภทอาจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หรือเลือกใช้
เฉพาะบางส่วนที่เหมาะสมกับร้านอาหารในการทำการตลาดของร้านอาหาร
คำสำคัญ : ไวรัสโควิด19 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร้านอาหารขาดรายได้
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Abstract
From the situation of the epidemic of the Covid-19 virus As a result, various businesses related
to the tourism industry were temporarily closed. Including accommodation, restaurants, and other
businesses. Our the approach was to leverage the 4A’s of Marketing to develop a model centered
around creative food tourism (Gastronomy) in Phuket, to reach our objective of boosting revenues
for impacted restaurants. After having piloted the program throughout Covid-19, we conducted a
postmortem quality study and satisfaction study in the format of a questionnaire that was by 30
participants, including entrepreneurs and staff at both Lok Tian and Mee Ton Pho restaurants. Which
is an survey research Period 19 June 2021 to 14 August 2021. The research sites were Lok Tian
Restaurant and Mee Ton Pho Restaurant. The statistic used to analyze the data was the computation
of the conformity index. and using descriptive statistics to find Percentage, Mean, and Standard
Deviation.
The results of this study show that the experts agree with The Creative Food Tourism
(Gastronomy) Project at the level of IOC=0.917 and the satisfaction of entrepreneurs and employees
of Lok Tian restaurant and Mee Ton Pho restaurant towards the creative food tourism model Phuket
Province After the Covid-19 situation At the highest level ( 𝐗̅ = 4.79, S.D. = 0.400) Research
Recommendations With the 4A strategy, this model can be applied to restaurants. Each type may
modify the strategy. or select only portions that are appropriate for the restaurant in the restaurant's
marketing
Keywords : Covid 19 Tourism industry Restaurant lacking income
1. บทนำ
จังหวัดภูเก็ต จากอดีตจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมที่กลมกลืนของคนใน ท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมอันงดงามบ่ง
บอกถึงความรุ่งเรืองในอดีต ด้วยความสมบูรณ์ของ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางเชื้อชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกันอย่างลงตัวตั้งแต่สมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน จึงได้กำเนิดอาหารพื้นเมือง
ภูเก็ตที่มีอัตลักษณ์ ด้วยรสชาติที่กลมกล่อม ช่วงที่เกิดวิกฤติจากสถานการณ์โควิค 19 จังหวัดภูเก็ตได้รับ
ผลกระทบทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการสนับสนุนและนำเสนออาหารพื้นเมืองภูเก็ต ด้วยการใช้กลยุทธ์เพื่อให้
ชาวไทยหันมาใช้สินค้าและบริการในภูเก็ตให้มากขึ้น ทำให้มีการกระจายรายได้สู่ภาครัฐและเอกชนภายใน
จังหวัดภูเก็ตได้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่สามารถ
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ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบ เนื่องจากอาหารเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิต[1] แต่การพัฒนากลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารยังมีค่อนข้างจำกัดในหลายด้าน การสร้างความแตกต่างในจุดขายของ
ร้านอาหารในการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์ กับการสร้างจุดเด่นในการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อีกทั้ง
ยังร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาหารสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ภูเก็ตต่อไป
จากเหตุดังกล่าวในข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่าหลังสถานการณ์โควิ ด19 ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ
จากรายได้ที่ลดลง เพื่อส่งเสริมในด้านการตลาดของผู้ประกอบการและความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร
ด้วยอาหารเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องใช้บริการจึงควรมีการพัฒนากลยุทธ์ทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัดภูเก็ตหลังสถานการณ์ โค
วิด -19 ด้วยกลยุทธ์ 4A
2. เพื่อศึกษาคุณภาพของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัดภูเก็ตหลัง
สถาน การณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัดภูเก็ตหลัง
สถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการและพนักงานร้านอาหารลกเที้ยนและร้านหมี่ต้นโพธิ์
จำนวน 33 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการและพนักงานร้านอาหารลกเที้ยน และร้านหมี่ต้น
โพธิ์ จำนวน 30 คน โดยตารางกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ของ ตารางสำเร็จของเครจซี่และมอรแกน[2] เมื่อได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างแล้ว จงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.2.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
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ภาพที่ 1 โครงสร้างของขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในงานวิจัย
1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการท่องเที่ยวอาหารเชิงสร้างสรรค์
(Gastronomy) จังหวัดภูเก็ต และศึกษากลยุทธ์ 4A เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) ออกแบบสอบถามฉบับร่าง ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และการตลาด 4Aเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนำไปปรับใช้เพิ่มเติม
3) นำแบบสอบถามที่แก้ไขไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อคำถาม
และการตลาด 4A จำนวน 3 ท่าน และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ
4) เมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนฉบับสมบูรณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการแล้วจึงได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
5) นำแบบสอบถามที่แก้ไขฉบับสมบูรณ์ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ได้นำมาประเมินผลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบสอบถามคุณภาพต่อรูปแบบการท่องเที่ยวอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัด
ภูเก็ตหลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A
2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการท่องเที่ยวอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Gastronomy)
จังหวัดภูเก็ตหลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การเก็บข้อมูลชุดที่ 1 ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามและ
เก็บแบบสอบถามจาก ผู้เชี่ยวชาญ หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมา ผู้ศึกษานำแบบสอบถามมาคัดเลือกชุดที่
สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
2) การเก็บข้อมูลชุดที่ 2 ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามและ
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ชุด ได้คืนมาจำนวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้
แบบสอบถามกลับคืนมานำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลชุดที่ 1 เรื่องแบบการหาคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญรูปแบบการท่องเที่ยวอาหารเชิง
สร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A
โดยกำหนดคำตอบเป็น 3 ระดับ มีความหมายดังต่อไปนี้
+1 เห็นด้วย 0 ไม่แน่ใจ -1 ไม่เห็นด้วย
การคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Concurrent: IOC) ซึ่งการตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Content Validity) ของข้อคำถามและการตลาด 4A ที่ใช้ต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป (สุวิมล ติรกานันท์) [11] ผล
การทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 จากนั้นนำเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดความเห็นและดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
2) การวิเคราะห์ข้อมูล ชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจรูปแบบการท่องเที่ยวอาหารเชิงสร้างสรรค์
(Gastronomy) จังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคำตอบ เป็นแบบ
เลือกตอบ (checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มประชากรต่อรูปแบบการท่องเที่ยวอาหารเชิง
สร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีตวั เลือก 5 ระดับ ซึ่งกำหนดขึ้นตามแบบของ ลิ
เคิร์ท (Likert,1932, 1–55) [12] มีการประมาณค่าของคำตอบในแต่ละข้อคำถาม
4. ผลการวิจัย
4.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อจัดทำรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัด
ภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า จัดทำรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
อาหารสร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด -19 ด้วยกลยุทธ์ 4A ต้องประกอบด้วย
Account, Assurance, Advertising partner และ Aware change ดังภาพรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
สร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A
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ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบบกลยุทธ์ทางการตลาด 4A
ดังนั้นจากการศึกษาทฤษฎีการตลาด 5A และแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรั บ ร้ า นอาหาร ผู ้ ศ ึ ก ษาจึ ง ได้ ก ำหนดรู ป แบบกลยุ ท ธ์ 4A ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1) Account สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) คืออาหาร ในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มต้องมีเมนู
Signature คือมีเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน
2) Assurance การมีสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มีการบริการที่ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ รวมไปถึงการปฎิบัติตาม มาตรการป้องกัน COVID-19 ที่จะสร้างความมั่นใจในการบริการ
แก่ลูกค้าได้
3) Advertising partner โดยช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาดในปัจจุบันมีอยู่สองรูปแบบ ได้แก่
การขายผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือ delivery ต่างๆ และการขายสู่ผู้บริโภคโดยตรง หรือการขายโดยมีหน้าร้าน ซึ่ง
ช่องทางการขายสู่ผู้บริโภคโดยตรงจะสามารถสร้างผลกำไรได้สูง
4) Aware change คือการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ทั้ง Social media งานเทศกาลต่างๆ ซึ่งการวาง
ตำแหน่งสินค้าและบริการ (Product Positioning) ต้องทำให้ลูกค้ารับรู้ว่ามีความแตกต่างจากที่อื่น
4.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อหาคุณภาพของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์(Gastronomy)
Gastronomy จังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A
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ตารางที่ 1 แสดงคุณภาพของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัดภูเก็ต
หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A ทั้งสี่ด้าน
ความ
ข้อ
รายการ
สอดคล้อง
แปลความหมาย
1
2.
3.
4

Account (ผลิตภัณฑ์)
Assurance (ความเชื่อมั่น)
Advertising partner (การประชาสัมพันธ์)
Aware charge (ช่องทางการจำหน่าย)

1
เห็นด้วย
0.89
เห็นด้วย
0.89
เห็นด้วย
0.89
เห็นด้วย
รวม
0.917
เห็นด้วย
จากวัตถุป ระสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับรูปแบบการท่องเที่ยวอาหารเชิงสร้างสรรค์
(Gastronomy) จังหวัดภูเก็ตหลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A โดยรวมค่า IOC=0.917
5.3 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที ่ 3 เพื ่ อ หาความพึ ง พอใจของรู ป แบบการท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง อาหารสร้ า งสรรค์
(Gastronomy) จังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัด
ภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A ทั้งสี่ด้าน
̅
ข้อ
รายการ
S.D.
แปลความหมาย
𝐗
1 Account (ผลิตภัณฑ์)
4.71
0.440
มากที่สุด
2 Assurance (ความเชื่อมั่น)
4.79
0.415
มากที่สุด
3 Advertising partner (การประชาสัมพันธ์)
4.83
0.377
มากที่สุด
4 Aware charge (ช่องทางการจำหน่าย)
4.84
0.368
มากที่สุด
รวม 4.79
0.400
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่าการแสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่บงเบนมาตรฐานความพึงพอใจทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝐗̅ = 4.79, S.D. = 0.400) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อจัดทำรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัดภูเก็ต
หลั ง สถานการณ์ โ ควิ ด -19 ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ 4A พบว่ า จั ด ทำรู ป แบบการท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง อาหารสร้ า งสรรค์
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(Gastronomy) จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต หลั ง สถานการณ์ โ ควิ ด -19 ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ 4A ต้ อ งประกอบด้ ว ย Account,
Assurance, Advertising partner และ Aware change ดังรูปภาพรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์
(Gastronomy) จังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ 4A

.
ภาพที่ 3 ภาพแสดงแผนผังการตลาด 4A
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อหาคุณภาพของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์ (Gastronomy)
จังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด -19 ด้วยกลยุทธ์ 4A พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับรูปแบบการท่องเที่ยว
อาหารเชิงสร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัดภูเก็ตหลังสถานการณ์โ ควิด -19 ด้วยกลยุทธ์ 4A โดยรวมค่า
IOC=0.917
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจขอผู้ตอบแบบสอบถามรูปแบบการท่องเที่ยวอาหาร
เชิงสร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัดภูเก็ตหลังสถานการณ์โควิด -19 มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด ( 𝐗̅ = 4.71, S.D. = 0.440) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้าน Aware charge (ช่องทางการจำหน่าย) มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐗̅ = 4.84, S.D. = 0.368), รองลงมาคือ ด้าน Advertising partner (การ
ประชาสัมพันธ์) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐗̅ = 4.83, S.D. = 0.377), ด้าน Assurance (ความ
เชื่อมั่น) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝐗̅ = 4.79, S.D. = 0.415) และ ด้าน Account (ผลิตภัณฑ์) มีค่า
ความพึงพอใจ (𝐗̅ = 4.71, S.D. = 0.440) เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
6.2 การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัดภูเก็ตหลังสถานการณ์โควิด 19 ด้วยกลยุทธ์ 4A พบว่า ในด้าน Account (ผลิตภัณฑ์) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจข้อในมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
ร้านอาหารและอาหารพื้นเมืองภูเก็ต เพื่อช่วยดึงดูดลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ( 𝐗̅ = 4.80, S.D. = 0.407) มากที่สุด เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกับทฤษฎีของ Philip Kotler[3] เรื่องการตลาด 5A พบว่าการสร้างสินค้าให้
เกิดความดึงดูดโดยการเริ่มให้รู้จักตัวสินค้า (Aware) เป็นการทำให้ลูกค้าจดจำในรายละเอียดของสินค้าเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการขาย เพราะการทำให้ลูกค้าสามารถจดจำผลิตภัณฑ์นั่นเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ของเราจะ
สามารถทำให้นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายขึ้นจากการจดจำตัวผลิตภัณฑ์ และในข้อลูกค้ามี
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ความเข้าใจเป็นอย่างดีในตัวผลิตภัณฑ์หรืออาหารพื้นเมืองภูเก็ต ผ่านเรื่องราวที่ร้านอาหารได้นำเสนอ ( 𝐗̅ =
4.53, S.D. = 0.507) น้อยที่สุด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกั บผลการศึกษาของวิลาวัลย์
อ่อนวงษ์เปรม[4] เรื่อง กลยุทธ์การปรับตัวด้านการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าอาหารไทยดั้งเดิมของประเทศ
ไทย พบว่า กลยุทธ์การปรับตัวด้านการตลาดจะมีองค์ประกอบ ทั้งรูปแบบของอาหาร, ประเภทธุรกิจอาหารไทย
ดั้งเดิม ความหลากหลายของรูปแบบอาหารไทยดั้งเดิม , ทำเลที่ตั้งของธุรกิจ และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
อาหารไทยดั้งเดิม จะส่งผลให้ร้านอาหารไทยดั้งเดิมสามารถวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนและ
สามารถจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดี รวมทั้งการวางกลยุทธ์ในการปรับส่วนของตลาดได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะ การ
สร้างเรื่องราวของร้านอาหารสามารถช่วยสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของร้านอาหารและสามารถดึงดูดความสนใจ
ของลูกค้าได้ดี แต่ลูกค้าบางท่านอาจเข้าไม่ถึงในเรื่องราวนั้นจากการมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ในด้าน Assurance (ความเชื่อมั่น) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจข้อ การใช้วัตถุ ดิบที่มีคุณภาพร่วมกับการ
ทำอาหารที่ได้มาตรฐานสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้ ( 𝐗̅ = 4.80, S.D. = 0.407) มากที่สุด
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิมลรัตน์ บุญศรีรัตน์ [5] เรื่องแนวทางการ
จัดการมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านอาหารและ
ด้านกระบวนการในระดับปานกลาง ด้วยรสชาติอาหารของจังหวัดภูเก็ตมีรสาติเฉพาะซึ่งอาจไม่ตรงตามค่านิยม
ของนักท่องเที่ยวบางราย แต่ร้านหมี่ต้นโพธิ์และร้านลกเที้ยนมีการควบคุมการทำอาหารและวัตถุที่มีคุณภาพ ผู้
ประกอบและพนักงานจึงมีความมั่นใจที่ลูกค้าจะเชื่อถือในมาตรฐานอาหารที่มีคุณภาพของทั้งสองร้าน และใน
ข้ออาหารพื้นเมืองของร้านสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าได้ทั้งรสชาติที่มีความอร่อยและมีเอกลักษณ์ ( 𝐗̅
= 4.80, S.D. = 0.407) น้อยที่สุด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาของกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม [6] เรื่อง ด้านอาหารของชาวภูเก็ต พบว่า อาหารในภู เก็ตได้รับอิทธิพล
ด้านอาหารส่วนหนึ่งมาจากผู้อพยพย้ายถิ่นจึงมีการพัฒนาจากตำหรับดั้งเดิมมาปรับปรุงและดัดแปลงจนเกิดการ
ผสมผสานวัฒ นธรรมทางการกิน ที่ ห ล่ อหลอมกัน ได้ อย่า งลงตัว เป็นอาหารที่เกิ ดจากการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมของคนจีนฮกเกี้ยน มลายู ไทย มีรสชาติหวานแบบจีน มีรสเครื่องเทศ มีความเผ็ดเหมือนอาหารไทย
และมลายู อาหารใต้ จังหวัดภูเก็ตได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมทางด้านอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ใหม่
กลายเป็นวัฒนธรรมทางด้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวภูเก็ต แต่เพราะนักท่องเที่ยวอาจไม่
คุ้น เคยในรสชาติอาหารของจังหวัดภูเก็ ตที่มีการผสมผสานอาหารจากหลากหลายชาติทำให้มีรสชาติที่มี
เอกลักษณ์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการและพนักงานมีความมั่นใจในรสชาติอาหารที่มีเอกลักษณ์อาจส่งผลให้
นักท่องเที่ยวไม่สามารถเชื่อถือในด้านความอร่อยได้เพราะนักท่องเที่ยวมีความชื่นชอบที่แตกต่างกันในรสชาติ
อาหาร
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ในด้าน Aware charge (ช่องทางการจำหน่าย) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจข้อร้านอาหารมี การ
ร่วมมือกับเครือข่ายทางธุรกิจในการขยายโอกาสทางธุรกิจ เช่น การร่วมมือกับเครื่อข่ายทางธุรกิจจัดงานเลี้ยง
ต่างๆเพื่อจัดทำประกอบอาหารตามที่ได้ยังงานเลี้ยงต่างๆ การร่วมมือกับบริษัทเดลิเวอรี่ส่งอาหาร เป็นต้น ( 𝐗̅ =
4.87, S.D. = 0.346) มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกับทฤษฎีของศุภร เสรีรัตน์ [7]
เรื่อง กลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย การจัดจำหน่ายแบบเลือกสรร (Selective Distribution) คือ ระบบการจัด
จำหน่ายที่ใช้วิธีการที่คัดเลือกคนกลางที่เหมาะสมไม่กี่รายในเขตใดเขตหนึ่ง เพราะการนำอาหารพื้นเมืองของทั้ง
สองร้านมาจำหน่ายในแพลตฟอร์มอื่นๆสามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มอื่นๆหรือลูกค้ากลุ่มเดิมได้
มากขึ้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ลูกค้าจึงเลือกการซื้ออาหารผ่านทางแอปพลิเคชั่น
ต่างๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อแพร่ระบาด ผู้ประกอบการและพนักงานจึงพอใจในข้อนี้มากที่สุด และในข้ออาหารมี
รูปแบบแปรรูปแช่แข็งเพื่อรองรับลูกค้าต่างจังหวัด (X̅ = 4.80, S.D. = 0.407) น้อยที่สุด และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของนิธิยา เพชรหยอย [8] เรื่อง กลยุทธ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้าน
โพเมโล่โฮม พบว่า การทำสินค้าแบบแช่แข็งเพื่อส่งไปในต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงและยังมีต้นทุนอีกหลาย
อย่างที่เกิดขึ้นตามมาด้วย เพราะการทำอาหารพื้นเมืองเป็นสินค้าแช่แข็งต้องใช้ต้นทุนสูงและมีขั้นตอนซับซ้อนมีความ
ยากลำบากในการแปรรูป
และในด้าน Advertising partner (การประชาสัมพันธ์) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจข้อ มีการใช้สื่อ
ต่างในการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook line Instagram lineman food panda เป็น
ต้น เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ( 𝐗̅ = 4.87, S.D. = 0.346) มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดห็นสอดคล้องกับทฤษฎีของ Jerome McCarthy [9] เรื่อง 4Ps พบว่า ใน 4Ps หรือ Marketing Mix
เป็นเครื่องมือวางแผนการตลาดผ่านการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด 4 ส่วน ซึ่งส่วน Promotion เป็นกล
ยุทธ์ที่ทำให้ลูกค้ารับทราบถึงผลิตภัณฑ์ของร้านอาหารกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้ามีความต้องการในการซื้อสินค้ามาก
ขึ้น เพราะในปัจจุบันลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตครอบคลุมเกือบทั้งหมด และใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักใน
การทำธุระต่างๆ และการใช้ทรัพยากรน้อยในการจัดการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ ขณะเดียวกันบูธหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆที่ในปัจจุบันไม่ได้รับความนิยม และใช้ทรัพยากรในการผลิตค่อนข้างมากและในข้อร้านอาหารมีการ
ออกบูธในงานเทศกาล งานนิทรรศการต่างๆ และงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จัก ( 𝐗̅
= 4.83, S.D. = 0.379) น้อยที่สุด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาของณฐาพัชร์
วรพงศ์พัชร [10] เรื่องแนวทางพัฒนาการตลาดดิจิทัลสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนด ชุ มชนคลองโยง-ลาน
ตากฟ้า จังหวัดนครปฐม พบว่า สื่อการตลาดดิจิทัล Facebook Page เป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้มากกว่า
ช่องทางการ บอกต่อ การออกบูธ และ Line official และการใช้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์เป็น
ประโยชน์แก่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนเป็ นอย่างมาก เพราะปัจจุบันนั้นประชากรได้หันมาใช้
385

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารและทำธุรกรรมต่างๆ ส่งผลให้กลยุทธ์การตลาดต้องมีการปรับตัว
มากขึ้นเพื่อให้ทันกับผู้บริโภค
6.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผลจากการศึกษาโครงการเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวอาหารเชิ งสร้างสรรค์ (Gastronomy) จังหวัด
ภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด -19 ด้วยกลยุทธ์ 4A ทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ประกอบการและพนักงาน
ของร้ า นอาหารลกเที ้ ย นและร้ า นอาหารหมี ่ ต ้ น โพธิ ์ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ ซึ ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ โครงการ
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในด้าน Aware charge (ช่องทางการจำหน่าย) เป็นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อกลางต่าง ๆ
สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งนี้ในด้านการจำหน่ายควรมีการกระจายสินค้ากว้างมากยิ่งขึ้นไปยัง
พื้นที่ห่างไกลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศผ่านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อีกด้วยนอกจากนี้สามารถพัฒนา
โครงสร้างช่องการจำหน่ายที่ไม่ได้ผ่านตัวกลางเพื่อเพิ่มผลกำไร
2. ในการศึกษาครั้งต่อไป การนำผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนำข้อมูลและงานวิจัย ไปศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอาหารพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตได้มีประสิทธิภาพ และสามารนำข้อมูลที่ได้
จากการศึกษามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ที่ดียิ่งขึ้น
3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถเจาะกลุ่ม
ลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้เกิดอุปสรรคในการเก็บข้อมูล
ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสารอ้างอิง
[1] องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน). (2559).
Gastronomy Tourism การท่องเที่ยวเชิงอาหาร. กรุงเทพมหานคร: โคคูน แอนด์ โค.
[2] Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.
Educational and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610
[3] Kottler, Philip. (1997). Analysis, Planning, Implementation and Control Marketing .
9th ed. New Jersey : A Simon and Schuster Company.
[4] วิลาวัลย์ อ่อนวงษ์เปรม. (2561). กลยุทธ์การปรับตัวด้านการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าอาหาร ไทย
ดั้งเดิมของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม. อัดสำเนา
[5] วิมลรัตน์ บุญศรีรัตน์. (2561). แนวทางการจัดการมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต. วิทยานิพนธ์. กรุงเทพมหานครฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. อัดสำเนา
386

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

[6] กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (ม.ป.ป.-b). อาหารเมืองภูเก็ต. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ.
[7] ศุภร เสรีรัตน์. (2544). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์
[8] นิธิยา เพชรหยอย. (2562). กลยุทธ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
กรณีศึกษาร้านโพเมโล่โฮม. วิทยานิพนธ์. กรุงเทพมหานครฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. อัดสำเนา
[9] McCarthy, E. Jerome and William D. Perreault, Jr. (1995). Essentials of Marketing.
Illinois : Richard D. Irwin, Inc
[10] ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร. (2561). แนวทางพัฒนาการตลาดดิจิทัลสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน โฉนด
ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร. อัดสำเนา
[11] สุวิมล ติรกานันท์. (2549). การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ
(พิมพ์
ครั้งที2่ ) กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[12] Likert, R. A. (1932, May). “Technique for the Measurement of Attitudes,”
Arch
Psychological. 25(140): 1–55.

387

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
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รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19
Tourism patterns of the elderly after the Covid-19 situation
มาลินี ชลเขตต์1 และดาราวรรณ อุดมคุณ1
เมธาวี วงศ์ไวโรจน์2 เกศสุณีย์ สุขพลอย2 และศุภกร สืบสาย2
1
นักศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
2
อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุดังนั้นทุกประเทศ ควรส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการ
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลัง
สถานการณ์โควิด 1และ 9เพื่อหาความพึงพอใจของรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19
เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
จำนวน 80 คน กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านและกลุ่มที่ 3 กลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน ระยะเวลาใน
การศึกษา มิถุนายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ สถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคุณภาพของรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โค
วิด 19 ที่ระดับ IOC อยู่ที่ 0.92 ประสิทธิภาพของรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 มี
ค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่ 0.92 และความพึงพอใจของตัวแทนสถานประกอบกาธุรกิจนำเที่ยวที่มีต่อรูปแบบการ
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถนำผลจากการศึกษา นำไปใช้
วางแผนกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวและใช้ในปรับเปลี่ยนแผนการตลาดของบริษัทนำเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19
คำสำคัญ : การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ สถานการณ์โควิด 19
Abstract
The tourism industry is an industry that creates happiness for the elderly, so every country
should promote and develop tourism industry for elderly tourists The objectives were to study
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the tourism model of the elderly after the Covid- 19 situation, to determine the effectiveness
of the tourism model of the elderly after the Covid-19 situation, and to find the satisfaction of
the elderly's tourism model after the Covid-19 situation. This is a survey research by collecting
data from 3 groups of samples comprising group 1 A simple randomization method was used
for 80 people, group 2, 3 experts, and group 3, experimental group, total of
30 people. Study period June 2021 – February 2022. The study sites were : Tourism business
establishments in Phuket The statistics used in the data analysis are: coefficient Mean and
Standard Deviation
The results of the study found that The experts agreed on the quality of the elderly's postCOVID- 19 tourism model at an IOC level of 0. 92, the efficacy of the elderly's post- COVID19
tourism model was 0.92, and the agency satisfaction. Tourism business establishments affecting
the tourism pattern of the elderly after the Covid-19 situation is at the highest level. which can
bring the results of the study It can be used to plan tourism strategies and to adjust the
marketing plans of travel agencies after the Covid-19 situation.
Keywords : Tourism, Elderly, COVID 19
1. บทนำ
การท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันสูงทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวและพัฒนากลยุทธ์เพื่อ
รองรับ การเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลาย ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและเป็นตลาดที่ธุรกิจควรให้ความ
สนใจ เพราะมีจำนวนมากขึ้น มีกำลังการซื้อและมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี นักท่องเที่ยวสูงอายุเป็น
กลุ่มที่นิยมท่องเที่ยวแบบใช้เวลาพำนักหลายวันเพื่อการพักผ่อนและเพื่อการศึกษาเรียนรู้ [1]
สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนับว่าเป็ นกลุ่มตลาดที่มีคุณค่าและเป็นผู้มีประสบการณ์ มักมีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและเพื่อการศึกษาเรียนรู้ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาพำนักนานวัน เช่น มี
ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวนานมากกว่า 5 วัน และเป็นสัปดาห์ [2] มีการจับจ่ายค่อนข้างสูง และเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักที่มีส่วนช่วยฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวไทยได้ เนื่องจากมีศักยภาพและมีกำลังซื้อ [3]
จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาได้ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป ซึ่งกระทบต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวมากที่สุด ด้วยมาตรการปิดเมืองของแต่ละประเทศ ทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักเพราะทุกคนไม่สามารถ
เดินทางได้ แม้เวลานี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย หลายประเทศเริ่มผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ หากแต่
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แนวโน้มที่การท่องเที่ยวจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งยังคงเป็นไปได้ยาก อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนระวังตัวกันมากขึ้น การพบปะกันเป็นเรื่องยาก และแน่นอนว่าเทรนด์การ
เที่ยวหลังยุคโควิดได้ปรับเปลี่ยนไป เทรนด์คนจะเที่ยวแบบ Distance มากขึ้น ซึ่งเป็นการรักษาระยะห่าง แต่ก็
ยังสามารถเที่ยวได้ นักท่องเที่ยวจะคำนึงถึงความปลอดภัย อีกทั้งในประเทศเองยังคงมาตรการในการจำกัดการ
เดินทาง การเคลื่อนย้ายและการรวมตัวของคนจำนวนมาก จุดขายเรื่องความปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จึงเป็นตัวชูโรงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังโควิด [4]
ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร หมายถึง ตัวแทนสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจำนวน แห่ง 449
กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนสถานประกอบการโดยใช้ ตาราง
ของ Taro Yamane (Yamane ,1973) ที่ระดับช่ว งความเชื่อมั่น 95 % ความคลาดเคลื่อน 10% ได้กลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด 80 คน และทำการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มประชากร
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ
เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสอบถามประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ
หลังสถานการณ์โควิด 19
เครื่องมืดชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์
โควิด 19
3.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล
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การเก็บข้อมูลชุดที่ 1 ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามและเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ ่ม ตัว อย่ างจำนวน 40 ชุด ได้คืนมาจำนวน 40 ชุด คิดเป็นร้อ ยละ 100 หลังจากได้
แบบสอบถามกลับคืนมาผู้ศึกษานำแบบสอบถามมาคัดเลือกชุดที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การเก็บข้อมูลชุดที่ 2 ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามและเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่ มตัว อย่า งจำนวน 80 ชุด ได้คืนมาจำนวน 80 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้
แบบสอบถามกลับคืนมานำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลชุดที่ 1 ในการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของรูปแบบการท่องเที่ยวของ
ผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 สามารถดำเนินการได้โดยใช้ ผู้ เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา พิจารณาถึงความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ โดยพิจารณาเป็นรายข้อ โดยกำหนดคำตอบเป็น 3 ระดับ มี
ความหมายดังต่อไปนี้
+1 หมายถึง เห็นด้วย
0 หมายถึง ไม่แน่ใจ
-1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1) การคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Concurrent: IOC) ซึ่งการตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Content Validity) ของแบบสอบถาม ข้อคำถามที่ใช้ต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป (สุวิมล ติรกานันท์ ,
2549 : 56)
สูตรการคำนวณค่า IOC =
𝐼𝑂𝐶
𝑅

∑𝑅
𝑁

คือ
คือ
คือ
คือ

ผลรวมคะแนน

จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

หรือ IOC =

∑𝑅
𝑁

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับเนื้อหา
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

ผลการทดสอบค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของแบบสอบถาม ได้ ค ่ า ความสอดคล้ อ งอยู ่ ร ะหว่ า ง
0.60 – 1.00 จากนั้นนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดความเห็นและดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสม ต่อไป

391

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

2) หาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ คือ SPSS (Statistical Package for the Social
Science) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลชุดที่ 2
แบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการท่ อ งเที ่ ย วของผู ้ ส ู ง อายุ ห ลั ง สถานการณ์ โ ควิ ด 19
การหาประสิทธิภ าพโดยศึกษาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้ค่าความสัม ประสิทธิ์อัล ฟ่า ( Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
เครื่องมือเชิงปริมาณ ได้แก่โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่ว นที่ 1 สอบถามเกี่ย วกับ ข้อมูล พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ตำแหน่งงาน
ลักษณะกิจการ
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับด้านรูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ ด้านการใช้งานของ
รูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ ด้านการจัดการความปลอดภัยของรูปแบบการท่องเที่ยว
สำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
ส่ ว นที ่ 3 เป็ น คำถามปลายเปิ ด เกี ่ ย วกั บ รู ป แบบการท่ อ งเที ่ ย วของผู ้ ส ู ง อายุ ห ลั ง สถานการณ์
โควิด 19 เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
การวิเคราะห์ข้อมูล ชุดที่ 3
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 แบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็น แบบสอบถามสถานภาพทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีล ักษณะคำตอบเป็นแบบ
เลือกตอบ (checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มประชากรที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ
หลังสถานการณ์โควิด 19 แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 รูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
ด้านที่ 2 การใช้งานของรูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
ด้านที่ 3 การจัดการความปลอดภัยของรูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีตัวเลือก 5 ระดับ ซึ่งกำหนดขึ้นตามแบบ
ของ ลิเคิร์ท (Likert) มีการประมาณค่าของคำตอบในแต่ละข้อคำถาม ดังนี้
ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 4.21 - 5.00 หมายถึง นักท่องเที่ยวสูงอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.41 - 4.20 หมายถึง นักท่องเที่ยวสูงอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.61 - 3.40 หมายถึง นักท่องเที่ยวสูงอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.80 - 2.60 หมายถึง นักท่องเที่ยวสูงอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.00 - 1.80 หมายถึง นักท่องเที่ยวสูงอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดสำหรับข้อเสนอแนะต่าง
3.5 ระบุการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ปรับปรุง

ศึกษาแนวทางการ
สร้างแบบประเมิน
ร่างแบบสอบถาม

ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ

ถูกต้อง

รูปแบบการท่องเที่ยวของ
ผู้สูงอายุหลังสถานการณ์
โควิด 19
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 1 โครงสร้างขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในงานวิจัย
4. ผลการวิจัย
4.1 จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที ่ พบว่ า การศึ ก ษารู ป แบบการท่ อ งเที ่ ย วของผู ้ ส ู ง อายุ ห ลั ง งสถานการณ์ 1
โควิด 19 ต้องประกอบด้วย ส่วน ดังนี้ 5
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ภาพที่ 2 รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังงสถานการณ์โควิด 19
จากภาพที่ 2 รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังงสถานการณ์โควิด 19 ต้องประกอบด้วย ส่วน ดังนี้ 5
กิจกรรมแบบไหนโดนใจคนแก่ 4’W ได้แก่ Well Traveled, Well Balanced, Well Hello Good Looking,
Well Being องค์ประกอบของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ รูปแบบ
“ I2O2T2A2 Model” ไ ด ้ แ ก ่ Information, Impresstion, Objective for Tourism, Operation for
Service/ Activity, Timing for Tourism, Travel for Tourism, Attitude for Tourism, Attraction for
Tourism AWUSO แทคติกชนะใจวัยเก๋า ได้แก่ Attraction, Word of mouth, Union, Sincere, Offline &
Online ส่วนผสมทางการตลาด 4’P สำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ Product, Price, Place, Promotion มาตรการ
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (D-M-H-T-T) ได้ แ ก่ Distancing, Mask wearing, Hand
washing, Testing, Thaichana
4.2 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ พบว่า 2ประสิทธิภาพของรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด
19 พบว่าการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โควิด 19 ค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่น อยู่ที่ 0.92
4.3 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลความพึงพอใจ ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ
หลังสถานการณ์โควิด 19 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ
หลังสถานการณ์โควิด 19 ในด้านต่าง ๆ โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน
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ดังนี้ ด้านที่ 1. ด้านรูปแบบการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ด้านที่ 2. ด้านการใช้งานของรูปแบบการท่องเที่ยวของ
ผู้สูงอายุ ด้านที่ 3. ด้านการจัดการความปลอดภัยของรูปแบบการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ตารางที่ 1 สรุปแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในทั้ง 3 ด้าน
̅
ข้อ
รายการ
S.D
ระดับ
𝑿
.1 ด้านรูปแบบการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
4.78
.038
มากที่สุด
2. ด้ า นการใช้ ง านของรู ป แบบการ
4.75
0.42
มากที่สุด
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ
.3 ด้ า นการจั ด การความปลอดภั ยของ
.485
.027
มากที่สุด
รูปแบบการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
รวม
4.79
0.34
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่าการแสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝑋̅ = 4.79 , S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที ่ 1 พบว่ า การศึ ก ษารู ป แบบการท่ อ งเที ่ ย วของผู ้ ส ู ง อายุ ห ลั ง งสถานการณ์
โควิด 19 ต้องประกอบด้วย ส่วน ดังนี้ 5กิจกรรมแบบไหนโดนใจคนแก่ 4’W ได้แก่ Well Traveled, Well
Balanced, Well Hello Good Looking, Well Being องค์ประกอบของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่ง
รีบของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ รูปแบบ “I2O2T2A2 Model” ได้แก่ Information, Impresstion, Objective
for Tourism, Operation for Service/ Activity, Timing for Tourism, Travel for Tourism, Attitude for
Tourism, Attraction for Tourism AWUSO แทคติ ก ชนะใจวั ย เก๋ า ได้ แ ก่ Attraction, Word of mouth,
Union, Sincere, Offline & Online ส่วนผสมทางการตลาด 4’P สำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่
Product, Price, Place, Promotion มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (D-M-HT-T) ได้แก่ Distancing, Mask wearing, Hand washing, Testing, Thaichana
5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์โ ควิด 19 ด้านรูปแบบการท่องเที ่ยว
ผู้สูงอายุ พบว่า ทัศนคติใหม่ด้านการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ =4.79 , SD = 0.44)
เพราะเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับ ทัศนคติใหม่ด้านการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลการศึกษา
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วารัชต์ [5] ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต้องการได้รับข้อมูลความรู้ใน
แหล่งท่องเที่ยวที่ละเอียดมากกว่าปกติ เพราะว่าเคยเดินทางมาท่องเที่ยวแล้ว จึงต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวควร
มีมัคคุเทศก์ที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ รวมถึงแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุชาวยุโรปเองก็พบว่า เพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ และเพื่อท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และ
ความสอดคล้องของรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวกับผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อยที่สุด (𝑋̅ =4.74 , SD = 0.47)
เพราะเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับ ความสอดคล้องของรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวกับผู้สูงอายุ
สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ กรวรรณ [6] พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุช าวไทยต้องการโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวที่เน้นการพักผ่อน เช่น การแค่เที่ยวครึ่งวัน หรือต้องมีเวลาให้พักก่อนไปอีกสถานที่หนึ่ง นับว่าเป็นสิ่ง
สำคัญมากสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ด้านการใช้งานของรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ พบว่า ความเป็นไปได้ของรูปแบบการท่องเที่ยว
ของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ =4.80 , SD = 0.40) เพราะเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับ ความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ส อดคล้องกับผลการศึกษา สุชาดา [7] ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับ ความต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาความต้องการท่องเที่ ยว
ภายในประเทศของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความ ต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศในระดับปานกลาง โดยมีความ
ต้องการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติมากที่สุด มีความต้องการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน ในระดับปานกลางและ มีความต้องการท่องเที่ยวตาม
แหล่งท่องเที่ยวทาง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมในระดับน้อย และความแปลกใหม่ของรูปแบบการ
ท่องเที่ย วของผู้ส ูงอายุ อยู่ใ นระดั บ น้ อยที่ส ุด (𝑋̅ = 4.70 , SD = 0.58) เพราะเนื่องจากกลุ่ม ตัว อย่ า งให้
ความสำคัญกับความแปลกใหม่ของรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สามารถ
สุวรรณรัตน์ ได้กล่าวว่าสังคมควรให้การสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุด้วยกั น และ
ต้องให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการ ยกตัวอย่าง เช่น เปลี่ยนไปทำกิจกรรมที่ใช้ปัญญาแทนการใช้กำลังกาย
ด้านการจัดการความปลอดภัยของรูปแบบการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ พบว่า การคำนึงถึงความปลอดภัย
ของผู้สูงอายุเป็นหลักอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ =5.00 , SD = 0.00) เพราะเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับ
การคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุเป็นหลัก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ราณี [8] ที่ศึกษาปัจจัยด้าน
ความปลอดภัยของการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความต้องการด้านความปลอดภัยของ
เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งของที่พักแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และให้ความสำคัญกับการบริการด้านความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ เช่น เจ้าหน้าที่นำเที่ยวต้องควรมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล มีจุดบริการด้านสุขภาพ
396

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

ในสถานที่ท่องเที่ยว มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเน้นการท่องเที่ยวและ
บริการที่มีคุณภาพดีและคุ้มค่าจากผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญกับความพึงพอใจเป็นหลัก
และมีความยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อแลกต่อการบริการที่ดีขึ้นเป็นพิเศษ และมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ของรูปแบบการท่องเที่ยวผู้สูงอายุหลังโควิด 19 อยู่ในระดับน้อยที่สุด (𝑋̅ =4.75 , SD = 0.49) เพราะเนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับ มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรูปแบบการท่องเที่ยวผู้สูงอายุหลังโควิด 19
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วารัชต์ [9] โดยเป้าหมายประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้ง
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมถึงเน้นการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ และการใช้ชีวิตท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ
เนื่องมาจากคุณลักษณะพิเศษของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่ทำให้ผู้สูงอายุอาจต้องประสบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากการท่องเที่ยวคือ ความเสี่ยงทางด้านการเดินทาง เช่น การเดินทางที่มีระยะทางค่ อนข้าง ทางไกลและใช้
ระยะเวลานาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเมื่อยล้าของร่างกายและจิตใจได้มากกว่านักท่องเที่ยววัยอื่น ๆ
5.3 ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ และสามารถนำไปเป็นทางเลือกใหม่ๆ
ในธุรกิจท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
2) ผู้ประกอบการนำเที่ยวควรมีการปรับกลยุทธ์ทางการจัดการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะ หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น
3) ควรศึกษารูปแบบที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ และศึกษารูปแบบการ
ท่องเที่ยวแบบใหม่ (New Normal) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจ
ได้ต่อไป
4) ควรมีการศึกษารูป แบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสำหรับผู้ส ูงอายุเพื่อให้
ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรง และเป็นทางเลือกใหม่ต่อผู้ประกอบการนำเที่ยว
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A038
การพัฒนารูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ของตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว (TA)
จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์โควิด 19
Development of Sales Model for Travel Agency of Phuket
in Covid 19 Situation
ภานุชิต ขุยยกสุย1 และเกษวาริน สุขแก้ว1
เมธาวี วงศ์ไวโรจน์2 ศุภกร สืบสาย2 และปิยรัตน์ ณ สงขลา2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ของตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว (TA) จังหวัดภูเก็ต
ในสถานการณ์โควิด 19 จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ เพื่อหาประสิทธิภาพ และเพื่อหา
ความพึงพอใจของรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ในสถานการณ์โควิด 19 แบบทริปบุฟเฟต์ สถิติที่ใช้ในการศึกษา
คือ สัมประสิทธิ์แอลฟา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน
43 บริษัท มีระยะเวลาในการจัดทำตั้งแต่ มิถุนายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ในการศึกษาข้อมูล บริษัท
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการขายแพ็ ก เกจทั ว ร์ ใ นสถานการณ์ โ ควิ ด 19
แบบทริปบุฟเฟต์ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.832 ซึ่งอยู่ในระดับดี บริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจของรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ในสถานการณ์โควิด 19 แบบทริปบุฟเฟต์มากที่สุด 2 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ า นแพ็ ก เกจทั ว ร์ แ บบทริ ป บุ ฟ เฟต์ อยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ ส ุ ด ( X̅ = 4.61, S.D. = 0.524) และด้ า น
ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมการตลาดของแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.47,
S.D. = 0.566) ข้อเสนอแนะ รูปแบบที่จัดทำสามารถนำไปปรับปรุงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว
เช่น แพ็กเกจห้องพักแบบบุฟเฟต์ แพ็กเกจสปาบุฟเฟต์ เป็นต้น
คำสำคัญ : รูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ สถานการณ์โควิด 19 ตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว (TA)
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Abstract
The purpose of Development of sales model for travel agency of Phuket in Covid 19
situation project were to form Buffet trip sales model for travel agencies in Covid 19 situation,
to find out the effectiveness and to find out satisfaction of Buffet trip sales model for travel
agencies in Covid 19 situation. The statistics used in the study were the alpha coefficient,
percentage, mean, and standard deviation by collecting data from a sample of 43 travel
agencies. The preparation period is from June 2021 – February 2022. Target is travel agency of
Phuket.
These findings indicate that the effectiveness of Development of sales model for travel
agency of Phuket in Covid 19 situation project has reliability value at 0.832 which is reliable in
good rate. travel agencies are satisfied in 2 aspects of satisfaction which are the Buffet trip
package aspect that is in very satisfied (X̅ = 4.61, S.D. = 0.524) and satisfaction with the marketing
promotion of buffet trip package that is in satisfied ( X̅ = 4.47, S.D. = 0.566) For the suggestion
the model can be used to adapt to other related businesses that affect intercity travel. Such
as Buffet Accommodation, Buffet Spa, etc.
Keywords : Tour package sales model, COVID-19, Travel agency
1. บทนำ
จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศเป็นอันดับ 2 ของประเทศ แต่
หลังจาก Covid 19 ระบาดทำให้จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบหนักกว่าจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ เนื่องจากพึ่งพา
รายได้จากนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสินค้ าทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ ปิดตัวลงไปจำนวนมาก
ส่วนธุรกิจโรงแรมก็มีสภาพไม่ต่างกัน โรงแรมหลายแห่งหยุดให้บริการชั่วคราว หลังไม่มีนักท่องเที่ยว ธุรกิจใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก ซึ่ง
หลังการระบาดของ Covid 19 ประเทศมีการล็อกดาวน์นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาได้ ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมา สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่อง สึนามิ โรคซาร์ ต่างไม่มีเหตุการณ์ไหนที่รุนแรงเท่าเหตุการณ์นี้มาก่อน (ประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย, 2563)1
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรเอกชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูและกระตุ้นการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ จึงมีการร่วมมือกันสร้างสรรค์กลยุทธ์ที่เน้นกระตุ้นการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตในครึ่งปีหลังหา
มาตรการในการช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประกอบการที่มีอยู่กว่าหลายพันรายในภูเก็ต ซึ่งถ้าหากยังไม่สามารถ
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เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ ตัวเลขความสูญเสียทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้น และส่งผล
ให้เกิดปัญหาภาวะการจ้างงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (พิพัฒน์ รัชกิจประการ, 2563)2 ซึ่งสถานการณ์ การ
ท่องเที่ยวภูเก็ตในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวยังคงซบเซา ไม่สามารถฟื้นตัวได้ ยังคงรอให้รัฐบาล
สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในภูเก็ตให้ได้มากกว่า 60% เพื่อเตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศกับ
โครงการ Phuket Sandbox(โอภาส การย์กวินพงศ์ , 2564)3 อย่างไรก็ตาม บริษัทตัว แทนจำหน่ายสินค้า
ทางการท่องเที่ยวหลายบริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หรือกำลังประสบปัญหาสภาวะทางการเงินที่ไม่
สามารถหารายได้มาหมุนเวียนภายในบริษัทได้ จึงจำเป็นต้องปรับตัว หาแนวทางการตลาด การขายและกลยุทธิ์
วิธีใหม่ ๆ เพื่อที่จะสามารถยังคงทำรายได้ให้แก่บริษัทและดำเนินธุรกิจต่อไป
การระบาดของไวรั ส ทำให้การขายโดยสื่ อ ออนไลน์ กลายเป็ นช่ องทางการขายหลัก ของจั งหวั ดภู เ ก็ ต
ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์แบบเก่า ด้วยความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่
ระบาดนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าไม่สามารถทราบได้ว่า จะต้องกักตัว หรือมีการประกาศปิดเมืองเมื่อไหร่
ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทำให้การซื้อตั๋วเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการไม่ได้เดินทาง
และไม่สามารถรับเงินคืนได้ ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เกิดความไม่
มั่นใจ และไม่เดินทาง ทำให้ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยวประสบปัญหาขาดแคลนรายได้
โดยตรง
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ของธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนจำหน่าย
สินค้าทางการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์โควิด 19 เพื่อศึกษาและพัฒนาหากลยุทธิ์ทางการตลาด
รูปแบบใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว สามารถขายแพ็กเกจทัวร์ได้แม้ผู้คนยังไม่
สามารถเดินทางได้ในทันที และด้วยกลยุทธิ์นี้จะสามารถทำให้บริษัทยังคงมีรายได้จากการขายแพ็ กเกจล่วงหน้า
และนำรายได้มาใช้หมุนเวียนภายในบริษัทโดยบริษัทไม่ปิดตัวลงอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ในสถานการณ์โควิด 19 แบบทริปบุฟเฟต์
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ในสถานการณ์โควิด 19 แบบ ทริปบุฟเฟต์
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ในสถานการณ์โควิด 19 แบบ ทริปบุฟเฟต์

401

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร หมายถึง ตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยวที่จดทะเบียนธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายใน
จังหวัดภูเก็ต จำนวน 427 บริษัท
กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยวที่จดทะเบียนธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย
ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 43 บริษัท โดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane เกณฑ์ 10%
เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว จึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแพ็กเกจทริปบุฟเฟต์ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างจากการศึกษาตำรา
วิจัยตามลำดับ ดังนี้
ฉบับ ที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพของแบบสอบถามรูปแบบการขายแพ็ กเกจทัว ร์แบบทริปบุ ฟ เฟต์
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อคำถามที่เกี่ยวข้องการกับการพัฒนารูปแบบการขายแพ็กเกจ
ทัวร์ของตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว (TA) จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์โควิด 19 แบบทริปบุฟเฟต์
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อแพ็กเกจทัวร์ทริปบุฟเฟต์
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิภาพที่มีต่อแพ็กเกจทัวร์ทริปบุฟเฟต์ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามประสิทธิภาพแพ็กเกจทัวร์ทริปบุฟเฟต์
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อแพ็กเกจทัวร์ทริปบุฟเฟต์
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแพ็กเกจทัวร์ทริปบุฟเฟต์ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแพ็กเกจทัวร์ทริปบุฟเฟต์
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อแพ็กเกจทัวร์ทริปบุฟเฟต์
3.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถาม
ในการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1) ศึกษาข้อมูล เอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบสร้างข้อคำถามให้ส อดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
2) ร่างแบบสอบถาม ตามข้อคำถามที่กำหนดไว้
3) นำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เมื่อผู้เชี่ยวชาญรวจสอบแล้วมีข้อคำถามที่ไม่สอดคล้อง
กับโครงการ หรือวัตถุประสงค์ ให้นำกลับไปแก้ไขและร่างแบบสอบถามใหม่
4) เมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงคต์ของโครงการแล้ว
จึงได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
3.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการเก็บข้อมูล
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดแพ็กเกจทริปบุฟเฟต์ นำแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ นำไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพของแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์
2) เมื่อได้ผลจากกลุ่มทดลอง นำผลที่ได้ไปแก้ไขรูปแบบให้ถูกต้องสมบูรณ์
3) นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้เพื่อเก็บข้อมูลความพึงพอใจ
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4) เสร็จสิ้นกระบวนการเก็บข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้ศึกษาได้รับแบบสอบถามและดำเนินการตรวจสอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาทำการแยก
ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แยกตามวั ต ถุ ประสงค์ แล้ ว หาค่ า ทางสถิ ต ิ โ ดยใช้ โ ปรแกรมทางคอมพิ ว เตอร์
คือ SPSS (Statistical Package for the Social Science) และมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยแจกแจงความถี่ และสรุปเป็น
ค่าร้อยละ
2) การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ทริปบุฟเฟต์ วิเคราะห์โดยหา
ค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของคอนบราค
3) การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ทริปบุฟเฟต์ วิเคราะห์โดยหาใช้
สถิติหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4) รวบรวมความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของผู ้ ต อบแบบสอบถาม นำ เสนอในรู ป ความถี่
และค่าร้อยละ
4. ผลการวิจัย
4.1 จากวัตถุป ระสงค์ ข้ อ ที ่ 1 เพื่อพัฒ นารูป แบบการขายแพ็ กเกจทั ว ร์ ในสถานการณ์โ ควิด 19 แบบ
ทริปบุฟเฟต์ จึงได้รูปแบบออกมาโดยต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไข 3 เงื่อนไข ดังนี้
1) ทำการรวมรายการแพ็กเกจนำเที่ยวมากกว่า 2 รายการขึ้นไปเพื่อจัดทำแพ็กเกจทริปบุฟเฟต์
กำหนดราคารวมของแพ็กเกจในราคาปกติ และรวมราคาเน็ตของแพ็กเกจ
2) นำราคารวมของราคาขายปกติ มาลบกับราคารวมของราคาเน็ตของแพ็กเกจ เพื่อหากำไรทั้งหมด
3) นำราคาเน็ตรวม มาบวกกำไร 5% จากกำไรรวมทั้งหมด จะได้เป็นราคาขายของทริปบุฟเฟต์
4.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที ่ 2 เพื ่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการขายแพ็ ก เกจทั ว ร์ ใ นสถานการณ์
โควิด 19 แบบทริป บุฟเฟต์ พบว่ารูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ในสถานการณ์โควิด 19 แบบทริปบุฟเฟต์
ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลกับกลุ่มทดลองจำนวน 20 ชุด จาก 10 บริษัท มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.832 ซึ่งอยู่ในระดับดี
โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเงื่อนไขการใช้งานของแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่
0.838 ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดของแพ็ ก เกจทั ว ร์ แบบทริ ป บุ ฟ เฟต์ มี ค ่ า ความเชื ่ อ มั ่ น อยู ่ ท ี ่ 0.829
ด้านกระบวนการในการนำแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ไปใช้งาน มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.838 และด้านแพ็กเกจ
ทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.839
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4.3 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที ่ 3 เพื ่ อ หาความพึ ง พอใจของรู ป แบบการขายแพ็ ก เกจทั ว ร์ ใ นสถานการณ์
โควิด 19 แบบทริปบุฟเฟต์ โดยแสดงผลดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลรวมค่าความพึงพอใจของแพ็กเกจทริปบุฟเฟต์
ระดับ
ข้อ
รายการ
S.D.
X̅
1. ด้านเงื่อนไขการใช้งานของแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์
4.41
0.567
มาก
2. ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดของแพ็ ก เกจทั ว ร์ แ บบทริ ป 4.47
0.566
มาก
บุฟเฟต์
3. ด้านกระบวนการในการนำแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์
4.40
0.552
มาก
ไปใช้งาน
4. ด้านแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์
4.61
0.524 มากที่สุด
รวมค่าเฉลี่ยทุกด้าน
4.47
0.552
มาก
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของแพ็กเกจทัวร์แบบทริป บุฟเฟต์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(X̅ = 4.47, S.D. = 0.552) เมื่อพิจ ารณารายด้าน พบว่า ด้านแพ็กเกจทัว ร์แบบทริปบุฟเฟต์ อยู่ในระดับ
มากที่สุด (X̅ = 4.61, S.D. = 0.524) ด้านการส่งเสริมการตลาดของแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ อยู่ในระดับ
มาก(X̅ = 4.47, S.D. = 0.566) ด้านเงื่อนไขการใช้งานของแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ อยู่ในระดับมาก
( X̅ = 4.41, S.D. = 0.567) และด้ า นกระบวนการในการนำแพ็ ก เกจทั ว ร์ แ บบทริ ป บุ ฟ เฟต์ ไ ปใช้ ง าน
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.40, S.D. = 0.552) ตามลำดับ
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงข้อที่ 1 เพื่อจัดทำรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ในสถานการณ์โควิด 19 แบบทริปบุฟเฟต์
พบว่าในการจัดทำกลยุทธิ์ทางการตลาดรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ในสถานการณ์โควิด 19 แบบทริปบุฟเฟต์
ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับการทำกลยุทธิ์ทางการตลาดรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ใน
สถานการณ์โ ควิด 19 แบบทริปบุฟเฟต์ รวมถึงการตลาดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลยุทธ์ทางการตลาด (8 P’s
Strategy) ผนวกกับการศึกษาแผนการตลาดในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดย SME Start up รวมถึงศึกษาแบบ
งานและงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ทำการคำนวนราคา และตัวอย่างการจัดทำแพ็กเกจ จนได้
รูปแบบกลยุทธิ์ที่เหมาะสม ดังภาพที่แสดงการคิดราคาแพ็กเกจทริปบุฟเฟต์ ดังนี้
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ภาพที่ 3 แสดงการคิดราคาแพ็กเกจทริปบุฟเฟต์
วิธีการคำนวณเพื่อคิดราคาทริปบุฟเฟต์ ยกตัวอย่า ง เช่น ทางบริษัทแห่งหนึ่งมีรายการนำเที่ยวที่ขายดี
ประจำบริษัท 5 รายการ ได้แก่ ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ เกาะไผ่, ทัวร์เกาะไข่ 3 เกาะ, ทัวร์เกาะเฮ เกาะราชา, ทัวร์
เกาะสิมิลัน, ทัวร์เกาะสุรินทร์ จึงนำทริปที่ขายดีมาจัดรวมกันเป็นทริปบุฟเฟต์ โดยสามารถปรับเปลี่ยนทริปที่จะ
นำมาจัดแพ็กเกจได้แล้วความสะดวกหรือแพ็กเกจที่บริษัทมี
วัตถุประสงข้อที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ในสถานการณ์โควิด 19
แบบทริปบุฟเฟต์ พบว่ารูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ในสถานการณ์โควิด 19 แบบทริปบุฟเฟต์ ผู้ศึกษาได้เก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มทดลองจำนวน 20 ชุด จาก 10 บริษัท มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.832 ซึ่งอยู่ในระดับดี โดยเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านเงื่อนไขการใช้งานของแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.838
ด้านการส่งเสริมการตลาดของแพ็กเกจทัวร์ แบบทริปบุฟเฟต์ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.829 ด้านกระบวนการใน
การนำแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ไปใช้งาน มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.838 และด้านแพ็กเกจทัวร์แบบทริป
บุฟเฟต์ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.839
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อหาความพึ งพอใจของรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ในสถานการณ์โควิด 19
แบบทริปบุฟเฟต์ ได้อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
จากการศึกษารูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ในสถานการณ์โควิด 19 แบบทริปบุฟเฟต์ ด้านเงื่อนไขการใช้
งานของแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ พบว่า ด้านการใช้งานเงื่อนไขรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์
และด้ า นผลกระทบของรู ป แบบการขายแพ็ ก เกจทั ว ร์ แ บบทริ ป บุ ฟ เฟต์ ต ่ อ บริ ษ ั ท อยู ่ ใ นระดั บ มาก
(X̅ = 4.19, S.D. = 0.699 และ X̅ = 4.19, S.D. = 0.588) เนื่องจากรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์
ยังเป็นรูปแบบการขายรูปแบบใหม่ กลุ่มตัวอย่างยังไม่มั่นใจถึงผลกระทบที่มีต่อบริษัท ซึ่งสอดคล้องกั บผล
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การศึกษาของ ดร.ณารีญา วีระกิจ4 ที่ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถการบริการการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดภูเก็ต พบว่ากลยุทธ์ด้านผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อผู้ประกอบการ อยู่ในระดับมาก กลุ่ม
ผู้ประกอบการยังคงมีความกังวลถึงผลกระทบต่อธุรกิจ เนื่องจากเป็นแผนใหม่ ยังไม่เคยนำมาปรับใช้จริง ในส่วน
ของด้านเงื่อนไขสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.72, S.D. = 0.454) สอดคล้องกับ
หลักทฤษฎี แผนการตลาดในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ของดุจนภา เจ้าธรรมเจริญ5 เพราะมีการปรับใช้ที่เหมาะกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
ด้านการส่งเสริมการตลาดของแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ พบว่า ด้านความสะดวกในการส่งเสริมการ
ขายของรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.30, S.D. = 0.558) เนื่องจาก
รูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ เหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวไทย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
อิสระพงษ์ พลธาน 6 ที่ศึกษาเรื่ องภาพลักษณ์ ของจั งหวั ดภูเก็ตที่ มี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจท่ องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรป พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรป นิยมเดินทางมาซื้อแพ็กเกจทัวร์เช้าไปเย็นกลับที่
ปลายทางประเทศไทย เนื่องจากมีความกังวลถึงเรื่องระยะเวลาที่อาจไม่สะดวกในการใช้จนครบแพ็กเกจ ในส่วน
ของด้านรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์กับความสอดคล้องของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด
(X̅ = 4.65, S.D. = 0.482) เพราะผู้ศึกษาได้วิเคราะห์และจัดทำรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์
โดยอ้างอิงจากการศึกษาบทเรียนการบริหารการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติของประเทศไทย ของทวิดา กมลเวชช7 ที่
ศึกษาเรื่องการศึกษาบทเรียนการบริหารการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติของประเทศไทย โดยสถานประกอบการณ์
สามารถถอดบทเรียนจากวิกฤติการท่องเที่ยวของประเทศไทย ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะสามารถปรับตัวได้ โดย
เล็งเห็นแล้วว่า แพ็กเกจทริปบุฟเฟต์สามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันได้
ด้านกระบวนการในการนำแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ไปใช้งาน พบว่า ด้านรูปแบบการขายแพ็กเกจ
ทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ไม่ซับซ้อน ยุ่งยาก อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.95, S.D. = 0.688) เนื่องจากรูปแบบการขาย
แพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ มีความซับซ้อนในส่วนของการนำไปปรับใช้ในแต่ละบริษัท เนื่องจากแต่ละบริษัทมี
ตัวสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพชรพจน์ นันทรามาศ 8 ที่ศึกษาเรื ่ อง
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคโควิด 19 พบว่านักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เน้นความสะดวก
รวดเร็ว และมีเงื่อนไขที่เข้าใจง่าย ในส่วนของด้านรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ไม่ต้องใช้เงินใน
การลงทุ น ตอบโจทย์ก ั บสถานการณ์โ ควิ ด 19 อยู ่ ในระดั บมากที ่ ส ุ ด ( X̅ = 4.84, S.D. = 0.374) เพราะใน
สถานการณ์โควิด 19 เงินทุนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการคงสภาพไว้ของธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการตลาด
ภายใต้กรอบแนวคิด “ซื้อก่อน จองทีหลัง” ของสันติสุข คล่องใช้ยา9 เนื่องจากการจัดทำรูปแบบแพ็กเกจทัวร์แบ
บทริปบุฟเฟต์เป็นรูปแบบที่ต้องจ่ายก่อนแล้วเดินทางที่ หลัง ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนมา
หมุนเวียนได้
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ด้านแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ พบว่า และด้านความหลากหลายของรายการนำเที่ยว/เส้นทางนำเที่ยวใน
รูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์ อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.44, S.D. = 0.629) เนื่องจากความ
หลากหลายของรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์แบบทริปบุฟเฟต์มีน้อย สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในสถานการณ์โควิด 19 ของพชรพจน์ นันทรามาศ8 พบว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวไทยถือ
ได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวยุคดิจิตัล มากกว่า 68% มีพฤติกรรมการค้นหาสถานที่ท่องเที่ ยวสัปดาห์ละครั้ง และ
นักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 81% ยังมีความมั่นใจในเทคโนโลยีมากที่สุดในบรรดานักท่องเที่ยวทั่วโลก จึงทำให้
นักท่องเที่ยวต้องการความแปลกใหม่ในเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการในการท่องเที่ยว
ทดแทนช่วงเวลาที่หายไป ในส่วนของด้านความเหมาะสมของระยะเวลาการใช้งานรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์
แบบทริปบุฟเฟต์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.77, S.D. = 0.427) เพราะสถานการณ์โควิด 19 ยังไม่แน่นอน
ดังนั้นควรมีระยะเวลาที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจซื้อได้ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการ
วิเคราะห์สถานการณ์ทิศทางการท่องเที่ยวของไทยในอนาคต ผลการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา10 พบว่าการท่องเที่ยวไทย ยังคงต้องพึ่งพาตลาดคนไทยที่เดินทางในประเทศเป็นหลัก ทั้ง
หน่วยงานต่าง ๆ ต้องช่วยกันออกแคมเปญรณรงค์กระตุ้นให้คนออกเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งกลยุทธ์แพ็กเกจทัวร์แบ
บทริปบุฟเฟต์ที่จัดขึ้นในระยะเวลา 1 ปี ถือเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งสามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
อยากเดินทางท่องเที่ยวได้
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1) ควรวางแผนในการเก็บข้อมูลในช่วงสถาการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเก็บข้อมูล เช่น สถานการณ์
โควิด 19 ควรเผื่อระยะเวลาในการจะไปเก็บข้อมูล เนื่องจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยวหรือ
ผู้ทำแบบสอบถามอาจจะไม่ส ะดวกในการทำแบบสอบถาม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อ ความล่าช้ าและการ
ดำเนินงานโครงการด้านอื่น ๆ
2) ในการติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยวควรติดต่อไปล่วงหน้า เพื่อนัดหมายวัน
เวลาในการเก้บข้อมูล ทำแบบสอบถาม
3) กรณีที่มีอุปสรรคในการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19
ควรมีการจัดทำแบบสอบถามแบบออนไลน์ หากมีการนำเสนอให้นัดแนะช่ว งเวลาและช่องทางการติด ต่อ
ออนไลน์กับผู้ทำแบบสอบถาม เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ศึกษาและผู้ทำแบบสอบถาม
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
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1) รูป แบบการขายแพ็กเกจทัว ร์ของตัว แทนจำหน่ายสินค้ าทางการท่ องเที่ยว (TA) จังหวัดภูเก็ต
ในสถานการณ์โควิด 19 เป็นต้นแบบ เพื่อนำไปปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์อื่น ๆ ในอนาคต
ที่ส่งผลต่อการเดินทางระหว่างเมืองหรือปิดเมืองได้
2) สามารถนำต้นแบบของรูปแบบการขายแพ็กเกจทัวร์ของตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่อ งเที่ยว
(TA) จังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์โควิด 19 ไปปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับรูปแบบการขายของธุรกิจอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อีก เช่น แพ็กเกจห้องพักแบบบุฟเฟต์ แพ็กเกจสปาบุฟเฟต์ หรือของฝากของที่ระลึกแบบบุฟเฟต์
ในราคาที่กำหนด เป็นต้น
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A039
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาดของเคาน์เตอร์ทัวร์ ในพื้นที่ป่าตอง
จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด ด้วย 4 19MPCS MODEL
The Guidelines For Developing Talent And Marketing Potential Of Patong Phuket Tour
Counters Under The Circumstances
Covid 19 With 4MPCS MODEL
ศิริรัตน์ คงแก้ว1 และยามาลุดดีน หมอหำหมาด1
เมธาวี วงศ์ไวโรจน์2 เกศสุณีย์ สุขพลอย2 และปิยรัตน์ ณ สงขลา2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยและการท่องเที่ยวโลกอย่างมาก
ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวหยุดชะงัก โดยเฉพาะจังหวัดที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้รับ
ผลกระทบอย่างหนักต่อภาคการท่องเที่ยว เช่น เคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่ปิดตั วลง (กองเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2564) [1] ผู้วิจัยจึงสนใจและจัดทำแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาดของ
เคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด-ด้วย 4 19MPCS MODEL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ
แนวทางทางพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาด ภายใต้สถานการณ์โควิด-ด้วย 4 19MPCS MODEL เพื่อหา
คุณภาพ เพื่อหาประสิทธิภาพและเพื่อหาความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับและ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มทดลอง (เคาน์เตอร์ ทัวร์
ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต) จำนวน 30 แห่งและกลุ่มที่ 3 เคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 94
แห่ง โดยรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ ระยะเวลาในการศึกษา คือ มิถุนายน 2564– กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ในการวิจัย คือ
เคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตและสถิติที่ใช้ คือ ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลที่ได้จากการวิจัย พบว่า แนวทาง 4MPCS MODEL ประกอบด้วย การบริหารองค์กร 4M , การส่งเสริมการตลาดใน
มุมมองเคาน์เตอร์ทัวร์ 4P’s , ด้านการส่งเสริมการตลาดในมุมมองลูกค้า 4C’s และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 4S ผู้เชี่ยวชาญ
เห็นด้วยกับคุณภาพของแนวทาง 4MPCS MODEL ที่ระดับ IOC = 0.97 ประสิทธิภาพของแนวทาง 4MPCS MODEL มีค่า
สัมประสิทธิ์ = 0.87 และความพึงพอใจของเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อแนวทาง 4MPCS MODEL
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อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.20, S.D. = 0.35) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการขยายขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งต่อไปเพื่อศึกษาประชากรในกลุ่มที่กว้างขึ้นและเปรียบเทียบความแตกต่างได้
คำสำคัญ : แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ การตลาด 4MPCS MODEL
Abstract
The current epidemic of the COVID-19 virus As a result, tour operators and tour counters in
Patong area Phuket Province had to be shut down and incomes were declining. The researcher
therefore developed a guideline for developing the capability and marketing potential of the
tour counters in the Patong area. Phuket Province Under the situation of COVID-19 with 4MPCS
MODEL to solve the marketing problems of the tour counter in the situation of COVID- 19 The
research instruments were 3 questionnaires and data were collected from 3 sample groups, consisting of
group 1, 3 experts, group 2, experimental group (tour counter in Muang district, Muang district). Phuket
Province) of 30 people and group 3 tour counters in Patong area Phuket Province, 94 locations by the survey
research model The study period was June 2021 – February 2022. The research location was the tour
counter in Patong area. Phuket Province and the statistics used in the study was the Alpha Coefficient. Mean
and Standard Deviation.
Summary of the study revealed that the approach to developing competence and marketing
potential Under the situation of COVID- 19 with 4MPCS MODEL consists of , 4M corporate
management, marketing promotion in view of the 4P's tour counter. marketing promotion from
the customer view of the 4C's and, the strategy for the success of the 4S tour counter as a
whole is at a high level (x̅ = 4.20, S.D. = 0.35). The general recommendation is as follows: that the
scope of the population and the sample should be expanded in future research to study the
wider population and to compare differences.
Keywords : The Guidelines, Marketing, 4MPCS MODEL
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1. บทนำ
ปัจจุบันการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทำให้การท่องเที่ยวของโลกต้องหยุดชะงักลงด้วยการเติบโต
ของจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ติดลบและหยุดนิ่งต่อเนื่องในรอบหลายเดือนรวมถึงรายได้ของ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ลดลงตามไปด้วย ถือเป็นช่วงตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) [2] ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อจังหวัดที่
พึ ่ ง พาการท่ อ งเที ่ ย วเป็ น หลั ก โดยเฉพาะจั ง หวั ด ภู เ ก็ต ที ่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอย่า งหนัก ทั ้ ง ต่อ เศรษฐกิ จและ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งธุรกิจการขนส่ง ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยวรวมไปถึงตัวแทนจัดจำหน่าย
ทางการท่องเที่ยว เช่น เคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่แหล่ งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้า
มาใช้บริการ (ชัยยศ ยงค์เจริญชัย, สำนักข่าว BBC, 2564) [3]
ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือ การตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการ
ทั้งที่เป็นสถานที่หรือไม่มีสถานที่ ทั้งที่มีอุปสงค์และอุปทานในสินค้าหรือบริการทางด้านทฤษฎีนั้นจะเห็นว่า
เศรษฐกิจในระบบตลาดที่แท้จริงจำเป็นต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งการวิเคราะห์ตลาดหรือที่เรียกกัน
ว่า ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix หรือ 7P’s โดยใช้เงื่อนไขเหล่านี้มาพัฒนาขีดความสามารถและ
ศักยภาพด้านการตลาดให้ประสบความสำเร็จซึ่งถ้าหากองค์กรหรือบริษัทใดวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด
ได้ครบทั้ง 7P’s จะถือว่าเป็นองค์กรที่มีการตลาดที่ได้ศักยภาพในการแข่งขันที่สูงมากขึ้นอีกด้วย (Kotler,
2003a, p.(11[4]
ดั ง นั ้ น ผู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง สนใจในการจั ด ทำแนวทางการพั ฒ นาขี ด ความสามารถและศั ก ยภาพด้ า นการตลาด
ของเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 และสามารถนำแนวทางในการ
พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาดไปพัฒนาต่อยอดให้กับ เคาน์เตอร์ทัวร์อื่นๆ ที่ประสบปัญหา
ในช่วงสถานการณ์โควิดให้สามารถปรับตัวพร้อมทั้งรองรับนักท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของตน
ต่อไปได้ในอนาคต
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1 เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาดของเคาน์เตอร์ทัวร์ ในพื้นที่ป่าตอง
จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด-ด้วย 4 19MPCS MODEL
2 เพื่อหาคุณภาพของแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาดของเคาน์เตอร์ ทัวร์ ในพื้นที่
ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด-ด้วย 4 19MPCS MODEL
3 เพื่อหาประสิทธิภาพของแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาดของเคาน์เตอร์ทัวร์
ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด-ด้วย 4 19MPCS MODEL
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4 เพื่อหาความพึงพอใจของเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อแนวทางการพัฒนา ขีด
ความสามารถและศักยภาพด้านการตลาด ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ด้วย 4MPCS MODEL
3. วิธีดำเนินการวิจัย
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาดของเคาน์เตอร์ทัวร์ ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัด
ภู เ ก็ ต ภายใต้ ส ถานการณ์ โ ควิ ด -19 ด้ ว ย 4MPCS MODEL เป็ น งานวิ จ ั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research)
คือ เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
3.1 การสร้างแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาดของเคาน์เตอร์ทัวร์ ในพื้นที่ป่า
ตอง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ด้วย 4MPCS MODEL

ศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

ร่างแนวทางการพัฒนาขีด
ความสามารถและ
ศักยภาพด้านการตลาด
ของเคาน์เตอร์ทัวร์
ด้วย

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างแนวทาง 4MPCS MODEL
จากภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาดของ
เคาน์เตอร์ทัวร์ ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด- 19ด้วย4 MPCS MODEL เริ่มจากการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่ใกล้เคียง ทำการวิเคราะห์ ออกแบบและร่างแนวทาง 4MPCS MODEL
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร หมายถึง ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการให้บริการด้านเคาน์เตอร์ทัวร์ในจังหวัดภูเก็ต
จำนวน 1600 แห่ง (ข้อมูลจากนาย สิทธิพล เพชรขจี หัวหน้ากลุ่มเคาน์เตอร์ทัวร์จังหวัดภูเก็ต)[5]
กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ผู้ประกอบการ พนักงานและผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ประกอบกิจการให้บริการด้ าน
เคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Taro Yamane[6] กำหนดค่าความเชื่อมั่น 90%
ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง แห่ง 94หลังจากนั้นจึงทำการสุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
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.33 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ
เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ
และศักยภาพด้านการตลาดของเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด - 19ด้วย
4MPCS MODEL
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิภาพของกลุ่มทดลอง คือ เคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ตที่มีต่อแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาดของเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัด
ภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด- 19ด้วย4 MPCS MODEL
เครื่องมือชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของเคาน์เตอร์ทัวร์ที่มี ต่อแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ
และศักยภาพด้านการตลาดของเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด- 19ด้วย4 MPCS
MODEL
4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ติดต่อ
นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ
แนวทาง4MPCS

MODEL

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม

เก็บรวบรวมข้อมูล

และแบบสอบถาม
ปรับปรุงแก้ไข

วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย IOC

ภาพที่ 2 การเก็บข้อมูลชุดที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ
จากภาพที่ 2 แสดงการเก็บข้อมูลชุดที่ 1 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามและ
เก็บแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง จำนวน 3 ท่าน โดยทำการถ่ายเอกสารแนวทาง 4MPCS MODEL
เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถามคุณภาพ ซึ่งผลจากการเก็บแบบสอบถามที่ทำการแจก มีจำนวนทั้งสิ้น 3
ชุดได้รับกลับมา 3 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากนั้นผู้วิจัยจะนำแบบสอบถามที่ได้รับมาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง หรือ IOC หากค่าความเที่ยงตรงต่ำกว่า ให้วิเคราะห์รายข้อว่าข้อไหนที่ต้องปรับปรุงให้ดำเนิ นแก้ไขปรับปรุง 0.5
พร้อมติดต่อนัดหมายผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง
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แนวทาง4MPCS

ติดต่อนัดหมาย
กลุ่มทดลอง

MODEL

กลุ่มทดลองทำ
แบบสอบถาม
ประสิทธิภาพ

เก็บ
รวบรวมข้อมูล

และแบบสอบถาม
ประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า

ปรับปรุงแก้ไข

ภาพที่ 3 การเก็บข้อมูลชุดที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิภาพของเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
จากภาพที่ 3 แสดงการเก็บข้อมูลชุดที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิภาพ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
การแจกแบบสอบถามและนำเสนอแนวทาง 4MPCS MODEL พร้อมทั้งเก็บแบบสอบถามจากเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 ชุด ได้รับกลับมา 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากนั้นผู้วิจัยนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าหากค่าความเชื่อมั่นไม่ผ่านเกณฑ์ให้วิเคราะห์รายข้อว่าข้อไหน
ที่ต้องปรับปรุงให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพร้อมติดต่อนัดหมายกลุ่มทดลองอีกครั้ง
แนวทาง

4MPCS
MODEL
และ
แบบสอบถาม

ติดต่อ
นัดหมาย
กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง
ทำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

เก็บรวบรวม
ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย
โปรแกรม

SPSS

ภาพที่ 4 การเก็บข้อมูลชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของเคาน์เตอร์ทัวร์ ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
จากภาพที่ 4 แสดงการเก็บข้อมูลชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการนำเสนอแนวทาง
4MPCS MODEL พร้อมแจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้กับเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จำนวน ชุด 94
ได้กลับคืนมาจำนวน 94 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนมานำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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4. ผลการวิจัย
4.1 นำเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย
4.1.1 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาดของเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่
ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด-4 ด้วย 19MPCS MODEL ประกอบด้วย ส่วน 5
1) องค์ประกอบของ 4MPCS MODEL (4M, 4P’s, 4C’s, 4S)
2) แนวทางในการพัฒนาองค์กร 4M (Man, Money, Material, Management)
3) แนวทางตลาดในมุ มมองของเจ้ าของเคาน์ เตอร์ ท ั วร์ 4P’s (Product, Price, Place, Promotion)
4) แนวทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 4C’s (Customer, Cost, Convenience, Communication)
5) แนวทางกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 4S (Solution, Satisfaction, Success และ Sustainable)
4.1.2 คุณภาพของแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาดของเคาน์เตอร์ ทัวร์ในพื้ นที่
ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด-ด้วย 4 19MPCS MODEL ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแนวทาง 4MPCS MODEL
ที่ระดับ IOC = 0.97
4.1.3 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาดของเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัด
ภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด-ด้วย 4 19MPCS MODEL มีประสิทธิภาพที่ระดับค่าสัมประสิทธิ์ = 0.87
4.1.4 เคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตมีความพึงพอใจต่อแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและ
ศักยภาพด้านการตลาด ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ด้วย 4MPCS MODEL ภาพรวมที่ระดับมาก (x̅ = 4.20, S.D. = 0.35)
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจของเคาน์เตอร์ ทั วร์ ในพื ้นที่ ป่ าตอง จั งหวั ดภูเก็ต ที ่ ม ี ต ่ อแนวทางการพัฒนาขีด
ความสามารถและศักยภาพด้านการตลาดภายใต้ สถานการณ์โควิด-19 ด้วย 4MPCS MODEL
ข้อ
รายการ
S.D
ระดับ
x̅
1
ด้านการบริหารองค์กร 4M
4.19
0.49
มาก
2
ด้านการส่งเสริมการตลาดในมุมมองเคาน์เตอร์ทัวร์ 4P’s
4.24
0.46
มาก
3
ด้านการส่งเสริมการตลาดในมุมมองลูกค้า 4C’s
4.05
0.56
มาก
4
ด้านกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของเคาน์เตอร์ทัวร์ 4S
4.32
0.43
มาก
รวม
4.20
0.35
มาก
จากตารางที่ พบว่า ความพึงพอใจของเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง 1จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อแนวทางการพัฒนา
ขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาด ภายใต้สถานการณ์โควิด- ด้วย 194MPCS MODEL อยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.20, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
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5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
สรุปผลการวิจัย 5.1
1) แนวทาง 4MPCS MODEL ประกอบด้วย

ภาพที่ 5 แสดงแนวทาง 4MPCS MODEL
ประกอบด้ ว ย 5 ส่ ว น ดั ง นี ้ ส่ ว นที ่ 1 องค์ ป ระกอบของ 4MPCS MODEL (4M, 4P’s, 4C’s, 4S)
ส่วนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาองค์กร 4M ส่วนที่ 3 แนวทางตลาดในมุมมองของเจ้าของเคาน์เตอร์ทัวร์ 4P’s
ส่วนที่ 4 แนวทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 4C’s และส่วนที่ 5 แนวทางกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 4S
2) คุณภาพของแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและศั กยภาพด้ านการตลาดของเคาน์เตอร์ ทัวร์ ในพื ้ นที่
ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด-ด้วย 4 19MPCS MODEL ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแนวทาง 4MPCS MODEL
ที่ระดับ IOC = 0.97
3) แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาดของเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
ภายใต้สถานการณ์โควิด-ด้วย 4 19MPCS MODEL มีประสิทธิภาพที่ระดับค่าสัมประสิทธิ์ = 0.87
4) ความพึงพอใจของเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและ
ศักยภาพด้านการตลาด ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ด้วย 4MPCS MODEL ภาพรวมในระดับมาก (x̅ = 4.20, S.D. = 0.35)
ด้านการบริหารองค์กร 4M ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (x̅ = 4.19, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ควรมีการมอบหมายงานตามโครงสร้างการบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานอยู่ในระดับมาก
(
x̅ = 4.42, S.D. = 0.66) รองลงมาควรมีการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการเข้าฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.34, S.D. = 0.68) และมีการปรับปรุงป้ายเคาน์เตอร์ทัวร์ตกแต่งสีสัน
ให้สวยงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวมองเห็นได้ชัดเจน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.22, S.D. = 0.76) ตามลำดับ
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ด้านการส่ งเสริ มการตลาดในมุ มมองเคาน์ เตอร์ท ัวร์ หรือ 4P’s ในภาพรวมอยู ่ในระดับความพึ งพอใจมาก
(x̅ = 4.24, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า รายการนำเที่ยวควรมีความน่าสนใจและตอบโจทย์ลูกค้าทุกประเภท เช่น
City Tour, ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.75, S.D. = 0.50) รองลงมามีผลิตภัณฑ์และบริการที่
หลากหลาย เช่น บริการจองตั๋วเครื่องบิน บริการรถเช่าหรือบริการรับจองที่พัก อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.53, S.D. = 0.58)
และรายการนำเที่ยวมีหลายระดับราคาให้ลูกค้าเลือกสรร อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.25, S.D. = 0.71) ตามลำดับ
ด้านการส่งเสริมการตลาดในมุมมองลูกค้า 4C’s ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (x̅ = 4.05, S.D. = 0.56)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระบบการชำระเงินมีความสะดวกคลอบคลุมทุกช่องทางและควรมีการประชาสัมพันธ์จัดทำ
โปรโมชั่นอย่างสม่ำเสมอให้แก่ลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ที่มาใช้บริการ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.11, S.D. = 0.73) และมีการ
จัดทำแอพพลิเคชั่นสำหรับลูกค้าเพื่อใช้ในการจองรายการนำเที่ยว อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.10, S.D. = 0.69) ตามลำดับ
ด้านกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของเคาน์เตอร์ทัวร์ 4S ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (x̅ = 4.32, S.D. = 0.43)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นำข้อเสนอแนะที่ได้จากลูกค้ามาปรับปรุงและแก้ไขเพื่อพัฒนาเคาน์เตอร์ทัวร์ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x̅ = 4.62, S.D. = 0.63) รองลงมา มีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาในทุกสถานการณ์ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.43
S.D. = 0.68) และลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการมีการบอกต่อและกลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้ง อยู่ในระดับมาก (x̅
= 4.40, S.D. = 0.64) ตามลำดับ
อภิปรายผล 5.2การวิจัย
จากการวิจัย แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการตลาด ของเคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง
จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด-ด้วย 4 19MPCS MODEL ด้านการบริหารองค์กรหรือ 4M พบว่า ควรมีการมอบหมาย
งานตามโครงสร้างการบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงาน อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.42 , S.D. = 0.66) ทั้งนี้
เนื่องจากผู้ประกอบการ พนักงาน เคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตมีความคิดเห็นว่าการจัดโครงสร้างองค์กร
ให้ชัดเจน กำหนดขอบเขตงานหน้าที่ความรับผิดชอบจะช่วยให้การทำงานเป็นระบบและสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
รวมถึงสามารถแบ่งงานกันทำได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนลพรรณ บุญฤทธิ์ [7] (2558) ที่ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติงาน คือ ด้านโครงสร้างองค์กรโดยมีค่าเฉลี่ย เนื่องจากการได้รับมอบหมายงานที่ชัดเจน เหมาะสมกับ 3.77
ตำแหน่งหน้าที่ย่อมทำให้บุคคลปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นใช้ความรู้ความสามารถของตน เพื่อให้
งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
ด้านการส่งเสริมการตลาดในมุมมองเคาน์เตอร์ทัวร์ 4P’s พบว่า รายการนำเที่ยวควรมีความน่าสนใจและตอบโจทย์ลูกค้าทุก
ประเภท เช่น City Tour, ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.75 , S.D. = 0.50) ทั้งนี้เนื่องจาก
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ผู้ประกอบการ พนักงาน เคาน์เตอร์ทัวร์ ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต มีความคิดเห็นว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยว มีความสนใจที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากเคาน์เตอร์ทัวร์อยากเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ทางบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายต้องมีรายการนำ
เที่ยวที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา ของพัดชา ดีระดิเรก
[8] (2559) ที ่ ศ ึ กษาเรื ่ องปั จจั ยที ่ ส ่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การบริ ษ ั ททั วร์ นำเที ่ ยวของประชากรในพื ้ นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรายการนำเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวซึ่งประกอบไปด้วย โปรแกรมนำเที่ยวที่มีความหลากหลาย มีความปลอดภัย ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมี
ความเหมาะสมเนื่องจากสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังในการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ความหลากหลายของโปรแกรมที่มีไว้ให้บริการกับ
นักท่องเที่ยวและความสะดวกสบายรวมถึงการบริการที่จะก่อให้เกิดความประทับใจกับลูกค้าได้
ด้านการส่งเสริมการตลาดในมุมมองลูกค้า 4C’s พบว่า ระบบการชำระเงินมีความสะดวกคลอบคลุมทุกช่องทาง
อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.11 , S.D. = 0.73) ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการ พนักงาน เคาน์เตอร์ทัวร์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
มีความเห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะไม่พกกระเป๋าสตางค์ตลอดเวลาแต่ในปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลนักท่องเที่ยว จึงมักจะ
ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดการจ่ายเงินต่างๆ ก็มักจะทำผ่านระบบออนไลน์ดังนั้นการเพิ่มช่องทางการชำระเงิน ที่หลากหลาย
จึงทำเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นและเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้ออีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาพัดชา ดีระดิเรก[8] (2559) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัททัวร์นำเที่ยวของ
ประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการสนับสนุนซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนในการ
ดำเนินงานให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วและการมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายและสะดวกจะช่วยทำให้องค์กรสามารถ
ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและประทับใจในความมีมาตรฐานของธุรกิจอีกทั้งเป็นการเพิ่มการ
แข่งขันทางด้านประสิทธิภาพให้แก่องค์กรอีกด้วย
ด้านกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของเคาน์เตอร์ทัวร์ 4S พบว่า นำข้อเสนอแนะที่ได้จากลูกค้ามาปรับปรุงและแก้ ไข
เพื่อพัฒนาเคาน์เตอร์ทัวร์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.62 , S.D. = 0.63) ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการ พนักงาน เคาน์เตอร์
ทัวร์ ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต มีความคิดเห็นว่าการพัฒนาและนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวติชมมาปรับปรุง
แก้ไขจะสามารถทำให้เราพัฒนาข้อบกพร่องและสามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้มาก
ยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอูโก้ จูเนียร์[9] (2560) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทย
ตัดสินใจซื้อแพคเกจเดินทางไปอิตาลี พบว่า นอกจากแพคเกจทัวร์ที่มีคุณภาพและมีให้ลูกค้าได้เลือกอย่างหลากหลาย
การให้บริการของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญมากของบริษัททัวร์ โอเรียนทัวร์จึงพยายามคัดสรรพนักงานที่มีใจรักบริการ รวมทั้ง
คอยติดตามรับฟังข้อเสนอแนะ คำติชมของลูกค้านำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพอยู่เสมอ
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
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1) ข้อเสนอแนะทั่วไป คือ ควรมีการขยายขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อศึกษาประชากรในกลุ่มที่กว้างขึ้นและสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างได้รวมถึงผู้วิจัยควรมีการติดต่อ
ประสานงานกับสถานประกอบการก่อนที่จะลงพื้นที่ล่วงหน้า
2) ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการครั้งต่อไป คือ สามารถนำ 4MPCS MODEL ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ต่อไปในอนาคตและงานวิจัยในอนาคตอาจมุ่งศึกษาปัจจัยในด้านอื่น ๆ เช่น
การศึกษาเปรียบเทียบการตลาดในธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน
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B001
การสร้างและหาประสิทธิภาพคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
Creation and optimization of PG type H crimping pliers and wire cutters
เกียรติศักดิ์ วงษ์มณฑา1 ธีรวัฒน์ มากมุข1
Kiattisak Wongmonta 1 Teerawat Makmuk 1
สุเมธ สุธรี พาณิชย์2 กฤตนัน น้ำเจ็ด2 ณัฐพัฒน์ แสนสุข2
Sumeth Sutheerapanich2 Kritanan Namjed2 Nathaphat Sansuk2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ 2) เพื่อหาคุณภาพ
คีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ 3) เพื่อหาประสิทธิภาพของคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ 4) เพื่อ
หาความพึงพอใจของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้ ว ยด้ า นคุ ณ ภาพเป็ น ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญจำนวน 5 คน ด้ า น
ประสิทธิภาพเป็นจำนวนครั้งในการทดสอบ จำนวน 10 ครั้ง และด้านความพึงพอใจเป็นพนักงานการไฟฟ้า
จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพคีมบีบ PG แบบ H และ
คีมตัดสายไฟ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ 3) สอบถามความพึงพอใจ
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีต่อคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ สถิติที่ใช้ในหาข้อมูลได้แก่
ความถี่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อคุณภาพของคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.75 2) ประสิทธิภาพของคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ มีค่า 97.78 % ผ่าน
เกณฑ์ มาตรฐาน 80 % ที่กำหนดไว้ 3) กลุ่มพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความพึงพอใจต่อคีมบีบ PG แบบ
H และคีมตัดสายไฟ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.84
คำสำคัญ : คีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ
Abstract
The objectives of this research are 1) to invent PG type H crimping pliers and wire
cutters, 2) to determine PG type H crimping pliers and wire cutters, and 3) to determine the
efficiency of PG type H crimping pliers and cutting pliers. 4) to determine the satisfaction from
the Provincial Electricity Authority employees from Purposive Sampling, which consists of 5
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quality testing experts, the number of efficiencies is a number of times in the 10 tests and the
satisfaction from 10 electrical employees. The research tools are; 1) the PG crimping pliers
cutters quality questionnaire 2) the evaluating efficiency of PG crimping pliers type H and cable
cutting pliers questionnaire 3) the satisfaction questionnaire from PEA employees towards PG
crimping pliers Type H and wire cutters. The statistics used in the data were frequency,
percentage, mean score, and standard deviation.
The results showed that 1) experts’ opinion of the quality of PG type H crimping pliers
and wire cutters was the highest level, at an average of 4.75 2) The efficiency of the PG crimping
pliers type H and the wire cutters passed 97.78% from 80 % standard criteria. 3) The Provincial
Electricity Authority employees were satisfied with the PG crimping pliers type H and wire
cutters was the highest level, at an average of 4.84
Keywords : H-type PG crimping pliers and wire cutters are of quality, efficiency, satisfaction
1. บทนำ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการดำเนินการก่อสร้างเสริมสร้างระบบจำหน่ายเพื่อรองรับความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการขยายตัวของความต้องการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพมุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าในทุก
พื้นที่ ที่มีการใช้ไฟฟ้าหนาแน่น เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม บ้านที่อยู่อาศัย
ดำเนินการปรับปรุงเสริมสร้างประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้า โดยก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายเพิ่มเติม
ปัจจุบันมิเตอร์แรงต่ำและสายไฟฟ้าแรงต่ำที่พาดเสาไฟฟ้าลอยในอากาศเหนือพื้นดินเป็นระบบสายไฟฟ้าที่พบ
เห็นและใช้กันอยู่เป็นจำนวนมากในทุกครัวเรือน ในปัจจุบันจากปัญหาดังกล่าวมิเตอร์แรงต่ำของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และสายไฟฟ้าแรงต่ำที่พาดสายลอยในอากาศเหนือพื้นดินเป็นระบบไฟฟ้าที่พบเห็นและใช้กันอยู่เป็น
จำนวนมากทุกพื้นที่
ผู้จ ัดทำจึงมีแนวคิดในการสร้างและหาประสิทธิภาพคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ เพื่อมาใช้
ประโยชน์ให้เป็นเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเหมาะสมมาใช้ในการพัฒนางานติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า และซ่อมแซมระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีความสะดวกรวดเร็ว เป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรงใน
การทำงาน ประหยัดเวลาในการทำงาน และมีความปลอดภัยในและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

424

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อการสร้างคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
2.2 เพื่อหาคุณภาพคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 คีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับมาก
3.2 คีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ มีประสิทธิภาพในระดับสูงกว่าร้อยละ 80
3.3 ระดับความพึงพอใจของพนักงานช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีต่อคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
มีค่าไม่ต่ำกว่าระดับมาก
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4. วิธีดำเนินการวิจัย

PG

H
(1)

(2)

(3)

PG

PG

H

H

ภาพที่ 1 การสร้างคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
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เริ่มจากการศึกษาปัญหาการสร้างคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ ทำการออกแบบเครื่องมือที่ใช้
วิจัยประกอบด้วยแบบทดสอบหาคุณภาพแบบทดสอบประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้คณะที่
ปรึกษาตรวจสอบ แล้วจึงดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้วิจัย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพความตรงและกลุ่ม
ตัวอย่าง จนได้เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบคุณภาพ แบบทดสอบประสิทธิภาพ แบบสอบถามความ
พึงพอใจ และได้คีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการสร้างคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ

ภาพที่ 2 อุปกรณ์ประกอบการสร้างคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
วิธีการใช้งานของคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
1. เตรียมอุปกรณ์ที่ให้ในการบีบสายไฟ เช่น คอนเนคเตอร์ ชนิดบีบแบบ H
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2. ต้องรู้ขนาดของคอนเนคเตอร์ ชนิดบีบแบบ H เพื่อจะได้ใช้ให้ต่อช่องของคีมบีบ
3. เมื่อจะตัดสายไฟให้จับที่ด้ามสีดำ แล้วดันออกจากกันเพื่อให้คีมบีบ PG แบบ H และคีมตัด สายไฟ
เปิดปากของคีมแล้วตัดสายไฟให้ต่อช่องตัดสายไฟ
4. ขั้นตอนเชื่อมด้วย คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบ H ให้ทำการจับที่ด้ามสีดำแล้วดันออกจากกัน เพื่อให้
คีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟเปิดปากของคีมแล้วให้ใช้คีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟให้ต่อช่อง
กับขนาดของคอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบ H แล้ว ทำการดึงด้ามคีมเข้าหากันให้สุด
5. ข้อควรระวัง/คำเตือน ในการใช้งานควรใช้ความระมัดระวังในการใช้คีมบีบ PG แบบ H และคีมตัด
สายไฟ ห้ามจับด้ามที่เป็นสีส้มเด็ดขาดเพราะเป็นโลหะ
5.2 ผลการหาคุณภาพของคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพของคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
ผลการประเมิน
ข้อ
รายการประเมินคุณภาพ
แปลผล
S.D.
𝑥̅
มากที่สุด
4.55
0.21
1. ด้านการออกแบบ
4.70
0.27
2. ด้านการใช้งาน
มากที่สุด
5.00
0.00
มากที่สุด
3. ด้านความปลอดภัย
มากที่สุด
โดยภาพรวม
4.75
0.10
จากตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพของคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ ตามความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผลโดยภาพรวมมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาด้านการใช้งาน
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การออกแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.55
5.3 ผลการหาประสิทธิภาพคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ โดยทำการทดสอบการใช้งานด้วยคีม
บีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ จำนวน 10 ครั้ง ผลการหาประสิทธิภาพคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
มีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 97.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ ต้องได้มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5.4 ผลการหาระดับความพึงพอใจคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
ตารางที่ 2 แสดงผลระดับความพึงพอใจของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ใช้คีมบีบ PG แบบ H และคีมตัด
สายไฟ
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ข้อ

รายการประเมินคุณภาพ

1. ด้านการสร้างนวัตกรรม
2. ด้านการใช้งาน
3. ด้านผลที่ได้จากคีมบีบ PG แบบ H และ
คีมตัดสายไฟ
โดยภาพรวม

ผลการประเมิน
S.D.
𝑥̅
4.86
0.19
4.75
0.26
4.90
0.21

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.84

มากที่สุด

0.13

แปลผล

จากตารางที่ 2 ผลการหาความพึงพอใจของคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ ตามความเห็นของ
พนักงานการไฟฟ้า พบว่าผลโดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.84 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านผลที่ได้จากคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.90 รองลงมา ด้านการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.86 และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำที่สุดคือ ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
1) สรุปผลการหาคุณภาพ
พบว่าคุณภาพคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟของผู้เชี่ยวชาญต่อคีมบีบ PG แบบ H และคีม
ตัดสายไฟมีค่าเฉลี่ย 4.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 3. ความปลอดภัยในการใช้การทำงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
5.00 ตามด้วยด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการออกแบบ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
2) สรุปผลการหาประสิทธิภาพ
การแสดงผลการทดสอบการหาประสิทธิภาพของคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ มีดังต่อไปนี้
ในด้านการทดสอบของการหาประสิทธิภาพของคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟแบ่งเป็นการทดสอบ
จำนวน 10 ครั้ง 100 คะแนนในแต่ละครั้งก็จะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 97.5 คะแนน เกิด
ข้อผิดพลาดในการทดสอบสองครั้ง ดั้งนั้น ผลรวมคะแนนที่ได้ในการหาประสิทธิภาพของคีมบีบ PG แบบ H
และคีมตัดสายไฟคือ 97.5 คะแนน และคิดเป็นร้อยละ 97.56.2 ข้อเสนอแนะ
429

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

3) สรุปผลการหาความพึงพอใจ
พบว่าระดับความความพึงพอใจของพนักงานลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อคีมบีบ PG แบบ H
และคีมตัดสายไฟ มีค่าเฉลี่ย 4.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ 3. ด้านผลที่ได้จากคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ มีค่าเฉลี่ย 4.90
ตามด้วย ข้อ 1. ด้านการสร้างนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.86 และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 2. ด้านการใช้
งาน มีค่าเฉลี่ย 4.75
6.2 อภิปรายผล
1) ผลจากการสร้างคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ สามารถนำมาใช้งานได้จริงตรงกับความ
ต้องการและมีผลประโยชน์สำหรับนักศึกษา คือ ได้ความรู้และได้นวัตกรรมคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
เพื่อได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สำหรับครูคือ ได้ความรู้ได้นำนวัตกรรมไปแนะนำให้กับรุ่นน้องได้ ศึกษาแล ะ
แก้ไขพัฒนาต่อยอด และมีประโยชน์สำหรับพนักงานช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ที่ทำอาชีพเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
คือ ประโยชน์นำคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟมาใช้ในการเชื่อมกับสายไฟฟ้าได้ และสอดคล้องกับ
พิชณุพงษ์ กมลภพ ระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติผ่านสายไฟฟ้ากำลัง
2) ผลจากการหาคุณภาพคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ ที่สร้างขึ้นได้ทำการทดสอบหา
คุณภาพ ของคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ ผลรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
เป็นเช่นนี้เพราะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยในการหาคุณภาพในด้านความปลอดภัยในการทำงาน และด้านการใช้ง่าย
ต่อการใช้งานและสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นด้านออกแบบมีความแข็งแรงของโครงสร้างสอดคล้อ งกั บ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ในด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีความคงทนต่อการใช้งาน ในระยะเวลาที่
ยาวนาน และสอดคล้องกับ พิชณุพงษ์ กมลภพ ระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติผ่านสายไฟฟ้ากำลัง
3) ผลจากการหาประสิทธิภาพของคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ ที่สร้างขึ้นจากการที่ได้
ทดลอง ใช้งาน พบว่าการใช้งานมีขึ้นตอนไม่ยุ่งยากและในการทดสอบหาประสิทธิภาพ ได้ผลรวมคะแนนที่ได้ใน
การหาประสิทธิภาพของคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟคือ 97.5 คะแนน และคิดเป็นร้อยละ 97.5
ในด้านระยะเวลาในการใช้งาน ผลลัพธ์ที่ได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้อง
กับ พิชณุพงษ์ กมลภพ ระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติผ่านสายไฟฟ้ากำลัง
4) ผลจากการหาความพึงพอใจของพนักงานช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่อคีมบีบ PG แบบ H และ
คีมตัดสายไฟที่สร้างขึ้น จากการหาความพึงพอใจของคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟผลรวม อยู่ในเกณฑ์
มากที่สุด สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเช่นนี้เพราะพนักงานช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความพึงพอใจใน
ด้านผลที่ได้จากคีมบีบ PG มีความแน่นแข็งแรงประหยัดเวลาในการทำงาน และด้านการสร้างวัสดุที่ใช้สร้าง
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ความเหมาะสมของรูปร่างและความแข็งแรง นอกจากนั้นด้านการใช้งานมีความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ความพึงพอใจได้พบข้อแตกต่างในการใช้ต้นทุนในการสร้างที่สูงกว่าที่ทางกลุ่มได้
จัดทำเครื่องขึ้นมาเอง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นของที่ไม่ดี อาจเป็นอุปกรณ์ที่ดีแต่ราคาอาจจะสูงและจะทำให้คีมบีบ
PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ นั้นมีประสิทธิ์ภาพ ในการทำงานที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับ พิชณุพงษ์ กมลภพ
ระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติผ่านสายไฟฟ้ากำลัง
6.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
1) ด้านออกแบบ น้ำหนักและขนาดให้เล็กลงกว่านี้
2) ด้านการใช้งาน สะดวกต่อการใช้งานและง่ายต่อการพกพา
3) ด้านความปลอดภัย เพิ่มความปลอดภัยจากการใช้งาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ลดขนาดของคีมบีบ PG แบบ H และคีมตัดสายไฟ
2) เพิ่มการป้องกันกระแสไฟฟ้าขณะคีมบีบ PG แบบ H คีมตัดสายไฟ เมื่อคีมเปียกน้ำ
3) สามารถบีบขนาดของคอนเนคเตอร์ชนิดบีบ แบบ H ได้หลายขนาดมากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
[1] คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ แบบ H. [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ 10/10/2564].
จาก https://www.gunkul.com/storage/our-business/manufacturing
[2] พิชณุพงษ์ กมลภพ. (2554). ระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติผ่านสายไฟฟ้ากำลัง. [ออนไลน์].
สืบค้นเมื่อ 10/10/2564]. จาก https://dspace.lib.buu.ac.th/bitstream
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B002
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและ
ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
Create and find the efficiency of contaminant detection and
UV light sterilization tool in the bakery
ธนกฤต เซ่งย่อง1 ปรัชญา หนูเซ่ง1 อุเทน ระเหม1
Thanakrit Sengyong1 Prushaya Nooseng1 Uthen Ramem1
ณัฐพัฒน์ แสนสุข2 ธวัช เดชทับ2 นราพงษ์ อนุกูลพันธ์2
Nathaphat Sansuk2 Tawach Dattab2 Narapong Anukulphan2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างเครื่องตรวจจับวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้ว ยแสง UV
ในขนมเบเกอรี่ (2) หาคุณภาพของเครื่องตรวจจับวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ (3)
หาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อ ด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ (4) ศึกษาระดับความ
พึงพอใจของเครื่องตรวจจับวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเจาะจง
(Purposive sampling) ประกอบด้วยด้านคุณภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน ด้านประสิทธิภาพจำนวน
ครั้งในการทดลอง จำนวน 10 ครั้ง และด้านความพึงพอใจเป็นประชาชนที่เปิดร้านทำขนมเบเกอรี จำนวน 10
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แบบประเมินหาคุณภาพ (2) แบบทดสอบประสิทธิภาพ (3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของเครื่องตรวจจับวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า (1) ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยต่อคุณภาพของเครื่องตรวจจับวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วย
แสง UV ในขนมเบเกอรี่ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.45 (2) ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับวัตถุปนเปื้อนและ
ฆ่าเชื้อด้ว ยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ มีค่าร้อยละ 96.67 ผ่านเกณฑ์ม าตรฐานร้ อยละ 80 ที่กำหนด (3)
ประชากรมีความพึงพอใจเครื่องตรวจจับวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี อยู่ในระดับมาก
ที่ค่าเฉลี่ย 3.92
คำสำคัญ : เครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความพึง
พอใจ
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Abstract
The objectives of this research were (1 ) to create contaminant detection and UV light
sterilization tool in the bakery (2 ) to investigate the quality of contaminant detection and UV
light sterilization tool in the bakery (3 ) the efficiency of contaminant detection and UV light
sterilization tool in the bakery (4) to study the satisfaction level of contaminant detection and
UV light sterilization tool in the bakery. The sample by using a specific method (Purposive
sampling) consists of 1 0 professional experts. In terms of efficiency, the number in 1 0 times,
and in terms of satisfaction, there were 10 people who opened the bakery. The research tools
are (1 ) the quality assessment (2 ) the efficiency tests (3 ) the satisfaction questionnaire on
contaminant detection and UV light sterilization tool in the bakery. The statistics used in the
data analysis were frequency, percentage, mean score, and standard deviation.
The results showed that (1) the experts agreed on the quality of contaminant detection
and UV light sterilization tool in the bakery at a high level, in the mean of 4.45 (2) The efficiency
of contaminant detection and sterilization by UV light in bakery passed 9 6 . 6 7 % , from 8 0 %
standard criteria. (3 ) The population was satisfied with contaminant detection and UV light
sterilization tool in the bakery at the highest level in the mean of 3.92.
Keywords: Build and find efficiency contaminant detection and sterilization by Ultraviolet light
in bakery, quality, efficiency, satisfaction
1. บทนำ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดอย่าง
หนักและมีผู้ติดเชื้อทั่วโลก รวมถึงมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนไม่น้อย ปัจจุบันได้มีการป้องกันตามมาตรการต่างๆ
เกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันส่วนบุคคล เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล ใช้แอลกอฮอล์ในการล้างมือ ปรับวิถีชีวิตใหม่ (New normal) การเดินทางภายในพื้นที่ภายใน
สถานที่ต่างๆ เดินทางข้ามจังหวัดและเดินทางข้ามประเทศล้วนมีมาตรการเข้ามาควบคุมทั้งสิ้น จึงส่งผลกระทบ
ระบบเศรษฐกิจทั้งภายในท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ รวมถึงมาตรการในการควบคุมพื้นที่สาธารณะ บริษัท ห้าง
ร้านต่างๆ รวมถึงสถานศึกษา และร้านอาหารต่างๆ มีบริการส่งถึงที่ แต่สำหรับการผลิตอาหารและขนมเบเกอรี
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สำหรับร้านทำขนมเบเกอรี ยังไม่มีเครื่องฆ่าเชื้อและตรวจวัตถุปนเปื้อนในขนมเบเกอรี ซึ่งในกระบวนการผลิต
และกระบวนการบรรจุสินค้าอาจมีการปนเปื้อนเชื้อจากผู้ประกอบการร้านทำขนมได้
จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการสร้างเครื่องตรวจจับวัต ถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง
UV ในขนมเบเกอรี เพื่อใช้ในการตรวจจับวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี สำหรับ
ผู้ประกอบการร้านทำขนมเบเกอรีและเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างเครื่องตรวจจับวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
2.2 เพื่อหาคุณภาพเครื่องตรวจจับวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจเครื่องตรวจจับวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 เครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับมาก
3.2 เครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าร้อยละ 80
3.3 ระดับความพึงพอใจต่อเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ มีค่าไม่ต่ำกว่า
ระดับมาก
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
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UV
(1)
(2)

(3)

UV

UV

ภาพที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ด้านคุณภาพ
1) ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่เปิดร้านทำขนมเบเกอรี่
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่เปิดร้านทำขนมเบเกอรี จำนวน 10 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)
4.2.2 ด้านประสิทธิภาพ
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1) ประชากร ได้แก่ จำนวนครั้งในการทดสอบ
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จำนวนครั้งในการทดสอบ จำนวน 10 ครั้ง
4.2.3 ด้านความพึงพอใจ
1) ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่เปิดร้านทำขนมเบเกอรี
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่เปิดร้านทำขนมเบเกอรี จำนวน 10 ราย ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)
4.3 เครื่องมือวิจัย
4.3.1 แบบประเมินคุณภาพเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรีj
4.3.2 แบบบันทึกผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ใน
ขนมเบเกอรี่
4.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
4.4 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
4.4.1 การหาคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้างแบบประเมินคุณภาพเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่า
เชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และด้าน
ความปลอดภัย จากผู้เชี่ยวชาญ
4.4.2 การหาประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้างแบบทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุ
ปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ โดยมีการทดสอบการใช้ โดยผู้วิจัยและบันทึกผลลงในแบบ
ประเมินที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้นจากการทดสอบแต่ละครั้ง จำนวน 10 ครั้ง โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
4.4.3 การหาความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ให้ผู้เปิดร้านทำขนมเบเกอรีใช้เครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อ
ด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี จำนวน 10 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) [3] บันทึกผล
ลงในแบบประเมินที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลต่อไป
4.5 รายละเอียดในการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
4.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการหาคุณภาพการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อ
ด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ วิเคราะห์โดย หาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) [3] นำเสนอเป็น
ตารางประกอบความความเรียงข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพจัดทำโดยการสังเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
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4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์นำคะแนนที่ได้ไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยและกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประสิทธิภาพการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่า
เชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 นำเสนอเป็นตาราง
ประกอบความเรียง
4.5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการหาความพึงพอใจการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและ
ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ วิเคราะห์โดยหาค่า 𝑥̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นำเสนอเป็น
ตารางประกอบความความเรียงข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจจัดทำโดยการสังเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์นำคะแนนที่ได้ไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยและกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย
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ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด
5. ผลการวิจัย
5.1 ส่วนประกอบเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
1

10
11
3

2

4

6

5

12

7
8

13

9

ภาพที่ 2 เครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
เครื่องตรวจวัตถุป นเปื้อนและฆ่าเชื้อด้ว ยแสง UV ในขนมเบเกอรี ประกอบด้ว ย 1. หลอด UV 2.
สายพาน 3. มอเตอร์ DC 24 V 4. ตัวตรวจจับโลหะ 5. รีเลย์ 24 V กับ 12 V 6. สวิตชิ่ง 24 V 10A 7. สวิตช์
ปุ่มกด 1 ตัว 8. ฉากสแตนเลส 9. สาย HO5V-K 10. ปลั๊ก Schuko รุ่น CE-502 11. ชุดควบคุมตัวตรวจจับ
โลหะ 1 ชุด 12. ล้อเลื่อนพลาสติก 13. น็อต ทำหน้าที่ขันยึดประกอบชิ้นงาน
5.2 ผลการหาคุณภาพของเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
รายการประเมินคุณภาพ
1. ด้านการออกแบบโครงสร้าง
2. ด้านการใช้งาน
3. ด้านคุณค่า
4. ด้านความปลอดภัย
ค่าเฉลี่ย

𝑥̅
4.36
4.43
4.63
4.36
4.45

S.D.
0.31
0.27
0.33
0.33
0.22

ระดับคุณภาพ
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพของเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนม
เบเกอรี่ ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผลโดยรวมมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4. 45 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านคุณค่า อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 รองลงมา
ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.43 ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 และด้าน
การออกแบบโครงสร้าง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36
5.3 ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ แบ่งเป็น
การทดสอบจำนวน 10 ครั้ง 100 คะแนนในแต่ละครั้งก็จะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน มีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อย
ละ 96.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ ต้องได้มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5.4 ผลการหาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
รายการประเมินความพึงพอใจ
1. ด้านการออกแบบ
2. ด้านการสร้าง
3. ด้านการใช้งาน
4. ด้านความปลอดภัย
ค่าเฉลี่ย

𝑥̅
3.83
4.03
3.80
4.03
3.92

S.D.
0.57
0.89
0.70
0.50
0.66

ระดับคุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้เครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV
ในขนมเบเกอรี่ พบว่าผลโดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการสร้างเครื่องตรวจวัตถุป นเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
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อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.03 และด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านการออกแบบ อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 และค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80
6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
1) ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
สามารถนำมาใช้ตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ได้จริง ตรงตามความต้องการของผู้ที่
เปิดร้านทำขนมเบเกอรี่และมีผลประโยชน์สำหรับนักศึกษาคือ ได้เรียนรู้ในทางทฤษฎีและปฏิบัติได้เต็มรูปแบบ
ง่ายต่อการศึกษา มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับคณะอาจารย์ คือ ได้นำ
เครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ ไปเผยแพร่ให้นักศึกษาภายในสถานศึกษาได้
เรียนรู้และเข้าใจในระบบของเครื่อง นำไปใช้เป็นสื่อประกอบในการเรียนการสอน สะดวก และมีประสิทธิภาพ
ต่อผู้เรียน ประโยชน์สำหรับผู้จัดทำให้ได้ความรู้ในการจัดสร้างเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV
ในขนมเบเกอรี่
2) ผลจากการหาคุณภาพเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ ที่สร้างขึ้น
ได้ทำการทดสอบหาคุณภาพของเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ ผลรวม
ทั้งหมดทำให้ได้ค่าเฉลี่ย 4.45 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาก เป็นเช่นนี้เพราะในการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญใน
การหาคุณภาพในด้านคุณค่าผลเฉลี่ยที่ได้ 4.63 แปลผล มากที่สุด ซึ่งเป็นที่พอใจอย่างสูงในการสร้างเครื่องตรวจ
วัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ นี้ขึ้นมาสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3) ผลจากการหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่ที่
สร้างขึ้นจากการที่ได้ทดสอบใช้ พบว่าการทดสอบ มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและในการทดสอบหาประสิทธิภาพได้ผล
รวมคะแนนที่ได้ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่มี
ประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 96.67 ซึ้งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ ต้องได้มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ในด้านประสิทธิภาพและความเหมาะสมเป็นที่พอใจอย่างสูงในการสร้างเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อ
ด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่นี้ขึ้นมาสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
4) ผลจากการหาความพึงพอใจของเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
ที่สร้างขึ้นจากการหาความพึงพอใจของเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบเกอรี่
ผลรวมทั ้ ง หมดได้ ค ่ า เฉลี ่ ย 3.92 ซึ ่ ง อยู ่ ใ นเกณฑ์ มาก เป็ น เช่ น นี ้ เ พราะในการตอบแบบสอบถามของ
ผู้ประกอบการทำขนมเบเกอรีในการหาความพึงพอใจในด้านการสร้างและด้านความปลอดภัย ค่าเฉลี่ยที่ได้
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4.03 อยู่ในระดับ มาก ซึ่งเป็นที่พอใจในการสร้างเครื่องตรวจวัตถุปนเปื้อนและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ในขนมเบ
เกอรี นี้ขึ้นมาสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
6.2 ข้อเสนอแนะ
1) ด้านโครงสร้าง วัสดุที่ใช้สร้างปรับให้มีขนาดใหญ่กว่านี้
2) ด้านความปลอดภัย เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันให้มากกว่าเดิม
7. เอกสารการอ้างอิง
[1] ย่งลิบง้วน อีเลคทริค จำกัด. (2564). [ออนไลน์]. หลอดไฟยูวี. [สืบค้นเมื่อ 14/10/2564].
จาก https://www.ylne.co.th
[2] Conveyornli. (2564). [ออนไลน์]. สายพานลำเลียง. [สืบค้นเมื่อ 14/10/2564].
จาก https://www.google.com/aclk
[3] ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2543). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:
พิมพ์สุรีวิยสาสน์.
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B003
สร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
Create and find the efficiency wind turbine generator
from condensing unit air conditioner
ศุภวิชญ์ ชูชื่น1 เศรษฐพงศ์ นาคสุวรรณ1
Suphawict Choochuen1 Settapong Naksuwan1

ธวัช เดชทับ2 สุเมธ สุธีรพาณิชย์2 นราพงษ์ อนุกูลพันธ์2
Tawach Dattab2 Sumat Suteerapanich2 Narapong Anukulphan2

บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ (1) สร้ า งเครื ่ อ งผลิ ต ไฟฟ้ า กั ง หั น ลมจากพั ด ลมคอยล์ ร ้ อ น
เครื่องปรับอากาศ (2) หาคุณภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ (3) หา
ประสิทธิภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ (4) ศึกษาระดับความพึง
พอใจของผู้ที่ใช้งานเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
กลุ่มประชากรตัวอย่างด้านการหาคุณภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้า จำนวน 10 คน ด้านการหา
ประสิทธิภาพ เป็นจำนวนครั้งในการทดลอง จำนวน 10 ครั้ง ด้านการหาความพึงพอใจ เป็นพนักงานด้านไฟฟ้า
จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ (1) แบบประเมินหาคุณภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัด
ลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ (2) แบบทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์
ร้อนเครื่องปรับอากาศ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้ อน
เครื่องปรับอากาศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า (1) คุณภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
อยู่ในระดับ มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.92 (2) ประสิทธิภาพเครื่องผลิตไฟฟ้ ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้ อน
เครื่องปรับอากาศ มีค่าร้อยละ 96.5 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้ (3) ประชากรมีความพึงพอใจ
เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.75
คำสำคัญ : เครื่องผลิตไฟฟ้า กังหันลม เครื่องปรับอากาศ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ
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Abstract
conditioner quality (3) to find the efficiency of the wind turbine generator from
condensing unit air conditioner (4) to study the satisfaction level of wind turbine generator from
condensing unit air conditioner. The sample population in quality is 10 Electrical engineers, the
number of efficiencies is a number of times in the 10 tests, and the satisfaction from 20
electrical employees. The research instruments are (1) the wind turbine generator from
condensing unit air conditioner quality assessment. (2) the wind turbine generator from
condensing unit air conditioner efficiency test. (3) the satisfaction questionnaire to wind turbine
generator from condensing unit air conditioner. The statistics used in the data analysis were
percentage, mean score, and standard deviation.
The results of the research showed that (1) the wind turbine generator from condensing
unit air conditioner quality was at a high level in an average of 4.92. (2) The efficiency of the
wind turbine generator from condensing unit air conditioner passed 96.5%, from 80% standard
criteria. (3) The population was satisfied with the wind turbine generator from condensing unit
air conditioner was at the highest level in the mean of 4.75.
Key words: generator, wind turbine, air-conditioning, quality, efficiency, satisfaction
1. บทนำ
เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการใช้ไฟฟ้าในชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน เพราะไฟฟ้าเป็นปัจจัยสําคัญต่อความเป็นอยู่ แต่
เนื่องจากสภาวะโลกร้อนทําให้อุณหภูมิของประเทศไทยสูงขึ้น ทําให้ประชากรต้องใช้เครื่องทําความเย็นมากขึ้น
บ้านที่พักอาศัยหรือโรงงาน สถานประกอบการต่างๆ ภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้ามากขึ้นทําให้เล็งเห็นการใช้
ประโยชน์จากพลังงานลมจากเครื่องระบายความร้อนของเครื่องทําความเย็นมาทําการสร้างกังหันลมขึ้น เพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและนําไปใช้ประโยชน์
ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของ บรรยากาศ
และแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกําลังลม ในปัจจุบันมนุษย์ได้ให้
ความสําคัญกับพลังงานลมที่มาใช้ประโยชน์มากขึ้น พลังงานลมเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สภาพแวดล้อม และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ไม่รู้จักหมดสิ้น แต่มีพลังงานลมที่ระบายมาจากเครื่องระบาย
ความร้อนของเครื่องทําความเย็น ที่มนุษย์ไม่สนใจที่จะนํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พลังงานลมที่เกิดจาก
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เครื่องระบายความร้อนของเครื่องทําความเย็นสามารถนํามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เมื่อเครื่องทําความเย็นทํางาน
อยู่โดยใช้กังหันลม
กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่นําเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงและยังมีประสิทธิภาพต่ำเมื่อนํามาใช้ใ นประเทศ
ไทย เพราะลมในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่ในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะมีความเร็วลมเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ
ไทย ลมที่เกิดจากพัดลมระบายความร้อนนั้นมีความเร็วเฉลี่ย 14.5 mph หรือ 6.48 m/s [1] ด้วยเหตุผลนี้จึง
คิดประดิษฐ์กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่ให้แรงดันไฟฟ้า 12-48 โวลต์ เพื่อให้สอดคล้องกับความเร็วลมของ
เครื่องระบายความร้อน
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
2.2 เพื่อหาคุณภาพเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 คุณภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศอยู่ในระดับมากขึ้นไป
3.2 ประสิทธิภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ สูงกว่าร้อยละ 80
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
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(1)
(2)

(3)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ด้านคุณภาพ
1) ประชากร ได้แก่ พนักงานช่างไฟฟ้าของสถานประกอบการ
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2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานช่างไฟฟ้าของสถานประกอบการ จำนวน 10 คน ได้มาโดยวิธีการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)
4.2.2 ด้านประสิทธิภาพ
1) ประชากร ได้แก่ จำนวนครั้งในการทดสอบ
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จำนวนครั้งในการทดสอบ จำนวน 10 ครั้ง
4.2.3 ด้านความพึงพอใจ
1) ประชากร ได้แก่ พนักงานช่างไฟฟ้าของสถานประกอบการ
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานช่างไฟฟ้าของสถานประกอบการจำนวน 10 คน ได้มาโดยวิธีการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)
4.3 เครื่องมือวิจัย
1) แบบประเมินคุณภาพเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
2) แบบบั น ทึ ก ผลการทดสอบหาประสิ ท ธิ ภ าพเครื ่ อ งผลิ ต ไฟฟ้ า กั ง หั น ลมจากพั ด ลมคอยล์ ร ้ อ น
เครื่องปรับอากาศ
3) แบบประเมินความพึงพอใจของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
4.4 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
1) การหาคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้างแบบประเมินคุณภาพเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลม
คอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ แบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน ด้านคุณค่า และ
ด้านความปลอดภัย จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน
2) การหาประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้างแบบทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลม
จากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศโดยมีการทดสอบการใช้ โดยผู้วิจัยและบันทึกผลลงในแบบประเมินที่
ผู้วิจัยจัดทำขึ้นจากการทดสอบแต่ละครั้ง จำนวน 10 ครั้ง โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3) การหาความพึงพอใจ วิจัยได้ให้พนักงานช่างและลูกจ้างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
มาทดสอบหาความพึงพอใจของการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อน
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) [4] บันทึกผลลงในแบบ
ประเมินที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลต่อไป
4.5 รายละเอียดในการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
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1) ข้อมูลเกี่ยวกับการหาคุณภาพการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์
ร้อนเครื่องปรับอากาศ วิเคราะห์โดย หาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นำเสนอเป็นตาราง
ประกอบความความเรียงข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพจัดทำโดยการสังเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์นำคะแนนที่ได้ไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยและกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึงมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึงมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึงมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึงมีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึงมีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2) ข้อมูลเกี่ยวกับการประสิทธิภาพการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลม
คอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 นำเสนอเป็นตาราง
ประกอบความเรียง
3) ข้อมูลเกี่ยวกับการหาความพึงพอใจการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลม
คอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ วิเคราะห์โดยหาค่า 𝑥̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นำเสนอเป็นตาราง
ประกอบความความเรียงข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจจัดทำโดยการสังเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) [4]
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์นำคะแนนที่ได้ไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยและกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึงมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึงมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
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ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึงมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึงมีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึงมีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด
5. ผลการวิจัย
5.1 เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วย
1) วงจรชาร์จแบตเตอรี่ (Battery charge circuit) ใช้ในการใส่พลังงานลงในเซลส์สำรอง หรือแบตเตอรี่
2) ชาร์จเจอร์ (Charger) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติที่ใช้ควบคุมการชาร์จไฟฟ้าให้กับ
แบตเตอรี่
3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Generator) เป็นอุปกรณ์แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า
กระแสตรง
4) อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังหรือวงจรไฟฟ้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ [3]
5) แบตเตอรี่ (Battery) อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บพลังงานเพื่อใช้แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์
ที่สามารถแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง

วงจรชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จเจอร์
ใบพัดลม

มอเตอร์กำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

อินเวอร์เตอร์

แบตเตอรี่

ภาพที่ 2 เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
5.2 ผลการหาคุณภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
รายการประเมินคุณภาพ
1. ด้านการออกแบบโครงสร้าง
2. ด้านการใช้งาน
3. ด้านคุณค่า
4. ด้านความปลอดภัย
ค่าเฉลี่ย

𝑥̅
4.74
5.00
4.94
5.00
4.92

S.D.
0.14
0.00
0.17
0.00
0.06

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นผลการหาคุณภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ ร้ อน
เครื่องปรับอากาศ ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผลโดยรวมมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านการใช้งาน และด้านความปลอดภัย
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมา ด้านคุณค่า อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.94 และด้านความ
การออกแบบโครงสร้าง อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.74
5.3 ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ แบ่งเป็น
การทดสอบจำนวน 10 ครั้ง 100 คะแนนในแต่ละครั้งก็จะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน มีประสิทธิภาพเฉลี่ย ร้อย
ละ 96.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ ต้องได้มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5.4 ผลการหาระดั บ ความพึ ง พอใจของของผู ้ ใ ช้ เ ครื ่ อ งผลิ ต ไฟฟ้ า กั ง หั น ลมจากพั ด ลมคอยล์ ร ้ อ น
เครื่องปรับอากาศ
ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
รายการประเมินความพึงพอใจ
1. ด้านการออกแบบ
2. ด้านการใช้งาน
3. ด้านผลที่ได้
4. ด้านความปลอดภัย
5. ด้านการสร้าง
ค่าเฉลี่ย

𝑥̅
4.69
4.71
4.67
4.89
4.77
4.75

S.D.
0.07
0.33
0.62
0.46
0.25
0.36

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นผลการประเมินความพึงพอใจเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อน
เครื่องปรับอากาศ พบว่าผลโดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.89 รองลงมาด้าน
การสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.77
ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.71 ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69
และด้านผลที่ได้จากเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.67
6. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
1) ผลจากการพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ สามารถนำมาใช้
งานได้จริงตรงกับความต้องการและมีผลประโยชน์สำหรับนักศึกษาทำให้ได้เรียนรู้ในทางทฤษฎีและปฏิบัติได้เต็ม
รูปแบบ ง่ายต่อการศึกษา มีความรู้เพิ่มมากขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าในลักษณะรูปแบบของงานจริง เพื่อได้
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับคณะอาจารย์ คือ ได้นำงานวิจัยไปเผยแพร่ให้นักศึกษาภายในสถานศึกษา
ได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบพลังงานลม สามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบในการเรียนการสอนได้ครบถ้วน
สะดวก และมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน ประโยชน์สำหรับผู้จัดสร้าง ทำให้ได้ความรู้และได้จัดสร้างเครื่องผลิต
ไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ และสอดคล้องกับ ณัฐพงษ์ ประพฤติ เครื่องผลิตไฟฟ้า
กังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
2) ผลจากการหาคุณภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ ที่สร้าง
ขึ้นได้ทำการทดสอบหาคุณภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ ผลรวม
ทั้งหมดทำให้ได้ค่าเฉลี่ย 4.92 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเช่นนี้เพราะในการ
ตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญในการหาคุณภาพในด้านคุณค่ า ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.94 แปลผล มากที่สุด ซึ่งเป็น
ที่พอใจอย่างสูงในการสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศนี้ขึ้นมา สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ ณัฐพงษ์ ประพฤติ เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อน
เครื่องปรับอากาศ
3) ผลจากการหาประสิทธิภาพ จากการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง โดยภาพรวมพบว่ามีประสิทธิภาพเฉลี่ย
ร้อยละ 96.5 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อน
เครื่องปรับอากาศ มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือต้องได้ มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สอดคล้องกับ ณัฐพงษ์ ประพฤติ เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
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4) ผลจากการหาความพึงพอใจของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
ที่สร้างขึ้นจากการหาความพึงพอใจของเครื่องผลิตไฟฟ้ ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
ผลรวมทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ย 4.75 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเช่นนี้เพราะในการ
ตอบแบบสอบถามของพนักงานในการหาความพึงพอใจในด้านผลที่ได้จากงานวิจัย ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.89 แปลผล
มากที่สุด ซึ่งเป็นที่พอใจอย่างสูงในการสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ ณัฐพงษ์ ประพฤติ เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมจากพัดลม
คอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ
6.2 ข้อเสนอแนะ
1) ปรับสมดุลองศาของใบพัดและจุดต่อระหว่างดุมใบพัดกับแกนมอเตอร์อินเวอร์เตอร์เพื่อลดการสั่นของ
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์
2) ควรเพิ่มจุดยึดและอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน
3) ควรเปลี่ยนวัสดุจากโลหะที่มีน้ำหนักมากเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมหรือวัสดุที่มีน้ำหนักเบากว่า
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์
Development and find the efficiency of the solar flashing warning
light tool
นัทธพงศ์ พฤกษสุวรรณ1 สุทัศ ชัยจักร1
Nuttapong Pruksuwan1 Sutus Chaijak1

กฤตนัน น้ำเจ็ด2 สุเมธ สุธีรพาณิชย์2 และณรงค์ ฤทธิเดช2
Kritanan Namjed2 Sumat Sutheerapanich2 and Narong Rittidej2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงาน
แสงอาทิตย์ 2) หาคุณภาพเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ 3) หาประสิทธิภาพเครื่องมือไฟ
กระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ 4) ศึกษาระดับความพึงพอใจเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงาน
แสงอาทิตย์ กลุ่มตัวอย่างด้านการหาคุณภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการไฟฟ้า จำนวน 10 คน ด้านการหาความพึง
พอใจ เป็นพนักงานลูกจ้างการไฟฟ้า จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบประเมินหาคุณภาพ
เครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ 2) แบบประเมินหาประสิทธิภาพเครื่ องมือไฟกระพริบแจ้ง
เตือนพลังงานแสงอาทิตย์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ เครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลั งงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 4.29 2) ประสิทธิภาพเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ มีค่าร้อยละ 93 ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้ 3) ความพึงพอใจเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.41
คำสำคัญ : เครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือน, พลังงานแสงอาทิตย์
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop and find the efficiency of the solar
warning flashing light tool; 2) to determine the quality of the solar warning flashing light tool;
3) to determine the efficiency of the solar warning flashing light tool; 4) to study the satisfaction
of the solar flashing warning light tool. The sample population; in research quality from 10
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electrical experts and the satisfaction survey from 15 the electricity authority employees. The
research instruments were 1) the solar flashing warning light tool quality assessment 2) the
solar flashing warning light tool efficiency assessment, and 3) the satisfaction questionnaire of
the solar flashing warning light tool. The statistics used in the data analysis were frequency,
percentage, mean score, and standard deviation.
The results of the research showed that 1) the solar flashing warning light tool quality
at a high level at an average of 4.29. 2) the efficiency of the solar flashing warning light tool
passed 93percent from 80 percent standard criteria 3) the satisfaction from the solar flashing
warning light tool was at a high level, with a mean of 4.41.
1. บทนำ
ปัจจุบันปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของพนักงานลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้อง
ปฏิบัติงานบนท้องถนนที่มีการจราจรคับคั่งและต้องใช้ป้ายเตือนและสัญญาณไฟตลอดเวลา แจ้งเตือนผู้สัญจร
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในขณะปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง อาจทำให้แบตเตอรี่ที่
ใช้กับไฟแจ้งเตือนนั้นอาจจะหมดในขณะปฏิบัติงานยังไม่แล้วเสร็จและอาจจะเกิดอันตรายได้ต่อผู้สัญจรได้เมื่อไม่
เห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือน
ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดจัดสร้างเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการสร้างเครื่องมือไฟ
กระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ เพื่ออำนวยความสะดวกและ
แจ้งเตือนในการปฏิบัติงาน ให้สัญญาณผู้สัญจรได้รับทราบบริเวณที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย สามารถ
มองเห็นจากระยะไกลได้ชัดเจน พกพาสะดวก ช่วยสำรองแบตเตอรี่ในการแจ้งเตือนไฟได้นานมากขึ้น และเป็น
อุปกรณ์ในการช่วยการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที่ 1 การติดตั้งเซลส์แสงอาทิตย์
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ความหมายของ Solar Cell หรือ PV Solar Cell หรือ PV มีช ื่อเรียกกันไปหลายอย่าง เช่น เซลล์
แสงอาทิตย์ เซลล์สุริยะ หรือเซลล์ photovoltaic ซึ่งต่างก็มีที่มาจากคำว่า Photovoltaic โดยแยกออกเป็น
photo หมายถึง แสง และ volt หมายถึง แรงดันไฟฟ้า เมื่อรวมคำแล้วหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการ
ตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยน พลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ในปี ค.ศ.
1954 จึงมีการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ และได้ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศ เมื่อ
ปี ค.ศ. 1959 ดังนั้น สรุปได้ว่า เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon),
แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์
(Cadmium Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) ซึ่งเมื่อได้รับ
แสงอาทิตย์โดยตรงก็จ ะเปลี่ยนเป็น พาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เ กิด
แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า
กระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์แบ่ง
ตามวัสดุที่ใช้เป็น 3 ชนิดหลักๆ คือ
1. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากซิลิคอน ชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline Silicon Solar Cell) หรือที่
รู้จักกันในชื่อ Monocrystalline Silicon Solar Cell และชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Silicon Solar Cell)
ลักษณะเป็นแผ่นซิลิคอนแข็งและบางมาก
2. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) ลักษณะเป็นฟิล์ม
บางเพียง 0.5 ไมครอน (0.0005 มม.) น้ำหนักเบามาก และประสิทธิภาพเพียง 5-10 %
3. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำอื่น ๆ เช่น แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์, แคดเมียม เทลเลอไรด์ และ
คอปเปอร์อินเดียมไดเซเลไนด์ เป็นต้น มีทั้งชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline) และผลึกรวม
(Polycrystalline) เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากแกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ จะให้ประสิทธิภาพสูงถึง 20-25 %
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 พัฒนาเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์
2.2 หาคุณภาพเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์
2.3 หาประสิทธิภาพเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 คุณภาพเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต่ำกว่าระดับมาก
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3.2 ประสิทธิภาพเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ สูงกว่าร้อยละ 80
3.3 ระดั บ ความพึงพอใจต่อเครื่ องมือ ไฟกระพริบแจ้ งเตื อนพลัง งานแสงอาทิต ย์ ไม่ต่ำกว่าระดับมาก
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4. วิธีดำเนินการวิจัย

(1)
(2)

(3)

ภาพที่ 2 แสดงวิธีการพัฒนาเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์
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เริ่มจากการศึกษาปัญหาการพัฒ นาและหาประสิทธิภ าพเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตื อนพลัง งาน
แสงอาทิตย์ ทำการออกแบบเครื่องมือที่ใช้วิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบหาคุณภาพ แบบทดสอบประสิทธิภาพ
และแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้คณะที่ปรึกษาตรวจสอบ แล้ว จึงดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ว ิจัย
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพความตรงและกลุ่มตัวอย่าง จนได้เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบ
คุณภาพ แบบทดสอบประสิทธิภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
5. ผลการวิจัย
5.1. ผลการพัฒนาเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที่ 3 ส่วนประกอบเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์
5.2 ผลการหาคุณภาพเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์
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ตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์
ระดับคุณภาพ
แปลผล
ลำดับ
S.D.
1. ด้านการออกแบบ
4.36
.36
มาก
1
2. ด้านการใช้งาน
4.35
.57
มาก
2
3. ด้านการบำรุงรักษา
4.15
.57
มาก
4
4. ด้านความปลอดภัย
4.30
.82
มาก
3
รวม
4.29
.32
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่าในภาพรวมระดับคุณภาพตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อเครื่องมือไฟกระพริบ
แจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตาม
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.36
รองลงมา ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.35 ตามด้วย ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก
ที่ค่าเฉลี่ย 4.30 และด้านการบำรุงรักษา อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.15
5.3 ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทำการทดสอบการใช้
เครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ครั้ง ผลการหาประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 93
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ ต้องได้มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5.4 ผลการหาความพึงพอใจเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาความพึงพอใจเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์
ข้อ

รายการแบบประเมินคุณภาพ

ข้อ

รายการแบบประเมินความพึงพอใจ

1.
2.
3.
4.

ด้านการออกแบบ
ด้านการใช้งาน
ด้านผลที่ได้จากเครื่อง
ด้านการบำรุงรักษา
รวม

ระดับพึงพอใจ
S.D.
4.44
.30
4.25
.48
4.35
.70
4.60
.51
4.41
.29

แปลผล

ลำดับ

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

2
4
3
1

จากตารางที่ 2 พบว่าในภาพรวมความพึงพอใจของพนักงานลูกจ้างด้านไฟฟ้า ต่อเครื่องมือไฟกระพริบ
แจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตาม
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ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการบำรุงรักษา อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย
4.60 รองลงมา ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.44 ตามด้วย ด้านผลที่ได้จากเครื่อง อยู่ในระดับ
มาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.35 และด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.25
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
1) สรุปผลการหาคุณภาพ
พบว่าในภาพรวมระดับคุณภาพตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือน
พลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.36 รองลงมา ด้าน
การใช้งาน อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.35 ตามด้วย ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.30 และ
ด้านการบำรุงรักษา อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.15
2) สรุปผลการหาประสิทธิภาพ
การแสดงผลการหาประสิทธิภ าพการสร้ างเครื่ องมื อ ไฟกระพริบแจ้ง เตื อนพลั งงานแสงอาทิ ต ย์
มีดังต่อไปนี้ ในด้านทดสอบของการหาประสิทธิภาพของการสร้างเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง 100 คะแนน ในแต่ละครั้งจะมีคะแนนเต็ม 10 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 93
คะแนน เกิดข้อผิดพลาดในทดสอบจำนวน 4 ครั้ง ดังนั้น ผลรวมคะแนนที่ได้ในการหาประสิทธิภาพของการ
สร้างเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ คือ 93 คะแนน และคิดเป็นร้อยละ 93
3) สรุปผลการหาความพึงพอใจ
ในภาพรวมความพึงพอใจเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ ของพนักงานลูกจ้างด้าน
ไฟฟ้า ต่อเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.41 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสูงที่สุดคือ ด้านการบำรุงรักษา อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมา ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.44 ตามด้วย ด้านผล
ที่ได้จากเครื่อง อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.35 และด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.25
6.2 อภิปรายผล
1) ผลจากการพัฒนาเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถนำมาใช้งานได้จริงตรง
กับความต้องการและมีประโยชน์สำหรับนักเรียน คือ ได้ศึกษากระบวนการและกลไกการทำงานเครื่องมือไฟ
กระพริบแจ้งเตือนปฏิบัติงานพลังงานแสงอาทิตย์ ประโยชน์สำหรับครู คือ เพื่อวัดทัก ษะ ความสามารถ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ ประโยชน์สำหรับผู้ใช้ คือ ได้เครื่องมือที่มี
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การสร้างช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยกลไกการทำงานของพลังงานแสงอาทิตย์ ในเรื่องความปลอดภัย และ
การประหยัดค่าใช้จ่าย ประโยชน์สำหรับการอาชี วศึกษา คือ ได้สนับสนุนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
นำมาใช้งานได้จริง เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม และสามารถต่อยอดอาชีพให้กับผู้เรียนได้ในอนาคต สอดคล้องกับ
อำนวย เรืองวารี ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 2558. [2]
2) ผลจากการหาคุณภาพเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สร้างขึ้นได้ทำการทดสอบ
หาคุณภาพของเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ ผลรวมทั้งหมดทำให้ได้ค่าเฉลี่ย 4.29 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์มาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเช่นนี้เพราะในการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญในการหา
คุณภาพในด้านการออกแบบ ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.36 แปลผล มาก ซึ่งเป็นที่พอใจอย่างสูงในการสร้างเครื่องมือไฟ
กระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ นี้ขึ้นมาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ อำนวย เรือง
วารี ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 2558. [2]
3) ผลจากการหาประสิทธิภาพ จากการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง โดยภาพรวมพบว่ามีประสิทธิภาพเฉลี่ย
ร้อยละ 93 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือต้องได้มาตรฐานตั้งแต่ 80% ขึ้นไป และผลความผิดพลาด คือ
ความสว่างของไฟกระพริบแจ้งเตือน หลอดไม่สว่างเท่าที่ควร สอดคล้องกับ อำนวย เรืองวารี ระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 2558. [2]
4) ผลจากการหาความพึงพอใจเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สร้างขึ้นจากการหา
ความพึงพอใจของเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ ผลรวมทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ย 4.41 ซึ่ งอยู่ใน
เกณฑ์มาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเช่นนี้เพราะในการตอบแบบสอบถามของพนักงานลูกจ้างการ
ไฟฟ้าในการหาความพึงพอใจในด้านการบำรุงรักษา ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.60 แปลผล มากที่สุด ซึ่งเป็นที่พอใจอย่าง
สูงในการสร้างเครื่องมือไฟกระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ นี้ขึ้นมาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และ
สอดคล้องกับ อำนวย เรืองวารี ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 2558.
6.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1) ด้านการออกแบบ ควรเลือกใช้วัสดุที่มีความคงทนและแข็งแรง
2) ด้านการใช้งาน เครื่องมือให้ใช้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน
3) ด้านการบำรุงรักษา ทำที่จัดเก็บอุปกรณ์ให้สะดวกกว่าเดิม
4) ด้านความปลอดภัย คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ปรับขนาดความเหมาะสมรูปร่างของเครื่องมือ
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2) เพิ่มขนาดแบตเตอรี่และหลอดไฟ เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มที่
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง -แรงต่ำ 2) หาคุณภาพ
ชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง -แรงต่ำ 3) หาประสิทธิภาพชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง -แรงต่ำ
4) ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจผู ้ ท ี ่ ศ ึ ก ษาเรี ย นรู ้ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ แ บบเจาะจง ( Purposive Sampling)
ประกอบด้วย ด้านการหาคุณภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้า จำนวน 10 คน ด้านการหาความพึงพอใจ เป็น
พนักงานทางด้านไฟฟ้า จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมินหาคุณภาพชุด
จำลองระบบจำหน่ า ยไฟฟ้ า แรงสู ง -แรงต่ ำ 2) แบบประเมิ น หาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด จำลองระบบจำหน่ า ย
ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง -แรงต่ำ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจ ัย พบว่า 1) คุณภาพของชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง -แรงต่ำ อยู่ในระดับ มาก
ที่ค่าเฉลี่ย 4.45 2) ประสิทธิภาพของชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง -แรงต่ำ มีค่าร้อยละ 97 ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้ 3) ความพึงพอใจของชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.58
คำสำคัญ : ชุดจำลอง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop a simulation of a high-low voltage power
distribution system simulation kit, 2) to determine the quality of a simulation of a high-low
voltage power distribution system simulation kit, 3) to find the efficiency of high-low voltage
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power distribution system simulation kit, and 4) to study the satisfaction questionnaire of the
high-low voltage power distribution system simulation kit. The purposive sampling group
consists; of the research quality from 10 electrical experts and the satisfaction from 15 electrical
employees. The research tools were 1) the high-low voltage power distribution system
simulation kit quality assessment. 2) the high-low voltage power distribution system simulation
kit efficiency assessment. 3) the satisfaction to the high-low voltage power distribution system
simulation kit. The data used to analyze the data were percentage, mean score, and standard
deviation.
The results showed that 1) the quality of the high-low-voltage power distribution system
simulator was at a high level, with an average was 4.45. 2) the efficiency of the high-low-voltage
power distribution system simulator was at a high level passed 97.77 percent from 80 percent
standard criteria. 3) the satisfaction of the high-low-voltage power distribution system simulator
at a high level was at the highest level at an average was 4.58.
Keywords : Simulation, high-voltage, low-voltage power distribution system
1. บทนำ
ปัจจุบันปัญหาที่พบภายในแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ยังไม่มีชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 KV
และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ 220 V ให้นักศึกษาภายในแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังได้ศึกษาและเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่
มากนักในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร เนื่องจากภายในแผนกช่างไฟฟ้ากำลังมีเสาไฟฟ้าแรงสูง 12 เมตร
อยู่จำนวน 1 ต้น ที่นักศึกษาในแต่ละรุ่นใช้เรียนภาคปฏิบัติมาอย่างยาวนาน ด้วยปัจจุบันเสาต้นนั้นมีสภาพที่ไม่
ค่อยสมบูรณ์ เพราะมีรอยแตกและร้าวตรงปลายเสาและกลางเสา ถ้าขณะนักศึกษากำลังเรียนภาคปฏิบัติอยู่นั้น
แล้วเสาล้มหรือหัก อาจเกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุต่อนักศึกษาในแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังได้ ประกอบกับพื้นที่
ใช้เรียนปฏิบัติของนักศึกษา มีบริเวณคับแคบเพราะจัดสร้างอยู่หลังแผนกวิชา ทำให้ใช้งานในการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติได้ไม่เต็มที่
ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดจัดสร้างชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง–แรงต่ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษาภายในแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ได้ศึกษาและใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติ โดยนักศึกษา
ได้เรียนรู้แบบงานจริง จากชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง–แรงต่ำที่ความแข็งแรงและมั่นคง
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ
2.2 เพื่อหาคุณภาพชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ
2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 คุณภาพชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ไม่ต่ำกว่าระดับมาก
3.2 ประสิทธิภาพชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ มีประสิทธิภาพในระดับสูงกว่าร้อยละ 80
3.3 ระดับความพึงพอใจต่อชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ไม่ต่ำกว่าระดับมาก
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4. วิธีดำเนินการวิจัย

(1)
(2)

(3)

-

-

ภาพที่ 1 แสดงวิธีการพัฒนาชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
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เริ่มจากการศึกษาปัญหาการพัฒนาและหาคุณภาพชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ
ออกแบบเครื่องมือที่ใช้วิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามคุณภาพ แบบประเมินประสิทธิภาพและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ให้คณะที่ปรึกษาตรวจสอบ แล้วจึงดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้วิจัย ให้ผู้ทรงคุณ วุฒิพิจารณา
คุณภาพความตรงและกลุ่มทดลองหาความเชื่อมั่น จนได้เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบคุณภาพ แบบ
ประสิทธิภาพแบบความพึงพอใจ และได้ชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาชุดสามารถแบ่
จำลองระบบจำหน่
ายไฟฟ้
าแรงสูงา-หน่แรงต่
งส่วนประกอบชุ
ดจําลองระบบจํ
ายไฟฟ้ำ าแรงสูง - แรงต่ํา
2

7

6

5

4

3

1

8

9

10

11

12

13

ภาพที่ 4-1 ส่วนประกอบชุ
ดจําาลองระบบจํ
หน่ายไฟฟ้
ส่วนประกอบของชุดจำลองระบบจำหน่
ายไฟฟ้
แรงสูง – าแรงต่
ำ มีาดแรงสู
ังนี้ ง - แรงต่ํา
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1. หม้อแปลงไฟฟ้า

2. ล่อฟ้าแรงสูง

3. ดรอฟเอาต์ฟิวส์

4. สายหุ้มฉนวนแรงสูง #50 mm2 5. สายโอเวอร์เฮดเหนือศรีษะ

7. สายหุ้มฉนวนแรงต่ำ #50 mm2

10. สายยึดโยง

8. LT. สวิตช์

6. ลูกถ้วยแรงสูง

9. เสาไฟฟ้าแรงต่ำขนาด 8 เมตร

11. เสาไฟฟ้าแรงสูง
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12. ลูกถ้วยแรงต่ำ

13. สายกราวด์เสาไฟฟ้า

5.2 ผลการหาคุณภาพชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพของชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ
ข้อ
1.
2.
3.
4.

รายการแบบประเมินคุณภาพ
ด้านโครงสร้าง
ด้านการใช้งาน
ด้านคุณค่า
ด้านความปลอดภัย
รวม

ระดับคุณภาพ
S.D.
4.36
.45
4.43
.27
4.63
.33
4.36
.33
4.45
.22

แปลผล

ลำดับ

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

3
2
1
3

จากตารางที่ 1 พบว่าในภาพรวมคุณภาพชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ของผู้เชี่ยวชาญ
ต่อชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านคุณค่า อยู่ในระดับมากที่สุด ที่
ค่าเฉลี่ย 4.63 รองลงมาด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.43 ตามด้วยด้านโครงสร้าง และด้านความ
ปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.36
5.3 ผลการหาประสิทธิภาพชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ
ทำการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง ผลการหาประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
คือ ต้องได้มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5.4 ผลการหาความพึงพอใจของชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ
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ตารางที่ 2 แสดงผลการหาความพึงพอใจชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

รายการแบบประเมินความพึงพอใจ
ด้านการออกแบบ
ด้านการสร้าง
ด้านการใช้งาน
ด้านความปลอดภัย
ด้านผลที่ได้จากชุดจำลอง
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D.
4.23
.52
4.40
.21
4.72
.29
4.70
.29
4.86
.17
4.58
.14

แปลผล

ลำดับ

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5
4
2
3
1

จากตารางที่ 2 พบว่าในภาพรวมความพึงพอใจของพนักงานต่อชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง-แรง
ต่ำ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านผลที่ได้จากชุดจำลอง อยู่ในระดั บมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.86 รองลงมาด้าน
การใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.72 ตามด้วยด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย
4.70 ตามด้วยด้านการสร้าง อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.40 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการออกแบบ
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.23
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
1) สรุปผลการหาคุณภาพ
ในภาพรวมคุณภาพชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ของผู้เชี่ยวชาญต่อชุดจำลองระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตาม
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านคุณค่า อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.63
รองลงมาด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.43 ตามด้วยด้านโครงสร้าง และด้านความปลอดภัย อยู่
ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.36
2) สรุปผลการหาประสิทธิภาพ
แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ มีดังต่อไปนี้ ด้าน
ทดสอบของการหาประสิทธิภาพของชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ โดยการทดสอบจำนวน 10
ครั้ง 100 คะแนน ในแต่ละครั้งจะมีคะแนนเต็ม 10 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 97 คะแนน เกิดข้อผิดพลาดในทดสอบ
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จำนวน 2 ครั้ง ดังนั้น ผลรวมคะแนนที่ได้ในการหาประสิทธิภาพของชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรง
ต่ำ คือ 97 คะแนน และคิดเป็นร้อยละ 97
3) สรุปผลการหาความพึงพอใจ
ในภาพรวมความพึงพอใจชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ของพนักงานต่อชุดจำลอง
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.58 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านโดย
เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านผลที่ได้จากชุดจำลอง อยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.86 รองลงมา ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.72 ตามด้วย ด้านความ
ปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่ าเฉลี่ย 4.70 ตามด้วย ด้านการสร้าง อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.40 และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.23
6.2 อภิปรายผล
1) ผลจากการพัฒนาชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ สามารถนำมาใช้งานได้จริงตรงกับ
ความต้องการ และมีผลประโยชน์สำหรับนักศึกษาคือ ได้เรียนรู้ในทางทฤษฎีและปฏิบัติได้เต็มรูปแบบ ง่ายต่อ
การศึกษา มีความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าในลักษณะรูปแบบของงานจริง เพื่อได้นำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับอาจารย์ผู้สอน ได้ใช้ประโยชน์จากการนำชุดจำลองไปเผยแพร่ให้นักศึกษาภายใน
แผนกวิชาได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ สามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบ
ในการเรียนการสอนได้ครบถ้วน สะดวก และมีประสิ ทธิภาพต่อผู้เรียน ประโยชน์สำหรับผู้จัดสร้าง ทำให้ได้
ความรู้และได้จัดสร้างชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำและสอดคล้องกับ พิทยา จินา ชุดสาธิตการ
ส่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง
2) ผลจากการหาคุณภาพชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำที่สร้างขึ้นได้ทำการทดสอบหา
คุณภาพของชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ผลรวมทั้งหมดทำให้ได้ค่าเฉลี่ย 4.45 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเช่นนี้เพราะในการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญในการหาคุณภาพ
ในด้านคุณค่า ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.63 แปลผล มากที่ สุด ซึ่งเป็นที่พอใจอย่างสูงในการสร้างชุดจำลองระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ นี้ขึ้นมาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ พิทยา จินา ชุดสาธิตการส่ง
จ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง
3) ผลจากการหาประสิทธิภาพ จากการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง โดยภาพรวมพบว่ามีประสิทธิภาพเฉลี่ย
97% สอดคล้องกับ สมมติฐ านที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือต้องได้มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป สอดคล้องกับพิทยา จิ
นา ชุดสาธิตการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง
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4) ผลจากการหาความพึงพอใจของชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ที่สร้างขึ้นจากการหา
ความพึงพอใจของชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ผลรวมทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ย 4.58 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มากที่สุด สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเช่นนี้เพราะในการตอบแบบสอบถามของพนักงานในการหาความ
พึงพอใจในด้านผลที่ได้จากชุดจำลอง ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.86 แปลผล มากที่สุด ซึ่งเป็นที่พอใจอย่างสูงในการสร้าง
ชุดจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ นี้ขึ้นมาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ
พิทยา จินา ชุดสาธิตการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง
6.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
1) ด้านโครงสร้าง ขนาดรูปร่างปรับให้มีขนาดเล็กลง
2) ด้านการใช้งาน ปฏิบัติในแบบงานจริงควรมีผู้เชี่ยวชาญคอยชี้แนะ
3) ด้านคุณค่า เพิ่มสื่อประกอบในการสอน
4) ด้านความปลอดภัย ควรมีระบบการป้องกันมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรเทเบ้าคอนกรีตบริเวณโคนเสาไฟฟ้า เพื่อความแข็งแรงมากกว่าเดิม
2) เพิ่มอุปกรณ์ยึดโยงให้มากกว่าเดิม
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
Development and find the efficiency of solar powered garden watering truck
model
สมพงษ์ รอดความทุกข์ 1 อมฤต จรูญศักดิ์1
Sompong RodKwamtuk 1 Aummarit jarunsak 1
สุดารัตน์ แสนสุข2 ณัฐพัฒน์ แสนสุข2 และจิราภรณ์ แผ้วพันธ์ชู2
Sudarat Sansuk2 Nathaphat Sansuk2 and Jiraphorn Paewpanchu2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ (2) หาคุณภาพของ
โมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ (3) หาประสิทธิภาพของโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ (4)
ศึกษาระดับความพึงพอใจของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่ม
ประชากรตัวอย่างเป็น ประชาชนทั่วไปและที่ประกอบอาชีพเกษตร จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
(1) แบบประเมินหาคุณภาพของโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ (2) แบบทดสอบหาประสิทธิภาพของ
โมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
โมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า (1) ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยต่อคุณภาพของโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.60 (2) ประสิทธิภาพของโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ มีค่าร้อยละ
97.77 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้ (3) เกษตรกรผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.73
คำสำคัญ : โมเดล รถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
Abstract
The objectives of this research are (1) to develop and find efficiency of tree water car
model; (2) find quality of development and efficiency of tree water car model; (3) find efficiency
of model development and efficiency. Tree water car (4) to study the satisfaction level of the
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development and efficiency of the tree water car model. The objectives of this research were
(1) to develop and find the efficiency of the solar powered tree water car model; (2) to find
the quality of the development and to find the efficiency of the solar powered tree water car
model; (3) to find the efficiency of the development and To determine the efficiency of the
solar powered tree water car model (4), to study the satisfaction level of the development and
to determine the efficiency of the solar powered tree water car model, the sample population
was General people and agricultural occupations of 10 people. The tools used in the research
were namely: (1) the quality evaluation form of the development and efficiency of the solar
powered tree water car model; (2) the efficiency test for the development and efficiency of
the solar powered tree water car model; (3) the satisfaction questionnaire for the development
and Finding the efficiency of the solar powered water car model, the statistics used in the data
analysis were percentage, mean score, standard deviation.
The results showed that (1) the experts agreed on the quality of the development and
efficiency of the water-tree car model at the highest level, at the mean 4.60; (2) the efficiency
of the development and efficiency of the power-plant water car model. The value of solar
energy was 97.77 percent, passed the 80 percent standard criteria. (3) Farmers who were
satisfied with the development and efficiency of the solar powered tree car model were at the
highest level at the mean 4.73.
Keywords : model, garden watering water truck, solar powered
1. บทนำ
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานที่มีความสำคัญและมนุษย์ให้ความสนใจที่จะนำมาใช้เป็นแหล่ง
พลังงานทดแทน เนื่องจากพลังงานดังกล่าวเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ มีจำนวนไม่จำกัด และ
ปราศจากมลภาวะ ซึ่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทำประโยชน์นั้นสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับผู้ใช้
เทคโนโลยีและส่วนประกอบที่เหมาะสม โดยพลังงานแสงอาทิตย์นั้นสามารถแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้
โดยตรงด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อนำมาใช้งานเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ดังนั้นใน
การจัดทำวิจัยในครั้งนี้จึงใช้ทฤษฎีของเซลล์อาทิตย์เป็นแนวทางการศึกษา เพื่อทำให้ได้เรียนรู้ถึงวิธีการนำ
พลังงานจากแสงอาทิตย์ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ และเกิดความคุ้ มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้ได้มากที่สุด
อีกทั้งในปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งต้องใช้สายไฟฟ้าที่มีความยาวมาก
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ที่จะจ่ายพลังงานให้กับผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า ทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลา
และค่าใช้จ่ายมากอีกด้วย และในปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงจากธรรมชาติ เช่น
ถ่านหิน ก๊าซ และน้ำมัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะเรือนกระจก อีกทั้งไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้น ที่ชนบท ทั้งในส่วนพื้นที่ที่ยังไม่มี ไฟฟ้าเข้าถึงหรือในส่วนของงานด้าน
การเกษตร ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงไม่สามารถที่จะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หรืออุปกรณ์ช่วยในการรดน้ำแปลง
ผัก สวนผลไม้ พลังงานแสงอาทิตย์จึงมีความสำคัญในการเข้ามาแก้ปัญหาในเขตพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าจาก
ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ และส่วนพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในเขตพื้นที่เกษตร
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งาน โดยได้จัดทำวิจัย เรื่อง
การพัฒนาโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจากการใช้พลังงานสะอาดจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดโดยใช้หลักการของโฟโตวอลเทอิก และทฤษฎีของเซลล์
แสงอาทิตย์มาใช้ประยุกต์ในการดำเนินทำวิจัย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อการพัฒนาโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
2.2 เพื่อหาคุณภาพของโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพของโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
2.4 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 โมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้าง มีคุณภาพในระดับสูงค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
3.2 โมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างมีประสิทธิภาพในระดับสูงกว่าร้อยละ 80
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ มีค่าไม่ต่ำกว่าระดับมาก
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4. วิธีดำเนินการวิจัย

ภาพที่ 1 วิธีสร้างการพัฒนาและหาประสิทธิภาพโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มจากการศึกษาปัญหาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ ทำการ
ออกแบบเครื่องมือที่ใช้วิจัย ประกอบด้วยแบบทดสอบหาคุณภาพ แบบทดสอบประสิทธิภาพและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ให้คณะที่ปรึกษาตรวจสอบ แล้วจึงดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้วิจัย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
คุณภาพความตรงและกลุ่มตัวอย่าง จนได้เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบคุณภาพ แบบทดสอบ
ประสิทธิภาพ แบบสอบถามความพึงพอใจ และได้โมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
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5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
1

2

3
5

4

6
7
8
9

10

11

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบการพัฒนาและหาประสิทธิภาพโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ มีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้
1. แผงโซล่าเซลล์ เป็น อุปกรณ์ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าประจุให้แบตเตอรี่
เพื่อนำไปขับเคลื่อนมอเตอร์และปั้มน้ำ
2. โครงสร้างของชุดการพัฒนาและหาประสิทธิภาพโมเดลรถรดน้ำต้นไม้
3. ตัวควบคุมการชาร์จประจุ ทำหน้าชาร์จแบตเตอรี่
4. ถังเก็บน้ำ 150 ลิตร
5. สวิตช์ควบคุม ควบคุมปั้มน้ำ
6. แบตเตอร์รี่ ขนาด 12 V ทำหน้าที่ เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับมอเตอร์
7. ปั้มน้ำ ขนาด 12 VDC ทำหน้าที่ ปั้มน้ำใส่ถังและรดน้ำแปลงผักและสวนผลไม้
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8. มอเตอร์ขับเคลื่อน ขนาด 24 VDC ทำหน้าที่ ขับเคลื่อนโมเดลรถรดน้ำต้นไม้
9. ชุดรีเลย์ ทำหน้าที่ เป็นสวิต์ชควบคุมการตัดต่อในการจ่ายไฟให้กับมอเตอร์และปั้มน้ำ
10. ชุดล้อหน้า จำนวน 2 ล้อ
11. ชุดล้อหลัง จำนวน 2 ล้อ
5.2 ผลการหาคุณภาพโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
ผลการหาคุณภาพโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพของโมเดลรถรดน้ำต้นไม้
ข้อ
1.
2.
3.
4.

รายการประเมินคุณภาพ
ด้านการออกแบบ
ด้านการใช้งาน
ด้านการบำรุงรักษา
ด้านความปลอดภัย
โดยภาพรวม

ผลการประเมิน
S.D.
𝑥̅
4.70
0.292
4.55
0.497
4.65
0.474
4.50
0.471
4.60
0.190

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

ตารางที่ 1 พบว่าคุณภาพการสร้างโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ ของผู้ทดลองใช้ต่อ การ
สร้างรถรดน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานโซล่าเซลล์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับ
ระดับมากที่สุดไปยังน้อยสุด ดังแสดงในตารางที่ 1
5.3 ผลการหาประสิทธิภาพโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยทำการทดสอบการใช้งานด้วย
โมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ครั้ง 100 คะแนน ในแต่ละครั้งก็จะมีคะแนนเต็ม 10
คะแนน เกิดข้อผิดพลาดในการทดสอบ จำนวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 97.77 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ
ต้องได้มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5.4 ผลการหาระดับความพึงพอใจโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
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ตารางที่ 2 แสดงผลการหาระดับความพึงพอใจของโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
ผลการประเมิน
แปลผล
S.D.
𝑥̅
มากที่สุด
4.72
0.253
1. ด้านการออกแบบ
4.80
0.233
มากที่สุด
2. ด้านการใช้งาน
4.66
0.471
3. ด้านผลที่ได้จากชิ้นงาน
มากที่สุด
7.45
0.485
มากที่สุด
4. ด้านการบำรุงรักษา
มากที่สุด
โดยภาพรวม
4.73
0.198
ตารางที่ 2 ระดับความความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปต่อ การทดลองใช้ โมเดลรถรดน้ำ
ต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับระดับมากที่สุดไปยัง
น้อยสุด
ข้อ

รายการประเมินความพึงใจ

6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 ผลจากการพัฒนาและหาประสิทธิภาพโมเดลรถรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้งานได้
จริงในการรดน้ำแปลงผักหรือสวนผลไม้ มีประโยชน์สำหรับเกษตรกร ช่วยแก้ปัญหาในการรดน้ำในพื้ นที่
ราบเรียบที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า และในส่วนที่วางท่อน้ำไปในแปลงเกษตรหรือสวนต้นไม้ไม่ถึง ใช้งานได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็วโดยไม่ต้องเดินสายไฟไปยังปั้มน้ำ ง่ายต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพ สำหรับอาจารย์ผู้สอน
สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างให้กับนักศึกษารุ่นต่อๆ ไปหรือหรือผู้ที่
สนใจ ประโยชน์ส ำหรับ นักศึกษา สามารถใช้ในการศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ส ร้างรถรดน้ำ
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและในอาชีพต่อไป ประโยชน์สำหรับการอาชีวศึกษา
ทำให้มีสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนทั้งในสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
6.2 ผลจากการหาคุณภาพการพัฒนาโมเดลรถรดน้ำต้นไม้ที่สร้างขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.60 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก
ที่สุด เป็นเช่นนี้เพราะเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนทั่วไปและเกษตรกร ซึ่งในการหา
คุณภาพในด้านการออกแบบนั้น ผลเฉลี่ยที่ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.70 แปลผล มากที่สุด สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
6.3 ผลจากการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาโมเดลรถรดน้ำต้นไม้ ที่สร้างขึ้นจากการที่ได้ทดสอบใช้ พบว่า
การทดสอบมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและในการทดสอบหาประสิทธิภาพได้ผลรวมคะแนน 98 คะแนน และคิดเป็น
ร้อยละ 97.77 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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6.4 ผลจากการหาความพึงพอใจของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพโมเดลรถรดน้ำต้นไม้ที่สร้างขึ้น ได้
ค่าเฉลี่ย 4.73 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด เป็นเช่นนี้เพราะในการตอบแบบสอบถามของเกษตรกรในการหาความ
พึงพอใจ ด้านการใช้งาน ผลค่าเฉลี่ยที่ได้ 4.80 แปลผล มากที่สุด
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
7.1 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
1) โครงสร้างควรปรับให้มีขนาดกะทัดรัดต่อการใช้งาน
2) ควรปรับระบบการเลี้ยวให้มีความแข็งแรง
3) ควรเพิ่มขนาดแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มพิกัดค่ากระแสจ่ายพลังงานในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ปรับปรุงขนาดล้อและเพลาล้อให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น
2) ปรับปรุงเปลี่ยนมอเตอร์ให้มีกำลังขับมากขึ้น
3) ปรับปรุงระบบการเลี้ยวเพื่อให้ง่ายต่อการเลี้ยวมากขึ้น
8. เอกสารอ้างอิง
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B007
การสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ทำความสะอาดกระบอกฟิวส์แรงสูง “ศรนารายณ์”
Create and find the efficiency of cleaning equipment for high voltage fuse cylinder
"Sornnarai”
จีระศักดิ์ กรเจริญพรพงศ์1
Jeerasak Kornjaroenponpong1
ณัฐพัฒน์ แสนสุข2 สุเมธ สุธีรพาณิชย์2 อ้อมใจ ขวัญนิมิตร2 อภิชาติ พยุงศุขศรี2
Nathaphat Sansuk2 Sumeth Sutheerapanich2 Aomjai Khwannimit2 Apichart Phayungsuksri2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างศรนารายณ์ 2) หาคุณภาพศรนารายณ์ 3) หาประสิทธิภาพ
ศรนารายณ์ 4) ศึกษาระดับความพึงพอใจศรนารายณ์ กลุ่มตัวอย่างด้านการหาคุณภาพ เป็นพนักงานช่างการ
ไฟฟ้า จำนวน 10 คน ด้านการหาความพึงพอใจ เป็นพนักงานลูกจ้างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้ อง จำนวน 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจ ัย คือ 1) แบบประเมินหาคุณภาพศรนารายณ์ 2) แบบประเมินหาประสิทธิภ าพ
ศรนารายณ์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจศรนารายณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพศรนารายณ์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.17 2) ประสิทธิภาพศรนารายณ์มี
ค่าร้อยละ 92 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 3) ความพึงพอใจศรนารายณ์ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.07
คำสำคัญ : อุปกรณ์ทำความสะอาด กระบอกฟิวส์แรงสูง ศรนารายณ์
Abstract
The objectives of this research were 1) to invent Sornnarai cleaning equipment 2) to
check the Sornnarai cleaning equipment quality 3) to find Sornnarai cleaning equipment
efficiency, and 4) to study the satisfaction level of Sornnarai cleaning equipment. The quality
sample group is 10 electrician employees and the satisfaction survey from 15 employees who
work in the faulted electric current department. The research instruments were 1) the Sornnarai
cleaning equipment quality assessment 2) the Sornnarai cleaning equipment efficiency
assessment 3) the satisfaction questionnaire of Sornnarai cleaning equipment. The statistics
used in the data analysis were frequency, percentage, mean score, and standard deviation.
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The results showed that 1) Sornnarai cleaning equipment quality at a high level with an
average 4.17. 2) Sornnarai cleaning equipment efficiency passed 92 percent from 80 percent
standard criteria. 3) Sornnarai cleaning equipment satisfaction is at a high level in the mean of
4.07.
Keywords: Cleaning equipment, high voltage fuse cylinder, Sornnarai
1. บทนำ
ปัจจุบันปัญหาที่พบในการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องคือ เมื่อดรอปฟิวส์คัตเอาต์แรงสูงเกิดการลัดวงจรหรือ
ตัดเมื่อมีกระแสเกินพิกัด ทำให้ไส้ฟิวส์ภายในกระบอกฟิวส์ขาด จะมีคราบเขม่าหรือคราบสกปรกที่เกิดจากการ
ลัดวงจรหรืออาร์กภายในกระบอกฟิวส์แรงสูง พนักงานช่างหรือลูกจ้างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องจะทำการเปลี่ยน
ไส้ฟิวส์ภายในกระบอกฟิวส์ใหม่ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้กับผู้ใช้ไฟ แต่ถ้าไม่ได้ทำความสะอาดภายใน
กระบอกฟิวส์ก่อนที่จะเปลี่ยนไส้ฟิวส์ ทำให้กระบอกฟิวส์มีคราบเขม่า เกิดการอุดตันสะสมไปเรื่อย ๆ ในการตัด
กระแสในแต่ละครั้งภายในกระบอกฟิวส์ อาจจะทำให้ดรอปฟิวส์คัตเอาต์หรือกระบอกฟิวส์ มีอายุการใช้งานที่
สั้นลง เสื่อมสภาพเร็วเกิดการอุดตัน เนื่องจากไม่ได้ทำความสะอาดภายในอุปกรณ์
ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการสร้างและพัฒนาศรนารายณ์ ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาคราบเขม่าหรือการ
อุดตันภายในกระบอกฟิวส์ที่เกิดจากการลัดวงจรหรือกระแสเกินพิกัด โดยใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ให้ชื่อว่า
“ศรนารายณ์” เพื่อใช้ทำความสะอาดภายในกระบอกฟิวส์ ก่อนที่จะเปลี่ยนไส้ฟิวส์ใหม่ สามารถบำรุงรักษาและ
ยืดอายุการใช้งานของดรอปฟิวส์คัตเอาต์ได้ ใช้ในการปฏิบัติงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก
ต่อการใช้งาน โดยเป็นประโยชน์อย่างมากในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานช่างหรือลูกจ้างแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง ลดเวลาในการปฏิบัติงานและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟได้โดยเร็วที่สุด
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างศรนารายณ์
2.2 เพื่อหาคุณภาพศรนารายณ์
2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพศรนารายณ์
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจศรนารายณ์
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 คุณภาพศรนารายณ์ไม่ต่ำกว่าระดับมาก
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3.2 ประสิทธิภาพศรนารายณ์สูงกว่าร้อยละ 80
3.3 ระดับความพึงพอใจต่อศรนารายณ์ไม่ต่ำกว่าระดับมาก
4. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ดรอปเอาต์ฟิวส์ (Drop-out fuse)

ภาพที่ 1 ดรอปเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์ (Drop - out fuse cutout)
ดรอปเอาต์ฟิว ส์คัตเอาต์ (Drop - out fuse cutout) หรือเรียกสั้นๆ ว่าฟิว ส์คัตเอาต์แรงสู ง หรื อ
ฟิวส์คัตเอาต์ ติดตั้งในวงจรย่อยเพื่อปลดวงจรย่อยออกจากสายส่งหลักในกรณีที่เกิดลัดวงจรในวงจรย่อย
นอกจากจะติดตั้งในวงจรย่อยหรือไลน์แยกแล้วยังมีการติดตั้งดรอปเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์ที่หม้อแปลงระบบจำหน่าย
เพาเวอร์คาปาซิเตอร์ และที่จุดร่วมหม้อแปลงกระแส (current transformer) และหม้อแปลงแรงดัน (voltage
transformer) อีกด้วย ซึ่งดรอปเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์มีคุณสมบัติเด่นที่ราคาไม่แพง ติดตั้งใช้งานง่าย มีโครงสร้างที่
ไม่ซับซ้อน กล่าวคือ ประกอบไปด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดกระเบื้ องพอร์ซเลน(Porcelain) ขั้วต่อสายไฟฟ้า
และมีกลไกสำหรับการปลด – สับกระบอกฟิวส์ในการทำงานเพื่อป้องกันกระแสเกิน โดยอาศัยไส้ฟิวส์ (Fuse
link) ที่บรรจุอยู่ภายในกระบอกฟิวส์ ทำหน้าที่ตัดกระแสเกินออกจากระบบ ซึ่งทำงานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
อุปกรณ์ป้องกันใช้ในระบบจำหน่ายแรงสูง ทำหน้าที่ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบจำหน่ายจากกระแสเกิน
พิกัด โดยมีไส้ฟิวส์ เป็นตัวกำหนดพิกัดกระแสของโหลด ในการออกแบบและติดตั้งจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมกับสภาพใช้งาน โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าและสายเมนย่อยที่แยกจากสายเมน
ในระบบจำหน่ายที่มีพิกัดกระแสไม่เกิน 100 แอมป์ หากมีโหลดใช้งานมากและมีกระแสใช้งานเกิน 100 แอมป์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันชนิดอื่นแทน
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5. วิธีดำเนินการวิจัย

(1)
(2)

(3)

“

“

”

”

ภาพที่ 2 แสดงวิธีการสร้างและหาประสิทธิภาพศรนารายณ์
เริ่มจากการศึกษาปัญหาการสร้างและหาประสิทธิภาพศรนารายณ์ ทำการออกแบบเครื่องมือที่ใช้วิจัย
ประกอบด้ว ยแบบทดสอบหาคุณภาพ แบบทดสอบหาประสิทธิภ าพ และแบบสอบหาถามความพึงพอใจ
ให้คณะที่ปรึกษาตรวจสอบ แล้วจึงดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้วิจัย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพความตรง
และกลุ่มตัวอย่าง จนได้เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบคุณภาพ แบบทดสอบประสิทธิภาพ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการสร้างศรนารายณ์

6.2 ผลการหาคุณภาพศรนารายณ์
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพศรนารายณ์
ข้อ
1.
2.
3.
4.

รายการประเมินคุณภาพ
ด้านโครงสร้าง
ด้านการใช้งาน
ด้านคุณค่า
ด้านความปลอดภัย
โดยภาพรวม

ผลการประเมิน
S.D.
𝑥̅
4.30
.48
4.15
.41
4.05
.36
4.20
.58
4.17
.20

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าในภาพรวมคุณภาพศรนารายณ์ ของพนักงานช่างการไฟฟ้าต่อศรนารายณ์ อยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านโครงสร้าง อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมา ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับ
มาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.20 ตามด้วย ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.15 และด้านคุณค่า อยู่ในระดับมาก
ที่ค่าเฉลี่ย 4.05
6.3 ผลการหาประสิทธิภ าพศรนารายณ์ โดยทำการทดสอบการสร้างและหาประสิทธิภาพศรนารายณ์
จำนวน 10 ครั้ง มีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 92 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ ต้องได้มาตรฐานร้อยละ 80
ขึ้นไป
6.4 ผลการหาความพึงพอใจศรนารายณ์
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาความพึงพอใจศรนารายณ์
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

รายการประเมินความพึงพอใจ
ด้านการออกแบบ
ด้านการสร้าง
ด้านการใช้งาน
ด้านความปลอดภัย
ด้านผลที่ได้
โดยภาพรวม

ผลการประเมิน
S.D.
𝑥̅
4.35
.41
4.01
.57
3.95
.65
4.25
.48
3.85
.62
4.07
.34

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าในภาพรวมความพึงพอใจศรนารายณ์ ของพนักงานลูกจ้างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ต่อศรนารายณ์ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.35 รองลงมา ด้านความ
ปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.25 ตามด้วย ด้านการสร้าง อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.01 ด้านการใช้
งาน อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.95 และด้านผลที่ได้ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.85
7. การอภิปรายผล
7.1 ผลจากการสร้างและหาประสิทธิภาพศรนารายณ์ สามารถนำมาใช้งานได้จริงในการปฏิบัติงาน สามารถ
แก้ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง มีประโยชน์สำหรับพนักงานช่างและลูกจ้างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ใช้งานได้
ง่าย สะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการทำงานของดรอปเอาต์ฟิวส์แรงสูง
สำหรับคณะอาจารย์ สามารถนำศรนารายณ์ไปเผยแพร่ให้นักศึกษาภายในสถานศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในการ
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ใช้งาน นำไปใช้เป็น สื่อประกอบในการเรียนการสอนได้ครบถ้ว น สะดวก และมีประสิทธิภ าพต่อผู้เรี ย น
ประโยชน์สำหรับนักศึกษา ทำให้ได้เรียนรู้การใช้งานและปฏิบัติงาน ง่ายต่อการศึกษา มีความรู้เพิ่มมากขึ้นใน
เรื่องการปฏิบัติงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สอดคล้องกับ นาตยา คล้ายเรื่อง การเลือกขนาดฟิวส์ลิงค์และจุด
ติดตั้งดรอปเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์เหมาะสมกับระบบจำหน่าย 2556.
7.2 ผลจากการหาคุณภาพศรนารายณ์ ที่สร้างขึ้นได้ทำการทดสอบหาคุณภาพของศรนารายณ์ ผลรวม
ทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ย 4.17 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเช่นนี้เพราะในการตอบ
แบบสอบถามของพนักงานช่างการไฟฟ้า ในการหาคุณภาพ ด้านโครงสร้าง ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.30 แปลผล มาก
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ นาตยา คล้ายเรือง การเลือกขนาดฟิวส์ลิงค์และจุดติดตั้งดร
อปเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์เหมาะสมกับระบบจำหน่าย 2556.
7.3 ผลจากการหาประสิทธิภาพ จากการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง โดยภาพรวมพบว่ามีประสิทธิภาพเฉลี่ย
ร้อยละ 92 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าศรนารายณ์มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนดคือต้องได้มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป สอดคล้องกับ นาตยา คล้ายเรือง การเลือกขนาดฟิวส์ลิงค์
และจุดติดตั้งดรอปเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์เหมาะสมกับระบบจำหน่าย 2556.
7.4 ผลจากการหาความพึงพอใจศรนารายณ์ที่สร้างขึ้น จากการหาความพึงพอใจของศรนารายณ์ ผลรวม
ทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ย 4.07 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะการตอบแบบสอบถามของ
พนักงานลูกจ้างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องในการหาความพึงพอใจ ด้านการออกแบบ ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.35 แปลผล
มากที่สุด ซึ่งเป็นที่พอใจอย่างมากในการใช้งานศรนารายณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ
นาตยา คล้ายเรือง การเลือกขนาดฟิวส์ลิงค์และจุดติดตั้งดรอปเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์เหมาะสมกับระบบจำหน่าย
2556.
8. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
8.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1) โครงสร้างปรับให้มีขนาดกะทัดรัดกว่าเดิม
2) ควรจัดทำที่จัดเก็บแบบสายสะพายเพื่อให้พกพาได้สะดวกมากขึ้น
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรทำด้ามจับให้หมุนใช้งานได้อย่างคล่องตัว เพื่อทำให้ใช้งานได้สะดวก
2) ควรจัดทำที่จัดเก็บดอกสว่านศรนารายณ์ให้มิดชิดกว่าเดิมเพื่อความปลอดภัย
486

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

9. เอกสารอ้างอิง
[1] ดรอปเอาต์ฟิวส์. [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ 7/12/2564].
จาก www.prasertsriengineering.com.
[2] นาตยา คล้ายเรือง. การเลือกขนาดฟิวส์ลิงค์และจุดติดตั้งดรอปเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์เหมาะสมกับระบบ
จำหน่าย. [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ 7 /12/2564].
จาก http : //C:/Users/ASUS/Downloads/KC5211043); 2556.

487

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

B008
เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์
Multi-Functional Smartphone Electricity Meter
ฉัตรมงคล สุดจันทร์1, ฐิติมา วัดล้อม2, สุนทร ก้องสินธุ3, ชาญชัย แสงโพธิ4์
Chtmonghhon Sudjan1 Thitima Watlom2 Soonthon Kongsinthu3 Chanchai Sangpho 4

บทคัดย่อ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ ประสิทธิภาพ
ได้จากแบบบันทึกผลการทดลองเปรียบเทียบระยะเวลาในการทดสอบหาอาการเสียอะแดปเตอร์ด้วยเครื่อง
เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์กับการทดสอบหาอาการเสียอะแดปเตอร์ด้วยยุเอสบีเท
สเตอร์ และคุณภาพได้จ ากการประเมิ นความพึง พอใจในการใช้ เครื่อ งตรวจวั ดกระแสไฟฟ้าสมาร์ ท โฟน
อเนกประสงค์โดยกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน
ผลการศึกษาเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ โดยทำการทดลอง 5 ครั้งแต่ละครั้ง
นั้น ได้ต่างกันดังนี้โดย ครั้งที่ 1 ผลออกมาคือ เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ไวกว่า 165
วินาที ครั้งที่ 2 เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ไวกว่า 225 วินาที ครั้งที่ 3 เครื่องตรวจวัด
กระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ไวกว่า 285 วินาที ครั้งที่ 4 เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนก
ประสงค์ไวกว่า 105 วินาที ครั้งที่ 5 เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ไวกว่า 225 วินาที
จากผลการทดลองพบว่าเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ มีประสิทธิภาพเวลาในการ
ทดสอบทดสอบอยู่ที่ 14 นาทีกับอีก 5 วินาทีและคุณภาพจัดอยู่ในระดับ ดี ( X = 4.24, S.D. = 0.63)
คำสำคัญ : เครื่องตรวจวัด กระแสไฟฟ้า สมาร์ทโฟน
Abstract
This project aims to create a multi-functional smart phone voltmeter. Efficacy was
obtained from an experimental log form comparing the duration of the adapter failure test
with a universal smart phone voltmeter versus the power adapter failure test with USSBET.
aster And the quality was assessed from the satisfaction assessment of the use of a multipurpose smart phone electrical meter by a sample of 30 people.
488

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

The results of the study of the multifunctional smartphone electric meter Five
experiments were performed at a time. The results were as follows: First, the results were
multifunctional smart phone current meters faster than 165 seconds; The second time, the
multi-functional smart phone power meter is faster than 225 seconds. The third time, the smart
phone meter. Versatile smartphone power meter faster than 285 seconds 4th multi-functional
smartphone power meter faster than 105 seconds 5 Universal smartphone power meter faster
than 225 seconds According to research, the power meter of smartphones that can be used in
a variety of The time efficiency of the test is 14 minutes, 5 seconds, and the quality is good.
Keywords : Multi-Functional Electric Current Smartphone
1. บทนำ
ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้ชีวิตของมนุษย์ตอ้ ง
พึ ่ ง พาเทคโนโลยี ใ นการใช้ ช ีว ิ ต ประจำวัน อยู ่เ สมอ ซึ ่ ง อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ต ่า งๆ ล้ ว นได้ร ับ การพัฒ นาจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจนนำมาผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากมาย
ตั ้ ง แต่ เ ริ ่ม ตื่ น นอน ซั ก ผ้ า หรื อ ทำความสะอาดบ้า น หรื อ ทำกิ จ กรรมอย่ า งใดอย่ างหนึ ่ง มนุษ ย์ก ็ ม ั กจะใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าและพึ่งเทคโนโลยีอยู่เสมอ การใช้เทคโนโลยีของมนุษย์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติ ด ต่ อ สื ่ อ สารระหว่ า งกั น โดยเฉพาะการใช้ โ ทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ เพราะส่ ว นใหญ่ ต ่ า งก็ ใ ช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารตลอดเวลา หรือว่าจะเป็นการฟังเพลง ท่องอินเทอร์เน็ต ดูทีวี ถ่ายรูป
ก็สามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การพกพาโทรศัพท์มือถือได้รับความนิยม
อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หรือคนชราทั้งในเมืองและในชนบทก็
ล้วนใช้โทรศัพท์มือถือ แต่ส่วนมากเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือไปนานๆ ก็จะเกิดการเสียขึ้นมาเป็นเหตุให้ต้องมีการ
ซ่อมตรวจเช็คหาอาการเสียซึ่งบางทีก็อาจจะใช้เวลาในการตรวจเช็ค หาอาการเสียนานเป็นเหตุให้เกิดการไม่
สะดวกและเสียเวลาเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่มักใช้มือถือในการทำงานและธุรกรรมการเงิน (เจษฎา ขจรฤทธิ์.
2560)
จากความเป็น มาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำโครงการจึงได้มีสร้างเครื่องตรวจวัด
กระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ ขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานและลดเวลาตรวจเช็คหาอาการ
เสีย ดังนั้นจึงศึกษาข้อมูลและนำมาสร้างเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ ให้ศูนย์ซ่อม
โทรศัพท์ได้มีไว้ใช้ในการทำงานและเป็นประโยชน์ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์
2.2 เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 การออกแบบและการสร้างเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ ซึ่งสามารถแบ่งออก
ได้ตามขั้นตอน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ
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ภาพที่ 2 แบบร่างโครงสร้างเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์
3.2 การออกแบบและร่างโครงสร้างตัวเครื่อง ออกแบบเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนก
ประสงค์ ด้วยโปรแกรมสเก็ตอัพ และออกแบบส่วนต่างๆของเครื่องด้วยโปรแกรมสเก็ตอัพ เช่น ขนาดความยาว
ของตัวเครื่อง ส่วนที่ติดตั้งอุปกรณ์ลงในแต่ละตำแหน่ง และศึกษาให้เข้าใจถึงรายละเอียดของตัวเครื่องเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 3 การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับตัวกล่องที่ออกแบบไว้
3.3 การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับตัวกล่อง
3.4 ทดสอบการทำงานของตัวเครื่อง
ขั้นตอนการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์
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1) เปิดสวิตช์ตัวเครื่อง
2) ทำการเอาโทรศัพท์มือถือมาชาร์จเพื่อเช็คกระแสไฟและแรงดัน
3) ทำการเอาแบตเตอรี่มือถือมาชาร์จเพื่อดูว่าชาร์จเข้าปกติหรือไม่
4) เมื่อทำการทดสอบการใช้งานของตัวเครื่องด้านต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการทดสอบการ
ใช้งานและทำการตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาด ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การชาร์จมือถือและชาร์จแบตเตอรี่เพื่อทดสอบการใช้งานของตัวเครื่อง
จากภาพที่ 4 แสดงภาพการทดสอบเครื่องเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ โดย
การชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนและทำการชาร์จแบตเตอรี่จากโรงงานเพื่อทดสอบกระแสและแรงดันว่ามีทำงาน
ผิดปกติหรือไม่
3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษา พนักงานศูนย์ซัมซุงมาบุญครอง
กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20 คน
พนักงานศูนย์ซัมซุงมาบุญครอง จำนวน 10 คน
3.6 เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามหาความพึงพอใจ
ยูเอสบีเทสเตอร์
3.7 การหาประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยได้ทำการหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ ด้วยการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับยูเอสบีเทสเตอร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับการทดสอบหาอาการเสียของอะแดป
เตอร์ เพื่อหาค่าความแตกต่างของเวลาในการใช้งานและหาความแม่นยำในการใช้งาน จากกลุ่มตั วอย่างจำนวน
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10 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี จำนวน 5 คน พนักงานศูนย์ซัมซุงมาบุญครอง จำนวน 5 คน
ทำการทดสอบเปรียบเทียบหาค่าความแม่นยำของตัวเครื่องโดยทดลอง 1 – 5 ครั้ง และทดสอบการใช้งานจริง
กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน
3.8 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ ในการสร้าง
เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย คำถาม ด้านความแม่นยำในการวัด/ขั้นตอนการใช้งาน และ ด้านการออกแบบ/
รูปลักษณ์ รวมจำนวน 7 ข้อ เป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการที่มีต่อเครื่องตรวจวัดกระแส ไฟฟ้าสมาร์ทโฟ
นอเนกประสงค์ เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับได้แก่ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
3.9 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ โดย
การนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบหาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลค่าทางสถิติ ค่าความถูกต้อง และค่าความเที่ยงตรง
1) การหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใช้สำหรับการหาค่าเฉลี่ย
2) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สำหรับวิเคราะห์การกระจายของ
ข้อมูล
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการหาประสิทธิของเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์
ผลการเปรีย บเทีย บประสิทธิภ าพของเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนก ประสงค์โ ดย
เปรียบเทียบกับการทดสอบอะแดปเตอร์ด้วยยูเอสบีเทสเตอร์เพื่อหาประสิทธิภาพของ ตัวเครื่องโดยได้ทำการ
ทดลอง 5 ครั้งแต่ละครั้งนั้น ได้ต่างกันดังนี้โดย ครั้งที่ 1 ผลออกมาคือ เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟ
นอเนกประสงค์ไวกว่า 165 วินาที ครั้งที่ 2 เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ไวกว่า 225
วินาที ครั้งที่ 3 เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ไวกว่า 285 วินาที ครั้งที่ 4 เครื่องตรวจวัด
กระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ไวกว่า 105 วินาที ครั้งที่ 5 เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนก
ประสงค์ไวกว่า 225 วินาที ผลออกมาว่าการทดสอบอะแดปเตอร์ด้วยเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟ
นอเนกประสงค์ ทำงานได้ไวกว่าการทดสอบด้วยยูเอสบีเทสเตอร์ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐ านที่กำหนดไว้
ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบอาการเสียของอะแดปเตอร์ เปรียบเทียบเวลาในการเช็คอาการเสียอะแดป
เตอร์จากเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์กับการเช็คหาการเสียอะแดปเตอร์ด้วยยูเอสบี เทสเตอร์
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ครั้ง

1
2
3
4
5

ทดสอบอะแดปเตอร์
จากเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้า
สมาร์ทโฟนอเนกประสงค์
(วินาที)
15
15
15
15
15

ทดสอบอะแดปเตอร์
ด้วยยูเอสบีเทสเตอร์

ผลลัพธ์

(วินาที)
180
240
300
120
240

(วินาที)
165
225
285
105
225

จากตารางที ่ 4.1 ผลเปรี ย บเที ย บเวลาในการทดสอบอาการเสี ย อะแดปเตอร์ จ ากเครื ่ อ ง ตรวจวั ด
กระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์กับการทดสอบหาการเสียอะแดปเตอร์ด้วยยูเอสบีเทสเตอร์ พบว่าใช้เวลา
ในการทดสอบน้อยกว่าการทดสอบหาการเสียอะแดปเตอร์ด้วยยูเอสบีเทสเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุ ติฐานที่
กำหนด
4.2 ผลการหาคุณภาพของเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์
การหาคุณภาพการทำงานของเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ซึ่งได้จากการ
ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านโดยมีรายการประเมิน 7 รายการ ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ
คุณภาพด้านชุดทดลอง จำนวน 5 ท่าน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการประเมิน
ด้านการเปิดปิดเครื่อง
ด้านการใช้วัสดุในการทำงาน
ด้านความเหมาะสมของงบประมาณ
ด้านความมีประโยชน์ต่อองค์กร
ด้านประหยัดเวลาในการทำงาน
ด้านความแม่นยำและเที่ยงตรงของอุปกรณ์
ด้านผลลัพธ์ของชิ้นงานที่ได้
รวม

(X)
4.03
4.06
4.16
4.45
4.50
4.32
4.42
4.24

S.D.
0.60
0.72
0.61
0.65
0.60
0.59
0.58
0.63

แปลความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 4.2 พบว่าการประเมินคุณภาพเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนก ประสงค์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ในภาพรวมจัดอยูในระดับดี ( = 4.24, S.D. = 0.63) และเมื่อ พิจารณาแต่ละรายการพบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุดและจัดอยูในระดับ มาก คือ ด้านประหยัดเวลาในการ ทำงาน ( = 4.50, S.D. = 0.60) ส่วน
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดและจัดอยูในระดับ มาก คือ ด้านเปิดปิดเครื่อง ( = 4.03, S.D. = 0.60)
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการเปรีย บเทีย บประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนก ประสงค์โดย
เปรียบเทียบกับการทดสอบอะแดปเตอร์ด้วยยูเอสบีเทสเตอร์เพื่อหาประสิทธิภาพของ ตัวเครื่องโดยได้ทำการ
ทดลอง 5 ครั้งแต่ละครั้งนั้น ได้ต่างกันดังนี้โดย ครั้งที่ 1 ผลออกมาคือ เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟ
นอเนกประสงค์ไวกว่า 165 วินาที ครั้งที่ 2 เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ไวกว่า 225
วินาที ครั้งที่ 3 เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ไวกว่า 285 วินาที ครั้งที่ 4 เครื่องตรวจวัด
กระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ไวกว่า 105 วินาที ครั้งที่ 5 เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนก
ประสงค์ไวกว่า 225 วินาที ผลออกมาว่าการทดสอบอะแดปเตอร์ด้วยเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟ
นอเนกประสงค์ ทำงานได้ไวกว่าการทดสอบด้วยยูเอสบีเทสเตอร์ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่กำหนดไว้
5.2 อภิปรายผล
จากผลการทดลองโครงการเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์พบว่าสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในทำงาน และแก้ไขปัญหาการเกิดความล่าช้าในการทำงานแก่ช่างที่ประสบพบปัญหา ตามหน้า
งานจริง มีความสอดคล้องกับการวิจัย นิธิอรรถ ปรีดิ์ชม (2552) เรื่องการแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เนื่องจากการสร้างตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่เหมาะสมกับการ
ใช้งานในสถานประกอบการ ผู้วิจัยจึงนำบทวิจัยมา พัฒนาปรับปรุงเพื่อสร้างเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้า
สมาร์ทโฟนอเนกประสงค์เพื่อให้ สอดคล้องกับ การใช้งานของสถานประกอบการ หลังการวิจัย ผลการทดลอง
พบว่าเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ผู้วิจัยได้แนวคิดที่จะเสนอแนะดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำเครื่องไปใช้
1) ศึกษารายละเอียดตามคู่มือให้ละเอียดและทำความเข้าใจ โดยต้องคำนึงถึงคุณสมบัติข้อ
ควรระวังและการทำงานของที่ชาร์จแบตเตอรี่จากโรงงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน เครื่องตรวจวัด
กระแสไฟฟ้าสมาร์ทโฟนอเนกประสงค์
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5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรเพิ่มการเช็คในส่วนของการตรวจสอบสายยูเอสบีว่าเสียแค่ในส่วนของการชาร์จหรือว่า
เสียแค่ในส่วนส่งข้อมูลเข้าไปด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลาในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
2) การออกแบบ ควรออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของรูปร่าง ขนาด การ
แสดงผล และควรมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นติดที่ตัวเครื่องเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น
3) ควรจัดทำการวิจัยหรือการทดสอบชิ้นงานให้สอดคล้องกับชื่อโครงการ
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B009
เครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB
(Acrylic cutting machine for assembly of DB and MDB cabinets)
ญาณวิทย์ จันจาตุรงค์1
สารทูล เพ็ชรคมขำ2 และนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา 2

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)สร้างเครื่องตัดแผ่นอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB 2)
หาประสิทธิภาพการตัดแผ่นอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB 3)หาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จาก
การเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการผู้วิจัยได้พบปัญหาในการตัด แผ่นอะคริลิคด้วยเครื่องมือ
พื้นฐาน สำหรับนำไปใช้ในงานประกอบตู้ DB และMDB ที่มีความล่าช้าและไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดสร้างเครื่องตัดแผ่น อะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB ขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ
โครงสร้าง ประกอบติดตั้งอุปกรณ์ ไปจนถึงทดสอบการใช้งานหาประสิทธิภาพการตัดแผ่นอะคริลิค ความหนา 3
มิลลิเมตร ศึกษาความพึงพอใจการใช้งานโดยประชากร ได้แก่ ฝ่ายช่าง หัวหน้าช่าง วิศวกร พนักงานในบริษัท
เอสเค เพาเวอร์อิเล็คทริค
ทดสอบประสิทธิภาพพบว่า เครื่องตัดสามารถตัดแผ่นอะคริลิคซึ่งมีความหนา 3 มิลลิ เมตร สำหรับงาน
ประกอบตู้ DB และMDB มีผลการตัดได้ขนาดถูกต้อง มีความแม่นยำในการตัด ขอบไม่มีรอยแตกร้าวจากการ
ตัด คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้เวลาน้อยกว่าการตัดแผ่นอะคริลิค ด้วยเครื่องมือพื้นฐานแบบเดิม ผลความพึงพอใจ
ของประชากรผู้ใช้งานเครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB เป็นแบบสอบโดยใช้เกณฑ์
ประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความพึงพอใจโดย เฉลี่ยที่ 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ค่า 0.28 จัดอยู่ใน
ระดับดีมาก
คำสำคัญ : เครื่องตัด อะคริลิค ตู้ควบคุม
Abstract
This research was to study the product development of acrylic cutter for DB and MDB
cabinet assembly, in order to determine the efficiency of acrylic cutting for DB and MDB cabinet
assembly and to solve the problem. from the experience in this enterprise The researcher
encountered a problem in cutting acrylic sheets. Therefore created an acrylic cutting machine
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for the assembly of DB and MDB cabinets. Came up starting from the design of the structure
from installation of acrylic cutters for DB and MDB cabinet assembly to commissioning and
conclusions. Acrylic cutting 3 mm. to find the efficiency of acrylic cutting machine for assembly
of DB and MDB cabinets to increase the efficiency of use than cutting acrylic. The old style
It has been found to be effective in, it can be concluded that the acrylic cutter for DB
and MDB cabinet assembly can be used efficiently. 100% and the satisfaction of acrylic cutting
machine for assembly of DB and MDB cabinets by users in the test using the 5 level evaluation
criteria. It was in very good level (X = 4.80, S.D. = 0.28)
Keywords : Acrylic Cutting machine DB MDB cabinets
1. บทนำ
จากการที่ผู้วิจัยได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ซึ่งดำเนินกิจการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า เช่น
ตู้MDB ตู้DB ตู้Control ตู้Bypass เป็นต้น และมีทีมช่างให้บริการถึงหน้างาน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานแผนกช่างการ
ผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ได้พบปัญหาการตัดแผ่นอะคริลิคซึ่งมีขนาดความหนา 3 มิลลิเมตรใช้สำหรับงาน
ประกอบตู้ DB และMDB กระบวนการตัดใช้มีดกรีดตามแนวที่ต้องการเพื่อให้เกิดรอยแนวและหักด้วยแรงงาน
มนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานแบบเดิม ใช้เวลาการตัดต่อครั้งนานเป็นการเสียเวลาและเสี่ยงต่อการเกิดความ
เสียหายที่เกิดจาการตัดการแบบเดิม เมื่อตัดเป็นจำนวนมากด้วยแรงงานมนุษย์จะเกิดความอ่อนล้าส่งผลนำไปสู่
การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเป็นการจัด
การศึกษาด้านวิชาชีพและยกระดับการศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงขึ้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบ
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับเทคโนโลยี
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
จากการทบทวนตามแนวคิด EOPBRWRC เพื่อการแสวงหาหัวข้อพัฒนานวัตกรรม ผู้วิจัยมองเห็นว่า
หากมีการปรับรูปแบบการตัดโดยบังคับให้แผ่นอะคริลิคเคลื่อนผ่านใบเลื่อยวงกลมแบบยึดติดคล้ายคลึงกับใบ
เลื่อยชนิดวงเดือนและควบคุมการหมุนใบเลื่อยด้วยความเร็วที่เหมาะสม จะสามารถควบคุมการตัดแผ่นอะคริลิค
ที่มีความหนา 3 มิลลิเมตรสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB ได้โดยสะดวกมากกว่าการใช้มีดกรีดแบบเดิม
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จากข้างต้นจึงมีแนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่องตัดแผ่นอะคริลิคขนาดความหนา 3 มิลลิเมตร สำหรับ
งานประกอบตู้ DB และMDB เสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างเครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการตัดแผ่นอะคริลิคด้วยเครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้DB และ MDB
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจการใช้งานเครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ได้เครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB จำนวน 1 เครื่อง
3.2 ลดเวลาในการทำงานและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับแผ่นอะคริลิคเมื่อตัดตามขนาดที่ต้องการ
3.3 ผู้ใช้งานเครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDBใน บริษัท เอสเคเพาเวอร์อิเล็คทริค จำกัด
มีความพึงพอใจในระดับดีมาก
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4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
เริ่มต้น
ศึกษาปัญหาในสถานประกอบการ
ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบเครื่องตัดแผ่นอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB
ออกแบบวงจรการทำงาน
สร้างเครื่องตัดแผ่นอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB

ไม่ผ่าน
ทดสอบการทำงาน
ตามขอบเขต

ปรับปรุง/แก้ไข

เก็บข้อมูลประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
จัดทำเอกสารรายงานวิจัย
จบ

ภาพที่ 1 แผนภาพขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
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4.2 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยเครื่องตัดแผ่นอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB คือพนักงานในบริษัท
เอสเค เพาเวอร์ อิเล็ค ทริค จำกัด ที่ใชงานจริงและเข้าร่วมการประเมินความพึงพอใจจำนวน 10 คน
4.3 เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
1) แบบบันทึกขอมูลการตัดแผ่นอะคริลิคความหนา 3 มิลลิเมตร สำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB
โดยใช้เครื่องตัดแผ่นอะคริลิคและใช้แรงงานคน ขนาด 12*14 เซนติเมตร
2) แบบบันทึกขอมูลการตัดแผ่นอะคริลิคความหนา 3 มิลลิเมตร สำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB
โดยใช้เครื่องตัดแผ่นอะคริลิคและใช้แรงงานคน ขนาด 12*24 เซนติเมตร
3) แบบบันทึกขอมูลการตัดแผ่นอะคริลิคความหนา 3 มิลลิเมตร สำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB
โดยใช้เครื่องตัดแผ่นอะคริลิคและใช้แรงงานคน ขนาด 11*36 เซนติเมตร
4) แบบบันทึกขอมูลการตัดแผ่นอะคริลิคความหนา 3 มิลลิเมตร สำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB
โดยใช้เครื่องตัดแผ่นอะคริลิคและใช้แรงงานคน ขนาด 12*60 เซนติเมตร
5) แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องตัดแผ่นอะคริลิค สำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB
4.4 ขั้นตอนการดำเนินการ
1) ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2) เสนอสถานประกอบการ
3) เสนออาจารย์ประจำภาควิชา
4) ดำเนินการปฏิบัติติการ
5) ทดสอบประสิทธิภาพ
6) ปรับปรุงและแก้ไข
7) เก็บข้อมูลประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
8) จัดทำเอกสารรายงานวิจัย
4.5 รายละเอียดในการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล
1) ออกแบบการสร้างเครื่องตัดแผ่นอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB รูปแบบโต๊ะขนาด
ความกว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร จับยึดชุดใบเลื่อยวงกลมไว้ตรงกลางโต๊ะ
เชื่อมต่อวงจรภาคจ่ายไฟ ภาคควบคุมความเร็วมอเตอร์ สวิตช์ควบคุม บรรจุลงไว้ในกล่องควบคุมแล้วจับยึดไว้
ข้างโต๊ะ ควบคุมการทำงานด้วยแป้นสวิตช์แบบเท้าเหยียบ จากนั้นทดสอบการทำงาน
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2) เก็บขอมูลประสิทธิภาพการตัดแผ่นอะคริลิคความหนา 3 มิลลิเมตร สำหรับงานประกอบตู้ DB และ
MDB โดยใช้เครื่องตัดแผ่นอะคริลิคและใช้แรงงานคน ขนาด 12*14 เซนติเมตร 12*24 เซนติเมตร 11*36
เซนติเมตร และ 12*60 เซนติเมตร
3) เก็บขอมูลความพึงพอใจการใช้งานจริงตัดแผ่นอะคริลิคความหนา 3 มิลลิเมตร สำหรับงานประกอบ
ตู้ DB และMDB
4) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน และวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้งานจริง
5. ผลการวิจัย
การสร้างเครื่องตัดแผ่นอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB เป็นชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาใหม่
วัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับแผ่นอะคริลิคที่เกิดจาก
ตัดตามขนาด มีผลประสิทธิภาพและความผลความพึงพอใจการใชงานที่ได้จากการขอมูลวิจัยนําเสนอดังนี้
5.1 เครื่องตัดแผ่นอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB

ภาพที่ 2 แบบร่างโครงสร้างเครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB
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ภาพที่ 3 แบบร่างขนาดของเครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB

ภาพที่ 4 วงจรควบคุมการทำงาน
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ภาพที่ 5 เครื่องตัดแผ่นอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB

ภาพที่ 6 การใช้งาน และแผ่นอะคริลิคที่ตัดกับเครื่องตัดแผ่นอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB
5.2 ผลประสิทธิภาพการตัดแผ่นอะคริลิคหนา 3 มม. สำหรับประกอบตู้ DB และ MDB ด้วยเครื่องตัดที่สร้างขึ้น

504

ระดับคุณภาพรอยตัดของแผ่นอะคริลิค
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ภาพที่ 7 แผนภูมิประสิทธิภาพการตัดแผ่นอะคริลิคหนา 3 มิลลิเมตร สำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB

ระดับคุณภาพรอยตัดของแผ่นอะคริลิค

ความหมายของระดับคุณภาพรอยตัดของแผ่นอะคริลิค
3 หมายถึง เส้นรอยตัดแผ่นอะคริลิคตรงสวยขอบไม่มีรอยแตก
2 หมายถึง เส้นรอยตัดแผ่นอะคริลิคตรงสวย
1 หมายถึง เส้นรอยตัดแผ่นอะคริลิคมีรอยแตกตามขอบ
5.3 ผลประสิทธิภาพการตัดแผ่นอะคริลิคหนา 3มม. สำหรับประกอบตู้ DBและMDBด้วยเครื่องมือพื้นฐานเดิม
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ภาพที่ 8 แผนภูมิป ระสิทธิภ าพการตัดแผ่นอะคริล ิคหนา 3มม. สำหรับงานประกอบตู้ DBและMDBด้ว ย
เครื่องมือพื้นฐานเดิม
5.4 ตารางที1่ ผลประสิทธิภาพเวลาการตัดแผ่นอะคริลิคหนา 3 มม. สำหรับประกอบตู้ DB และ MDB
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการตัดแผ่นอะคริลิคหนา 3 มม. ด้วยเครื่องตัดแผ่นอะคริลิคที่สร้างขึ้น
เวลาการตัดแผ่นอะคริลิคหนา 3 มม.ด้วยเครื่องตัดที่สร้างขึ้น (วินาที)
ขนาด12X14 ซม. ขนาด12X24 ซม. ขนาด11X36 ซม. ขนาด12X60 ซม.
ครั้งที่ 1
10
170
180
280
ครั้งที่ 2
12
20
25
39
ครั้งที่ 3
13
17
23
37
ครั้งที่ 4
10
21
26
40
ครั้งที่ 5
14
19
25
35
ครั้งที่ 6
11
19
27
39
ครั้งที่ 7
12
21
24
41
ครั้งที่ 8
10
18
25
35
ครั้งที่ 9
12
19
26
43
ครั้งที่ 10
11
18
23
40
เฉลี่ย
11.5
34.2
40.4
62.9
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการตัดแผ่นอะคริลิคหนา 3 มม. ด้วยแรงงานคน

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6

เวลาการตัดแผ่นอะคริลิคหนา 3 มม.ด้วยด้วยแรงงานคน (วินาที)
ขนาด12X14 ซม. ขนาด12X24 ซม. ขนาด11X36 ซม. ขนาด12X60 ซม.
27
145
152
230
28
34
44
70
24
29
38
54
25
32
45
50
26
31
39
55
30
27
47
58
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ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 10
เฉลี่ย

36
34
33
40
30.3

29
34
36
40
43.7

49
52
58
55
57.9

60
65
63
65
77

5.4 สรุปผลประสิทธิภาพ
จากภาพที่ 6 และภาพที่7 ตารางที่1 และตารางที่2 พบว่าประสิทธิภาพของเครื่องตัดอะคริลิคสำหรับ
งานประกอบตู้ DB และMDB ในการตัดแต่ละครั้งพบว่าแผ่นอะคริลิคอยู่ในสภาพปกติสมบูรณ์ มีความแม่นยำ
ในการตัดและไม่มีรอยแตกร้าวประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตัดมีความถูกต้องสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 100
ใช้เวลาในการตัดด้วยเครื่องตัดน้อยกว่าการตัดด้วยแรงงานคน
5.5 ตารางที่ 3 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของเครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้
DB และMDB
ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อการประเมิน
1. ความแม่นยำของการตัด
2. ขอบแผ่นอะคริลิคไม่แตก
3. ลดเวลาในการตัดแผ่นอะคริลคิ
เหมาะสม
4. มีความสะดวกในการใช้งาน
5.ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ชิ้นนี้

มาก
ที่สุด
7
10
9
8
6

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

3
0
1
2
4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

น้อย
ที่สุด

̅
𝒙̅

S.D

0
0
0
0
0
ค่าเฉลี่ย

4.7
5.0
4.9
4.8
4.6
4.80

0.48
0.00
0.32
0.42
0.52
0.28

ความ
หมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด

จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานในบริษัท เอสเค เพาเวอร์อิเล็คทริคที่เข้าร่วมการ
ประเมิน ประสิทธิภาพเครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDBจำนวน 10 คน ประกอบด้วย
พนักงานฝ่ายช่าง หัวหน้าช่าง และวิศวกรพบว่า มีค่าความพึงพอใจโดย เฉลี่ยที่ 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ที่ค่า 0.28 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
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6.1 สรุปผล
งานวิจัยเครื่องตัดแผ่นอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB จากการศึกษาได้พบข้อมูลและ
ปัญหาในสถานประกอบการ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับการตัดอะคริลิคความหนาขนาด 3มิลลิเมตร จากเดิม
การตัดอะคริลิคที่ใช้ในมีดคัตเตอร์ตัดแผ่นอะคริลิค จึงได้คิดสร้างเครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB
และMDB ขึ้นมาใหม่โดยการนำมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อนำมาติดเข้ากับใบเลื่อยทรงกลมเพื่อทำเป็นเลื่อยวง
เดือน เพื่อแก้ปัญหาการตัดแผ่นอะคริลิคแบบเดิมๆ ทำให้ลดเวลาในการทำงานและลดความเสี ยหายที่จะเกิด
ขึ้นกับอะคริลิค โดยมีการทดลองการใช้งานทั้งหมด 40 ครั้ง โดยการตัดในแต่ละครั้งจะได้ขนาดตามที่ตั้งตาม
สเกลทุกครั้ง จากการทดลองในครั้งนี้ ปรากฏว่าเครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB มีการ
ทำงานที่แม่นยำและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอะคริ ลิคได้ คิดเป็นร้อยละ 100 และจากการประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานในบริษัท เอสเค เพาเวอร์ อิเล็ค ทริค จำกัด ที่เข้าร่วมการประเมิน
จำนวน 10 คน เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB มีค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (X = 4.80, S.D. = 0.28) และมีค่าความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่ 4.80 จัดอยู่ในระดับดีมาก
6.2 อภิปรายผลการวิจัย
การตัดอะคริล ิคตู้ DB และMDB ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้เป็นอุปกรณ์โ พเทคหน้าเบรกเกอร์เพื่อป้ องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน เครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB ทำให้สามารถช่วยลด
เวลาในการปฏิบัติงานการตัดอะคริลิคลงได้ การสร้างเครื่องตัดอะคริลิคสำหรับงานประกอบตู้ DB และMDB
เจอปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เช่น ระยะเวลาในการทำงานในการทำชิ้นงานไม่เพียงพอ
6.3 ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีที่กันเศษอะคริลิคเข้าหาตัว
2) ควรมีกาดเก็บใบมีดเมื่อไม่ใช้งาน
3) ควรมีปุ่มอีเมอเจนซี่
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กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย
Energy Power box for charging battery of cordless electric drill

B010

อิบรอฮิม เจะกา1
ธวัชชัย สุขสันติดิลก2 และฮาซัน มะยีแต2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างกล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย
2)เพื่อหาประสิทธิภาพของกล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย 3) เพื่อหาความพึง
พอใจของผู้ใช้กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้
ประกอบอาชีพช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ในจังหวัดปัตตานี จำนวน 20 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจ ัย เป็น แบบบัน ทึกข้อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้ว ิจัยได้นำกล่องพลังงานสำหรับชาร์จ
แบตเตอรี่ สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย ให้ผู้ประกอบอาชีพช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว
นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สายมีประสิทธิภาพการชาร์จ
แบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยใช้เวลาเฉลี่ย 1.34 ชั่วโมง ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง และสามรถชาร์จแบตเตอรี่
สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย ขนาด 12V 1.5Ah ได้อย่างสมบูรณ์จำนวน 5 ครั้ง เมื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สายของผู้ใช้ จำนวน 20 คน พบว่า คะแนนโดยรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 4.8 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 อยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ : กล่องพลังงาน กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย
Abstract
This research aims to 1)To create the Energy Power Box. 2)To find the efficiency of the
Energy Power Box. 3)To find satisfaction of energy power box users. The samples used in the
research is a professional installer of solar cells in Pattani Province 20 people by choosing a
specific. Research tools as a data record and satisfaction questionnaire. The researcher brought
the Energy Power Box give the sample group a trial to use and collect data. The data were
analyzed by calculating percentage, mean and standard deviation.
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The results showed that the Energy Power Box efficient battery charging it takes
an average of 1.34 hours on a single charge. And can charge the 12V 1.5Ah battery 5 times.
Satisfaction with using the energy box was assessed by 20 people It was found that the average
score was 4.8 . Has a standard deviation of 0.28 .At the highest level
Keywords : Efficiency, Power box, Energy power box
1. บทนำ
การเรียนรู้และฝึกอาชีพในระบบทวิภาคีของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า นั้น
มีเอกลักษณ์ที่มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนางานอาชีพ ก้าวสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการกำลังคน ด้านแรงงานตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจั งหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ กลุ่ม
พาณิชย์จังหวัด กลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานและอุตสาหกรรมจังหวัด ส่งเสริม และพัฒนาการค้า การลงทุน รองรับ
ประชาคมอาเซียน โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและ สังคมไทยสู่สังคมแห่ง ภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ ดังนั้น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเรียนรู้ร่วมการทำงานกับสถานประกอบการในระบบทวิ
ภาคีของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จึงมีความสำคัญการพัฒนากำลังคนของชาติเป็น
อย่างยิ่ง
บริษัท อันวาแอนด์โค จำกัด เป็นสถานประกอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบ
กล้องวงจรปิดระบบแอร์และระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งระบบโซล่าเซลล์จะมีทั้ง Solar Roof และ Solar Farm
ในการปฏิบัติงานทั้งหมดของการปฏิบัติงาน โซล่าเซลล์ จำเป็นต้องใช้สว่านไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบัติงานโซล่าเซลล์ ส่วนมากจะเป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า เช่นบนหลังคา บนดาดฟ้า ในป่าในพื้นที่
ที่เป็นน้ำ [3] เป็นต้น ซึ่งจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเพื่อการปฏิบัติงาน โดยต้อง
ใช้สายไฟฟ้ามาเสียบต่อพ่ว งเพื่อปฏิบัติงาน ซึ่งไม่มีความสะดวก ฉะนั้น บริษัทจึงหาสว่านไฟฟ้าแบบไร้สายเพื่อ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานดังกล่าว การปฏิบัติงานโดยใช้สว่านไฟฟ้าแบบไร้สายซึ่งมีแบตเตอรี่สำรอง 1 ก้อน
เมื่อก้อนที่ใช้หมดพลังงาน ก็จะใช้ก้อนสำรอง แต่ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดพลัง งานได้ เนื่องจากไม่มี
ระบบไฟฟ้าในบริเวณ ที่ปฏิบัติงาน จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการทำงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
จากสาเหตุที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างกล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่าน
ไฟฟ้าแบบไร้สาย เพื่อเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างกล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของกล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สายสามารถชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบ
ไร้สายได้ถึง 5 ครั้ง
3.2 ผู้ใช้กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สายมีความพอใจอยู่ในระดับมาก
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4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
เริ่มต้น
ศึกษาปัญหาในสถานประกอบการ
ปรับปรุง
เสนอปัญหาแก่สถานประกอบการ
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบชุดอุปกรณ์ Energy Power Box สำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าไร้สาย

ปรับปรุง
ทดสอบการใช้งาน
เก็บข้อมูลประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งาน

ประเมินความพึงพอใจ
จัดทำเอกสาร

สิ้นสุด
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
513

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

4.2 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยกล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย คือพนักงานที่
ปฏิบัติงานในบริษัทอันวาแอนด์โค จำกัด ที่ใช้กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย
จำนวน 20 คน
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบบันทึกข้อมูลการหาประสิทธิภาพกล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย
2) แบบประเมินความพึงพอใจกล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย
4.4 ขั้นตอนการดำเนินการ
1) ศึกษาปัญหาสถานประกอบการ
2) เสนอสถานประกอบการ
3) ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4) ดำเนินการปฏิบัติการ
5) ทดสอบประสิทธิภาพ
6) ปรับปรุงและแก้ไข
7) เก็บข้อมูลประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
8) จัดทำเอกสารรายงายการวิจัย
4.5 รายละเอียดในการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ออกแบบตารางหาประสิทธิภาพ และการเก็บข้อมูลของกล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่าน
ไฟฟ้าแบบไร้สาย หาประสิทธิภาพโดยชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าไร้สาย ขนาด 1.5Ah ให้เต็ม จากนั้นเก็บข้อมูล
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้ง มีการใช้ระยะเวลาเท่าไรในการชาร์จแบตเตอรี่ต่ อครั้งแล้วเก็บข้อมูลค่า
แรงดันไฟฟ้าส่วนที่คงเหลืออยู่ของแบตเตอรี่ ดำเนินการหาประสิทธิภาพซ้ำจนกว่าค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่
ต่ำกว่า 12V แล้วจึงหยุดการหาประสิทธิภาพ ทำการหาประสิทธิภาพของกล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่
สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย จำนวน 3 รอบ
2) ออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจการทำงานของกล่องพลังงานสำหรับชาร์จ
แบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย มี 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของการใช้กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ส ว่านไฟฟ้าแบบ
ไร้สาย โดยมีหัวข้อการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน และด้านคุณภาพ
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5. ผลการวิจัย
จากการที่ได้ศึกษาการทำงานกล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยได้ศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการชาร์จแบตเตอรี่ใช้งานกับสว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย การนำอุปกรณ์ไปใช้งาน และได้
ศึกษาความพึงพอใจต่อนวัตกรรมที่ได้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานซึ่งผลการเก็บข้อมูลวิจัยนำเสนอ
ดังนี้
5.1 กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย
กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย เป็นชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาใหม่มีวัตถุประสงค์
เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สายและพกพาไปในสถานที่ทำงานได้
อย่างสะดวก

ภาพที่ 2 กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย
5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานด้านการชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย
ผู้วิจัยได้ทำการหาประสิทธิภาพ โดยชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย ขนาด 1.5Ah จากนั้นเก็บ
ข้อมูลเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้งว่าใช้ระยะเวลาเท่าไรในการชาร์จแบตเตอรี่ต่อครั้งแล้วตรวจสอบค่า
แรงดันไฟฟ้าส่วนที่คงเหลืออยู่เท่าไหร่ โดยสามารถสรุปได้ดังตาราง
ตารางที่ 1 ทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 12V1.5 Ah รอบที่ 1
ครั้งที่
1
2

แรงดันไฟคงเหลือของ
Energy Power Box
ก่อนชาร์จแบตเตอรี่
(V)
13.5
13.1

เวลาในการชาร์จ
แบตเตอรี่
(ชม.)
1.28
1.30

แรงดันไฟคงเหลือของ
Energy Power Box
หลังชาร์จแบตเตอรี่
(V)
13.1
12.9

หมายเหตุ
ชาร์จสมบูรณ์
ชาร์จสมบูรณ์
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3
4
5
6

12.9
12.7
12.5
12.1
เฉลี่ยเวลาในการชาร์จ

1.30
1.40
1.45

12.7
12.5
12.1
6.1

ชาร์จสมบูรณ์
ชาร์จสมบูรณ์
ชาร์จสมบูรณ์
ชาร์จไม่สมบูรณ์

1.35

จากตารางที่ 1 พบว่ากล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สายมีประสิทธิภาพการ
ชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยใช้เวลาเฉลี่ย 1.35 ชั่วโมง โดยแรงดันไฟฟ้าคงเหลือหลังการชาร์จ
ลดลง 0.2V ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง และสามรถชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย ขนาด 12V 1.5Ah ได้อย่าง
สมบูรณ์จำนวน 5 ครั้ง
ตารางที่ 2 ทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 12V 1.5Ah รอบที่ 2
แรงดันไฟคงเหลือของ
Energy Power Box
ครั้งที่
ก่อนชาร์จแบตเตอรี่
(V)
1
13.6
2
13.2
3
12.9
4
12.5
5
12.3
6
12.1
เฉลี่ยเวลาในการชาร์จ

เวลาในการชาร์จ
แบตเตอรี่
(ชม.)
1.28
1.31
1.33
1.35
1.45

แรงดันไฟคงเหลือของ
Energy Power Box
หลังชาร์จแบตเตอรี่
(V)
13.2
12.9
12.5
12.3
12.1
7.1

หมายเหตุ
ชาร์จสมบูรณ์
ชาร์จสมบูรณ์
ชาร์จสมบูรณ์
ชาร์จสมบูรณ์
ชาร์จสมบูรณ์
ชาร์จไม่สมบูรณ์

1.34

จากตารางที่ 2 พบว่ากล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สายมีประสิทธิภาพการ
ชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยใช้เวลาเฉลี่ย 1.34 ชั่วโมง โดยแรงดันไฟฟ้าคงเหลือหลังการชาร์จ
ลดลง 0.2V ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง และสามรถชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย ขนาด 12V 1.5Ah ได้อย่าง
สมบูรณ์จำนวน 5 ครั้ง
ตารางที่ 3 ทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 12V 1.5Ah รอบที่ 3
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แรงดันไฟคงเหลือของ
Energy Power Box
ครั้งที่
ก่อนชาร์จแบตเตอรี่
(V)
1
13.6
2
13.2
3
12.9
4
12.5
5
12.3
6
12.1
เฉลี่ยเวลาในการชาร์จ

เวลาในการชาร์จ
แบตเตอรี่
(ชม.)
1.28
1.31
1.33
1.35
1.45

แรงดันไฟคงเหลือของ
Energy Power Box
หลังชาร์จแบตเตอรี่
(V)
13.2
12.9
12.5
12.3
12.1
7.1

หมายเหตุ
ชาร์จสมบูรณ์
ชาร์จสมบูรณ์
ชาร์จสมบูรณ์
ชาร์จสมบูรณ์
ชาร์จสมบูรณ์
ชาร์จไม่สมบูรณ์

1.33

จากตารางที่ 3 พบว่ากล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สายมีประสิทธิภาพการ
ชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยใช้เวลาเฉลี่ย 1.33 ชั่วโมง โดยแรงดันไฟฟ้าคงเหลือหลังการชาร์จ
ลดลง 0.2V ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง และสามรถชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย ขนาด 12V 1.5Ah ได้อย่าง
สมบูรณ์จำนวน 5 ครั้ง
5.3 สรุปผลประสิทธิภาพ
จากการเก็บข้อมูลดังตารางที่ 1, 2 และ 3 พบว่าประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่สว่ านไฟฟ้าแบบ
ไร้สายขนาด 12V 1.5Ah ด้วยกล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย ใช้เวลาเฉลี่ย 1.34
ชั่วโมง โดยแรงดันไฟฟ้าคงเหลือหลังการชาร์จลดลง 0.2V ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง และสามรถชาร์จแบตเตอรี่สว่าน
ไฟฟ้าแบบไร้สาย ขนาด 12V 1.5Ah ได้อย่างสมบูรณ์จำนวน 5 ครั้ง
5.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย
ตารางที่ 4 ตารางแสดงความพึงพอใจที่มีต่อกล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย
ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อการประเมิน
ด้านวัสดุและอุปกรณ์
1. วัสดุที่นำมาใช้คุ้มค่าคุม้ ทุน
2. วัสดุที่นำมาใช้แข็งแรงและคงทน

มาก
ที่สุด
16
15

มาก

ปาน
กลาง

4
5

0
0

น้อย

น้อย
ที่สุด

̅
𝒙̅

S.D

ความ
หมาย

0
0

0
0

4.8
4.7

0.41
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
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3. น้ำหนักของชิ้นงานมีความ
เหมาะสม
ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้
งาน
1. ความสะดวกสบายในการใช้งาน
2. ความปลอดภัยในการใช้งาน
3. ชิ้นงานสามารถถอดประกอบได้
ง่าย
ด้านคุณภาพ
1. ชิ้นงานสามารถลดความร้อนได้
ตามวั
ถุประสงค์
2. ชิ้นตงานสามารถนำไปใช้
งานได้จริง

12

6

2

0

0
ค่าเฉลี่ย

4.5
4.6

0.68
0.15

มากที่สุด
มากที่สุด

17
14
9

3
6
4

0
0
7

0
0
0

0
0
0
ค่าเฉลี่ย

4.8
4.7
4.1
4.5

0.41
0.47
0.91
0.37

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

16
20

1
0

3
0

0
0

0
0
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

4.6
5
4.8
4.65

0.74
0.00
0.28
0.67

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานกล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่าน
ไฟฟ้าแบบไร้สายของผู้ใช้ จำนวน 20 คนพบว่ามีคะแนนโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และมีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D) เท่ากับ 0.27 จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านในการประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อการใช้ กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย ด้านวัสดุอุปกรณ์คะแนน
โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) เท่ากับ 0.15 จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานคะแนนโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) เท่ากับ 0.37 จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และด้านคุณภาพคะแนนโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.8
และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) เท่ากับ 0.28 จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผล
1) ได้กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย จำนวน 1 กล่อง
2) กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย มีประสิทธิภาพในชาร์จแบตเตอรี่สว่าน
ไฟฟ้าแบบไร้สาย ขนาด 12V 1.5Ah ได้อย่างสมบูรณ์จำนวน 5 ครั้ง โดยใช้เวลาเฉลี่ยครั้งละ 1.34 ชั่วโมง
3) ผู้ใช้กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สายมีความพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
6.2 อภิปรายผล
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จากปัญหาในการทำงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ที่มีความจำเป็นต้องใช้สว่านไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า ผู้วิจัย ได้ทำการสร้างกล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย จำนวน 1
กล่อง
กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย มีประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่สว่าน
ไฟฟ้าแบบไร้สายขนาด 12V 1.5Ah โดยใช้เวลาเฉลี่ย 1.34 ชั่วโมง ซึ่งแรงดันไฟฟ้าคงเหลือหลังการชาร์จลดลง
0.2V ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง และชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย ขนาด 12V 1.5Ah ได้อย่างสมบูรณ์
จำนวน 5 ครั้ง สารมารถเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างต่ อเนื่ องในระยะยาวได้ [1,2] สอดคล้องกั บ
สมมุติฐานการวิจัย
ผู้ใช้กล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สายมีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย
6.3 ข้อเสนอแนะ
1) ควรพัฒนากล่องพลังงานสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สายให้ มีขนาดเหมาะสม เพื่อ
ความสะดวกในการพกพา
2) ควรเพิ่มจอแสดงผลจำนวนชั่วโมงที่คงเหลือของแบตเตอรี่
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
Development and determination of the performance of
gasoline nozzle check machines

C001
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน 2) เพื่อหาคุณภาพเครื่องเช็ค
หัวฉีดเบนซิน 3) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน 4) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ประกอบ
กิจการสถานประกอบการใช้เครื่องเช็คหัวฉีดเบนซินกลุ่มตัวอย่างเป็นช่างผู้เช็คหัวฉีดเบนซิน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพของเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน 2) แบบ
ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) เครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน สามารถนำมาใช้งานได้จริงตรงกับความต้องการ สามารถ
ใช้ในการตรวจเช็คหัวฉีดเบนซินได้อย่างรวดเร็ว ในด้านตัวเครื่องที่ออกแบบมาสวยงาม ประกอบด้วย (1) ถัง
น้ำมัน (2) บีกเกอร์ (3) สวิทช์ปิด -เปิด (4) เร็กกูเรเตอร์ (5) หัวฉีดพร้อมลาง (6) ปั๊มติ๊กสร้างแรงดันน้ำมัน (7)
แบตเตอรี่ (8) ตัวตั้งเวลา 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อคุณภาพของเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซินอยู่ในระดับมากที่สุด
ที่ค่าเฉลี่ย 4.72 3) ประสิทธิภาพของเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซินมีค่า 100% ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80 % ที่กำหนด
ไว้ 4) กลุ่มผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน อยู่ในระดับมากที่สุด
ที่ค่าเฉลี่ย 4.68
คำสำคัญ: เครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
Abstract
This research is aimed at 1) to develop a gasoline nozzle check machine.2) To find out
the quality gasoline nozzle check machine 3) to find out the efficiency of gasoline nozzle check
machine 4) To find the satisfaction of establishment operators, using gasoline nozzle check
machines, the samples were technicians who checked gasoline nozzles. Using a random
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method, research tools include 1) Questionnaire to find out the quality of gasoline nozzle
check machine 2) 3) Gasoline Nozzle Checker Efficiency Assessment Form 3) Enterprise operator
satisfaction questionnaires on gasoline injector checkers Statistics used in data analysis include
frequency, percentage, average, standard deviation.
The results showed that 1) Gasoline injector checker can be used to actually meet the needs
It can be used to quickly check gasoline injectors. On the machine side that is designed
beautifully. Consists of (1) fuel tank (2) beaker (3) on-off switch (4) regulator (5) fuel injector (6)
fuel pressure booster (7) battery (8) Timer, 2) experts had the highest level of quality of gasoline
nozzle checkers at an average of 4.72 3 ) The efficiency of gasoline nozzle checkers was 95%
met the required 80% benchmark, 4 ) the establishment operators were most satisfied with
gasoline injector check machines at an average of 4.68
Key words : Gasoline Nozzle Checker
1. บทนำ
รถโดยส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมาจะติดตั้งเครื่องยนต์ฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ส่วน
ที่สำคัญของระบบนี้คือหัวฉีดน้ำเชื้อเพลิง ซึ่งมีโอกาสสกปรกอุดตันหรือชำรุดเสียหายได้ จนอาจจำเป็นต้อง
เปลี่ยนใหม่ หากมีสิ่งผิดปกติเกิดเข้าไปในระบบหัวฉีดน้ำมันเพียงเล็กน้อยรถยนต์อาจทำงานผิดปกติได้ นำมาซึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการบริการค่อยข้างสูง
จากการศึกษาพบว่าหัว ฉีดเบนซินส่ว นใหญ่ในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูง จึงทำให้เจ้าของสถาน
ประกอบการไม่กล้าที่จะทำการเปลี่ยนให้กับลูกค้า [1]
จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้คิดสร้างเครื่องตรวจเช็คหัวฉีดเบนซินขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้
ผู้ทำวิจัยได้ศึกษาแนวคิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมจากหลักการทำงานของระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงน้ำมันเบนซิน
เพื่อช่วยให้สถานประกอบการณ์หรื ออู่ทำงานได้เร็วขึ้นลดเวลาในการตรวจซ่อมหรือเช็คหัวฉีดง่ายต่ อการ
ตรวจเช็คและช่วยลดงบประมาณในการตรวจเช็คได้ดียิ่งขึ้น และมีคุณภาพมากกว่าการเช็คหรือตรวจซ่อมใน
แบบเดิม ๆ
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
2.2 เพื่อคุณภาพเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
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2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
2.4 เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของเจ้าของกิจการสถานประกอบการต่อเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
3. สมมุติฐานของการวิจัย
3.1 เครื่องเช็คหัวฉีดเบนซินอย่างมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับมาก
3.2 เครื่องเช็คหัวฉีดเบนซินมีประสิทธิภาพในระดับสูงกว่า 80%
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบกิจการที่มีต่อเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซินไม่ต่ำกว่าระดับมาก
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การพัฒนาเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน

ภาพที่ 1 การพัฒนา เครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
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4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ด้านคุณภาพ
1) กลุ่มประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน ในจังหวัดตรัง
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน จำนวน 5 คน โดยใช้การสุ่มแบบ
เจาะจง
4.2.2 ด้านประสิทธิภาพ
1) ประชากร คือ จำนวนครั้งในการทดลอง
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ จำนวนครั้งในการทดลอง จำนวน 10 ครั้ง โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
4.2.3 ด้านความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ ผู้ประกอบกิจการอู่บริการในจังหวัดตรัง
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบกิจการอู่บริการในจังหวั ดตรัง จำนวน 20 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
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4.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องวิจัย

ภาพที่2 แสดงการสร้างและหา คุณภาพเครื่องมือและหาวิจัย
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4.1 การหาคุณภาพ
1) ประสานกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้เครื่องเช็คหัวฉีด จำนวน 5 คน
2) ชี้แจงทำความเข้าใจการใช้แบบประเมินคุณภาพ
3) ตอบข้อซักถามหากมีข้อสงสัย
4) ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมิน
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5) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบประเมิน
4.4.2 การหาประสิทธิภาพ
1) ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
2) หาประสิทธิภาพของเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน จำนวน 10 ครั้ง
3) หาประสิทธิภาพของระยะเวลาในการเช็คหัวฉีด 1 หัว ใช้เวลาเท่าไหร่
4) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบประเมิน
4.4.3 การหาความพึงพอใจ
1) ประสานกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการอู่บริการที่ใช้เครื่ องเช็คหัวฉีดเบนซินจำนวน
20 คน
2) ชี้แจงทำความเข้าใจการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
3) ตอบข้อซักถามหากมีข้อสงสัย
4) ให้กลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
5) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบประเมิน
4.5 สรุปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยผู้วิจัยดำเนินการดังนี้
4.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการหาคุณภาพเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน วิเคราะห์โดยหาค่า ( ) และส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) นำเสนอเป็นตารางประกอบความความเรียง
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพ จัดทำโดยการสังเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ( )
ระดับคุณภาพมากที่สุด
กำหนดให้
5
คะแนน
ระดับคุณภาพมาก
กำหนดให้
4
คะแนน
ระดับคุณภาพปานกลาง
กำหนดให้
3
คะแนน
ระดับคุณภาพน้อย
กำหนดให้
2
คะแนน
ระดับคุณภาพน้อยที่สุด
กำหนดให้
1
คะแนน
กำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง
มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง
มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
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ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง
มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง
มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประสิ ทธิภาพเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน วิเคราะห์โดยหาค่า ร้อยละ เกณฑ์
ต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ80 นำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
4.5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน วิเคราะห์โดยหาค่า ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
- ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ จัดทำโดยการสังเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ( )
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
กำหนดให้
5
คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก
กำหนดให้
4
คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
กำหนดให้
3
คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย
กำหนดให้
2
คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
กำหนดให้
1
คะแนน
กำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
5. ผลการวิจยั
5.1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
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ภาพที่ 3 แสดงผลการพัฒนาเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
เครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน สามารถนำมาใช้งานได้จริงตรงกับความต้องการ สามารถใช้ในการตรวจเช็ค
หัวฉีดเบนซินได้อย่างรวดเร็ว ในด้านตัวเครื่องที่ออกแบบมาสวยงาม ประกอบด้วย 1) ถังน้ำมัน 2) บีกเกอร์
3) สวิทช์ปิด-เปิด 4) เร็กกูเรเตอร์ 5) หัวฉีดพร้อมลาง 6) ปั๊มติ๊กสร้างแรงดันน้ำมัน 7) แบตเตอรี่ 8) ตัวตั้งเวลา
5.2 ผลการหาคุณภาพของเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
ตารางที่1 แสดงผลการหาคุณภาพของเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
ความหมาย
S.D
X
1. การออกแบบ
4.50
.35
มาก
2. วัสดุที่ใช้สร้าง
4.79
.12
มากที่สุด
3. การใช้งาน
4.66
.35
มากที่สุด

ลำดับ
5
1
4
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4. การบำรุงรักษา
5. ความปลอดภัย
รวมทั้งหมด

4.74
4.72
4.72

.32
.16
.10

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
3

จากตารางที่ 1 ในภาพรวมคุณภาพเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซินตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ด้านวัสดุที่ใช้สร้าง อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.79 รองลงมา คือ ด้านการบำรุงรักษา อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.74 ตามด้วยด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุดที่ ค่าเฉลี่ย 4.72 และด้านการ
ใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.66 ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการออกแบบ อยู่
ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
5.3 ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
ที่

ประเภทของ
หัวฉีดเบนซิน

1
2
3
4

Mitsubishi Spackwaon
Nissan neo
ToYoTa Yaris
ToYoTa Vios

5 Nissan March

ผลการทดสอบหัวฉีดเบนซิน
หัวฉีด หัวฉีด หัวฉีด หัวฉีด
หัวที่ 1 หัวที่ 2 หัวที่ 3 หัวที่ 4
✓
✓
✓
✓

✓
✓
-

✓
-

✓

-

ผลการทดสอบ
ผ่าน

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

รวมคิดเป็นร้อยละ

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

หัวฉีดที่3 ชำรุด
หัวฉีดที่2 ชำรุด
หัวฉีดที่2 ชำรุด
หัวฉีดที่2 ชำรุด

100

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซินมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 100 %
5.4 ผลการหาความพึงพอใจของเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
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ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบกิจการอู่บริการที่มีติ่เครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ความหมาย
ลำดับ
S.D
X
1. การสร้างนวัตกรรม
4.62
.15
มากที่สุด
3
2. การใช้งาน
4.60
.33
มากที่สุด
4
3. การบำรุงรักษา
4.86
.34
มากที่สุด
1
4. ความปลอดภัย
4.63
.40
มากที่สุด
2
รวมทั้งหมด
4.68
.16
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 ในภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบกิจการอู่บริการที่มีต่อเครื่องเช็คหัวฉีด
เบนซิน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
น้อย พบว่า ด้านการบำรุงรักษา อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.86 ส่วนค่าเฉลี่ยที่รองลงมา คือ ด้านความ
ปลอดภัย อยู่ในระดับ มากที่ส ุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.63 ตามด้ว ยด้านการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับมากที่สุ ด
ที่ ค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
6. อภิปรายผล
1) ผลจากการพัฒนาเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน สามารถนำมาใช้งานได้จริงตรงกับความต้องการและ
ผลประโยชน์สำหรับนักเรียน คือได้ความรู้และได้ประดิษฐ์เครื่องเช็ คหัว ฉีดเบนซิน เพื่อได้นำไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ ประโยชน์สำหรับครู คือได้ความรู้ได้นำสิ่งประดิษฐ์ไปแนะนำให้กับรุ่นน้องได้ศึกษาและแก้ไข
พัฒนาต่อยอดประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการ คือสามารถใช้เครื่องเช็คหัวฉีด
เบนซินในการตรวจเช็คหัวฉีดเบนซินได้อย่างรวดเร็ว ในด้านตัวเครื่องที่ออกแบบมาสวยงาม
2) ผลการหาคุณภาพของเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซินตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผลโดยภาพรวมมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่าระดับมาก เป็นเพราะด้านความ
ปลอดภัย การใช้งานสามารถเคลื่ อนย้ายได้สะดวกง่ายต่อการเช็คหัว ฉีดเบนซินและสามารถใช้งานได้จริง
สอดคล้องกับผลการวิจัย [2]
3) ผลการหาประสิทธิภาพจากการทดลองจำนวน 10 ครั้ง โดยภาพรวมพบว่ามีประสิทธิภาพเฉลี่ย 100
% แสดงให้เห็นว่าเครื่องเช็คหัวฉีดเบนซินมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ ต้ องได้ประสิทธิภาพสูง
กว่า 80 % ขึ้นไป และผลการผิดพลาดในการเช็คหัวฉีดเบนซิน และสอดคล้องกับผลการวิจัย [2]
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4) ผลการหาความพึ ง พอใจของเครื ่ อ งเช็ค หั ว ฉี ด เบนซิ นตามความเห็ น ของเจ้ า ของกิ จ การสถาน
ประกอบการผู้ใช้เครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน พบว่าผลโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่าระดับมาก เป็นเพราะด้านผลที่ได้จากเครื่องการใช้งานสามารถสะดวก
ต่อการเช็คหัวฉีดเบนซินได้ 4 หัวภายใน 5 นาที และสอดคล้องกับผลการวิจัย [2]
7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. ปรับเปลี่ยนให้โครงสร้างแข็งแรงกว่าเดิม
2. การเคลื่อนย้ายต้องให้เคลื่อนได้สะดวกมากขึ้น
3. ควรทำที่วัดปริมาณน้ำมันให้พอดีกับรูหัวฉีดเบนซิน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
พัฒนาอุปกรณ์จับยึดให้สามารถเช็คหัวฉีดเบนซินรุ่นและยี่ห้ออื่น ๆ ได้ทั้งหมด
เอกสารอ้างอิง
[1] การสร้างเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล. 2555
[2] เศรษฐวัฒน์ ดอกกระฐิน. 2559. เครื่องทดสอบหัวฉีด EFI. THAI INNOVATION. ค้นคว้า
มาจาก http://thaiinvention.net.
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C002
สร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
Camshaft Positioning Sensor and Ignition Coil Checking Machine.
กรกฤษ ทับวุ่น 11 ทัตพงศ์ วุ่นพันธ์ 21 ธีรภัทร ปาระณะ 31
ณรงค์ ฤทธิเดธ 12 วรวิชย์ ปิยรัตนวงศ์ 22 สืบศักดิ์ หลงขาว 32 ปิยนันท์ รักการ 42 พัฒนา หมื่นศรี 52
1-31 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโนยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
1-52 อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาเทคโนโนยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
2) หาคุณภาพเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด 3) หาประสิทธิภาพของเครื่ อง
ตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด 4) หาความพึงพอใจของช่างใช้เครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์
เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ สุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วย ด้านคุณภาพเป็น
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 8 คน ด้านการหาประสิทธิภาพ เป็นจำนวนครั้งในการทดลอง จำนวน 5 ครั้ง ด้านความพึง
พอใจเป็นช่างซ่อมรถยนต์ จำนวน 8 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพ 2) แบบ
ประเมินประสิทธิภาพ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) เครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด ช่วยให้การตรวจเช็ค
เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิดง่ายขึ้น ผู้ใช้ทำการได้เร็วขึ้น ประกอบด้วย (1) เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว
(2) คอยล์จุดระเบิด (3) ทดสอบคอยล์จุดระเบิด (4) เพลาลูกเบี้ยว (5) มอเตอร์ 12 v. (6) สวิตช์ปรับความเร็ว
มอเตอร์ (7) สวิตช์ปรับความถี่คอยล์จุดระเบิด (8) สวิตช์เปิด/ปิด (9) สวิตช์เลือกสัญญาณ (10) แผงวงจร
2) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อคุณภาพของเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิดอยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.33 3) ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิดมีค่า
100 % ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80 % ที่กำหนดไว้ 4) กลุ่มช่างซ่อมรถยนต์ มีความพึงพอใจต่อเครื่องตรวจเช็ค
เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิดอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.50
คำสำคัญ: เครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์ เพลาลูกเบี้ยว คอยล์จุดระเบิด

532

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

Abstract
The objectives of this research were 1) to develop a camshaft sensor and ignition coil
2) to determine the quality of a camshaft sensor and ignition coil 3) to determine their
efficiency. of the camshaft sensor and ignition coil 4) to find the satisfaction of the mechanic
Check the camshaft sensor and ignition coil. Sample group In terms of quality, there were 8
experts. In terms of efficiency, there were 5 trials. In terms of satisfaction, there were 8
technicians who answered the questionnaire by using a specific randomized method. The
research tools consisted of 1) questionnaires to determine the quality of Camshaft Sensor and
Ignition Coil Checker 2) Checker Performance Assessment Form Camshaft Sensor and Ignition
Coil 3) Technician Satisfaction Questionnaire on the Checker The camshaft sensor and ignition
coil statistics used to analyze the data are frequency, percentage, mean, standard deviation.
The results of the research found that 1 ) Camshaft Sensor and Ignition Coil Checker
Makes checking the camshaft sensor and ignition coil easier. It will help the user to do it faster.
Contains (1) Camshaft Sensor (2) Ignition Coil (3) Ignition Coil Test (4) Camshaft (5) 12 v motor
(6) Motor speed switch (7 ) Ignition coil frequency adjustment switch (8) On/Off switch (9) Signal
selector switch (10) Circuit board
2) experts had an opinion on the quality of the camshaft sensor checker. And the ignition coil
is at the highest level at an average of 4.33 3) Performance of the shaft sensor check. The cam
and ignition coil were 100% passed the specified 80 % benchmark. 4) The technician group was
satisfied. The camshaft and ignition coil sensors were at the highest level, at an average of 4.50
Keywords: Sensor check, Camshaft, Ignition coil
1. บทนำ
เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว ทำหน้าที่ตรวจจับการหมุนของเพลาลูกเบี้ยว โดยส่วนที่เป็นแม่เหล็กของ
เซ็นเซอร์ตัวนี้ จะสร้างสนามแม่เหล็กเมื่อเครื่องยนต์ทำงานผ่านการหมุนของเพลาลูกเบี้ยว เพลาลูกเบี้ยวมีหน้าที่
ควบคุมการเปิดปิดของวาล์ว ตัวเซ็นเซอร์นี้ก็จะส่งค่ าสัญญาณตำแหน่งการหมุนของเพลาลูกเบี้ยว นี้ไปยังกล่อง
ECU เพื่อกำหนดการจ่ายน้ำมันในแต่ละสูบ และ ควบคุมการจุดระเบิดในเวลาที่ถูกต้องอีกด้วย โดยตำแหน่ง
ของมันจะอยู่บริเวณหน้าหรือด้านบนของเครื่องยนต์ บริเวณปลายฝาสูบตรงปลายเพลาลูกเบี้ยวส่วนใหญ่ ไฟรูป
เครื่องยนต์แสดงแล้วดับไปเมื่อเครื่องติดขับต่อได้ เครื่องยนต์มีอาการกระตุกดับแล้วกระตุกติดทันที เนื่องจาก
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เซ็นเซอร์วัดค่าที่ไม่ถูกต้องส่งไปยัง ECU และยังส่งผลทำให้เร่งไม่ขึ้น เหยียบคันเร่งแล้วเครื่องยนต์มีรอบและ
แรงบิดผิดจากปกติ [1]
ในยุคปัจจุบันมีการใช้ในรถยนต์มากมายหลายแบบหลายชนิด และการดูแลรักษารถยนต์ก็มีความสำคัญอย่าง
มากและคงหนีไม่พ้นเรื่องความเสียหายของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่เกิดความ
เสียหายบ่อยแต่เช็คยากในระดับหนึ่ง คือคอยล์จุดระเบิด หากคอยล์จุดระเบิดเสียอาการจะคล้ายกับหัวเทียน
บอด เพราะจะทำให้เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ จึงเกิดปัญหาขึ้นว่าจะทำยังไงให้มีการตรวจเช็คอาการเครื่องยนต์
เดินไม่เรียบ ให้มีความแน่นอนและแม่นยำ อาการคอยล์จุดระเบิดเสียและเสื่อมทำให้ไฟไม่ออกหรือออกไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ จนเกิดอาการเบา ดับ ขณะที่รอบต่ำจะเร่งไม่ขึ้น หรือเรื่องยนต์ดับขณะออกตัว รอบเครื่องยนต์มี
อาการสะดุด สั่น สวิงขึ้นลงไปมาหรือรอบตกจะคล้ายกับ คอยล์จุดระเบิดเสียหรือเสื่อมเป็นอีกสาเหตุที่อาจจะ
ทำให้รถยนต์บางรุ่นมีไฟเตือนรูปเครื่องหรือไฟเครื่องยนต์โชว์ สัมผัสที่คอยล์จุดระเบิดด้านบนถ้าคอยล์ไหนเสีย
จะร้อนผิดปกติกว่าคอยล์ตัวอื่น [2]
จากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิดมีอาการเสีย
บ่อย โดยตลอดช่วงอายุของรถนั้นๆ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ศูนย์บริการหรืออู่ขนาดเล็ก ๆ ประสบปัญหาเรื่องการ
ซ่อมและตรวจเช็คเพราะเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลู กเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิดที่มีราคาแพง ทำให้อู่ขนาด
เล็กนั้นไม่สามารถตรวจซ่อมได้ จึงทำให้อู่นั้น ๆ ทั้งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากพอสมควร และยังเสียความ
น่าเชื่อถือของอู่นั้นๆไปอีกด้วย [3]
จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้คิดสร้างเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
ขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ทำวิจัยได้ศึกษาแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม เพื่อช่วยให้ศูนย์บริการหรืออู่ขนาดเล็ก
ทำงานได้เร็วขึ้น ลดเวลาในการตรวจซ่อมหรือเช็คเซ็น เซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด ง่ายต่อการ
ตรวจเช็คและช่วยลดงบประมาณในการตรวจเช็คได้ดียิ่งขึ้น และมีคุณภาพมากกว่าการเช็คแบบคาดเดาหรือ
ตรวจซ่อมในแบบเดิม ๆ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 สร้างเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
2.2 หาคุณภาพของเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
2.3 หาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
2.4 ศึกษาความพึงพอใจของในสถานประกอบการหรืออู่บริการภายนอกต่อเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์ เพลาลูก
เบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
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3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 เครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิดมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับมาก
3.2 เครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิดมีประสิทธิภาพในระดับสูงกว่า 80%
3.3 ระดับความพึงพอใจของช่างซ่อมรถยนต์ที่มีต่อเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
มีค่าไม่ต่ำกว่าระดับมาก
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4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด

ภาพที่ 1วิธีการสร้างเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ด้านคุณภาพ
1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมรถยนต์ ในจังหวัดตรัง
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมรถยนต์ ในจังหวัดตรัง จำนวน 8 คน โดยใช้
การสุ่มเจาะจง (Purposive Sampling)
4.2.2 ด้านประสิทธิภาพ
1) ประชากร คือ เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด ทุกยี่ห้อในการทดสอบ
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2) กลุ่มตัวอย่าง คือ เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด ในการทดสอบสุ่มแบบ
เจาะจง 5 ยี่ห้อ จำนวน 5ครั้ง ประกอบด้วย 1) เซ็นเซอร์Mazda Bt-50 2) เซ็นเซอร์Ford Bt-50
3) เซ็นเซอร์IZUZU D-max 4) คอยล์จุดระเบิด Vios 5) คอยล์จุดระเบิด Vios
4.2.3 ด้านความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ ช่างซ่อมรถยนต์ ในจังหวัดตรัง
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ช่างซ่อมรถยนต์ในจังหวัดตรัง จำนวน 8 คน โดยใช้การสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
4.3 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย

ภาพที2่ แสดงการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
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4.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4.1 การหาคุณภาพ
1) ประสานกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการยานยนต์จำนวน 8 คน
2) ชี้แจงทำความเข้าใจการใช้แบบประเมินคุณภาพ
3) ตอบข้อซักถามหากมีข้อสงสัย
4) ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมิน
5) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบประเมิน
4.4.2 การหาประสิทธิภาพ
1) ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมการจัดหาหาอุปกรณ์และพื้นที่ที่ใช้ในการทดสอบ
2) หาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด ทดลอง
จำนวน 5 ครั้ง
3) หาประสิทธิภาพของระยะเวลาในการทดสอบเซ็นเซอร์และคอยล์จุดระเบิด
4) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบประเมิน
4.4.3 การหาความพึงพอใจ
1) ประสานกลุ่มตัวอย่างที่เป็นช่างซ่อมรถยนต์ในจังหวัดตรัง จำนวน 8 คน
2) ชี้แจงทำความเข้าใจการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
3) ตอบข้อซักถามหากมีข้อสงสัย
4) ให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นช่างซ่อมรถยนต์ในจังหวัดตรัง จำนวน 8 คน ตอบแบบประเมิน
5) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบประเมิน
4.5 สรุปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้
4.5.1ข้อมูลเกี่ยวกับการหาคุณภาพหรือความพึงพอใจเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว
และคอยล์จุดระเบิด ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพและความพึงพอใจ ดังนี้
กำหนดให้ 5 หมายถึง ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจมากที่สุด
กำหนดให้ 4 หมายถึง ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจมาก
กำหนดให้ 3 หมายถึง ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจปานกลาง
กำหนดให้ 2 หมายถึง ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจน้อย
กำหนดให้ 1 หมายถึง ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจน้อยที่สุด
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กำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4.5.2ข้อมูลเกี่ยวกับการประสิทธิภาพเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุด
ระเบิดวิเคราะห์โดยหาค่า ร้อยละ เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 นำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการสร้างเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด

ภาพที่ 3 เครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
เครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด ช่วยให้การตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและ
คอยล์จุดระเบิดง่ายขึ้นและผู้ใช้ทำการได้เร็วขึ้นส่วนประกอบหลัก ๆ ประกอบด้วย 1)เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว 2)
คอยล์จุดระเบิด 3)ที่ทดสอบคอยล์จุดระเบิด 4)เพลาลูกเบี้ยว 5)มอเตอร์ 12 v. 6)สวิตช์ปรับความเร็วมอเตอร์
7)สวิตช์ปรับความถี่คอยล์จุดระเบิด 8)สวิตช์เปิด/ปิด 9)สวิตช์เลือกสัญญาณ 10)แผงวงจร
539

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

5.2 ผลการหาคุณภาพของเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
ตารางที่1 แสดงผลการหาคุณภาพของเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
ความหมาย ลำดับ
S.D
X
1. ด้านการออกแบบ
4.44
.44
มาก
2
2. ด้านการใช้งาน
4.22
1.06
มาก
4
3. ด้านผลลัพธ์
4.52
1.37
มากที่สุด
1
4. ด้านการบำรุงรักษา 4.32
.54
มาก
3
5. ด้านความปลอดภัย 4.16
1.16
มาก
5
รวมทั้งหมด
4.33
.68
มาก
จากตารางที่ 1 ผลการหาคุณภาพของเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด ตามความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผลโดยภาพรวมมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
4.52 รองลงมา ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 รองลงมา ด้านการบำรุงรักษา อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยมาก 4.32 รองลงมา ด้านการใช้งานอยู่
5.3 ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
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จากตารางที่ 2 ในด้านการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุด
ระเบิด แบ่งเป็นการทดสอบจำนวน 5 ครั้ง ตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว 3 รุ่น และคอยล์จุดระเบิด 2 รุ่น
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผ่านหมดทุกครั้งที่ทดสอบ ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการทดสอบ ดังนั้นคิดเป็น 100 %
5.4 ผลการหาความพึงพอใจของเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของช่างซ่อมรถยนต์ที่มีต่อเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและ
คอยล์จุ ด
ระเบิด
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ความหมาย ลำดับ
S.D
X
1.ด้านการสร้างนวัตกรรม
4.48
.45
มาก
3
2.ด้านการใช้งาน
4.53
.48
มากที่สุด
2
3.ด้านการบำรุงรักษา
4.57
.56
มากที่สุด
1
4.ด้านความปลอดภัย
4.45
.63
มาก
4
รวมทั้งหมด
4.50
.50
มาก
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุด ระเบิดตาม
ความเห็นของผู้ทดลองใช้เครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด พบว่าอยู่ในระดับมากที่
ค่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการ
บำรุงรักษา อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมา ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53
รองลงมา ด้านการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ด้านความ
ปลอดภัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45
6. การอภิปรายผล
1) ผลจากการพัฒนาเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิดสามารถนำมาใช้งานได้จริงตรง
กับความต้องการและมีผลประโยชน์สำหรับนักเรียนคือ ได้ความรู้และได้ประดิษฐ์เครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลา
ลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด เพื่อได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ประโยชน์สำหรับครูคือ ได้ความรู้ได้นำสิ่งประดิษฐ์
ไปแนะนำให้กับ รุ่น น้องได้ศึกษาและแก้ไขพัฒนาต่อยอดประโยชน์สำหรับช่างยนต์ คือ สามารถใช้เครื่อง
ตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิดในการตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด
ได้อย่างรวดเร็วในด้านตัวเครื่องที่ออกแบบมาสวยงาน
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2) ผลการหาคุณภาพของเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด ตามความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผลโดยภาพรวมมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า
ระดับมาก เป็นเพราะด้านความปลอดภัยการใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกง่ายต่อการตรวจเช็คเซ็นเซอร์
เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิดและสามารถใช้งานได้จริงและสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเครื่องตรวจเช็คคอยล์จุดระเบิด วิทยาลัยเทคนิคตรัง พ.ศ 2564 [4] กล่าวว่า ผลวิจัยครั้งนี้เพื่อ
สร้างเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด เป็นการทุ่นเวลาและทุ่นแรงในการตรวจเช็ค
เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด นอกพื้นที่ที่ไกลจากอู่หรือสถานประกอบการให้ง่ายขึ้นและมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
3) ผลจากการหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด ที่สร้างขึ้นจาก
การที่ ได้ทดลองใช้เครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด พบว่าการใช้งานมีขั้นตอนไม่
ยุ่งยากและในการทดสอบหาประสิทธิภาพได้ผลรวม คะแนนที่ได้ในการหาประสิทธิภาพของคือ 100 คะแนน
และ คิดเป็นร้อยละ 100 ในด้านระยะเวลาในการตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิดความ
เหมาะสมของเครื่องผลลัพธ์ที่ได้ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเครื่องตรวจเช็คคอยล์จุดระเบิด วิทยาลัยเทคนิคตรัง พ.ศ 2564 [4]
4) ผลการหาความพึงพอใจของเครื่องตรวจเช็คเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวและคอยล์จุดระเบิด ตามความเห็นของ
ช่างยนต์ พบว่าผลโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เป็นเช่นนี้เพราะในการตอบแบบสอบถาม
ของช่างยนต์ ความพึงพอใจในด้านการออกแบบความเหมาะสมของขนาดรูปร่างรูปลักษณ์ด้ านโครงสร้าง ความ
แข็งแรงของโครงสร้าง และวัสดุที่ใช้สร้าง สอดคล้องกับกับผลการวิจัยของเครื่องตรวจเช็คคอยล์จุดระเบิด
วิทยาลัยเทคนิคตรัง พ.ศ 2564 [4]
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1) ควรพัฒนาวงจรให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
2) เพิ่มโครงสร้างให้แข้งแรงกว่าเดิม
3) การเคลื่อนย้ายต้องให้เคลื่อนได้สะดวกมากขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรพัฒนาให้เช็คได้กับรถทุกรุ่น (โดยเฉพราะรถรุ่นใหม่)
2) สร้างชิ้นงานให้ขนาดเล็กกว่าเดิม เพื่อพกพาสะดวกในการตรวจเช็ค
3) เพิ่มความสวยงามและความทันสมัยให้มากยิ่งขึ้น
542

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง
[1] การทำงานของเซ็ น เซอร์ เ พลาลู ก เบี ้ ย ว. ระบบออนไลน์ . สื บ ค้ น เมื ่ อ วั น ที ่ 19 พฤศจิ ก ายน 2564
จาก https://www.bplusauto.com/cam-positioning-sensor-is.
[2] คอยล์จุดระเบิดแบบไดเร็คคอยล์. ระบบออนไลน์. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
https://china-autopart.blogspot.com.
[3] ปัญหาการคอยล์จุดระเบิดและเซ็นเซอร์. ระบบออนไลน์. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
https://pantip.com/topic.
[4] สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์. 2564. วิจัยเครื่องตรวจเช็คคอยล์จุดระเบิด. วิทยาลัยเทคนิคตรัง.

543

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องทดสอบเซนเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
Development and find efficiency the wheel hub ABS sensor test

C003

กำปั่น จันทร์พุ่ม 11 เจตน์สฤษฎ์ เชยชื่นจิตร์ 21 ชานนท์ รักขันโท 31 ธงไชย ผลเจริญ 41
ณรงค์ ฤทธิเดช 12 วรวิทย์ ปิยรัตนวงค์ 22 เธียรศักดิ์ ศรีขำ 32 สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์ 42 พัฒนา หมื่นศรี 52
1-41 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโนยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
1-52 อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาเทคโนโนยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ 2) หาคุณภาพของเครื่อง
ทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ 3) หาประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
4)
ศึกษาความพึงพอใจของช่างซ่อมเครื่องยนต์ต่อเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ ใช้การสุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วย ด้านการหาคุณภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมรถยนต์ จำนวน 10
คน ด้านการหาประสิทธิภาพ เป็นเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ จำนวน 3 ยี่ห้อ จำนวน 10 ตัว และด้านความพึง
พอใจ เป็นช่างซ่อมรถยนต์ จำนวน 10 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามคุณภาพ 2) แบบ
ประเมินประสิทธิภาพ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) เครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ เป็นเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS
รถยนต์ สามารถใช้ได้กับรถยนต์ที่มีเซ็นเซอร์แบบปลั๊กเสียบและแบบดุมล้อ มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน
พกพาสะดวก และมีคู่มือการใช้อย่างชัดเจน สามารถนำเครื่องไปใช้งานได้จริงในศูนย์บริ การหรืออู่รถยนต์
ส่วนประกอบหลัก ๆ (1) มอเตอร์ (2) สายพาน (3) พูลเลย์ (4) ABS แบบดุมล้อ (5) ABS แบบปลั๊กเสียบ (6)
โครงสร้าง (7) เครื่องออสซิโลสโคป (8) คู่มือ 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อคุณภาพของเครื่องทดสอบเซนเซอร์
ABS แบบดุมล้อ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.10 3) ประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบเซนเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 100 % ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 4) ช่างซ่อมรถยนต์มีความพึงพอใจต่อเครื่องทดสอบเซนเซอร์ ABS
แบบดุมล้อ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.67
คำสำคัญ : เครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
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Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the hub ABS sensor tester 2) to determine
the quality of the hub ABS sensor tester 3) to determine the efficiency of the hub ABS sensor
to the test 4 ) to determine the satisfaction of the repairers. The engine connects the wheel
hub ABS sensor tester. The sample group in this research Using a specific randomization,
consisting of quality finding is an expert in car repairing of 10 people in terms of finding efficiency
It is a wheel hub ABS sensor of 3 brands, number of 10, and satisfaction. The research tools
consisted of 1) quality questionnaire 2) efficiency assessment form 3) satisfaction questionnaire.
The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation.
The results showed that 1 ) The Wheel Hub ABS Sensor Tester is an automotive ABS sensor
tester. It is convenient to operate, easy to carry, and has a clear user manual. The machine can
actually be used in a service center or car garage. Main components (1)Motor (2)Belt (3) Pulley
(4)Hub type ABS (5)Plastic ABS (6)Construction (7)Oscilloscope (8)Manual, 2 ) The experts'
opinions on the quality of the Hub ABS Sensor Tester were at a high level, with an average of
4.10. 2) The efficiency of the Hub ABS Sensor Tester, the result was 100% passed the specified
criteria. 3 ) Experts were satisfied with the wheel hub ABS sensor tester at the highest level,
with an average of 4.67
Keywords : Sensor tester, wheel hub ABS
1. บทนำ
ระบบ ABS ย่อมาจาก Anti-Lock Brake System หรือ ระบบป้องกันเบรกล็อค ระบบ ABS นี้จะ
ทำงานก็ต่อเมื่อมีการเหยียบเบรกที่แรงกว่าปกติเท่านั้น ไม่ได้ทำงานตลอดเวลาที่เหยียบเบรก เมื่อมีการเหยียบ
เบรกที่แรงกว่าปกติ ABS จะคลายการจับของผ้าเบรก สลับกับการจับผ้าเบรกซ้ำเป็นจังหวะถี่ๆ 15-18 ครั้งใน 1
วินาที รถจะไม่ได้หยุดนิ่งทันที ด้วยหลักการการทำงานของ ABS นี้ จะช่วยให้ไม่เกิดอาการล้อล็อค ซึ่งเป็น
สาเหตุที่ทำให้ผู้ขับไม่สามารถควบคุมทิศทาง และความเร็วของรถได้เมื่อมีการเหยียบเบรกอย่างรุนแรง [1]
ก่อนหน้านี้ พจพงค์ เอียดชูทอง และคณะ [2] ได้มีการจัดทำเครื่องทดสอบ ABS ซึ่งเป็นการทำชิ้นงาน
ขึ้นมา เพื่อตรวจเช็คเซ็นเซอร์ ABS ที่เจาะจงเฉพาะเซ็นเซอร์แบบเสียบ เป็นการเช็คว่าเซ็นเซอร์มีการชำรุด
หรือไม่ โดยใช้มอเตอร์เป็นตัวต้นกำลังในการหมุนเฟือง แล้วนำเซ็นเซอร์มาจ่อที่เฟืองเพื่อตรวจจับสัญญาณพัลส์
แล้วนำปลั๊กของเซ็นเซอร์ไปเสียบเข้ากับเครื่องวิเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์สัญญาณพัลส์แล้วตรวจวัดค่าสัญญาณ
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พบว่าปัญหาบ้างอย่างของตัวชิ้นงาน เนื่องด้วยเครื่องทดสอบ ABS แบบเก่านั้นได้เจาะจงเฉพาะเซ็นเซอร์ ABS
แบบปลั๊กหรือแบบเสียบ ไม่ได้รองรับเซ็นเซอร์ ABS แบบใหม่ ที่มีมาพร้อมดุมล้อและเซ็นเซอร์ ABS ภายในตัว
จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบกั บการบริการซ่อมระบบเบรกที่เป็นปัจจุบันที่มีการใช้เซ็นเซอร์ทั้งสองแบบ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยจึงจัดทำโครงการพัฒนาเครื่องทดสอบ ABS ที่สามารถรองรับเซ็นเซอร์
ABS ได้ทั้งสองแบบ คือ เซ็นเซอร์ ABS แบบเสียบและเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ เพื่อให้การทำงานในการ
ตรวจเช็ค ABS รถยนต์สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเพิ่มความสะดวกในการทำงานรวมทั้งประหยัดเวลาของช่างในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ได้มากขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 พัฒนาเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อฅ
2.2 หาคุณภาพของเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
2.3 หาประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
2.4 ศึกษาความพึงพอใจของช่างซ่อมเครื่องยนต์ต่อเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
3. สมมุติฐานการวิจัย
3.1 เครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับมาก
3.2 เครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ มีประสิทธิภาพในระดับสูงกว่า 80 %
3.3 ระดับความพึงพอใจของช่างซ่อมเครื่องยนต์ที่มีต่อเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อมีค่าไม่
ต่ำกว่าระดับมาก
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4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การพัฒนาเครื่องทดสอบเซนเซอร์ ABS แบบดุมล้อ

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องทดสอบเซนเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ด้านคุณภาพ
1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมรถยนต์ ในจังหวัดตรัง
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญการซ่อมรถยนต์ 10 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง
4.2.2 ด้านประสิทธิภาพ
1) ประชากร คือ เซ็นเซอร์ ABS ทุกยี่ห้อในการทดสอบ
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ เซ็นเซอร์ ABS ในการทดสอบสุ่มแบบเจาะจง 3 ยี่ห้อจำนวน 10 ตัว
ประกอบด้วย 1) Toyota 2) Honda 3) Isuzu โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง
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4.2.3 ด้านความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ ช่างซ่อมรถยนต์ ในจังหวัดตรัง
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ช่างซ่อมรถยนต์ในจังหวัดตรัง จำนวน 10 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง
4.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ภาพที่ 2 แสดงการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4.1 การหาคุณภาพ
1) ประสานกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการยานยนต์จำนวน 10 คน
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2) ชี้แจงทำความเข้าใจการใช้แบบประเมินคุณภาพ
3) ตอบข้อซักถามหากมีข้อสงสัย
4) ให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตอบแบบประเมิน
5) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบประเมิน
4.4.2 การหาประสิทธิภาพ
1) ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมการจัดหาหาอุปกรณ์และพื้นที่ที่ใช้ในการทดสอบ
2) หาประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบเซนเซอร์ ABS แบบดุมล้อ ทดลอง จำนวน 10 ครั้ง
3) หาประสิทธิภาพของระยะเวลาในการทดสอบ 1 ครั้ง ใช้เวลาเท่าไหร่
4) หาประสิทธิภาพของระบบส่งกำลังของเครื่องทดสอบเซนเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
4.4.3 การหาความพึงพอใจ
1) ประสานกลุ่มตัวอย่างที่เป็นช่างซ่อมรถยนต์ในจังหวัดตรัง จำนวน 10 คน
2) ชี้แจงทำความเข้าใจการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
3) ตอบข้อซักถามหากมีข้อสงสัย
4) ให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นช่างซ่อมรถยนต์ตอบแบบประเมิน
5) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบประเมิน
4.5. สรุปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้
4.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการหาคุณภาพหรือความพึงพอใจต่อเครื่องทดสอบเซนเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
วิเคราะห์โดยหาค่า (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นำเสนอเป็นตาราง
5 หมายถึง
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตามเกณฑ์ของ Best กำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง
มีคุณภาพหรือความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง
มีคุณภาพหรือความพึงพอใจระดับมาก
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ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
4.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประสิทธิภาพเครื่องทดสอบเซนเซอร์ ABS แบบดุมล้อ วิเคราะห์โดยหาค่าร้อย
ละ เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 นำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาเครื่องทดสอบเซนเซอร์ ABS แบบดุมล้อ

ภาพที่ 3 เครื่องทดสอบเซนเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
เครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ เป็นเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS รถยนต์ สามารถใช้ได้กับรถยนต์ที่มี
เซ็นเซอร์แบบปลั๊กเสียบและแบบดุมล้อ มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน พกพาสะดวก และมีคู่มือการใช้อย่าง
ชัดเจน สามารถนำเครื่องไปใช้งานได้จริงในศูนย์บริการหรืออู่รถยนต์ ส่วนประกอบหลัก ๆ
(1) มอเตอร์
(2) สายพาน (3) พูลเลย์ส่งกำลัง (4) ABS แบบดุมล้อ (5) แบบปลั๊กเสียบ (6) โครงสร้าง (7) เครื่องออสซิโลสโคป
(8) คู่มือ
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5.2 ผลการหาคุณภาพของเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพของเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
รายการประเมิน
1. การออกแบบ
2. การใช้งาน
3. ผลลัพธ์
4. การบำรุงรักษา
5. ความปลอดภัย
รวมทั้งหมด

ระดับคุณภาพ
̅
S.D
X
4.10
.737
4.20
.788
4.10
.471
4.00
.567
4.10
.875
4.10
.620

ความหมาย

ลำดับ

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2
1
2
5
2

จากตารางที่ 1 พบว่าตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบคุมล้อ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.10 เมื่อพิจารณาในรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านการ
ใช้งาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 รองลงมา ด้านการออกแบบ ด้านผลลัพ ธ์ และด้านความปลอดภัย
อยู่ในระดับมาก คำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการบำรุงรักษา อยู่ในระดับมากค่า เฉลี่ย
อยู่ที่ 4.00
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5.3 ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
ตารางที่ 2 แสดงผลกาหาประสิทธิภาพเครื่องทดสอบเซนเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
รายการหาประสิทธิภาพ
1.1 เซ็นเซอร์ ABS Isuzu D-Max ค่าออกมา
ตรงที่กำหนด (วัดค่าความถี่ของกราฟ)
1.2 เซ็นเซอร์ ABS Isuzu MU-X ค่าออกมา
ตรงที่กำหนด (วัดค่าความถี่ของกราฟ)
1.3 เซ็นเซอร์ ABS Toyota Vigo ค่าออกมา
ตรงที่กำหนด (วัดค่าความถี่ของกราฟ)
1.4 เซ็นเซอร์ ABS Toyota Revo ค่า
ออกมาตรงที่กำหนด (วัดค่าความถี่ของกราฟ)
1.5 เซ็นเซอร์ ABS Toyota HRC ค่าออกมา
ตรงที่กำหนด (วัดค่าความถี่ของกราฟ)
1.6 เซ็นเซอร์ ABS Toyota Vioss ค่า
ออกมาตรงที่กำหนด (วัดค่าความถี่ของกราฟ)
1.7 เซ็นเซอร์ ABS Toyota Yaris ค่า
ออกมาตรงที่กำหนด (วัดค่าความถี่ของกราฟ)
1.8 เซ็นเซอร์ ABS Honda Civic ค่า
ออกมาตรงที่กำหนด (วัดค่าความถี่ของกราฟ)
1.9 เซ็นเซอร์ ABS Honda City ค่าออกมา
ตรงที่กำหนด (วัดค่าความถี่ของกราฟ)
1.10 เซ็นเซอร์ ABS Honda Accord ค่า
ออกมาตรงที่กำหนด (วัดค่าความถี่ของกราฟ)
รวมทั้งหมด

ความเร็ว
(รอบ/นาที)
1,000 2,000

ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
ผ่าน ไม่ผ่าน

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

100

100

100

หมายเหตุ

จากตารางที่ 2 การทดสอบจำนวน 10 ครั้ง 100 คะแนนในแต่ละครั้งก็จะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลลัพธ์ที่ได้
คือ 100 คะแนน ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเครื่องทดสอบ
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เซนเซอร์ ABS แบบดุมล้อ มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 100 %
5.4 ผลการหาความพึงพอใจของเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของช่างซ่อมรถยนต์ต่อเครื่องทดสอบเซนเซอร์ ABS แบบดุมล้อ
รายการประเมิน
1. การออกแบบ
2. การใช้งาน
3. ผลลัพธ์
4. การบำรุงรักษา
5. ความปลอดภัย
รวมทั้งหมด

ระดับคุณภาพ
̅
S.D
𝐗
4.57
.425
4.73
.378
4.65
.411
4.66
.444
4.75
.408
4.67
.392

ความหมาย ลำดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5
2
4
3
1

จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจต่อเครื่องทดสอบเซนเซอร์ ABS แบบดุมล้อ ตามความเห็นของช่างซ่อม
รถยนต์ในจังหวัดตรัง จำนวน 10 คน พบว่าผลโดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย
4.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
4.75 รองลงมาด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 รองลงมาด้านการบำรุงรักษา อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 ตามด้วยด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65 และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57
6. อภิปรายผล
1) ผลจากการสร้างเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ สามารถนำมาใช้งานได้จริงตรงกับความ
ต้องการของช่างซ่อมในศูนย์บริการรถยนต์หรืออู่ซ่อมรถยนต์สามารถนำเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุม
ล้อ ไปเช็คเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อเพื่อช่วยในเรื่องของความแม่นยำในการตรวจเช็คและประหยัดเวลาในการ
ทำงาน
2) ผลจากการหาคุณภาพเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ ที่สร้างขึ้น ผลรวมอยู่ในระดับมาก
เป็นเช่นนี้เพราะในด้านการใช้งานมีความสะดวกในการเปิด/ปิดระบบควบคุมระดับความเร็วรอบของมอเตอร์มี
ความแม่นยำ การเคลื่อนย้ายจัดทำได้ส ะดวก และด้านความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐ านที่ตั้ งไว้
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นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของพจพงค์ เอียดชูทองและคณะ [2] ในด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสมและมีความคงทนต่อการใช้งานในระยะเวลาที่ยาวนาน
3) ผลจากการหาประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ รวมในการหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นเพราะในด้านระยะเวลาในการตรวจเช็ค
เซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ ความเหมาะสมของเครื่องผลลัพธ์ที่ได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พจพงค์ เอียดชูทองและคณะ [2] ประสิทธิภาพของเครื่อง คือ 100 %
ไม่มีความผิดพลาด
4) ผลการหาความพึงพอใจของเครื่องทดสอบเซ็นเซอร์ ABS แบบดุมล้อ พบว่าโดยภาพรวมมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นเช่นนี้เพราะในด้านการออกแบบมีความเหมาะสมของขนาดและรูปร่าง
รูปลักษณ์ด้านโครงสร้าง ความแข็งแรงของโครงสร้าง และวัสดุที่ใช้สร้าง สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พจพงค์ เอียดชูทองและคณะ [2] มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกัน
7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
1) การเคลื่อนย้ายต้องให้เคลื่อนได้สะดวกมากขึ้น
2) วัสดุที่ใช้สร้างชิ้นงานเหมาะสมยิ่งมากขึ้น
3) พัฒนาคู่มือการใช้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ลดขนาดเครื่องให้เล็กลงเพื่อพกพาได้ง่ายยิ่งขึ้น
2) เก็บพลังให้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
3) เพิ่มความสวยงามและความทันสมัยให้มากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
[1] หลักการทำงานของ ABS. สืบค้นวันที่ 6 ตุลาคม 2564 จาก
https://www.autospinn.com/2020/03/abs.
[2] พจพงค์ เอียดชูทอง และคณะ. (2563). วิจัยเครื่องทดสอบเซนเซอร์ ABS ยานยนต์. สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์. วิทยาลัยเทคนิคตรัง.
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C004
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid -19
สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทางการแพทย์
Creation and performance of Conveyor belt machine disinfect covid-19 for PPE suit of
medical personnel
สมรักษ์ พรฉัยยา 11 อดิศักดิ์ ทุ่งกอ 21 ศุภชัย สังห่อ 31ราเมศวร์ ชูชุมศรี 41 และอนันต์ชัย หลงขาว 51
ณรงค์ ฤทธิเดช12สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์22อภิสิทธิ์ ศรีสุข32วราภรณ์ บูรพาศิริวัฒน์42วรวิทย์ ปิยรัตนวงศ์52
1-41 นักศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์
1,2,52 อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
3-42 ที่ปรึกษาโรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) การสร้างเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid -19 สำหรับชุดPPE
ของบุคลากรทางการแพทย์ 2) หาคุณภาพของเครื่องฆ่าเชื้อ covid -19 สำหรับชุด PPE ของบุคลากรทาง
การแพทย์ 3) หาประสิทธิภาพของเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อ covid -19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทาง
การแพทย์ 4) ศึกษาความพึงพอใจของบุคคลทางการแพทย์ต่อเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อ covid -19 สำหรับ
ชุดPPE ของบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วย ด้านคุณภาพเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน ด้านการหาประสิทธิภาพ เป็นจำนวนการทดลอง 10 ครั้ง ด้านความพึงพอใจเป็ น
บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 10 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามคุณภาพ 2) แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) เป็นลักษณะตู้ฆ่าเชื้อสแตนเลส ปิดมิด ชิดป้องกันอันตรายจากแสงยูวีซี มีรูปแบบ
การทำงานแบบสายพานลำเลียงสิ่งของ ต้นกำลังเป็นมอเตอร์พร้อมเกียร์ และติดตั้งหลอดไฟ UV C จำนวน 3
หลอด การทำงานใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ 2 จุด ส่งสัญญาณไปยังกล่องควบคุม ให้หยุดการทำงาน ปลายทาง
ของสายพานจะมีห่วงสำหรับถุงขยะรองรับชุด PPE 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด
ที่ค่าเฉลี่ย 4.55 3) ประสิทธิภาพของเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อ covid -19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทาง
การแพทย์ มีค่า 96 % 4) ความพึงพอใจของบุคคลทางการแพทย์ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.73
คำสำคัญ: สายพานลำเรียง เชื้อcovid -19 ชุดPPEของบุคลากรทางการแพทย์
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Abstract
The objectives of this research were 1) to build a belt conveyor for covid-19 sterilization
for PPE kits of medical personnel 2) to determine the quality of covid-19 sterilizer for PPE of
medical personnel 3) to find out the efficiency of covid-19 sterilization belt machine for PPE
sets of medical personnel 4) To study the satisfaction of medical personnel with covid-19
sterilization belt machine for PPE sets of medical personnel, The sample group by using specific
random sampling consisted of 10 experts in the quality aspect. It was a number of trials of 10
times. The satisfaction aspect was 10 medical personnel. The research instruments consisted
of 1) quality questionnaire 2) efficacy questionnaire 3) satisfaction questionnaire. The statistics
used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation.
Research findings were follows: 1) It is a stainless steel disinfection cabinet. Fully closed
to prevent the dangers of UVC light. There is a working form of a conveyor belt. The power
source is a motor with gear. And install 3 UV C lamps. The work uses 2 object sensors to send
signals to the control box. to stop working At the end of the belt there is a loop for the garbage
bag to support the PPE unit. 2) Experts have an opinion on quality. At the highest level, at an
average of 4.55 3) The efficiency of the covid-19 sterilization conveyor for PPE sets of medical
personnel was 96%. It was at the highest level, at an average of 4.73.
Key words: conveyor belt machine, covid -19, PPE suit of medical personnel
1. บทนำ
ปัจจุบันได้มีเชื้อไวรัสชนิดใหม่เกิดขึ้น ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้มีความอันตรายและรุนแรงต่อมนุษย์ เชื้อไวรัสชนิดนี้จะ
สามารถเข้าทำลายระบบทางเดิน หายใจทางเดินหายใจ ลงสู่ปอด หลังจากนี้ได้มีการสร้างชุด PPEสำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองจากฝุ่นละอองไอจาม
ปัจจุบันก็มีเครื่องสำหรับฆ่าเชื้อโควิดในชุด(PPE) เป็นแบบตู้อบรังสี UV-C อยู่แล้วแต่ใช้ในกรณีรีไซเคิล
ชุด(PPE)กลับมาใช้งานอีกครั้ง แต่ในกรณีที่ต้องเอาชุด(PPE) ไปทำลายไม่มีการฆ่าเชื้อมาก่อนจึงทำให้มีความ
เสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าฝ่ายจัดเก็บขยะอันตรายและชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรือนที่จัดเก็บ
ขยะอันตรายของชุด(PPE) [1]
จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้คิดการการสร้างและหาประสิทธิเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อ
covid -19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทางการแพทย์ขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ทำวิจัยได้ศึกษาแนวคิดจาก
556

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

หลอดไฟUV-C [2] ก่อนที่จะเอาชุด PPE ไปทำลาย เพื่อเป็นการป้องกันและลดสภาวะวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
เชื้อ covid-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 สร้างเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid-19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทางการแพทย์
2.2 หาคุณภาพเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid-19 สำหรับชุดPPEของบุคลากรทางการแพทย์
2.3 หาประสิทธิภาพเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid-19 สำหรับชุดPPEของบุคลากรทางการแพทย์
2.4 ศึกษาความพึงพอใจของบุคคลทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ทำลายชุด PPE ในโรงพยาบาลจังหวัดตรัง
ที่มีต่อเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid-19 สำหรับชุดPPEของบุคลากรทางการแพทย์
3. สมมุติฐานของการวิจัย
3.1 เครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid-19 สำหรับชุดPPEของบุคลากรทางการแพทย์ มีคุณภาพ
สูงกว่าระดับมาก
3.2 เครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid -19 สำหรับชุดPPEของบุคลากรทางการแพทย์
มีประสิทธิภาพสูงกว่า 80%
3.3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีต่อเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อ
covid -19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ต่ำกว่าระดับมาก
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4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 เครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid -19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทางการแพทย์

ภาพที่ 1 เครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid -19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทางการแพทย์
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ด้านคุณภาพ
1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล จ.ตรัง
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล จ.ตรัง
จำนวน 10 คน สุ่มแบบเจาะจง
4.2.2 ด้านประสิทธิภาพ
1) ประชากร คือ จำนวนครั้งในการทดลอง
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ จำนวนครั้งในการทดลอง จำนวน 10 ครั้ง สุ่มแบบเจาะจง
4.2.3 ด้านความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ บุคคลทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลจังหวัดตรัง
2) กลุ่มตัวอย่าง คือบุคคลทางการแพทย์ในโรงบาทตรัง จำนวน 10 คน สุ่มแบบเจาะจง
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4.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ภาพที่ 2 แสดงการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4.1 การหาคุณภาพ
1) ประสานกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อจำนวน 10 คน
2) ชี้แจงทำความเข้าใจการใช้แบบประเมินคุณภาพ และตอบข้อซักถามหากมีข้อสงสัย
3) ให้กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญตอบแบบประเมิน
4) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบประเมิน
4.4.2 ด้านการหาประสิทธิภาพ
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1) ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมการจัดอุปกรณ์และพื้นที่ ที่ใช้ในการทดสอบ
2) หาประสิทธิภาพเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อ covid -19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทาง
การแพทย์
3) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบประเมิน
4.4.3 การหาความพึงพอใจ
1) ประสานกลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อจำนวน 10 คน
2) ชี้แจงทำความเข้าใจการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ตอบข้อซักถาม
3) ให้กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ ตอบแบบประเมิน
4) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบประเมิน
4.5 สรุปวิเคราะห์ข้อมูล
4.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการหาระดับคุณภาพและความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจมากที่สุด กำหนดให้
5
คะแนน
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจมาก
กำหนดให้
4
คะแนน
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจปานกลาง กำหนดให้
3
คะแนน
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจน้อย กำหนดให้
2
คะแนน
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจน้อยที่สุด กำหนดให้
1
คะแนน
กำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4.5.2 ข้อมูลประสิทธิภาพ วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 นำเสนอเป็น
ตารางประกอบความเรียง
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนารถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
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ภาพที่ 3 แสดงเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid -19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทางการแพทย์
เป็นลักษณะตู้ฆ่าเชื้อสแตนเลส ปิดมิดชิดป้องกันอันตรายจากแสงยูวีซี มีรูปแบบการทำงานแบบ
สายพานลำเลียงสิ่งของ ต้นกำลังเป็นมอเตอร์พร้อมเกียร์ขับเคลื่อนขนาด 0.5 HP กำลังไป 0.4 kw และติดตั้ง
หลอดไฟ UV C จำนวน 3 หลอด ทำงานตลอดเวลาเมื่อเปิดสวิตช์การทำงาน การทำงานใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับ
วัตถุ 2 จุด จุดที่ 1 ติดตั้งอยู่ที่ช่องเปิดปิดสำหรับหย่อนชุด PPE หรืออุปกรณ์อื่นๆ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับจะส่ง
สัญญาณไปยังกล่องควบคุมโดยใช้ Timer หน่วงเวลาเป็นระยะเวลา 2 วินาที เซ็นเซอร์ตัวที่ 2 ติดตั้งที่ปลายทาง
ชุดสายพานเมื่อชุด PPE หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุจะส่งสัญญาณไปยังกล่องควบคุมให้หยุด
การทำงานของสายพานฆ่าเชื้อ ปลายทางของสายพานจะมีห่วงสำหรับถุงขยะรองรับชุด PPE หรืออุปกรณ์อื่นๆ
5.2 ผลการหาคุณภาพของเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อ covid -19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากร
ทางการแพทย์
ตารางที่ 1 ผลการหาคุณภาพของเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid -19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทาง
การแพทย์
รายการประเมิน
1. การออกแบบ
2. การใช้งาน
3. ผลลัพธ์
4. การบำรุงรักษา

ระดับคุณภาพ
S.D
X

4.90
4.60
4.12
4.56

.12
.26
.24
.31

ความหมาย

ลำดับ

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

1
3
5
4
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5. ความปลอดภัย
รวมทั้งหมด

4.60
4.55

.26
.13

มากที่สุด
มากที่สุด

2

จากตารางที่ 1 ในภาพรวมคุณภาพเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อ covid -19 สำหรับชุด PPE ของ
บุคลากรทางการแพทย์ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.55 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า ค่าที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้ านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.90 ส่วนค่าเฉลี่ยที่รองลงมา คือ ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.60
รองลงมาด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.60 ตามด้วยด้านการบำรุงรักษา อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.56 และน้อยที่สุดคือด้านผลลัพธ์อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.12
5.3 ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อ covid -19 สำหรับชุด PPE ของ
บุคลากรทางการแพทย์
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid -19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทาง
การแพทย์
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid -19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทาง
การแพทย์ มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 96.00 %
5.4 ผลการหาความพึงพอใจของเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid -19 สำหรับชุดPPE ของ
บุคลากรทางการแพทย์
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์
รายการประเมิน
1. การสร้างนวัตกรรม
2. การใช้งาน
3. การบำรุงรักษา
4. ความปลอดภัย
รวมทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจ
S.D
X
4.80
.13
4.70
.10
4.76
.22
4.66
.15
4.73
.15

ความหมาย

ลำดับ

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1
3
2
4

จากตารางที่ 3 ในภาพรวมระดับความพึงพอใจเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid -19 สำหรับชุดPPE ตาม
ความเห็นของผู้ทดลองใช้เครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid -19 สำหรับชุดPPE พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ที่
ค่าเฉลี่ย 4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า ค่าที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านการ
สร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.80 ส่วนค่าเฉลี่ยที่รองลงมา คือ ด้านการบำรุงรักษา อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.76 รองลงมาอีกคือด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.66 ตาม
ด้วยด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
6.1.1 สรุปผลการสร้างเครื่องฆ่าเชื้อ covid -19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทางการแพทย์ จะเป็น
ลักษณะตู้ฆ่าเชื้อสแตนเลส ปิดมิดชิดป้องกันอันตรายจากแสงยูวีซี มีรูปแบบการทำงานแบบสายพานลำเลียง
สิ่งของ ชุดสายพานมีต้นกำลังเป็นมอเตอร์พร้อมเกียร์ขับเคลื่อนขนาด 0.5 HP กำลังไป 0.4 kw หรือ มอเตอร์
GLANTTECH เป็นต้นกำลังขับเคลื่อนสายพานฆ่าเชื้อและติดตั้งหลอดไฟ UV C จำนวน 3 หลอด ทำงาน
ตลอดเวลาเมื่อเปิดสวิตช์การทำงานเพื่อให้ถึงอุณหภูมิที่ต้องการ ส่วนการทำงานใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ 2 จุด
จุดที่ 1 ติดตั้งอยู่ที่ช่องเปิดปิดสำหรับหย่อนชุด PPE หรืออุปกรณ์อื่นๆ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับจะส่งสัญญาณไปยัง
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กล่องควบคุมโดยใช้ Timer หน่วงเวลาเป็นระยะเวลา 2 วินาที ก่อนการเคลื่อนที่ของสายพานฆ่าเชื้อเซ็นเซอร์
ตัวที่ 2 ติดตั้งที่ปลายทางชุดสายพานเมื่อชุด PPE หรืออุปกรณ์อื่นๆผ่านเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ เมื่อเซ็นเซอร์
ตรวจจับพบจะส่งสัญญาณไปยังกล่องควบคุมให้หยุดการทำงานของสายพานฆ่าเชื้อปลายทางของสายพานจะมี
ห่วงสำหรับถุงขยะรองรับชุด PPE หรืออุปกรณ์อื่นๆ
6.1.2 สรุปผลการหาคุณภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.55 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่าด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.90 ส่วนค่าเฉลี่ยที่
รองลงมา คือด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมาด้านการใช้งาน อยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.60 ตามด้วยด้านการบำรุงรักษา อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.56 และน้อยที่สุดคือ
ด้านผลลัพธ์อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.12
6.1.3 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อ covid -19 สำหรับชุดPPE ของ
บุคลากรทางการแพทย์ ผลรวมคิดเป็น 96 %
6.1.4 สรุปผลการหาความพึงพอใจ ในภาพรวมระดับความพึงพอใจเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid
-19 อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.80 ส่วนค่าเฉลี่ยที่รองลงมา คือ
ด้านการบำรุงรักษา อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.76 รองลงมาอีกคือด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.66 ตามด้วยด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70
6.2 การอภิปรายผล
6.2.1 ผลจากการสร้างเครื่องฆ่าเชื้อcovid -19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทางการแพทย์ มีลักษณะ
ทางกายภาพเป็นชุดสายพานฆ่าเชื้อ covid19 ในชุด PPE สามารถนำมาใช้งานได้จริงตรงกับความต้องการ
สำหรับบุคคลทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ควบคุมและป้องกันเชื้อโรค ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมป้องกันก่อน
นำไปทำลายเชื้อ covid19 ในชุด PPE ในโรงพยาบาล ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดนั้น
6.2.2 ผลจากการหาคุณภาพเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อcovid -19 สำหรับชุดPPE ของบุคลากรทาง
การแพทย์ที่พัฒนาขึ้น ผลรวมทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเช่นนี้เพราะ
ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับด้านการออกแบบ มีความปลอดภัยในการใช้งาน และสอดคล้องกับบริษัท พี อินเตอร์
ซัพพลาย จำกัด [2] ในการผลิตและออกแบบตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก
(WHO) ความร้อนว่าความร้อนที่ 60 องศา เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที มีผลต่อเชื้อโรคไวรัส
6.2.3 ผลจากการหาประสิทธิภาพของเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อ covid -19 สำหรับชุดPPE ของ
บุคลากรทางการแพทย์ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพคิดเป็น 96 % สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้อง
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กับบริษัท พี อินเตอร์ซัพพลาย [2] การวิจัยเรื่องเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อ covid -19 สำหรับชุดPPE ของ
บุคลากรทางการแพทย์ แบบฆ่าเชื้อไวรัสด้วยหลอดไฟ(UVC) ในด้านการทดสอบการฆ่าเชื้อไวรัสซึ่งมีผลกาฆ่า
เชื้อไวรัสคล้ายกัน
6.2.4 ผลจากการหาความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อเครื่องสายพานลำเรียงฆ่าเชื้อ covid
-19 สำหรับ ชุด PPE ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ผลรวมอยู่ ในระดับมากที่ส ุด สอดคล้อ งกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเช่นนี้เพราะบุคลากรทางการแพทย์ มีความพึงพอใจในด้านการออกแบบสร้างนวัตกรรม
และการบำรุงรักษา มีสะดวกในการใช้งาน และมีความปลอดภัย สอดคล้องกับบริษัท พี อินเตอร์ซัพพลาย
จำกัด [2] การวิจัยเรื่องเครื่องฆ่าเชื้อโรค ตู้ฆ่าเชื้อโรค ตู้อบความร้อน หลอดยูวีฆ่าเชื้อโรค หลอดฆ่าเชื้อ หลอด
UVC
6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1) ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับเพิ่มเพื่อที่จะให้หยุดตรงหลอดไฟUV-C
2) ทำระบบป้องกันแสงยูวี เช่น ฝาตู้ครอบไม่สนิทเครื่องฆ่าเชื้อก็ไม่สามารถทำงานได้
6.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) พัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้กับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรค
2) แสวงหาแหล่งทุนวิจัย และความร่วมมืออย่างจริงจังกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอ้างอิง
[1] วราภรณ์ บูรพาศิริวัฒน์ และอังคณา ภูมรินทร์. 2564. ข้อมูลจากกสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์ ด้าน
การครบคุมและป้องกันการติดเชื้อ. เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564.
[2] บริษัท พี อินเตอร์ซัพพลาย. ข้อมูลออนไลน์. จาก https://www.pintersupply.com/เครื่องฆ่า เชื้อโรค.
สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564.
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
Creation and performance of a multi-purpose ride-on lawn mower

C005

นวธาน จันทร์รัตน์ 11 จิรกิตต์ ลังเมือง 21 ณัฏฐพนธ์ รัตนสุภา 31 ณัฐพล บุญริน 41
ณรงค์ ฤทธิเดช 12 พัฒนา หมื่นศรี 22 สุทิน จันทร์รัตน์ 32 สืบศักดิ์ หลงขาว 42 ปิยนันท์ รักการ 52
1-41 นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์
1-52 อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การพัฒนารถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ 2) หาคุณภาพของรถตัด
หญ้านั่งขับอเนกประสงค์ 3) หาประสิทธิภาพของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
เกษตรกรชาวสวนต่อรถตั ดหญ้ านั่ งขั บ อเนกประสงค์ กลุ่มตัว อย่างในการวิจัยใช้ว ิธ ีก ารสุ่ มแบบเจาะจง
ประกอบด้วย ด้านคุณภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน ด้านการหาประสิทธิภาพ เป็นจำนวนการทดลอง 10
ครั้ง ด้านความพึงพอใจเป็นเกษตรกรชาวสวน จำนวน 7 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม
คุณภาพ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนารถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ ลักษณะรถตัดหญ้านั่งขับ 4 ล้อ ซึ่งมี
ต้นกำลังเป็นเครื่องฮอนด้า 13 แรง รุ่น Gx390 เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนและติดตั้งกระปุกเกียร์ฝากจำนวน
2 ชุด ชุดที่ 1 จะเป็นตัวส่งกำลังไปยังเฟืองท้ายและตัดต่อความเร็ว รอบของเครื่องได้ 3 ระดับคือ ไปหน้า ถอย
หลัง สโล ส่วนเกียร์ชุดที่ 2 จะเป็นตัวตัดต่อกำลังที่จะส่งไปยังใบตัดหญ้า เสริมชุดกระบอกเซอร์โวเพื่อช่วยในการ
ยกฐานใบตัดหญ้าที่อยู่ด้านใต้รถให้ขึ้นลงได้ตามอิสระ ส่วนอุปกรณ์อเนกประสงค์ เช่น เครื่องปั่นไฟ ระบบไฟ
ส่องสว่าง และปั้มเติมลมขนาดเล็ก เป็นต้น 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อคุณภาพของรถตัดหญ้านั่งขับ
อเนกประสงค์อยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.60 3) ประสิทธิภาพของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์มีค่า
96.92% 4) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนมีความพึงพอใจต่อรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์อยู่ ในระดับมากที่สุด ที่
ค่าเฉลี่ย 4.67
คำสำคัญ: รถตัดหญ้านั่งขับ อเนกประสงค์
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Abstract
The objectives of this research were 1) to build a multi-purpose ride lawn mower 2) to
determine the quality of the mower. 3) To determine the efficiency of the multi-purpose rideon lawn mower; 4 ) to study the satisfaction of farmers with the multi-purpose ride-on lawn
mower. Sample group In terms of quality, there were 7 experts, in terms of finding efficiency,
there were 10 trials, and in terms of satisfaction, there were 7 farmers who answered the
questionnaire by using a specific randomized method. The research tools consisted of 1)
questionnaires to find the quality 2) the performance evaluation form 3) Satisfaction
Questionnaire. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean,
standard deviation.
Research Results Experts 1) Development of a multi-purpose ride-on lawn mower
Characteristics of a four-wheel drive lawn mower whose power is a 13-force Honda engine,
model Gx390, etc., to drive and install 2 sets of gearboxes. The 1st set is a power transmission
to the differential gear and can cut the speed of the machine in 3 levels: forward, backward,
slow, and the second gear set is a power cut that will be sent to the lawnmower blades. Add
a servo cylinder to help raise the base of the mower blade under the car to go up and down
freely. As for multi-purpose equipment such as generators lighting system and a small inflator
pump, etc. 2) High quality experts build on the multi-purpose test tool cutter. Top level with
an average of 4.60 2) Good, lazy lawn mower, 96.92% good value, passed the 80 % benchmark
3) Farmer consumers The gardener has a lawn mower connector. spend a crap above
expectations 4.67
Key words: Ride-on lawn mower, multi-purpose
1. บทนำ
นับว่าเป็นเวลายาวนานที่เรารู้จักเครื่องตัดหญ้า โดยเครื่องจักรชนิดนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จำเป็น
สำหรับงานทางการเกษตร เพราะการกำจัดหญ้าหรือวัชพืชที่ขึ้นตามที่ต่างๆ เป็นสิ่งที่สำคัญที่ จะช่วยในเรื่อง
ความปลอดภัยจากอันตรายและสร้างความเรียบร้อยให้ส่วนของชาวเกษตรกร
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จากการศึกษาพบว่ารถตัดหญ้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูงจึงทำให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงได้และ
รถตัดหญ้าสนามขนาดเล็กไม่สามารตัดในพื้นที่เป็นหญ้ารกได้และเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายมี ความเสี่ยง
อันตรายและสร้างความเหนื่อยล้าต่อผู้ใช้งานอย่างมาก [1]
จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้คิดการพัฒนารถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้
ผู้ทำวิจัยได้ศึกษาแนวคิดและการออกแบบของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ลดต้ นทุนในการ
ซื้อรถไถตัดหญ้าแล้วช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและยังช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องตัดหญ้า
แบบสะพายและมีประสิทธิภาพการการตัดหญ้าแบบเดิม ๆ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. การพัฒนารถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
2. หาคุณภาพของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
3. หาประสิทธิภาพของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
4. ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
3. สมมุติฐานของการวิจัย
1. รถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์อย่างมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับมาก
2. รถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์มีประสิทธิภาพในระดับสูงกว่า 80%
3. ระดับความพึงพอใจของชาวเกษตรที่มีต่อรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ไม่ต่ำกว่าระดับมาก
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4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การพัฒนารถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์

ภาพที่ 1 การพัฒนารถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ด้านคุณภาพ
1) กลุ่มประชากร คือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารถตัดหญ้าอเนกประสงค์ในจังหวัดตรัง
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารถตัดหญ้าอเนกประสงค์ในจังหวัดตรัง จำนวน
7 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง
4.2.2 ด้านประสิทธิภาพ
1) ประชากร คือ จำนวนครั้งในการทดลอง
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ จำนวนครั้งในการทดลอง จำนวน 10 ครั้ง โดยสุ่มแบบเจาะจง
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4.2.3 ด้านความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ ผู้ขับขี่รถตัดหญ้าในจังหวัดตรัง
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ขับขี่รถตัดหญ้าในจังหวัดตรัง จำนวน 7 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง
4.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ภาพที่ 2 แสดงการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4.1 ด้านการหาคุณภาพ
1) ประสานกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญการขับรถตัดหญ้าแบบนั่ง จำนวน 7 คน
2) ชี้แจงทำความเข้าใจการใช้แบบประเมินคุณภาพ
3) ตอบข้อซักถามหากมีข้อสงสัย
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4) ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมิน
5) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบประเมิน
4.4.2 ด้านการหาประสิทธิภาพ
1) ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมการจัดหาหาอุปกรณ์และพื้นที่ที่ใช้ในการทดสอบ
2) หาประสิทธิภาพของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ ทดลอง จำนวน 10 ครั้ง
3) หาประสิทธิภาพระยะเวลาในการตัดหญ้า ระบบส่งกำลัง
4) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
4.4.3 ด้านการหาความพึงพอใจ
1) ประสานกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถตัดหญ้าในจังหวัดตรัง จำนวน 7 คน
2) ชี้แจงทำความเข้าใจการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
3) ตอบข้อซักถามหากมีข้อสงสัย
4) ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
5) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามความพึงพอใจ
4.5 สรุปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้
4.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการหาคุณภาพและความพึงพอใจต่อรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ วิเคราะห์โดยหาค่า
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นำเสนอตารางประกอบความความเรียง
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพ จัดทำโดยการสังเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ( )
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจมากที่สุด กำหนดให้
5
คะแนน
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจมาก
กำหนดให้
4
คะแนน
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจปานกลาง กำหนดให้
3
คะแนน
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจน้อย
กำหนดให้
2
คะแนน
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจน้อยที่สุด กำหนดให้
1
คะแนน
เกณฑ์ นำคะแนนที่ได้ไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยและกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประสิทธิภาพรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ วิเคราะห์โดยหาค่า ร้อย
ละ เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 นำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนารถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์

ภาพที่ 3 แสดงผลการพัฒนารถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
เป็นลักษณะรถตัดหญ้านั่งขับ 4 ล้อ ซึ่งมีต้นกำลังเป็นเครื่องฮอนด้า 13 แรงรุ่น Gx390 เป็นต้น
กำลังในการขับเคลื่อนตัวรถให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าและติดตั้งกระปุกเกียร์ฝากจำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 จะเป็นตัวส่ง
กำลังไปยังเฟืองท้ายและตัดต่อความเร็วรอบของเครื่องได้ 3 ระดับคื อ ไปหน้า ถอยหลัง สโล ส่วนเกียร์ชุดที่ 2
จะเป็นตัวตัดต่อกำลังที่จะส่งไปยังใบตัดหญ้า เสริมชุดกระบอกกระบอกเซอร์โวเพื่อช่วยในการยกฐานใบตัดหญ้า
ที่อยู่ด้านใต้รถให้ขึ้นลงได้ตามอิสระ ส่วนอุปกณ์อเนกประสงค์ เช่นเครื่องปั่นไฟ จาก 12V เป็น 220V ระบบไฟ
ส่องสว่าง และปั้มเติมลมขนาดเล็กให้สามารถเติมลมในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ เป็นต้น
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5.2 ผลการหาคุณภาพของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
รายการประเมิน
1. การออกแบบ
2. การใช้งาน
3. ผลลัพธ์
4. การบำรุงรักษา
5. ความปลอดภัย
รวมทั้งหมด

ระดับคุณภาพ
S.D
X
4.71
.26
4.42
.37
4.64
.34
4.57
.41
4.67
.23
4.60
.15

ความหมาย

ลำดับ

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1
5
3
4
2

จากตารางที่ 1 ในภาพรวมคุณภาพรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า ค่าที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.71 ส่วนค่า เฉลี่ยที่รองลงมา คือ ด้าน
ความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมาด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย
4.64 ตามด้วยด้านการบำรุงรักษา อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.57 และน้อยที่สุดคือด้านการใช้งาน อยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.42
5.3 ผลการหาประสิทธิภาพของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่ารถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 96.92 %
5.4 ผลการหาความพึงพอใจของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้รถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
รายการประเมิน
1. การสร้างนวัตกรรม
2. การใช้งาน
3. การบำรุงรักษา
4. ความปลอดภัย
รวมทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจ
S.D
X
4.64
.14
4.51
.32
4.80
.26
4.75
.25
4.67
.16

ความหมาย

ลำดับ

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3
4
1
2
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จากตารางที่ 3 ในภาพรวมระดับความพึงพอใจรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ตามความเห็นของผู้
ทดลองใช้รถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า ค่าที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านการบำรุงรักษา อยู่ในระดับมากที่สุด ที่
ค่าเฉลี่ย 4.80 ส่วนค่าเฉลี่ยที่รองลงมา คือ ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.75 รองลงมา
อีกคือด้านการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.64 ตามด้วยด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
6.1.1 สรุปผลการพัฒนารถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์

ภาพที่ 4 แสดงผลการพัฒนารถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
การพัฒนารถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับนักศึกษาคือสามารถใช้องค์
ความรู้มาประยุกต์ศาสตร์ทางเทคโนโลยีและวิเคราะห์พัฒนารถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักคิด
เชิงระบบสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร และเกิดประโยชน์สำหรับครู คือได้ตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมไป
แนะนำให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปได้ศึกษาและแก้ไขต่อยอด ประโยชน์สำหรับเกษตรกรชาวสวน คือช่วยให้
เกษตรกรชาวสวนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดรายจ่ายการซื้อรถไถและลดอาการเสี่ยง และความเหนื่อยล้าจากการ
ตัดหญ้าด้ ว ยเครื่องสะพายข้าง ทั้งนี้ย ังเพิ่มความสะดวกสบายแก่เกษตรกรชาวสวน นำรถตัดหญ้านั่งขับ
อเนกประสงค์ ไปใช้ตัดหญ้าในสวนยางพาราหรือสวนปาล์ม ช่วยลดต้นทุนของชาวเกษตรในการซื้อรถไถราคาที่
สูงเกินไป และมีความปลอดภัยในการใช้งาน อีกทั้งยังลดเวลาการตัดหน้าให้ทำงานได้รวดเร็วอีกด้วย
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6.1.2 สรุปผลการหาคุณภาพรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
การแสดงผลการหาคุณภาพของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ มีดังต่อไปนี้
1. ด้านออกแบบ
ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.71 แปลผล มากที่สุด
2. ด้านการใช้
ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.42 แปลผล มากที่สุด
3. ด้านผลลัพธ์
ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.64 แปลผล มากที่สุด
4. ด้านการบำรุงรักษา ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.57 แปลผล มากที่สุด
5. ด้านความปลอดภัย ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.67 แปลผล มากที่สุด
ผลรวมทั้งหมด
ผลเฉลี่ยที่ได้
4.60 แปลผล มากที่สุด
ภาพรวมการหาคุณภาพของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ มีระดับคุณภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60
6.1.3 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
ในด้านการทดสอบของการหาประสิทธิภาพของรถตัดหญ้านั่งขับแบ่งเป็นการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง
100 คะแนนในแต่ละครั้งก็จะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนนตามตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัดของค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน ผลลัพธ์ที่
ได้ คือ 96.92 คะแนน ซึ่งเกิดข้อผิดพลาดในการทดสอบ 4 ครั้ง ดังนั้น ผลรวมคะแนนที่ได้ในการหาประสิทธิภาพ
ของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์คือ 96.92 คะแนน และคิดเป็นร้อยละ 96.92%
6.1.4 สรุปผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช่ต่อรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์
การแสดงผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ มีดังต่อไปนี้
1. ด้านการพัฒนานวัตกรรม
ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.64 แปลผล มากที่สุด
2. ด้านการใช้งาน
ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.51 แปลผล มากที่สุด
3. ด้านการบำรุงรักษา
ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.80 แปลผล มากที่สุด
4. ด้านความปลอดภัย
ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.75 แปลผล มากที่สุด
ผลรวมทั้งหมด
ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.67 แปลผล มากที่สุด
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67
6.2 การอภิปรายผล
6.2.1 ผลจากการพัฒนารถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ สามารถนำมาใช้งานได้จริงตรงกับ ความ
ต้องการ และมีผลประโยชน์สำหรับนักศึกษาคือ ได้ความรู้และได้รถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ เพื่อได้นำไปใช้
ให้เกิด ประโยชน์ สำหรับครูคือ ได้ความรู้ได้นำนวัตกรรมไปแนะนำให้กับรุ่นน้องได้ศึกษาและแก้ไขพัฒนาต่อ
ยอด ประโยชน์ สำหรับเกษตรกรผู้ทำอาชีพสวนยางพาราหรือสวนปาล์ม คือนำรถตัดหญ้านั่งขับ อเนกประสงค์
มาใช้ตัดหญ้าในสวนของเกษตรกรชาวสวน สอดคล้องกับผลการวิจัยของธัญญา กัลยา [2] กล่าวว่า การจัดทำ
โครงการและงานวิจัยครั้งนี้มีจุ ดประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าแบบ 4 ล้อ นั่งขับ เดินหน้า 3 เกียร์ ถอย
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หลัง 1 เกียร์เพื่อเป็นการทุ่นเวลาและทุ่นแรงในการตัดหญ้าในพื้นที่บริเวณกว้างให้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับเกรียงศักดิ์ แก้วขอนแก่น [3] กล่าวว่า งานวิจั ยนี้เป็นการศึกษาเพื่อ
ออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าคนชรา ซึ่งเป็นรถตัดหญ้าใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาด 6.5 แรงม้า ขับเคลื่อน
ด้วยมอเตอร์ สร้างขึ้นมาเพื่อทำการตัดหญ้าในสวนหย่อมหรือสนามฟุตบอลให้มีความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน
มากขึ้นกว่าเดิม
6.2.2 ผลจากการหาคุณภาพรถตั ดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ที่พัฒนาขึ้น ผลรวมทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์
มากที่สุดสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเช่นนี้เพราะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการหาคุณภาพในด้านการใช้
และมีความปลอดภัย และสอดคล้องการวิจัยของธัญญา กัลยา [3] วิจัยเครื่องตัดหญ้าแบบ 4 ล้อ นั่งขับ
เดินหน้า 3 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ เพื่อเป็นการทุ่นเวลาและทุ่นแรงในการตัดหญ้าในพื้นที่บริเวณกว้างให้ง่ายขึ้น
นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับ เกรีย งศักดิ์ แก้ว ขอนแก่น [3] วิจัยรถตัดหญ้าคนชรา ซึ่งเป็นรถตัดหญ้าใช้
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาด 6.5 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ตัดหญ้าในสวนหย่อมหรือสนามฟุตบอล ให้มี
ความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม
6.2.3 ผลจากการหาประสิทธิภาพของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ ที่สร้างขึ้นในการทดสอบหา
ประสิทธิภาพได้ผลรวมคะแนนที่ได้ในการหาประสิทธิภาพของรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ คิดเป็นร้อ ยละ
96.92 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับธัญญา กัลยา [2] การวิจัยเรื่องเครื่องตัดหญ้าแบบ 4
ล้อ นั่งขับ เดินหน้า 3 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ ในด้านการทดสอบการตัดหญ้าซึ่งมีผลการตัดหญ้าและระบบส่ง
กำลังคล้ายกัน
6.2.4 ผลจากการหาความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนต่อรถตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ที่พัฒนาขึ้น
ผลรวมอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเช่นนี้เพราะเกษตรกรชาวสวนมีความพึงพอใจ
ในด้านการบำรุงรักษาและด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับธัญญา กัลยา [2] วิจัยเรื่องเครื่องตัดหญ้าแบบ 4
ล้อ นั่งขับ เดินหน้า 3 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ ในด้านความพึงพอใจได้พบว่า เป็นอุปกรณ์ที่ดีแต่ราคาอาจจะสูง
และจะทำให้เครื่องนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น
6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1) ควรเพิ่มขนาดของล้อให้ใหญ่ขึ้น
2) ควรเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้มีกำลังแรงม้าที่สูงขึ้น
6.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ตัวรถ
2) ควรใส่หลังคากับความร้อนให้กับผู้ใช้งาน
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การสร้างและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
Creation and efficiency of catalytic washing equipment diesel

C006

วงศธร บัวทอง 11 สันติภาพ เทือกทักษ์ 21 อดิศร ทองเหมือน 31
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32 ที่ปรึกษา หจก.เธียรศักดิ์ ออโต้ เซอร์วิส

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล 2) เพื่อหาคุณภาพอุปกรณ์
ล้างแคทตาไลติกดีเซล 3)เพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล 4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของช่างซ่อมเครื่องยนต์และช่างซ่อมท่อไอเสียที่มีต่ออุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดย
ใช้การสุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วย ด้านการหาคุณภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญประเภทรถยนต์และท่อไอเสีย ด้าน
จำนวน 10 คน ด้านการหาประสิทธิภาพ เป็นจำนวนครั้งในการทดลอง จำนวน 10 ครั้ง ด้านการหาความพึง
พอใจ เป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่ างซ่อมท่อไอเสีย ในอู่ซ่อมรถยนต์จังหวัดตรัง จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพ 2) แบบทดสอบประสิทธิภาพ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการสร้างอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล เป็นอุปกรณ์ล้างท่อไอเสียของรถยนต์
ดีเซลที่มีท่อเแคทตาไล เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ ประกอบด้วย (1)ถังแรงดัน (2)เกจวัดแรงดันลม (3)วาล์ว
ปิด-เปิด ลม (4)วาล์ว ปิด -เปิด น้ำ (5)คอปเปอร์ (6)โครงสร้าง (7)สายยาง (8)ลูกล้อแบบล็อก (9)สายลม
(10)น้ำยาล้าง (11)มีคู่มือ 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อคุณภาพของอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซลอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.43 3) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซลมีค่า 94 % 4) กลุ่มช่างซ่อมเครื่องยนต์
และช่างซ่อมท่อไอเสียมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซลอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.49
คำสำคัญ : อุปกรณ์ล้าง แคทตาไลติก ดีเชล
Abstract
The objectives of this research were 1) to build a diesel catalytic washing device 2) to
determine the quality of a diesel catalytic washing device. 3) to determine the efficiency of
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diesel catalytic cleaning equipment; 4) to study the satisfaction level of engine and exhaust
repair technicians towards diesel catalytic cleaning equipment. The sample group a specific
randomized consist of in the quality determination is the experts in the automobile and muffler
type enterprises using 5 people. The efficiency of diesel catalytic cleaning equipment in 10
times. The satisfaction was an engine mechanic. 10 people who repair exhaust pipes in a car
repair shop in Trang province. The research instruments were 1) quality assessment form 2)
efficiency test 3) satisfaction questionnaire. The statistics used in the data analysis were
percentage, mean, standard deviation.
The results showed that 1) The result of building a diesel catalytic washing equipment
It is a device to clean the exhaust pipes of diesel cars with catalytic pipes. To reduce air
pollution consists of (1)Pressure tank (2)Air pressure gauge (3)Air shut-off valve (4)Water shutoff valve (5)Copper (6)Structure (7)Rubber hose (8)Locked castors (9)wind wind (10)washing
liquid (11)have manual 2) the experts' opinions on the quality of the diesel catalytic washing
equipment were at a high level, at an average of 4.43 3 ) the efficiency of the diesel catalytic
washing equipment was 94% 4 ) The engine mechanics and exhaust repair technicians were
satisfied with the diesel catalytic cleaning equipment at a high level, at an average of 4.49
Keywords: cleaning equipment, catalytic, diesel
1. บทนำ
ท่อแคทตาไลติกมีโอกาสอุดตัน โดยเฉพาะในเครื่องยนต์ดีเซล เนื่องจากมีเขม่าควันมากกว่าเครื่องยนต์
เบนซิน และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือน้ำมันเครื่อง หากน้ำมันเครื่องที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานจะทำให้มีโอกาส
อุดตันมากขึ้น ถ้าตันทำให้เครื่องยนต์มีกำลังน้อยกว่าเดิมและจะเกิดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น และ
จะเกิดมลพิษที่ออกมาจากท่อไอเสียทำให้มีผลเสียต่อผู้ใช้รถบนท้องถนน [1]
จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซลขึ้น และในการศึกษาครั้งนี้
ผู้ทำวิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์ในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อล้างท่อแคทตาไลติกดีเซล
ที่มีการอุดตัน ให้มีความสะอาด เพิ่มประสิทธิการขจัด Co กับ PM ได้ดีกว่าเดิม และยังส่งผลต่อการประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิง และช่วยให้การทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลดีขึ้น
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
2.2 เพื่อหาคุณภาพอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
2.4 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของช่างซ่อมท่อไอเสียที่มีต่ออุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 อุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับมาก
3.2 อุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล มีประสิทธิภาพในระดับสูงกว่า 80 %
3.3 ระดับความพึงพอใจของช่างซ่อมท่อไอเสียต่ออุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล ไม่ต่ำกว่าระดับมาก
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
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4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ด้านคุณภาพ
1) กลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการประเภทรถยนต์และท่อไอเสีย
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการประเภทรถยนต์และท่อไอเสียจำนวน
10 คน โดยใช้สุ่มแบบเจาะจง
4.2.2 ด้านประสิทธิภาพ
1) กลุ่มประชากร ได้แก่ จำนวนครั้งในการทดลอง
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จำนวนครั้งในการทดลองจำนวน 10 ครั้ง โดยใช้สุ่มแบบเจาะจง
4.2.3 ด้านความพึงพอใจ
1) ประชากร ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมท่อไอเสียในอู่ซ่อมรถยนต์จังหวัดตรัง
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมท่อไอเสียในอู่ซ่อมรถยนต์จังหวัดตรัง
จำนวน 10 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง
4.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องวิจัย

ภาพที่ 2 แสดงการสร้างและหาคุณภาพเครื่องวิจัย
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4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4.1 การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติก
ดีเซล ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) เตรียมการสร้างอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล และวัสดุทดลอง และตารางแบบทดสอบหา
ประสิทธิภาพ
2) ทำการทดลอง โดยการสร้างอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซลหรือใครก็ได้ และจดข้อมูล ตาม
ตัวชี้วัด จากผลการทดลองแต่ละครั้ง จำนวน 10 ครั้ง และตรวจสอบความสมบูรณ์
4.5 สรุปวิเคราะห์ข้อมูล
4.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการหาคุณภาพและความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล วิเคราะห์โดย
หาค่า( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) นำเสนอเป็นตารางประกอบความความเรียงข้อมูลเกี่ยวกับระดับ
คุณภาพ จัดทำโดยการสังเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ( )
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจมากที่สุด กำหนดให้
5
คะแนน
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจมาก
กำหนดให้
4
คะแนน
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจปานกลาง กำหนดให้
3
คะแนน
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจน้อย
กำหนดให้
2
คะแนน
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจน้อยที่สุด กำหนดให้
1
คะแนน
เกณฑ์ นำคะแนนที่ได้ไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยและกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประสิทธิภาพอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล วิเคราะห์โดยหาค่า ร้อยละ เกณฑ์ต้องไม่
ต่ำกว่า ร้อยละ80 นำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
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5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการสร้างอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล

ภาพที่ 3 แสดงผลการสร้างอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
ผลการสร้างอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล เป็นอุปกรณ์ล้างท่อไอเสียของรถยนต์ดีเซลที่มีท่อเแคทตาไล
เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ ประกอบด้วย (1) ถังแรงดัน (2) เกจวัดแรงดันลม (3) วาล์ว ปิด-เปิด ลม (4) วาล์ว
ปิด-เปิด น้ำ (5) คอปเปอร์ (6) โครงสร้าง (7) สายยาง (8) ลูกล้อแบบล็อก (9) สายลม (10) น้ำยาล้าง (11) มี
คูม่ ือ
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5.2 ผลการหาคุณภาพของอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพของอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
รายการประเมินคุณภาพ
1. ออกแบบ
1.1 ความแข็งแรงของโครงสร้างอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
1.2 วัสดุที่ใช้สร้างอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
1.3 ขนาดของอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
1.4 รูปลักษณ์ด้านโครงสร้างของอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
ค่าเฉลี่ย
2. การใช้งาน
2.1 ความสะดวกสบายในการล้างแคทตาไลติกดีเซล
2.2 การเคลื่อนย้ายได้สะดวก
2.3 การใช้งานอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
2.4 ระบบควบคุมลม
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านผลลัพธ์
3.1 ความเร็วในการล้างแคทตาไลติกดีเซล
3.2 ความสะอาดหลังการใช้งานอุปกรณ์ล้างแคท
3.3 การล้างโดยใช้อุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซลใช้เวลาในการล้าง 1 ใบ
ในการล้าง 10 นาที
ค่าเฉลี่ย
4. ด้านการบำรุงรักษา
4.1 การทำความสะอาด
4.2 การจัดเก็บอุปกรณ์
4.3 การซ่อมบำรุง
ค่าเฉลี่ย
5. ด้านความปลอดภัย
5.1 ความปลอดภัยในการล้างแคทตาไลติกดีเซล
5.2 ความปลอดภัยด้านโครงสร้าง
5.3 ความปลอดภัยด้านผู้ล้าง
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

S.D.

ระดับคุณภาพ

4.30
4.00
4.10
4.50
4.32

.82
.69
.73
.70
.48

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.40
4.40
4.50
4.70
4.50

.84
.84
.70
.67
.69

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.40
4.40

.84
.84

มาก
มาก

4.50

.70

มาก

4.50

.69

มาก

4.70
4.30
4.60
4.53

.67
.82
.69
.57

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.50
4.40
4.50
4.47
4.43

.70
.84
.70
.65
.43

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 ในภาพรวม คุณภาพอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซลตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญพบว่า
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.43 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามากสี่ด้านมากที่สุดหนึ่งด้าน
5.3 แสดงผลกาหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
รายการแบบประเมินประสิทธิภาพ 1.1 ความสะอาดหลัง
และครั้งที่ทดลอง
การใช้อุปกรณ์ ล้าง
แคทตาไลติกดีเซล
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 10
เฉลี่ยแต่ละด้าน
90
เฉลี่ย % รวม

1.2 ในการล้างโดยใช้อุปกรณ์
ล้างแคทตาไลติกดีเซลใช้เวลา
ในการล้าง 1 ใบ ต่อ 10 นาที

1.3 อัตราเร่งดีขึ้น
หลังจากล้างแคท
ตาไลติกดีเซล

90
94 %

90

ตารางที่ 2 ในด้านการทดสอของการหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซลแบ่งเป็นการทดสอบ
จำนวน 10 ครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 94 คะแนน เกิดข้อผิดพลาดในการทดสอบหนึ่งครั้ง
5.4 แสดงระดับความพึงพอใจความพึงพอใจของช่างผู้ใช้อุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
ตารางที่ 3 ระดับความความพึงพอใจของช่างซ่อมในจังหวัดตรัง
รายการความพึงพอใจ
1. ด้านการสร้างนวัตกรรม
1.1 โครงสร้าง
1.2 วัสดุที่ใช้ในการสร้าง
1.3 ความเหมาะของขนาดรูปร่างของอุปกรณ์
1.4 ความแข็งแรงของโครงสร้าง
1.5 ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการสร้าง

S.D. ระดับพึงพอใจ
4.30
4.40
4.10
4.50
4.40

.82
.69
.73
.70
.84

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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1.6 ความเหมาะของขนาดรูปร่างของอุปกรณ์
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านการใช้งาน
2.1 ความสะดวกของการ เปิด/ปิด อุปกรณ์
2.2 ความสะดวกของการล้างแคทตาไลติกดีเซล
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านผลที่ได้จากอุปกรณ์
3.1 ท่อแคทตาไลติก 1 ใบ ใช้เวลาในการล้าง 10 นาที
3.2 ท่อแคทตาไลติก 2 ใบ ใช้เวลาในการล้าง 20 นาที
ค่าเฉลี่ย
4. ด้านการบำรุงรักษา
4.1 ความสะดวกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

4.40
4.35

.84
.51

มาก
มาก

4.50
4.70
4.60

.70
.67
.65

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.70
4.30
4.50

.67
.82
.62

มากที่สุด
มาก
มาก

4.50
4.50
4.49

.70
.70
.45

มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 3 ระดับความความพึงพอใจของช่างซ่อมในจังหวัดตรังต่ออุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซลมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามากมีสามด้านและมากที่สุกหนึ่งด้าน
6. การอภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลการวิจัย
1) ผลจากการสร้างอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล สามารถนำมาใช้งานได้จริงตรงกับความต้องการและ
มีผลประโยชน์สำหรับนักศึกษาคือ ได้ความรู้และได้นวัตกรรมอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล เพื่อได้นำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ สำหรับครู คือ ได้ความรู้ได้นำนวัตกรรมไปแนะนำให้กับรุ่นน้องได้ศึกษาและแก้ไขพัฒนาต่อยอด
ประโยชน์นำอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล ล้างทำความสะอาดแคทตาไลติกดีเซลที่เป็นรายได้หลักหรือรายได้
เสริมของช่างซ่อมรถยนต์
2) ผลจากการหาคุณภาพอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล ที่สร้างขึ้นได้ทำการทดสอบหาคุณภาพของ
อุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซลผลรวมทั้งหมดทำให้ได้ค่าเฉลี่ย 4.43 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก เพราะในการตอบ
แบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญในการหาคุณภาพในด้านการบำรุงรักษา ผลเฉลี่ยที่ได้ 4.53 แปลผล มากที่สุด ซึ่ง
เป็นที่พอใจอย่างสูงในการสร้างอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซลนี้ขึ้นมาสอดคล้องกับสมมุติฐ านที่ตั้งไว้ และ
สอดคล้องการวิจัยของกฤษฎา วรรณทอง และคณะ. [2]
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3) ผลจากการหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล ที่สร้างขึ้นจากการที่ได้ทดลองใช้
อุปกรณ์ พบว่าการใช้งานมีขึ้นตอนไม่ยุ่งยากและในการทดสอบหาประสิทธิภาพได้ผลรวมคะแนนที่ได้ในการหา
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล คือ 94 % ในด้านความสะอาดและความเหมาะสมของอุปกรณ์
ผลลัพธ์ที่ได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้และการวิจัยของกฤษฎา วรรณทอง และ
คณะ. [2]
4) ผลจากการหาความพึงพอใจของอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล ที่สร้างขึ้น จากการหาความพึง
พอใจของอุปกรณ์ล้างแคทตาไลติกดีเซล ผลรวมทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ย 4.49 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก เพราะในการตอบ
แบบสอบถามของช่างซ่อมเครื่องยนต์และช่างซ่อมท่อไอเสียในความพึงพอใจในด้านการใช้งาน ผลเฉลี่ยที่ได้
4.60 แปลผล มากที่สุด สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้และการวิจัยของกฤษฎา วรรณทอง และคณะ. [2]
6.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1) วัสดุที่ใช้สร้างควรปรับให้อุปกรณ์มีน้ำหนักน้อยกว่านี้
2) ควรปรับลดขนาดของอุปกรณ์ให้เหมาะสม
3) ควรเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันของน้ำยาล้างแคทตาไลติก
เอกสารอ้างอิง
[1] ปัญหาแคท ค้นคว้าจาก https://www.realtimecarmagazine.com/newsite/archives/27412
[2] กฤษฎา วรรณทอง บันเทิง สุวรรณตระกูล และสมชาย จันทร์ชาวนา. 2541. การศึกษาผลกระทบของ
แคทตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ที่มีต่อความสามารถในการคายไอเสียของเครื่องยนต์. ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
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C007

สร้างและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล
Build and find efficiency the device for measuring oil return of common rail injector
ศรราม เพ็ชรอินทร์ 11 สมโชค ชูชาติ 21 สหรัตน์ ไมเรกัน 31
ณรงค์ ฤทธิเดช 12 วรวิทย์ ปิยรัตนวงศ์ 22 ธีระวุฒิ อินเรือง 32
1-31 นักศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์
1-32 อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล 2) เพื่อ
หาคุณภาพอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล 3) เพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์วัดน้ ำมันไหลกลับ
ของหัวฉีดคอมมอนเรล 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของช่างซ่อมเครื่องยนต์ต่ออุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของ
หัวฉีดคอมมอนเรล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้สุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วย ด้านการหาคุณภาพเป็น
ผู้เชี่ยวชาญประเภทรถยนต์ จำนวน 10 คน ด้านการหาประสิทธิภาพ เป็นจำนวนครั้งในการทดลอง จำนวน 10
ครั้ง ด้านการหาความพึงพอใจเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมหัวฉีด ในอู่ซ่อมรถยนต์จังหวัดตรัง จำนวน 10
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามคุณภาพ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) อุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล เป็นอุปกรณ์ตรวจเช็คความ
บกพร่องของหัวฉีด ตรวจวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่หัวฉีดทุกหัวก่อนส่งกลับไปยังถังน้ำมัน 2) ผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นต่อคุณภาพของอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรลอยู่ใน ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.38 3)
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล มีค่า 100% 4) กลุ่มช่างซ่อมเครื่องยนต์และ
ช่างซ่อมหัวฉีดมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย
4.43
คำสำคัญ : อุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับ หัวฉีดคอมมอนเรล
Abstract
The objectives of this research were 1) Device for measuring oil return of common rail
injector2) To find the quality of the oil return measurement device of common rail injectors 3)
to determine the efficiency of the oil return measurement device of common rail injectors 4)
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To study the satisfaction of the engine mechanics on the back flow meter of common rail
injectors. The sample group in the quality finding was the experts in the automobile industry
of 10 people by purposive sampling, the sample group to determine the efficiency is amount
on test 10 times by purposive sampling, The sample group for finding satisfaction is repair
technician in a car repair shop in Trang Province 10 people, by purposive sampling. The research
tools were 1) Quality Assessment Form 2) Performance Test 3) satisfaction questionnaire. The
statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation.
The results of the research 1) Common rail injector return measurement device It is a
device to check the defects of the injectors. Measure the amount of fuel at all injectors before
returning it to the fuel tank. 2) the experts' opinions on the quality of the oil return measuring
device of common rail injectors were in High level at an average of 4.38 3 ) The efficiency of
the common rail injector back flow meter was 100% 4) The group of engine and injection repair
technicians were satisfied with the common rail injector back flow meter. Rail is very high,
average 4.43
Keywords : device for measuring oil return, common rail injector
1. บทนำ
เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก และปัญหาที่หลายคน
พบเจอเกี่ยวกับรถเครื่องยนต์ดีเชลตามสภาพของการใช้งาน และหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเชลทำหน้าที่จ่ายน้ำมัน
เชื้อเพลิงเข้าไปยังห้องเผาไหม้ เพื่อทำการจุดระเบิดปล่อยแรงดันให้เป็นละอองฝอยไปยังห้องเผาไหม้ทำใ ห้
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนได้อย่างเต็มกำลัง เมื่อหัวฉีดทำงานไปนาน ๆ เมื่อหัวฉีดทำงานไปนาน ๆ อาจจะทำให้สิ่ง
สกปรกเข้าไปได้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ หัวฉีดอุดตันจากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงสนใจในการแก้ปัญหา โดย
การสร้างและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล เพื่อทราบความบกพร่อง
ของหัวฉีด ตรวจวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่หัวฉีดทุกหัวก่อนส่งกลับไปยังถังน้ำมันอย่างรวดเร็ว
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อสร้างอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล
2.2 เพื่อหาคุณภาพของอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล
2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล
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2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 อุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับมาก
3.2 อุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล มีประสิทธิภาพในระดับสูงกว่า 80%
3.3 ระดับความพึงพอใจต่ออุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรลไม่ต่ำกว่าระดับมาก
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล

ภาพที่ 1 การสร้างอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล
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4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ด้านคุณภาพ
1) กลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการประเภทรถยนต์
2) กลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการประเภทรถยนต์ จำนวน
10 คน โดยใช้สุ่มแบบเจาะจง
4.2.2 ด้านประสิทธิภาพ
1) ประชากร คือ จำนวนคนในการทดลอง
2) กลุ่มตัวอย่าง คือจำนวนครั้งในการทดลอง จำนวน 10 ครั้ง โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง
4.2.3 ด้านความพึงพอใจ
1) ประชากร ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ในอู่ซ่อมรถยนต์จังหวัดตรัง
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ในอู่ซ่อมรถยนต์ จังหวัดตรัง จำนวน 10 คน
โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง
4.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ภาพที่ 2 แสดงการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
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4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4.1 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อหาคุณภาพตามขั้นตอน ดังนี้
1) เตรียมอุปกรณ์ และแบบสอบถามคุณภาพ
2) นัดหมายเชิญกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญที่คัดเลือกไว้
3) ชี้แจงทำความเข้าใจ และให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามคุณภาพที่เตรียมไว้
4) ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูล
4.4.2 การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์วัดน้ำมัน
ไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) เตรียมการสร้างอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล และวัสดุทดลอง และ
แบบประเมินหาประสิทธิภาพ
2) ทำการทดลองอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอน จัดข้อมูลตามตัวชี้วัด จาก
ผลการทดลองแต่ละครั้ง จำนวน 10 ครั้ง และตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูล
4.4.3 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อหาความพึงพอใจตามขั้นตอนดังนี้
1) เตรียมอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล และแบบความพึงพอใจ
2) นัดหมายเชิญช่างซ่อมรถยนต์กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกไว้
3) ทำการทดลองอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล และจัดข้อมูล
4) ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูล
4.5 การวิเคราะห์และสรุปผล
4.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการหาคุณภาพและความพึงพอใจ วิเคราะห์ ดังนี้
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจมากที่สุด
กำหนดให้
5
คะแนน
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจมาก
กำหนดให้
4
คะแนน
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจปานกลาง
กำหนดให้
3
คะแนน
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจน้อย
กำหนดให้
2
คะแนน
ระดับคุณภาพหรือความพึงพอใจน้อยที่สุด
กำหนดให้
1
คะแนน
เกณฑ์ นำคะแนนที่ได้ไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยและกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึงมีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึงมีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึงมีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึงมีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
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ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึงมีคุณภาพหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับ การประสิทธิภาพอุปกรณ์ว ัดน้ำมันไหลกลับของหัว ฉีดคอมมอนเรล
วิเคราะห์โดยหาค่า ร้อยละ เกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 นำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการสร้างอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล

ภาพที่ 3 แสดงผลการสร้างอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล
อุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล เป็นอุปกรณ์ตรวจเช็คความบกพร่องของหัว ฉีด
ตรวจวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่หัวฉีดทุกหัวก่อนส่งกลับไปยังถังน้ำมัน ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ ดังนี้ 1)
โครงร้างชุดอุปกรณ์ 2) หัวฉีดคอมมอนเรล 3) หลอดวัดปริมาณน้ำมัน 4) ท่อน้ำมัน 5) ข้อต่อทองเหลือง
5.2 ผลการหาคุณภาพของอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพของอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล
รายการประเมินคุณภาพ
1. ออกแบบ
1.1 ความแข็งแรงของโครงสร้างอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับ
1.2 วัสดุที่ใช้สร้างอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล
1.3 ขนาดของอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล

4.60
4.50
4.20

S.D.

ระดับคุณภาพ

.66
.81
.98

มากที่สุด
มาก
มาก
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1.4 รูปลักษณ์ด้านโครงสร้างของอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับ
ค่าเฉลี่ย
2. การใช้งาน
2.1 ความสะดวกในการวัดน้ำมันไหลกลับหัวฉีดน้ำมันไหลกลับ
2.2 การเคลื่อนย้ายได้สะดวก
2.3 การใช้งานอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านผลลัพธ์
3.1 ความเร็วในการวัดน้ำมันไหลกลับ
3.2 ความสะอาดหลังการใช้งานอุปกรณ์เช็คน้ำมันไหลกลับหัวฉีด
3.3 ใช้เวลาในการไหลกลับ 1 คัน ไม่เกิน 10 นาที
ค่าเฉลี่ย
4. ด้านการบำรุงรักษา
4.1 การทำความสะอาด
4.2 การจัดเก็บอุปกรณ์
4.3 การซ่อมบำรุง
ค่าเฉลี่ย
5. ด้านความปลอดภัย
5.1 ความปลอดภัยในการวัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล
5.2 ความปลอดภัยด้านโครงสร้าง
5.3 ความปลอดภัยด้านผู้ใช้
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

4.00
4.33

.89
.84

มาก
มาก

4.20
4.60
4.50
4.41

.98
.66
.81
.82

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.50
4.10
4.40
4.35

.81
.70
.80
.78

มาก
มาก
มาก
มาก

4.60
4.00
4.70
4.41

.67
.77
.90
.78

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

4.00
4.70
4.50
4.40
4.38

.77
.90
.81
.82
.80

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ในภาพรวมคุณภาพอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่สูงที่สุด คือด้านการใช้งาน
และการบำรุงรักษา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมาด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33
5.3 ผลการหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรลจาก
ตารางที่ 2 ในด้านการหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล แบ่งเป็นการ
ทดสอบจำนวน 10 ครั้ง 100 คะแนนในแต่ละครั้งจะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 100 %
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ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 10
เฉลี่ยแต่ละด้าน
เฉลี่ย % รวม
รายการความพึงพอใจ
1. ด้านการสร้างนวัตกรรม
1.1 โครงสร้าง
1.2 วัสดุที่ใช้ในการสร้าง
1.3 ความเหมาะของขนาดรูปร่างของอุปกรณ์
1.4 ความแข็งแรงของโครงสร้าง
1.5 ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการสร้าง
1.6 ความเหมาะของขนาดรูปร่างของอุปกรณ์
ค่าเฉลี่ย

100

ความรวดเร็วในการวัด

ครั้งที่ทดลอง

เวลาในกาวัด 4 หัว : 10 นาที

รายการแบบประเมินประสิทธิภาพ

ความเสถียรภาพของอุปกรณ์
วัดน้ำมันไหลกลับขณะทดสอบ

5.4 แสดงระดับความพึงพอใจของช่างผู้ใช้อุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล
ตารางที่ 3 ระดับความความพึงพอใจของช่างซ่อมในจังหวัดตรัง

100
100 %

100

S.D. ระดับพึงพอใจ
4.20
4.00
4.00
4.50
4.30
4.00
4.17

.98
.77
.77
.81
.64
.89
.81

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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2. ด้านการใช้งาน
2.1 ความสะดวกของการ วัด อุปกรณ์
2.2 ความสะดวกของการวัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านผลที่ได้จากอุปกรณ์
3.1 รถ 1 คัน ใช้เวลาในการวัด 10 นาที
3.2 รถ 2 คัน ใช้เวลาในการวัด 20 นาที
ค่าเฉลี่ย
4. ด้านการบำรุงรักษา
4.1 ความสะดวกในการทำความสะอาดอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

4.30
4.70
4.50

.78
.90
.84

มาก
มากที่สุด
มาก

4.70
4.00
4.35

.82
.89
.86

มากที่สุด
มาก
มาก

4.70
4.70
4.43

.90
.90
.85

มาก
มากที่สุด
มาก

ตารางที่ 3 ระดับความความพึงพอใจของช่างซ่อมในจังหวัดตรังต่ออุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีด
คอมมอนเรล อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.43 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านการบำรุงรักษา อยู่ในระดับมากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ย 4.70 รองลงมาด้าน
การใช้งาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 ตามด้วยด้านผลลัพธ์ที่ได้จากอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.35 ส่วนด้านที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือด้านการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17
6. การอภิปรายผลการวิจัย
6.1 ด้านคุณภาพ ในภาพรวมคุณภาพอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล ตามความเห็น
ของผู้เชี่ย วชาญพบว่าอยู่ในระดับ มาก เป็นเพราะด้านการใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายได้ส ะดวก และการ
บำรุงรักษาสารถซ่อมบำรุงและทำความสะอาดง่าย มีความปลอดภัยด้านโครงสร้างแข็งแรง สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่กำหนดไว้คุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับมาก
6.2 ด้านประสิทธิภาพของอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล ผลลัพธ์ที่ได้ 100 %
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า 80 % เป็นเช่นนี้เพราะอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอน
เรล มีความเสถียรภาพของอุปกรณ์ ความรวดเร็วในการวัด ใช้เวลาในการวัดคงที่ทุกครั้ง
6.3 ด้านความพึงพอใจของช่างซ่อมในจังหวัดตรังต่ออุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดคอมมอนเรล
อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะด้านการบำรุงรักษามีความสะดวกในการทำความสะอาดอุปกรณ์วัดน้ำมันไหลกลับ
มีความรวดเร็วในการใช้งาน สอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าระดับมาก
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7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
7.1 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
1) ควรปรับลดขนาดของอุปกรณ์ให้เหมาะสม
2) ควรเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันของน้ำมันดีเซล
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ศึกษาวิจัยพัฒนาชุดฝึกระบบหัวฉีดน้ำมันดีเซลแบบคอมมอนเรล
เอกสารอ้างอิง
[1] ระบบคอมมอนเรล. ข้อมูลออนไลน์. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565. จาก
http://article.cmdiesel.com/commonrail/.
[2] ระบบหัวฉีดน้ำมันดีเซลแบบคอมมอนเรล. ข้อมูลออนไลน์. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565.
จาก https://www.techniccar.com/common-rail-injection-system/.
[3] ปัญหารถยนต์หัวฉีดอุดตัน. ข้อมูลออนไลน์. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565.
https://www.kmotors.co.th/kmotors-guru/clogged-nozzles-at-kmotors/
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พัฒนาเครื่องรูดก้านใบจากสำหรับชุมชน
Developmant at Nipa palm leaf stalk tearing machine for community

2

C008

ปฏิพล เปี่ยมศักดิ์1 และเสกสรร หนูช่วย1
ทวีสิน ฉิมเกื้อ2 อนันต์ โปดำ2
1
นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูลสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องรูดก้านใบจาก โดยความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องรูดก้านใบจาก กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
ได้แก่ พนักงานงาน หจก.สตูลรุ่งเรื่อง จำนวน 7 คน ผู้วิจั ยได้เลือกแบบเจาะจงระยะเวลาในการวิจัย 7 วัน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบบันทึกผลการทดลอง สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า เครื่องรูดก้านใบจาก การประเมิน
คุณภาพของเครื่องรูดก้านใบจากโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการสร้างและผู้ใช้งาน จำนวน 3 คน พบว่า
ค่าเฉลี่ย IOC ของรายการประเมินทั้ง 7 ชุด เท่ากับ 0.83 อยู่ในเกณฑ์ มากกว่า 0.5 และค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็น เท่ากับ X =4.64 SD=0.46 ปรากฏผลอยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพมากที่สุด ประสิทธิภาพการทำงานของ
เครื่องรูดก้านใบจากพบว่าใช้แก้ไขปัญหาในสถานประกอบการได้มีระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้เครื่องรูดก้านใบจาก
200g/min มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในระดับดีมาก จึงสรุปได้ว่า เครื่องรูดก้านใบจาก สามารถ
นำไปใช้ในการรูดก้านใบจากในสถานประกอบการได้
Abstract
The objectives of this research are 1) to create and Determine the efficiency of the
petiole extractor from by the opinions of experts 2) to study the satisfaction of the users of the
petiole ripper from The sample group used in this research consisted of 7 employees from
Satun Rung Rue Partnership Partnership. The researcher selected a specific method for a 7-day
research period used tools In this research, the quality assessment form by experts. and the
experimental record form The statistics used in the research were mean, standard deviation.
The results showed that stalk tearing machine The quality assessment of the petiole swivel
apparatus by 3 design experts and users found that the average ioc of the 7 evaluation items
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was 0.83, in the range of more than 0.5, and the average of the opinion level was X =4 . 6 4
SD=0.46 and the results were in the highest quality criteria the work of the petiole unscrewing
machine was found to be used to solve problems in the establishment. The average time for
the petiole wiping machine was not more than 1 minute. The efficiency was in accordance with
the specified criteria at a very good level. Therefore, it can be concluded that petiole extractor
from can be used to swipe the petiole for community enterprise.
Keyword: petiole extractor from
1.บทนำ
ในปัจจุบันจากปัญหาโลกร้อนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติกนั้น ได้มี
การรณรงค์ให้ใช้วัสดุทดแทนจากธรรมชาติมากขึ้น และผู้คนส่วนใหญ่ก็ได้มีการตอบรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติแทนวัสดุจากพลาสติกมากขึ้นไปด้วย ทางกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านคลองขุด จ.สตูล จึงได้มีการ
รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์จักรสานจากวัสดุธรรมชาติ จากด้านใบจากที่มีอยู่มากและหาง่ายใน จ.สตูล และได้ผลการ
ตอบรับ ในการสั่งผลิตภัณฑ์จักรสานดี มีออเดอร์ส่งออกจนผลิตส่งขายไม่ทัน

ภาพที่ 1 ใบจาก
จากการที่ได้เข้าไปศึกษาข้อมูล พบว่าสาเหตุที่ผลิตส่งออเดอร์ให้ลูกค้าไม่ทันนั้นก็คือ ทางกลุ่มผลิตภัณฑ์จักรสาน
คลองขุดได้ใช้แรงงานคนในการเหลาก้านใบจากซึ่งกว่าจะได้ก้านใบจากมาจักรสานนั้นเส้นหนึ่งต้องใช้เวลาใน
การเหลาต่อก้าน 3 ถึง 5 นาที จึงส่งผลให้ผลิตส่งออกไม่ทันต่อความต้องการของตลาด
ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้คิดค้นประดิ ษฐ์การรูดก้านใบจากแบบใหม่ โดยการรูดก้านใบจากที่ไม่ต้องใช้มีดด้วยมือ
ผู้วิจัยจะเอามอเตอร์มาทำให้เป็นการรูดก้านใบจากแบบอัตโนมัติ เพียงแค่หย่อนก้านใบจากทั้งก้านลงไปใน
เครื่อง โดยจะใช้ลูกกลิ้งที่ติดอยู่กับแกนกลางหมุนที่จะรูดก้านใบจากโดยใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อ น แทนการ
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จับด้วยมือเปล่าหรือมีด เครื่องจักรชนิดนี้คือ เครื่องรูดก้านใบจาก เพื่อใช้แก้ปัญหาในด้านการรูดก้านใบจากให้
เหมาะสมกับเวลา ในลักษณะงานที่มีเวลาจำกัดในการเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการรูดก้านใบจาก

ภาพที่ 2 เครื่องรูดก้านใบจาก
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างเครื่องรูดก้านใบจาก
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องรูดก้านใบจาก
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องรูดก้านใบจากที่สร้างขึ้น
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 เครื่องรูดก้านใบจากที่สร้างขึ้นมีคุณภาพสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญในระดับ IOC 0.5
3.2 เครื่องรูดก้านใบจากที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับมาก
3.3 ผู้ใช้เครื่องรูดก้านใบจากมีความพึงพอใจต่อเครื่องรูดในระดับดี
นิยามศัพท์เฉพาะ
เครื่องรูดก้านใบจากหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ปอกก้านใบจาก
4. วิธีดำเนินการวิจัย
การจัดสร้างเครื่องรูดก้านใบจากเพื่อที่จะแก้ปัญหาการผลิตการจักสานส่งออกไม่ทันต่อความต้องการ
ของตลาด โดยในการศึกษานั้นมีรายละเอียดการดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
4.1 กำหนดประชากรและกลุ่ มตั วอย่า งในการจั ดสร้า งเครื่ องรู ดก้า นใบจากผู ้ว ิจั ยได้กำหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านที่ทำสินค้าจักสารในในอำเภอเมือง
สตูล
4.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสร้างเครื่องรูดก้านใบจากโดยมีลักษณะมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งสอบถามในประเด็นต่าง ๆ จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ และด้าน
คุณภาพ
4.3 ใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3.1 วิธีดำเนินการวิจัยการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ใช้ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ
เครื่องรูดก้านใบจาก ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Desing Process: EDP) ดังนี้
1) ขั้นตอนการระบุปัญหา สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาเกี่ยวกับรูดก้าน
ใบจาก จำนวน 7 คน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องรูดก้านใบจาก
4.3.2 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องรูดก้านใบจากดำเนินการดังนี้
1) ทดสอบประสิทธิผลของเครื่องรูดก้านใบจากความปลอดภัยในการใช้ การลด
แรงงานคน ลดระยะเวลาในการรูดก้านใบจาก ความคงทน แข็งแรง และความสะดวกต่อการใช้งานของผู้
ทดลองใช้เครื่องรูดก้านใบจากและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในด้านประสิทธิผล
4.4 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย
วิเคราะห์ประสิทธิผลในการรูดก้านใบจากของผู้ทดลองใช้ โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ
4.4.1 วิเคราะห์แบบสำรวจความต้องการเครื่องรูดก้านใบจากและแบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อเครื่องรูดก้านใบจากวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเทียบ
กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจพอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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5. ผลการวิจัย
5.1 การเลือกหาวัสดุที่เหมาะสมในการสร้างโครงของเครื่องรูดก้านใบจากพิจารณาจากคุณสมบัติของ
วัสดุนั้นๆ นำมาเปรียบเทียบในการใช้งานจริง โดยวัสดุที่เลือกมาทำโครงได้แก่ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม เหล็กกลม
วัสดุ

ข้อดี
ข้อด้อย
มีความทนทานสูง
เกิดการกัดกร่อนจากสนิม
รับแรงได้ดี
เชื่อมติดได้ง่าย
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม
มีความยืดหยุ่นสูง
น้ำหนักเบา
ผิวเรียบไม่หยาบ
มีความทนทานสูง
เกิดการกัดกร่อนจากสนิม
เหล็กกลม
รับแรงได้ดี
ผิวเรียบ
พบว่าข้อดีและข้อด้อยของเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานจริงและหาได้ง่ายตาม
ท้องตลาด ง่ายต่อการสร้าง มากกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ
5.2 การหาวิธีการในการรูดก้านใบจากที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานจริง โดยวิธีการใช้วัสดุได้แก่ ใบมีด
ติด ท่อไฮโดรลิค มอเตอร์ 0.5 hp แรงเคลื่อน 220 V
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของอุปกรณ์ที่
อุปกรณ์ที่
ข้อดี
ข้อด้อย
มีดคัตเตอร์
หาเปลี่ยนได้ตามท้องตลาด
บิดง่าย
ท่อไฮโดรลิคแรงดันสูง ทนแรงเสียดสีและความร้อนสูง
มีแรงยืดหยุ่น
ให้ความเร็วในการหมุนของมอเตอร์สูง
มอเตอร์ 0.5 hp
มีความทนทานสูง
แรงเคลื่อน 220 V บำรุงรักษาง่าย

น้ำหนักหนัก
ใช้พื้นจัดวาง
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พบว่ามอเตอร์ 0.5 hp แรงเคลื่อน 220 V มีความเหมาะสมมากกว่าเนื่องจากสามารถให้ความเร็วในการ
หมุนของมอเตอร์สูงมีความทนทานสูง บำรุงรักษาง่าย

ภาพที่ 3 แบบร่างเครื่องรูดก้านใบจาก

ภาพที่ 4 เครื่องรูดก้านใบจาก
5.3 การหาประสิทธิภาพของเครื่องรูดก้านใบจากทดลองโดยการเปรียบเทียบการรูดก้านใบจาก ระหว่างการใช้
แรงงานคนกับใช้เครื่องรูดก้านใบจากและแบบประเมินผลความคิดเห็นทางด้านความพึงพอใจของเครื่องรูดก้าน
ใบจาก
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ตารางที่ 3 การหาประสิทธิภาพของเครื่องรูดก้านใบจาก
เวลาในการรูดก้านใบจาก
ครั้งที่
เครื่องมือแบบเก่าโดยใช้มีด
เครื่องมือแบบใหม่
ทดลอง เวลาที่ใช้ (วินาที) ก้านมีรอยขูด เวลาที่ใช้ (วินาที) ก้านมีรอยขูด
1
2
3
4
5
เฉลี่ย

60.07
60.03
60.14
60.11
60.09
60.08

มี
มี
มี
มี
มี
มี

32.30
33.02
32.19
32.14
31.00
32.13

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 3 พบว่าเวลาในการรูดก้านใบจากโดยใช้เครื่องรูดก้านใบจาก ที่สร้างขึ้น ใช้เวลาในการรูดโดยเฉลี่ย
32.13 วินาที หรือ 0.53 วินาที ไม่มีรอยขูด ผลการประเมินประสิทธิภาพในการรูดก้านใบจากอยู่ในระดับดี
ตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของเครื่องรูดก้านใบจาก
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
S.D.
ระดับคุณภาพ
X
1. ด้านโครงสร้างทั่วไป
2. ด้านการออกแบบ
3. ด้านการใช้งาน
โดยภาพรวม

4.50
4.67
4.75
4.64

0.46
0.30
0.14
0.46

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 4 พบว่าการประเมินด้านความพึงพอใจของเครื่องรูดก้านใบจาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านการออกแบบ และด้านการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก
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6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจักรกล
จำนวน 7 คน ที่มีความเห็นสอดคล้องกับเครื่องที่สร้างขึ้น โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลการประเมินความคิดเห็น
ของ ผู้เชี่ยวชาญออกเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้
6.1 สรุปผลการวิจัย
1) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องรูดก้านใบจาก โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกับ เครื่องที่สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยได้ค่าเฉลี่ย IOC ของรายการ
ประเมิน ทั้ง 7 ชุด เท่ากับ 0.9 อยู่ในเกณฑ์ มากกว่า 0.5 และค่าเฉลี่ ยของระดับความคิดเห็น เท่ากับ 5
ปรากฏผลอยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพมากที่สุด จึงสรุปได้ว่า เครื่องรูดก้านใบจาก สามารถนำไปใช้ในการรูดก้านใบ
จากได้
2) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพภาพการทำงานของเครื่องรูดก้านใบจากโดย
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน พบว่าเวลาในการรูดก้านใบจากโดยใช้เครื่องรูดก้านใบจาก ที่สร้างขึ้น ใช้เวลาในการรูด
โดยเฉลี่ย 32.13 วินาที หรือ 0.53 นาที ไม่มีรอยขูด ผลการประเมินประสิทธิภาพในการรูดก้านใบจาก อยู่ใน
ระดับดีมากจึงสรุปได้ว่าเครื่องรูดก้านใบจาก สามารถนำไปใช้ในการรูดก้านใบจากได้
3) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องรูดก้านใบจากที่สร้าง
ขึ้นพบว่าการประเมิน ด้านความพึงพอใจของเครื่องรูดก้านใบจาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ส ุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านการออกแบบ และด้านการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด
6.2 ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาให้สามารถรูดก้านใบจากแห้งได้ด้วย
เอกสารอ้างอิง
[1] เครื ่ อ งคั ้ น น้ ำ อ้ อ ยสด (ออนไลน์ ) [สื บ ค้ น เมื ่ อ วั น ที ่ 5 พฤศจิ ก ายน 2564 ]. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/bitstream/123456789/901/1/069499.pdf
[2] ออกแบบและพัฒนาเครื่องขัดและคั้นน้ำอ้อย ( ออนไลน์) [สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564]. เข้าถึง
ได้จาก http://www.researchrmutt.ac.th/?p=814.
[3] ตลับลูกปืน (Bearing) คือ อะไร ( ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://misumitechnical.com/
technical/mechanical/bearing-usage/ 25 พฤศจิกายน 2564
[4] รายละเอียดสายไฮดรอลิค( ออนไลน์) [สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก https://www.sp
intustry.com/16795216/
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[5] ต ้ น จ า ก ( อ อ น ไ ล น ์ ) [ส ื บ ค ้ น เ ม ื ่ อ ว ั น ท ี ่ 2 5 พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น 2 5 6 4 ]. เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด ้ จ า ก
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=prachaya555&month=102009&date=11&group=39&gblog=1
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C009
การพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย
(Development of convenient motorcycle mounted fertilizer spreader machine)

2

ก้องเกียรติ หลักกรด1 และอนุวฒ
ั น์ พุมนวล1
ทวีสิน ฉิมเกื้อ2 และไพโรจน์ สุกขาว2
1
นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

บทคัดย่อ
ทุ ก สาขาอาชี พ ล้ ว นพั ฒ นาระบบการทำงานให้ ม ี ค วามลี น (LEAN) เพื ่ อ ลดการสู บ เปล่ าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การทำสวนยางพาราซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในภาคใต้ก็เช่นด้วยกันการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 1) เพื่อสร้างการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย 3) เพื่อหาความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราในอำเภอ
มะนัง จำนวน 20 คน ได้มาโดยเลือกเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มี
ต่อการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และค่าสถิติร้อ ยละ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1)
การพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย โดยมีโบล์เวอร์พัดลมแอร์รถยนต์
เหลือใช้ที่ได้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สร้างกระแสลมพ่นหว่านปุ๋ยเม็ดออกตามทิศทางที่
ต้องการ ควบคุมปริมาณการไหลจากกระบะใส่ปุ๋ยด้ วยบอลวาล์ว 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านประสิทธิภาพ
1.99 และร้อยละของประสิทธิภาพ 83.74 3) ค่าความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก
Abstract
All walks of life have developed a Lean Working System (LEAN) to reduce emptiness
and increase efficiency. The objectives of this research are: 1 ) to develop a rubber granulator
spreader in rubber plantation that can be easily mounted on a motorcycle; 2 ) to determine
the efficiency of the rubber plantation Easy to sow granular fertilizer in rubber plantations that
can be mounted on a motorcycle 3 ) To find the satisfaction of users, develop a granular
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spreader in rubber plantations that can be easily mounted on a motorcycle. The sample group
used in this research was the population used in this research as follows: 20 villagers who work
in rubber plantation in Manang District, selected by specific The research instrument was the
satisfaction questionnaire on the development of an easy-to-mount motorcycle-mounted
rubber granular spreader. The statistics used in the research were mean, standard deviation
(S.D.) compared to the specified criteria. and percentage statistics The results of the research
were as follows: 1) Development of a granular spreader in rubber plantations that can be easily
mounted on a motorcycle. with a blower, a waste car air conditioner that gets electricity from
a motorcycle battery, creates an airflow to spray fertilizer pellets out in the desired direction
Controlling the flow from the fertilizing pick-up with ball valves 2 ) The efficiency standard
deviation was 1.99 and the percentage of efficiency was 83.74 3) The satisfaction rating was
high.
1. บทนำ
ยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง พบว่ามีเกษตรกรตลอดจน
ผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับยางพาราประมาณ 1 ล้านครอบครัว จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ล้านคน ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก นับตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ซึ่ง
สามารถทำรายได้เข้าประเทศได้ปีละกว่า 400,000 ล้านบาท ทำให้ยางพารายังคงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มี
ความจำเป็นในการส่งเสริมอาชีพและมีโอกาสในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ
ต่อเศรษฐกิจของภาคใต้และของประเทศไทย โดยเฉพาะน้ำยาง (Latex) ซึ่งเป็นผลิตผลที่ได้จากท่อลำเลียง
อาหารในส่วนเปลือกของต้นยางพารา สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ สำหรับใช้
ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ตั้งแต่อุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตยางรถยนต์ ไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ครัวเรือน น้ำยางที่ได้จากต้นยางพารามีคุณสมบัติบางอย่างที่ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) ไม่สามารถ
ทำให้เหมือนได้
การใส่ปุ๋ยยางพาราจึงเป็นหนึ่งปัจจัยหลักในการดูแลและบำรุงต้นยางพารา เพราะต้นยางพาราได้รับ
ธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่จากดินนอกเสียจากธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ที่พืชได้รับมาจากน้ำและ
อากาศ ตลอดเวลาพืชจะดูดธาตุอาหารไปจากดินหรือวัสดุปลูก (media) เพื่อนำไปสร้างส่วนต่างๆ ของลำต้นให้
ผลผลิตออกมา ปริมาณธาตุอาหารที่พืชดูดไปใช้จึงมีมากมายมหาศาลในขณะที่การสร้างเพิ่มเติมหรือการ
ทดแทนตามธรรมชาติเกิดขึ้นไม่มาก และขณะเดียวกันก็มีการชะล้างธาตุอาหารพืชออกไปจากดินมาก ทำให้
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ธาตุอาหารพืชในดินลดน้อยลงไป ไม่เพียงพอกับความต้องการของพื ช ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องให้ธาตุอาหารพืช
เพิ่มเติมให้กับพืชเพื่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตตามปกติ สารที่ให้ธาตุอาหารที่ใส่ลงไปให้กับพืชเรียกว่า
ปุ๋ย (fertilizer) แต่วิธีการใส่ปุ๋ยยางพาราในปัจจุบันยังให้แรงงานคนทำให้เกิดความเมื่อยล้า ปริมาณปุ๋ยที่ให้ จะ
มีความไม่แน่นอน และเสียเวลาในการใส่ โดยปกติ ปุ๋ย 1 กระสอบ 40 กก. จะใช้เวลา 30 นาที โดยการนำปุ๋ย
จากกระสอบมาแบ่งใส่ถังและเดินตักปุ๋ยใส่รอบต้นยางพาราทีละต้น
ดังนั้น กลุ่มของกระผมจึงสนใจที่จะสร้างการพัฒ นาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติด
รถจักรยานยนต์ได้ง่าย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาวิธีการใส่ปุ๋ยแบบเดิม ทำให้เกิดความสะดวก ง่ายดายประหยัดแรง
และเวลาในการใส่ปุ๋ยต้นยางพารา
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาการหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบเดิมโดยการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวน
ยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 การพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ
สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญในระดับ IOC  0.5
3.2 การพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
ในระดับมากกว่าร้อยละ 80
3.3 ผู้ใช้เครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าระดับ
มาก
นิยามศัพท์เฉพาะ
การพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่
ผู้ทำโครงการสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องหว่านปุ๋ยติดกับท้ายรถจักยานยนต์ แล้วขับหว่านปุ๋ยในร่องยางพารา
ประสิทธิภ าพของการพัฒ นาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย
หมายถึง ความสามารถในการหว่านปุ๋ยยางพาราเปรียบเทียบจากเวลาที่ใช้กับแรงงานคนโดยเทียบกับเวลาที่ใช้
การหว่านปุ๋ยโดยใช้การพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย
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4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ใช้ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวน
ยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Desing
Process: EDP) ดังนี้
1) ขั้นตอนการระบุปัญหา
สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยยางพาราของผู้ทำสวนยางพารา จำนวน
20 คน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ย
2) ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
สืบค้นข้อมูลกฎ ทฤษฏี หลักการ และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลสำหรับพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยยางพาราและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่
แรง ไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น แนวคิดทางเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีวัสดุแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ สถิติที่ใช้
ในการวิ จ ั ย และศึ ก ษาปั จ จั ย ต่ าง ๆ เพื ่ อ พั ฒ นาการพัฒ นาเครื ่ อ งหว่ า นปุ๋ ย เม็ ด ในสวนยางพาราแบบติด
รถจักรยานยนต์ได้ง่าย ดังนี้ ทดลองใส่ปุ๋ยยางพาราโดยวิธีต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียและอุปสรรคใน
การใส่ปุ๋ยยางพารา การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทนทาน ต้นทุนไม่สูง หรืออาจจะเป็นวัสดุ
เหลือใช้มาทำเครื่องหว่านปุ๋ย เพื่อให้เกษตรกรผู้ทำสวนยางพาราได้ใช้เครื่องหว่านปุ๋ยหรือประดิษฐ์เครื่องหว่าน
ปุ๋ยด้วยต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป
3) ขั้นตอนออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
การออกแบบคำนึงถึงรูปทรงที่ง่ายต่อการติดท้ายรถจักรยานยนต์ น้ำหนักโครงสร้าง น้ำหนักขณะ
บรรทุก ความแข็งแรงของวัสดุ และความสะดวกง่ายงานในการใช้งานพร้อมทั้งนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นประโยชน์
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ภาพที่ 1 ส่วนประกอบเครื่องหว่านปุ๋ย
วิธีการใช้งานเมื่อติดตั้งเครื่องหว่านปุ๋ยกับท้ายรถจักรยานยนต์ บรรจุปุ๋ยเม็ดลงในถังบรรจุปุ๋ย(ความจุ
10 กก.) เมื่อต้องการหว่านปุ๋ยกดสวิชท์ให้โบล์เวอร์ทำงานงานและเปิดวาล์วและบังคับทิศทางตามที่ต้องการ

ภาพที่ 2 เมื่อติดตั้งเครื่องหว่านปุ๋ยกับรถจักรยานยนต์
4) ขั้นตอนทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
ทดสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้
ง่าย ความปลอดภัยในการใช้ การลดแรงงานคน ลดระยะเวลาในการใส่ปุ๋ย ความคงทน แข็งแรง และควา ม
สะดวกต่อการใช้งานของผู้ทดลองใช้เครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย และ
ปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพ ที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มี
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ต่อของการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย และปรับปรุงในด้านที่มี
คะแนนความพึงพอใจต่ำกว่าระดับมาก
5) ขั้นตอนนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
สรุป ประเด็นข้อค้นพบและแนวทางในการออกแบบและการพัฒ นาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวน
ยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย โดยการบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
4.2 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ย เม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย ผู้วิจัยได้ก ำหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราในอำเภอมะนัง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราในอำเภอมะนัง
จำนวน 20 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง
4.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามความพึ ง พอใจที ่ ม ี ต ่ อ การพั ฒ นาเครื ่ อ งหว่ า นปุ ๋ ย เม็ ด ในสวนยางพาราแบบติ ด
รถจักรยานยนต์ได้ง่าย โดยมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งสอบถามในประเด็นต่าง ๆ จำนวน 2
ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ และด้านคุณภาพ
4.4 ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีจากตำรา เอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อกำหนดนิยามของความ
พึงพอใจ ตัวบ่งชี้ และข้อคำถามที่วัดตามตัวบ่งชี้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ซึ่งได้แนวคิดและหลักการเพื่อนำ มาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
4.5 รายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
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1) ศึกษาแก้ไขปัญหาการหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบเดิมโดยการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ด
ในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย หาวัสดุที่เหมาะสมในการสร้างโครงของการพัฒนาเครื่องหว่าน
ปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย และหาวิธีการในการหว่านปุ๋ยยางพาราชนิดเม็ด
2) หาประสิทธิภาพของการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้
ง่าย ทดลองโดยการเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยต้นยางพาราจำนวน 50 ต้น ระหว่างการใช้แรงงานคนกับใช้การ
พัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย
3) หาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย
นำการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่าง ดู
ประสิทธิภาพในการลดความเหนื่อยล้าในการใส่ปุ๋ยยางพารา และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการ
พั ฒ นาเครื ่ อ งหว่ า นปุ ๋ ย เม็ ด ในสวนยางพาราแบบติ ด รถจั ก รยานยนต์ ไ ด้ ง ่ า ย สามารถเก็ บ และรวบรวม
แบบสอบถามได้ทั้งหมดคือ 20 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
1) ศึกษาแก้ไขปัญหาการหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบเดิมโดยการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดใน
สวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย หาวัสดุที่เหมาะสมในการสร้างโครงของการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ย
เม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย และหาวิธีการในการหว่านปุ๋ยยางพารา ชนิดเม็ด จาก
การศึกษาพบว่าข้อดีและข้อด้อยของเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานจริงและหาได้ง่าย
ตามท้องตลาด ราคาไม่สูง ง่ายต่อการสร้าง มากกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ และการหาวิธีการในการหว่านปุ๋ยยางพารา
ชนิดเม็ดที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานจริง และง่ายต่อการเคลื่อนย้ายโดยใช้วัสดุเหลือใช้ได้แก่ โบล์เวอร์พัดลม
แอร์รถยนต์ และท่ออ่อนสำหรับปรับทิศทางของปุ๋ย
2) หาประสิทธิภาพของการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย
ทดลองโดยการเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยต้นยางพาราจำนวน 50 ต้น ระหว่างการใช้แรงงานคนกับใช้การพัฒนา
เครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย จากการศึกษา ค่าเฉลี่ยอัตราการหว่าน 150
kg/hr และรัศมีการหว่าน 4 m² การใส่ปุ๋ยต้นยางพาราจำนวน 50 ต้น (นาที) โดยใช้แรงงานได้ค่าเฉลี่ยที่ 91
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.92 เปรียบเทียบกับการใช้การพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติด
รถจักรยานยนต์ได้ง่าย ได้ค่าเฉลี่ย 14.8 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.99 ทำให้ได้ร้อยละประสิทธิภาพในการ
ทำงานที่ 83.74
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3) หาความพึงพอใจของผู้ใช้งานการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์
ได้ง่าย ระดับความพึงพอใจของเครื่องหว่านปุ๋ยชนิดเม็ดแบบติดท้ายรถจักรยานยนต์ในด้านการ ออกแบบ
ค่าเฉลี่ย 4.35 ค่า S.D. 0.71 อยู่ในเกณฑ์มากในด้านคุณภาพค่าเฉลี่ย 4.36 ค่า S.D. 0.77 อยู่ใน เกณฑ์มาก
6. สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
1) ศึกษาแก้ไขปัญหาการหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบเดิมโดยการสร้างการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ย
เม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ในการเลือกวัสดุเพื่อมาทำโครงของเครื่องหว่านปุ๋ยชนิดเม็ดแบบติดท้ายรถจักรยานยนต์ได้วัส ดุที่
เหมาะสมคือ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม เนื่องจากคุณสมบัติ มีความทนทาน รับแรงได้สูง เชื่อมติดได้ง่าย ราคาถูก
น้ำหนักเบา มีผิวเรียบ
การหาวิธีการในการหว่านปุ๋ยยางพาราชนิดเม็ดได้วิธีการที่เหมาะสมได้แก่ โบลเวอร์พัดลมแอร์รถยนต์
เนื่องจากสามารถให้แรงลมที่ดีบังคับทิศทางได้ง่าย มีความทนทานสูง น้ำหนักเบา บำรุงรักษาง่าย และมีพื้นที่ใน
การจัดวางน้อยกว่าแบบมอเตอร์พัดลม 1 เฟส 220 โวลต์ ต่อด้วยใบพัดขนาด 6 นิ้ว
2) การหาประสิทธิภาพของการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้
ง่าย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ยอัตราการหว่าน 150 kg/hr และรัศมีการหว่าน 4 m² การใส่ปุ๋ยต้นยางพาราจำนวน 50 ต้น
(นาที) โดยใช้แรงงานได้ค่าเฉลี่ยที่ 91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.92 เปรียบเทียบกับการใช้การพัฒนาเครื่อง
หว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้ง่าย ได้ค่าเฉลี่ย 14.8 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.99
ทำให้ได้ร้อยละประสิทธิภาพในการทำงานที่ 83.74
3) การหาความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ ง านการพั ฒ นาเครื ่ อ งหว่ า นปุ ๋ ย เม็ ด ในสวนยางพาราแบบติ ด
รถจักรยานยนต์ได้ง่าย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานการพัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยเม็ดในสวนยางพาราแบบติดรถจักรยานยนต์ได้
ง่าย ในด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในเกณฑ์มาก และในด้านคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในเกณฑ์
มาก
6.2 อภิปรายผลการวิจัย
วิธีการใส่ปุ๋ยยางพาราโดยทั่วไปคือ หว่านปุ๋ยโดยใช้แรงงานคนบริเวณระหว่างแถวยางห่างจากโคนต้น
ยางประมาณ 1.5 เมตร หรือบริเวณกึ่งกลางระหว่างแถวยาง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีรากดูดอาหารอยู่หนาแน่น
ปริมาณการใส่ปุ๋ยยางพาราแต่ละพื้ นที่และช่วงอายุของต้นยางพาราต่างกันอยู่ระหว่าง 1-3 กก./ต้น/ปี ซึงเป็น
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งานที่หนักและเสี่ยงอันตรายทั้งปัจจัยภายนอก เช่น สัตว์มีพิษต่างๆที่มองไม่เห็น หรือปัจจัยภายใน เช่น การใช้
กล้ามเนื้อที่มากเกินไปจากการยก เคลื่อนย้าย ถือถังใส่ปุ๋ยที่มีน้ำหนักมากเป็นเวลานานจนเกิดอาการบาดเจ็บ
หรือพิการได้ ทำให้นักศึกษามีความสนใจในการประดิษฐ์นวัตกรรมที่ช่วยลดแรงงานคนในการหว่านปุ๋ย โดย
นวัตกรรมนี้เป็นการบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ในหลายด้านเช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และด้านวิศวกรรม รวมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อมโดยเลือกใช้วัสดุเหลือใช้มาทำนวัตกรรม เป็นการลดภาระงานและ
ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนหว่านปุ๋ยให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา มีการออกแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน วัสดุ
ที่ทนทานและวัสดุเหลือใช้พร้อมทั้งใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์เป็นต้นกำลังสำหรับการหว่าน
ปุ๋ย ลดการสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพตามระบบลีน (LEAN)
6.3 ข้อเสนอแนะ
1) ควรทำถังบรรจุปุ๋ยให้มีรูปทรงที่สามารถในปุ๋ยได้มากขึ้น และมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำลงทำให้การทรงตัวดี
ขึ้น
2) ควรมีตัวต้านทานเพื่อปรับระดับแรงลมของโบลเวอร์ลดอัตราสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ลง
3) ควรมีฝาปิดกระบะใส่ปุ๋ยเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเจือปน
เอกสารอ้างอิง
[1] วิจัยและพัฒนาเครื่องฝังปุ๋ยในไร่อ้อย (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
https://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=2052
[2] การใส่ปุ๋ยยางพารา (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
https://www.kubotasolutions.com/knowledge/rubber_tree/detail/662 16 ตุลาคม 2564
[3] การโรยปุ๋ยยางพารา (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
https://mgronline.com/daily/detail/9510000114463 17 ตุลาคม 2564
[4] การวิจัยและพัฒนาการเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
http://research.rmutto.ac.th/file/36fulltext.pdf 25 ตุลาคม 2564
[5] โบล์เวอร์ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://www.sgethai.com/article 20 ตุลาคม 2564
[6] เหล็กกล่อง (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.nps-npw.com/Article/Detail/เหล็ก 25 ตุลาคม 2564
[7] เหล็กแผ่น (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://www.thaimetallic.com 25 ตุลาคม 2564
[8] มอเตอร์ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki 29 ตุลาคม 2564
[9] ขนาดใบพัด (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://www.rpelecs.com/article 25 พฤศจิกายน 2564
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การสร้างกังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่น
Building an application-controlled hybrid water turbine.

C010

ชุติพงศ์ หลานหลงส้า1 ภาณุพงศ์ คงเรือง1 สุรัตน์ ห้วยลึก1 และนที ศรีชาย1
เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล2 ณรงค์ ตั้งถึงถิ่น2 ณรงค์ เผือกแสง2 และสุเมธ มามาตย์ 2
1
นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคยานยนต์
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างกังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่น และ(2) เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของกังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย กังหันน้ำไฮบริด ระบบแอพพลิเคชั่น และแบบบันทึกผลการทดสอบการทำงานระบบที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลในการทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้ค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า กังหันไฮบริดเป็นระบบผสมผสานพลังงาน 2 แหล่งจ่าย ประกอบด้วยมอเตอร์ DC
350 W โดยใช้พลังงานจากแผงโซลลาเซลล์ที่ประจุเข้าแบตเตอรี่ และเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 6.5 HP ใช้
น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง ทั้ง 2 ระบบขับเคลื่อนด้วย Pulley และสายพาน ส่งกำลังไปยังชุดคลัตช์ เพลา
กลาง และวงล้อตีน้ำ โดยมีสวิตช์ เปิด/ปิด เพื่อเลือกระบบการทำงานควบคุมได้ด้วยระบบ Manual และมี
แอพพลิเคชั่นควบคุมการทำงานในระยะไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ ผลการทดสอบการทำงานที่เลือกใช้ต้นกำลัง
จากมอเตอร์ และต้นกำลังจากเครื่องยนต์ ทั้งการควบคุมการทำงานด้วยระบบ Manual และควบคุมการทำงาน
ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ในภาพรวมทั้งระบบมีประสิทธิภาพ 95.00%
คำสำคัญ : กังหันน้ำ ไฮบริด แอพพลิเคชั่น
Abstract
The objectives of this research are (1) were to build an application-controlled hybrid
turbine and (2) to test the performance of an application-controlled hybrid turbine. The tools
used in the research consisted of Hybrid Water Turbine , application system and a record form
for testing the system functionality created by the researcher. The data is analyzed in the
performance test using percentage values.
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The results show that A hybrid turbine is a system that combines two energy sources. It consists
of a 350 W DC motor powered by a solar panel charged to the battery. and a small gasoline
engine 6.5 HP uses gasoline as fuel. Both systems are driven by pulleys and belts, transmitting
power to the clutch, and intermediate shaft and ratchet wheel. There is an on/off switch to
select the operating system that can be controlled by manual system and has a remote control
application via mobile phone. The results of testing the operation of choosing the power source
from the motor and power from the engine both controlling the operation with the manual
system and controlling the operation through the mobile application system, Overall the
system is 95.00% efficient.
Keywords : Water Turbine , Hybrid , Application
1. บทนำ
ปัญหามลภาวะทางน้ำนี้ นับเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่สำหรับประเทศ ที่เกิดภาวะน้ำเน่าเสียมายาวนาน
โดยเฉพาะแหล่งตามคูคลองไปตามชุมชนต่าง ๆ มีทั้งสิ่งสกปรกทั้งขยะกิ่งไม้ใบไม้ท่อนไม้ต่าง ๆ และสารเคมีที่
เจือปนในน้ำจนทำให้เกิดสีดำคล้ำมีกลิ่นเหม็นเน่าจนสัตว์น้ำลอยตายและในน้ำเน่าเสียนี้มีทั้งเชื้อโรคต่าง ๆ อีก
ด้วย ไม่เว้นทั้งสระน้ำในพื้นที่สาธารณะที่มีสีน้ำคล้ำมีกลิ่นเหม็น ปัญหาน้ำเสียนี้เกิดจากการทิ้งสิ่งปฏิกูลและการ
ปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำ ทั้งจากบ้านเรือนในแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมจนกลายเป็นผลกระทบต่อ
การดำรงชีวิตในชุมชน มีกลิ่นเหม็นเน่าและมีผลเสียต่อการลดปริมาณสัตว์น้ำในแหล่ งน้ำอีกด้วยและน้ำเน่าเสีย
เป็นปัญหาในการเอาน้ำมาใช้ในการเกษตรในการเลี้ยงปลาอีกด้วย [1]

ภาพที่ 1 แสดงสภาพแหล่งน้ำในสระน้ำวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
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การบำบัดน้ำเสียทำได้หลายวิธี เช่นการบำบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) เป็นวิธีการแยก
เอาสิ่งเจือปนออกจากน้ำเสีย เช่น ของแข็งขนาดใหญ่ กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย การบำบัด
ทางเคมี (Chemical Treatment) เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางเคมี เพื่อทำปฏิกิริยากับ
สิ่งเจือปนในน้ำเสีย การบำบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการ
ทาง ชีวภาพหรือใช้จุลินทรีย์ ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสียโดยเฉพาะสารคาร์บอนอินทรีย์ ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส โดยความสกปรกเหล่านี้จะถูกใช้เป็นอาหารและเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ในถังเลี้ยงเชื้อเพื่อ
การเจริญเติบโต ทำให้น้ำเสียมีค่าความสกปรกลดลง โดยจุลินทรีย์เหล่านี้อาจเป็นแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic
Organisms) หรือไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Organisms) ก็ได้ [2] การใช้เครื่องตีน้ำหรือกังหันน้ำก็เป็นอีก
วิธีหนึ่งที่ริยมใช้บำบัดน้ำเสีย โดยส่วนมากนิยมใช้ต้น กำลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าหรือไม่ก็ใช้กำลังจากเครื่องยนต์
การใช้ต้นกำลังจากมอเตอร์นั้นจะใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ 220 Volt หรือไม่ก็ใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ [3] ใน
การใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จะเป็นพลังงานที่ได้มาจากแสงแดด แต่จะมีปัญหาในช่วงที่น้ำเสียและแบตเตอรี่มีไฟ
น้อย และการใช้กำลังจากเครื่องยนต์โดยตรงก็จะสิ้นเปลืองพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงต้องการคิดค้นและสร้างกังหันน้ำแบบไฮบริดขึ้นมาเพื่อให้ใช้พลังงานได้จากโซ
ล่าเซลล์ในช่วงที่แบตเตอรี่มีไฟและใช้กำลังจากเครื่องยนต์เล็กในช่วงที่น้ำเสี ยและแบตอตอรี่มีไฟไม่เพียงพอโดย
มีระบบเซ็นเซอร์สำหรับควบคุมการทำงานที่สอดคล้องกัน
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างกังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่น
2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของกังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่น
3. สมมติฐานการวิจัย
กังหันน้ำไฮบริดที่สร้างขึ้นสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า 80 %
4. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยในการวางแผนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างกังหันน้ำไฮบริดซึ่งเมื่อได้ข้อมูลพร้อมแล้วจึงทำการวางแผนวิธีการดำเนินการสร้างชุด
ต้นแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 การสร้างกังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่ น ประกอบด้วย การสร้างโครงและตัวเรือนของ
กังหันน้ำโดบเลือกใช้วัสดุที่จะนำมาใช้ในการสร้างชุดต้นแบบ การสร้างกังหันน้ำไฮบริดที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าและ
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เครื่องยนต์เป็นต้นกำลัง และการสร้างระบบควบคุมการทำงานทั้งระบบ Manual และระบบแอพลิเคชั่นเพื่อ
สั่งงานในระยะไกล โดยมีขั้นตอนดังนี้
เริ่มต้น
ศึกษาข้อมูลที่เกีย่ วข้อง
ออกแบบ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ไม่ผ่าน

ผ่าน
-จัดหาวัสดุ
-ลงมือสร้าง/ปรับปรุง
ไม่ผ่าน

ตรวจสอบ
ผ่าน
-ทดสอบในสภาพจริง
-เก็บข้อมูลด้านประสิทธิภาพ
จัดทำรายงาน
สิ้นสุด

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสร้างกังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่น
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4.2 การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
เริ่มต้น

ศึกษาข้อมูลที่เกีย่ วข้อง
สร้าง -แบบบันทึกข้อมูลการทดสอบ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพ

ไม่ผ่าน

ผ่าน
นำเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้
จัดทำรายงาน
สิ้นสุด

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
สำหรับการวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยทำการทดสอบการทำงานของระบบต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้ โดยนำ
ผลที่ได้บันทึกลงในเครื่องมือที่ได้สร้างขึ้น ดังนี้คือ
1) การทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ด้วยระบบ Manual จำนวน 5 ขั้นตอน ๆ ละ 10 ครั้ง
2) การทดสอบการทำงานของมอเตอร์ DC ด้วยระบบ Manual จำนวน 6 ขั้นตอน ๆ ละ 10 ครั้ง
3) การทดสอบการควบคุมระบบการทำงานด้วยแอพพลิเคชั่น จำนวน 5 ขั้นตอน ๆ ละ 10 ครั้ง
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ โดยนำผลจากการทดสอบการทำงานมาวิเคราะห์โดย
ใช้ค่าร้อยละ และนำเสนอประกอบคำอธิบาย
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5. ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการสร้างกังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพลิเคชั่น โดยผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ไว้คือ เพื่อสร้างกังหันน้ำไฮบริด ควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่น และเพื่อทดสอบการทำงานของกังหันน้ำไฮบริด
ควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่น โดยผลการวิจัยมีดังนี้
5.1 ผลจากการสร้างกังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่น
เพลากลาง

มอเตอร์ DC
สวิตช์เปิ ด - ปิ ด
แบตเตอรี่

Pulley เพลากลาง
ลูกปื นตุ๊กตา
วงล้อตีน้ า

สายพาน
หน้าคลัตช์เครื่ องยนต์

เครื่ องยนต์

ภาพที่ 4 แสดงโครงสร้างภายในของกังหันน้ำไฮบริดที่สร้างขึ้น
กังหันน้ำไฮบริดที่สร้างขึ้นประกอบด้วยมอเตอร์ DCที่ขับเคลื่อนด้วย Pulley และสายพานสวิตช์ เปิด/
ปิด โดยใช้พลังงานจากแผงโซลลาเซลล์ เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 6.5 HP ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน เพลากลาง วง
ล้อตีน้ำ ทุ่นลอยน้ำ หน้าคลัตช์คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ลูกปืนตุ๊กตา แบตเตอรี่ Pulley แผงโซลาเซลล์
ชาร์จเจอร์ สายไฟ เคเบิลไทล์ ระบบไฮบริดเป็นระบบผสมผสานพลังงาน 2 แหล่งจ่าย
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แผงโซลาเซลล์

ภาพที่ 5 แสดงโครงสร้างภายในพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลของกังหันน้ำไฮบริดที่สร้างขึ้น
เพลากลาง

แผงโซลาเซลล์

มอเตอร์ Dc

วงล้อตีน้ำ

หน้าคลัตช์มอเตอร์

ทุ่นลอยน้ำ

ภาพที่ 6 แสดงโครงสร้างภายนอกของกังหันน้ำไฮบริดที่สร้างขึ้น
ระบบการทำงาน ใช้มอเตอร์ DC ขนาด 350 W ใช้ระบบส่งกำลังด้วยเพลาเหล็กใช้ไฟเข้าหน้าคลัตช์
ทำงาน และขับด้วยสายพานส่งกำลังไปมูเลย์เพลากลาง และระบบเครื่องยนต์ส่งกำลังด้วยเพลาเล็กใช้ไฟเข้า
หน้าคลัตช์ทำงานและขับด้วยสายพานส่งกำลังไปยังเพลากลาง ใช่สวิตช์ 3 ทาง สลับกันใช่ได้ตลอด
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ภาพที่ 7 แสดงแอพพลิเคชั่นควบคุมระยะไกลผ่านมือถือที่สร้างขึ้น
แอพพลิเคชั่นสำหรับควบคุมการทำงานของระบบ เมื่อทำการติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือแล้วจะปรากฎตามภาพที่
4 ในการใช้งานผู้ ใช้จ ะต้ อ งแตะที่ ห น้ าจอเพื่ อ เชื่ อ มต่ อบลู ทูธ ระหว่ างชุด ควบคุม ของเครื ่ องกัง หัน น้ ำ กั บ
โทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้งานสามารถสั่งให้มอเตอร์เปิด ปิด ทำงาน หรือเลือกสั่งให้เครื่องยนต์ติด และดับเพื่อเลือก
สำหรับเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนกังหันน้ำได้ในระยะไกลโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลงไปสั่งควบคุมโดยตรงที่
ตัวเครื่อง
5.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของกังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่น
5.2.1 ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ด้วยระบบ Manual
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ด้วยระบบ Manual
รายการทดสอบ

ระบบที่ออกแบบไว้

1.สตาร์ตด้วยกุญแจ

สตาร์ตติด

2.สตาร์ตด้วยสายชัก
3.เปิดสวิตช์หน้าคลัตช์
4.ปิดสวิตช์หน้าคลัตช์

สตาร์ตติด
คลัตช์ทำงานเพลาตีน้ำหมุน
คลัตช์หยุดทำงานเพลาตีน้ำไม่หมุน

ผลการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง
ทำงานได้ถูกต้อง (ครั้ง) ทำงานไม่ได้ (ครั้ง)
10
0
10
9
10

0
1
0
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5.ดับเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดบั
รวม
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ด้วยระบบ Manual

10
49

0
1
98.00%

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ด้วยระบบ Manual จากการทดสอบ 5
รายการ แต่ละรายการทดสอบซ้ำ 10 ครั้ง พบว่าการทำงานทุกระบบเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ยกเว้นการเปิด
สวิตช์หน้าคลัตช์เพื่อให้เพลาตีน ้ำหมุน ทำงานได้ถูกต้อง 9 ครั้ง จึงทำให้ผ ลการทดสอบการทำง านของ
เครื่องยนต์ด้วยระบบ Manual มีประสิทธิภาพการทำงาน 98.00%
5.2.2 ผลการทดสอบการทำงานของมอเตอร์ DC ด้วยระบบ Manual
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบการทำงานของมอเตอร์ DC ด้วยระบบ Manual
รายการทดสอบ

ระบบที่ออกแบบไว้

1.สตาร์ตด้วยสวิตช์
2.ปรับความเร็วรอบได้
3.เปิดสวิตช์หน้าคลัตช์
4.ปิดสวิตช์หน้าคลัตช์
5.ปิดการทำงามอเตอร์ DC
6.ปรับทิศทางการหมุน

สตาร์ตติด
ปรับความเร็วรอบได้ที่ต้องการ
คลัตช์ทำงานเพลาตีน้ำหมุน
คลัตช์หยุดทำงานเพลาตีน้ำไม่หมุน
มอเตอร์หยุดทำงาน
ทำงานได้ตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา
รวม
ประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ DC ด้วยระบบ Manual

ผลการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง
ทำงานได้ถูกต้อง (ครั้ง) ทำงานไม่ได้ (ครั้ง)
10
0
10
0
8
2
10
0
10
0
9
1
57
3
95.00%

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบการทำงานของมอเตอร์ DC ด้วยระบบ Manual จากการทดสอบ 6
รายการ แต่ละรายการทดสอบซ้ำ 10 ครั้ง พบว่าการทำงานทุกระบบเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ยกเว้นการเปิด
สวิตช์หน้าคลัตช์เพื่อให้เพลาตีน้ำหมุน ทำงานได้ถูกต้อง 8 ครั้ง และทดสอบปรับทิศทางการหมุ นเพื่อให้เพลา
หมุนตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา ทำงานได้ถูกต้อง 9 ครั้ง จึงทำให้ผลการทดสอบการทำงานของมอเตอร์ DC
ด้วยระบบ Manual มีประสิทธิภาพการทำงาน 95.00%
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบการควบคุมระบบการทำงานด้วยแอพพลิเคชั่น
รายการทดสอบ
1.เชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธระหว่างชุดควบคุม
เครื่องกังหันน้ำกับโทรศัพท์มือถือ

ระบบที่ออกแบบไว้
เชื่อมต่อได้

ผลการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง
ทำงานได้ถูกต้อง (ครั้ง) ทำงานได้ถูกต้อง(ครั้ง)
9
1
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2.กดปุ่ม START เพื่อให้มอเตอร์ขบั เครื่อง
กังหันน้ำหมุนโดยใช้กำลัง
10
กังหันน้ำ
ขับจากมอเตอร์ไฟฟ้า
3.กดปุ่ม STOP เพื่อหยุดมอเตอร์เครื่องกังหัน กังหันน้ำหยุดหมุน
10
น้ำ
4.กดปุ่ม ON เพื่อติดเครื่องยนต์ขบั เครื่อง
กังหันน้ำหมุนโดยใช้กำลัง
8
กังหันน้ำ
ขับจากเครื่องยนต์เล็ก
5.กดปุ่ม OFF เพื่อดับเครื่องยนต์ขบั เครื่อง
กังหันน้ำหยุดหมุน
9
กังหันน้ำ
รวม
46
ประสิทธิภาพการควบคุมระบบการทำงานด้วยแอพพลิเคชั่น
ประสิทธิภาพการทำงานของกังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่นในภาพรวมทั้งระบบ

0
0
2
1
4
92.00%
95.00%

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบการควบคุม ระบบการทำงานด้วยแอพพลิเคชั่น จากการทดสอบ 5
รายการ แต่ละรายการทดสอบซ้ำ 10 ครั้ง พบว่าการทำงานบางระบบไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ คือการ
เชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธระหว่างชุดควบคุมกังหันน้ำกับโทรศัพท์มือถือ เชื่อมต่อได้ 9 ครั้ง การกดปุ่ม ON เพื่อ
ติดเครื่องยนต์ ทำงานได้ 8 ครั้ง และการกดปุ่ม OFF เพื่อดับเครื่องยนต์ทำงานได้ 9 ครั้ง จึงทำให้ผลการทดสอบ
การควบคุมระบบการทำงานด้วยแอพพลิเคชั่น มีประสิทธิภาพการทำงาน 92.00%
และจากตารางที่ 1 - 3 พบว่าประสิทธิภาพการทำงานของกังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่นใน
ภาพรวมทั้งระบบมีประสิทธิภาพ 95.00%
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการสร้ างกังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพลิเคชั่น สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้
6.1สรุปผลการวิจัย
1) กังหันน้ำไฮบริดที่สร้างขึ้นประกอบด้วยระบบต้นกำลังจากมอเตอร์ DC 350 W ที่ขับเคลื่อนด้วย
Pulley และสายพานสวิตช์ เปิด/ปิด โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ประจุไฟโดยแผงโซลลาเซลล์ และใช้
ต้นกำลังจากเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 6.5 HP เพื่อขับเพลากลาง และวงล้อตีน้ำ การทำงานเป็นระบบไฮบริดที่
สามารถเลือกพลังงานได้ 2 แหล่งจ่าย

สามารถทำงานโดยระบบ Manual และการสั่งงานระยะไกลด้วย

แอพพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือ
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2) ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ด้วยระบบ Manual มีประสิทธิภาพการทำงาน 98.00%
ผลการทดสอบการทำงานของมอเตอร์ DC ด้วยระบบ Manual มีประสิทธิภาพการทำงาน 95.00% ผลการ
ทดสอบการควบคุมระบบการทำงานด้วยแอพพลิเคชั่น มีประสิทธิภาพการทำงาน 92.00% และผลการทดสอบ
การทำงานของกังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่นในภาพรวมทั้งระบบมีประสิทธิภาพ 95.00%
6.2 อภิปรายผล
กังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นต้นแบบนี้ สามารถทำงานได้ทั้งการใช้เครื่องยนต์และ
มอเตอร์เป็นต้นกำลังขับเคลื่อนกังหันน้ำทั้งในระบบ Manual และสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่น ทำให้ผู้ใช้สามารถ
เลือกใช้พลังงานได้ตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการให้สอดคล้องกับพลังงานที่มีในขณะนั้น ในกรณี
การสั่งงานผ่านแอพพลิเคชั่นจะช่วยสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้ ที่ไม่ต้องลงไปเปิดปิดสวิตช์มอเตอร์หรือสตาร์ต
เครื่องยนต์ในจุดที่ติดตั้งกังหันในแหล่งน้ำ แต่สามารถสั่งควบคุมการทำงานได้ในระยะไกล โดยประสิทธิภาพ
ในภาพรวมของกังหันน้ำไฮบริดควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่นเครื่องนี้เท่ากับ 95.00% เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัยที่ตั้งไว้ว่ากังหันน้ำไฮบริดที่สร้างขึ้นสามารถทำงานได้ มีประสิทธิภาพมากกว่า 80 % ซึ่งสอดคล้องในด้าน
ความสะดวกในการสั่งงานเพื่อควบคุมให้กังหันทำงานกับงานวิจัยของธวัชชัย ทองเลี่ยม และคณะ [6] ที่ได้สร้าง
ระบบกังหันน้ำชัยพัฒนาโดยใช้พลังงานแบบผสมผสานและตรวจวัดออกซิเจนในน้ำ ที่ มีระบบขับกังหันเติม
อากาศด้วยชุดอินเวอร์เตอร์ที่ได้รับแรงดันจากวงจรพุช -พูลคอนเวอร์ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุม
กังหัน ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกในการเปิดปิดเพื่อสั่งให้กังหันทำงาน
6.3ข้อเสนอแนะ
1) เพื่อให้สามารถทำงานได้ในสภาพจริงในน้ำควรเพิ่มขนาดทุ่นลอยขนาดเท่าเดิมอีกจำนวน 2 ทุ่น หรือ
จะเปลี่ยนทุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมจาก 6 นิ้ว เป็น 8-10 นิ้ว
2) ควรย้ายแบตเตอรี่ไปในจุดที่น้ำหนักสมดุลหรือเฉลี่ยน้ำหนักให้สมดุลใหม่เพื่อให้ใช้งานได้จริง
3) ควรเลือกใช้วัสดุในบางชิ้นที่ทำด้วยสแตนเลสเพื่อป้องกันสนิม
4) ควรนำไปใช้ในงานจริงและเก็บผลการใช้ในระยะยาวเพื่อศึกษาในด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำ
ในแหล่งน้ำต่าง ๆ
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การพัฒนาเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย
Development of gear oil and differential oil filling machine.

C011

กฤษณพงศ์ หอมรูป1 วราเมธ ปานมาศ1 และศุภณัฐ หนูรักษา1
เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล2 ณรงค์ ตั้งถึงถิ่น2 และเธียรศักดิ์ ศรีขำ2
1
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคยานยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบีส่ ถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยพัฒนาเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาเครื่องเติมน้ำมัน
เกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย (2) เพื่อหาคุณภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย (3) เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย (4) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อเครื่องเติมน้ำมันเกียร์
และน้ำมันเฟืองท้าย จากปัญหาเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายแบบใช้มือโยก มี่การใช้งานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน การเคลื่อนย้ายลำบาก และใช้เวลาในการเติมน้ำมันค่อนข้างมาก คณะวิจัยจึงได้คิดพัฒนาเครื่องเติม
น้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายโดยใช้แรงดันลมเป็นตัวช่วยดันน้ำมันเข้าสู่ห้องเกียร์ ในการวิจัยครั้งนี้คณะวิจัยได้
เลือกประชากรเป็นสถานประกอบการด้านการบริการยานยนต์ในจังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างด้านคุณภาพใช้
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ด้านประสิทธิภาพใช้ช่างชำนาญงานในสถานประกอบ จำนวน 5 ท่าน และด้าน
ความพึงพอใจใช้ช่างในสถานประกอบการในอำเภอเมือง อำเภออ่าวลึก อำเภอเหนือคลอง จำนวน 7 ท่าน
ผลการวิจัยพบว่า เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย ด้านคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
4.50 ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน 0.51 ด้านประสิทธิภาพในการเติมน้ำมันเกียร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.48 การเติมน้ำมัน
เฟืองท้ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.78 ด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.49 ดังนั้นเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย จึงเหมาะสมในการใช้งานเนื่องจากช่วยลดเวลาการ
ปฏิบัติงานของช่างผู้ปฏิบัติงาน และสะดวกในการใช้งาน ในการพฒนาครั้งต่อไปควรแยกเป็นเครื่องเติมน้ำมัน
เกียร์ และเครื่องเติมน้ำมันเฟืองท้าย
คำสำคัญ: เครื่องเติมน้ำมัน น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย
Abstract
Research on development gear oil and differential oil filling machine. The objectives
are research (1) were to build a gear oil and differential gear oil filling machine, (2) to find the
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quality of gear oil and differential oil filling machine, (3) to determine the efficiency of a gear
oil and differential gear oil filling machine, (4) to find user satisfaction of gear oil and differential
oil filling machine. Problems with manual gear oil and differential oil filling machines There are
complex applications. to move and it takes quite a lot of time to refuel. The research team
therefore develop a gear oil filling machine and differential gear oil by using air pressure as a
means of pushing oil into the gearbox. In this research, the research team selects the
population as the automotive service establishments in Krabi Province. The quality sample
consist of 5 experts, in terms of efficiency, 5 skilled technicians in the workplace, and 7 in the
satisfaction of using technicians in the workplace in Muang District, Ao Luek District, Nuea Khlong
District.
The results show that Gear oil and differential oil filling machine In terms of quality, it
is at a very good level with an average value of 4.50, a standard deviation of 0.51, a 61.48%
increase in gear refueling efficiency, a 56.78% increase in differential oil refueling, and a 4.75
percent increase in satisfaction, an average of 4.75 and standard deviation 0.49. Therefore, the
gear oil and differential oil filling machine It is suitable for use as it reduces the operating time
of the operator. and convenient to use In the next development should be a separate gear oil
filling machine. and the final gear oil filling machine.
Keywords: Gear oil, differential gear oil, filling machine
1.บทนำ
เกียร์และเฟืองท้ายรถยนต์ เป็นเฟืองทดที่ใช้ถ่ายทอดการหมุนของเครื่อ งยนต์ไปหมุนล้อ โดยเฟืองทด
อันแรกที่ช่วยลดอัตราความเร็วรอบการหมุนของเครื่องยนต์ก็คือกระปุกเกียร์ (transmission) จากกระปุกเกียร์
จะมีเพลาต่อมายังเฟืองท้าย (differential) ก่อนที่จะถ่ายทอดการหมุนไปหมุนล้อรถยนต์ ทั้งในกระปุกเกียร์และ
เฟืองท้ายจะลดอัตราความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่จะถ่ายทอดไปหมุนล้อให้ช้าลงให้เหลือเพียงหนึ่งในสาม หรือ
หนึ่งในสี่ของความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพื่อเป็นการเพิ่มแรงบิดไปหมุนล้อรถยนต์ให้มากขึ้น และสามารถขับ
ดันให้รถยนต์เคลื่อนที่ไปได้ เฟืองท้ายจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อรถยนต์เป็นอย่างมากเมื่อเวลาขับรถเลี้ยวไป
ทางด้านซ้ายหรือขวาก็ตาม ล้อรถยนต์ที่อยู่ทางด้านนอกจะต้องเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางมากกว่าล้อรถที่อยู่
ทางด้านใน ดังนั้นถ้าไม่มีเฟืองท้ายแล้วเครื่องยนต์จะถ่ายทอดการหมุนผ่านกระปุกเกียร์ผ่านเพลากลางไปหมุน
เพลาข้างซึ่งต่อติดกับล้อ ทำให้ล้อทั้งสองด้านหมุ นไปด้วยความเร็วเท่า ๆ กัน เมื่อล้อที่อยู่ทางด้านนอกจะต้อง
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เคลื่อนที่ไปเป็น ระยะทางมากกว่าล้อด้านในแล้ว ดังนั้นล้อด้านนอกจะเกิดอาการลื่นไถล ไปบนพื้นถนน
เพื่อที่จะให้เคลื่อนที่ไปได้ระยะทางตามต้องการ การที่ล้อด้านนอกเกิดอาการลื่นไถลไปบนพื้นถนนเช่นนี้ จะทำ
ให้การบังคับรถยนต์ลำบากมากและนอกจากนี้ยังทำให้สิ้นเปลืองยางรถยนต์อีกด้วย ในระบบเฟืองท้ายจะต้องมี
แบริ่งและซีลกันน้ำมันด้วย อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆนี้จะประกอบกันเป็นระบบเฟืองท้ายและห่อหุ้มบรรจุอยู่ภายใน
เสื้อเพลาหลัง และหล่อลื่นไว้ด้วยน้ำมัน เพื่อป้องกันการสึกหรอ ความร้อน และเสียง ที่เกิดจากชิ้นส่วนต่างๆ
เสียดสีกัน ดังนั้นน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งที่บำรุงรักษาเกียร์และเฟืองท้าย จึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนถ่ายตามเวลา
กำหนด
จากการได้เข้ามาฝึกงานในสถานประกอบการในเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายพบว่ามี
ขั้นตอนยุ่งยากและมีความลำบากในการเคลื่อนย้ายเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายประกอบกับเครื่องเติม
น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายที่ใช้ค่อนข้างเตี้ยและใช้กำลังในการโยกเพื่อเติมทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานอีกทั้งยัง
ทำให้เกิดความสกปรกบนพื้นที่การทำงานอีกด้วย

ภาพที่ 1 แสดงเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายโดยทั่วไป
ดังนั้นคณะวิจัยจึงคิดพัฒนาเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายขึ้นมาใหม่เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายให้เกิดความสะดวกและประหยัดเวลาในการทำงาน
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กรวยเติมน้ำมันเกียร์เฟืองท้าย
วาล์วควบคุมกำลังดันพร้อมเกจ
เกจวัดระดับน้ำมันในถังเก็บ
ท่อเติมน้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย
ถังเก็บน้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย
ล้อสำหรับเคลื่อนย้ายเครื่องเติม

ภาพที่ 2 แสดงแบบร่างเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
2.2 เพื่อหาคุณภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
3. วิธีการดำเนินวิจัย
ในการพัฒนาเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
การพัฒนาเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
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ศึกษา
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ออกแบบ
เครื่องเติม
น้ำมันเกียร์/
เฟืองท้าย

สร้างเครื่อง
เติมน้ำมัน
เกียร์/เฟือง
ท้าย

ทดลองใช้

ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ

ปรับปรุง/
แก้ไข

เครื่องเติม
น้ำมันเกียร์/
เฟืองท้าย

ภาพที่ 3 แสดงการพัฒนาเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ด้านประสิทธิภาพ ประชากรได้แก่ผู้ประกอบการด้านการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และเฟือง
ท้ายภายในจังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เป็นช่างชำนาญงานในสถานประกอบการอำเภอ
เมืองกระบี่ ที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 5 ท่าน
2) ด้านความพึงพอใจ ประชากรได้แก่ผู้ประกอบการด้านการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และเฟือง
ท้ายภายในจังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จากสถานประกอบการอำเภออ่าวลึก อำเภอเหนือ
คลอง และอำเภอเมือง จำนวน 7 ท่าน
3.3 เครื่องมือวิจัย
1) แบบประเมิน คุณภาพ คณะผู้ว ิจัยเลือกใช้แบบสอบถาม แบบมาตราส่ว นประมาณค่า
(Rating Scale) สำหรับให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ประเมินคุณภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย มี
วิธีการสร้างดังนี้
ศึกษา
ประเด็นที่
ต้องวัด

ร่าง
แบบสอบถา
ม

หาคุณภาพ

ปรับปรุง
แก้ไข

แบบสอบถา
มฉบับ
สมบูรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 3 ท่าน

ภาพที่ 4 แสดงแผนผังการสร้างแบบประเมินคุณภาพ
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2) แบบบันทึกข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพ เป็นชนิดข้อมูลเปรียบเทียบกับเครื่องเติมน้ำมัน
เกียร์และเฟืองท้ายแบบเดิมกับแบบที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สำหรับให้ช่างชำนาญงานในสถานประกอบการ
จำนวน 5 ท่านทดลองใช้และเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย มีวิธีการสร้างดังนี้
ศึกษา
ประเด็นที่
เก็บข้อมูล

ร่างแบบ
บันทึก
ข้อมูล

แบบบันทึก
ข้อมูลฉบับ
สมบูรณ์

ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพที่ 5 แสดงแผนผังการสร้างแบบบันทึกข้อมูล
3) แบบประเมินความพึงพอใจ คณะผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายจำนวน 7 ท่านประเมิน มีวิธีการสร้าง
ดังนี้
ศึกษา
ประเด็นที่
ต้องวัด

ร่าง
แบบสอบถา
ม

หาคุณภาพ

ปรับปรุง
แก้ไข

แบบสอบถา
มฉบับ
สมบูรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 3 ท่าน

ภาพที่ 6 แสดงแผนผังการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการพัฒนาเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ตัวปรับแรงดัน หัวจ่ายน้ำมัน สายน้ำมัน
ด้ามจับ ข้อต่อลมต่างๆ และกรวย ทำงานโดยใช้แรงลมอัด 3-4 บาร์ ดันน้ำมันให้ไหลเข้าสู่ห้องเกียร์ เฟืองท้าย
ยานยนต์ ลดแรงงาน และลดเวลา ให้ผู้ปฏิบัติงานในด้านการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายได้
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กรวยเติมน้ำมัน

วาล์วควบคุมแรงดันลม

วาล์วปิดเปิดน้ำมัน

ท่อน้ำมัน

เกจบอระดับน้ำมัน

ถังเก็บน้ำมัน

ภาพที่ 7 แสดงเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายที่คณะวิจัยพัฒนาขึ้น
4.2 ผลคุณภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
ตารางที่ 1 แสดงผลคุณภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
รายการประเมิน
ด้านการออกแบบ
ด้านการเติมน้ำมันเกียร์เฟืองท้าย
ด้านการอัดน้ำมันเกียร์เฟืองท้าย
ด้านการควบคุมแรงดันลม
ด้านการเคลื่อนย้าย
ด้านการบำรุงรักษา
ค่าเฉลี่ยรวม

𝑥̅
4.40
4.20
4.80
4.40
4.60
4.60
4.50

𝑆𝐷
0.54
0.44
0.44
0.54
0.54
0.54
0.51

ระดับคุณภาพ
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพของเครื่องเติมน้ำมันเกียร์
และเฟืองท้ายในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน 0.51 ด้านที่มีผลคุณภาพ
สูงสุดคือด้านการอัดน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 ด้านที่
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ผลคุณภาพต่ำสุดคือด้านการเติมน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.44
ผลประสิทธิภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย (ทดสอบเติมน้ำมันเกียร์)
เงื่อนไขการทดสอบ
รถยนต์กระบะจอดบนลิฟท์สูง 180 เซนติเมตร
ใช้ปริมาณน้ำมันเกียร์ 10W 30 จำนวน 4 ลิตร
ก่อนเริ่มต้นใหม่ถ่ายน้ำมันออกให้ได้ปริมาณ 4 ลิตร
ครั้งที่
1
2
3
4
5
เฉลี่ย

เครื่องเติม
แบบโยก
2.56
นาที
2.69
นาที
2.75
นาที
2.65
นาที
2.70
นาที
2.67
นาที

เครื่องเติม
ที่คณะวิจัยพัฒนา
1.02
นาที
1.03
นาที
1.04
นาที
1.03
นาที
1.02
นาที
1.03
นาที

ผลการทดลอง
ลดลง 1.54
ลดลง 1.66
ลดลง 1.71
ลดลง 1.62
ลดลง 1.68
ลดลง 1.64

ประสิทธิภาพเปรียบเทียบ

นาที
นาที
นาที
นาที
นาที
นาที

เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.15
เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.71
เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.18
เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.13
เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.22
เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.48

จากตารางที่ 2 พบว่าเครื่องเติมน้ำมันเกียร์ที่พัฒนาขึ้น ใช้เวลาเติมน้ำมันเกียร์ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่อง
น้ำมันเกียร์เติมแบบโยก เฉลี่ย 1.64 นาที คิดเป็นประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 61.48
4.4 ผลความพึงพอใจ
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
รายการประเมิน
ด้านการอัดน้ำมันเกียร์
ด้านการอัดน้ำมันเฟืองท้าย
ด้านการปรับตั้งแรงดันลม
ด้านการปิดเปิดวาล์วอัดน้ำมัน
ด้านการบำรุงรักษา
ค่าเฉลี่ยรวม

𝑥̅
4.42
4.42
4.42
4.85
4.71
4.57

𝑆𝐷
0.53
0.53
0.53
0.37
0.48
0.49

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ใช้งานเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย จำนวน 7 ท่านมีความพึงพอใจ
สอดคล้องกันอยู่ภาพเฉลี่ยรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
1) เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย สร้างขึ้นประกอบด้วย ตัวปรับแรงดัน ล้อ หัวจ่ ายน้ำมัน สาย
น้ำมัน ด้ามจับ ข้อต่อลมต่างๆ โดยใช้แรงลมอัด 3-4 บาร์ ในการเติมน้ำเกียร์จำนวน 4 ลิตร สามารถเคลื่อนย้าย
ได้โดยการเข็น
2) คุณภาพของเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ เฉลี่ยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน 0.51
3) ประสิทธิภาพของเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย โดยทำการเปรียบเทียบกับเครื่องเติมแบบมือ
โยก การเติมน้ำมันเกียร์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.48 การเติมน้ำมันเฟืองท้ายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 56.78
4) ความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49
อภิปลายผล
1) เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายที่พัฒนาขึ้นสามารถลดเวลาในการเติมน้ำมันเกียร์ และน้ำมันเฟือง
ท้าย เนื่องจากใช้ระบบแรงดันลมในการอัดน้ำมันเข้าสู่ห้องเกียร์ และห้องเฟืองท้ายยานยนต์ นอกจากนั้นยัง
เคลื่อนย้ายได้สะดวกเนื่องจากมีขนาดพอเหมาะ และออกแบบให้สามารถเข็นไปยังพื้นที่ต่างๆได้
2) คุณภาพของเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย มีจุดเด่นในการอัดน้ำมันเฟืองท้ายเนื่องจากใช้น้ำมัน
เพียง 3 ลิตร
3) ด้านประสิทธิภาพสามารถลดเวลาได้มากแต่ยังต้องใช้เวลาเติมน้ำมันเข้าสู่เครื่องค่อนข้างมากเนื่องจาก
ความหนืดของน้ำมัน ด้านความพึงพอใจผู้ใช้มีความพึงพอใจมากเนื่องจากสะดวกในการใช้งาน แต่ยังมี่ความพึง
พอใจต่ำในการเติมน้ำมันเข้าเครื่อง
ข้อเสนอแนะ
1) ควรทำถังเติมน้ำมันเกียร์และถังเติมน้ำมันเฟืองท้ายแยกกันเพื่อไม่ให้น้ำมันเจือปนกันและสะดวกใน
การใช้งาน
2) ควรเพิ่มปริมาณการเก็บน้ำมันในเครื่องให้สามารถใช้งานได้หลายครั้ง
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C012
การสร้างเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ
Creating an air filter cleaner to reduce pollution.
วรินทร ดวงแก้ว1 และณัฐพล ตันหุน1
เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล2 ณรงค์ ตั้งถึงถิ่น2 และสิทธพร บุญหวาน2
1
นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ 2) เพื่อ
ประเมินคุณภาพของเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ และ(3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ที่มีต่อเครื่องเครื่องทำความสะอาดไส้อากาศลดมลพิษ กลุ่มตัวอย่าง ด้านคุณภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน
ด้านความพึงพอใจเป็นช่างซ่อมบำรุงในศูนย์บริการในจังหวัดกระบี่ จำนวน 5 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง
เครื่องมือวิจัย ประกอบด้ว ย เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบบันทึกผลการทดลอง
แบบประเมินคุณภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องทำความสะอาดไส้ กรองอากาศลด
มลพิษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ ใช้ระบบหัวฉีดลมสำหรับเป่าทำความ
สะอาดไส้กรองอากาศ และมีระบบดูดเก็บฝุ่นเพื่อจะลดมลพิษที่เกิดจากการบริการกรองอากาศ ผู้เชี่ยวชาญ
มีความเห็น ต่อคุ ณภาพของเครื่ อ งทำความสะอาดไส้ กรองอากาศ อยู่ในระดับมากที ่สุ ด (x̄=4.60) ช่าง
ศูนย์บริการ มีความพึงพอใจต่อเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(x̄=4.56)
คำสำคัญ : เครื่องทำความสะอาด ไส้กรองอากาศ มลพิษ
Abstract
The objectives of this research are (1) to build an air filter cleaner to reduce pollution,
2) to assess the quality of an air filter cleaner to reduce pollution, and (3) to assess user
satisfaction with are. Air cleaner to reduce pollution. Sample group in terms of quality, there
were 5 experts. On satisfaction, there are 5 maintenance technicians form service centers in
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Krabi province using a specific randomized method. Research instruments consist of an air filter
cleaner created by the researcher, test results record form, quality assessment form and user
satisfaction assessment form for air filter cleaner to reduce pollution. The statistics used to
analyze the data are frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The results showed that Air filter cleaner to reduce pollution by useing the air nozzle
system for cleaning the air filter. and has a dust extraction system to reduce pollution caused
by air filtration services. Experts have an opinion on the quality of air filter cleaners. At the
highest level of x̄=4.60. Service center technicians are satisfied with the air filter cleaner to
reduce pollution. Overall, it was at the highest level of x̄=4.56.
Keywords : Air cleaner, air filter, pollution
1. บทนำ
ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้มีการพัฒนามากขึ้นตามการเวลาให้มีความ
ทันสมัยขึ้นโดยเฉพาะเครื่องยนต์ของรถยนต์ต่างๆ เมื่อรถยนต์ใช้งานไประยะหนึ่ง จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา
เพื่อให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นไม่เกิดการชำรุดเสียหายก่อนระยะเวลาอันควร ในระบบกรอง
อากาศ ก็เป็นระบบหนึ่งที่ต้องมีการบำรุงรักษา ปกติจะต้องทำการเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 30,000 km [1] แต่
ในช่วงเวลาก่อนนั้นการบำรุงรักษากรองอากาศจะใช้วิธีการเป่าลมเพื่อให้ผงฝุ่นและสิ่งสกปรกออกไปจากไส้
กรอง ซึ่งการเป่านั้นช่างทั่วไปใช้วิธีการฉีดลมในการฉีดเป่า แต่ผลที่เกิดขึ้นผงฝุ่นจะปลิวลอยไปทั่วบริเวณที่ทำ
การเป่าลม เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและอาจจะทำให้ช่างที่บริการเป็นโรคทางเดินหายใจ [2] รวมทั่งมีฝุ่น
ติดตามร่างกายและเสื้อผ้าอีกด้วย จึงทำให้งานในการบริการทำความสะอาดกรองอากาศเกิดความล่าช้าและมี
มลพิษอย่างมาก
ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึง ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลด
มลพิษนี้ขึ้นมาเพื่อทำการบริการกรองอากาศของเครื่องยนต์ให้ใช้สำหรับเป่ากรองอากาศ และลดการฟุ้งกระจาย
ของผงฝุ่น ทำให้ช่างที่บริการปลอดภัยต่อการทำการบริการกรองอากาศนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ
2.2 เพื่อหาคุณภาพของเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ
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2.3 เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ มีคุณภาพภาพในระดับสูงกว่า 80%
3.2 ระดับความพึงพอใจของช่างบำรุงรักษาที่มีต่อเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษมีค่าตั้งแต่
ระดับมากขึ้นไป
4. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อสร้างเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องทำความสะอาดกรองอากาศลดมลพิษ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้เครื่องทำความ
สะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ ผู้วิจัยได้วางแผนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลพร้อมแล้ว จึงทำการ
วางแผนวิธีการดำเนินการสร้างชุดต้นแบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้แก่ วิธีการบริการกรองอากาศต่าง ๆ โดยเฉพาะวิธีการเป่าทำความสะอาดทั่วไปทำ
ให้เกิดฝุ่นละอองอย่างมาก การใช้เครื่องมือทั่วไปแบบต่าง ๆ ซึ่งก็พบว่าการสร้างต้องใช้ต้นทุนสูง
4.2 ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการวิจัย
ในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการวิจัยนั้น ผู้วิจัยจะต้องคำนึงถึงหลักการทำงานเป็นหลัก เพื่อให้การ
สร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการออกแบบจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
วัสดุที่นำมาสร้างชุดต้นแบบ ต้นทุนในการสร้างต่ำ น้ำหนักพอประมาณ ประกอบติดตั้ง และสร้างได้
ง่าย โครงสร้างคงทนแข็งแรง มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและมีความสวยงาม จากเหตุผลทั้งหมดผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินการสร้างดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชนิดกรองอากาศรถยนต์ของแต่ละรุ่นและวิธีการทำความสะอาดต่างๆ รวมทั้ ง
หลักการทำงานของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
2) ศึกษาคุณลักษณะของวัสดุที่จะนำมาใช้ในการสร้างชุดต้นแบบได้อย่างเหมาะสม
3) ศึกษาระเบีย บวิธ ีการวิจ ัย การทดลอง การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ ผลการวิจัยจากตำรา
การศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
4.3 กำหนดกลุ่มตัวอย่าง
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาด้านคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญที่เลือกแบบจำเพาะ
เจาะจงจากอาจารย์ที่สอนสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จำนวน 5 คน ความพึงพอใจที่มี
ต่อการใช้เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบจำเพาะเจาะจงจาก
ช่างซ่อมบำรุงในศูนย์บริการในจังหวัดกระบี่จำนวน 5 คน
4.4 ออกแบบและดำเนินการสร้าง
1) เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ
เริ่มต้น

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกีย่ วช้อง

ออกแบบ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ไม่ผา่ น

ผ่าน
สร้างเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศ
ลดมลพิษ
ไม่ผา่ น
ทดสอบการใช้งาน
ผ่าน
เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษต้นแบบ

สิ้นสุด

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ
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2) การสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบการใช้เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ
เริ่มต้น

ศึกษาข้อมูล
สร้างแบบเก็บบันทึกมูล

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ปรับปรุง

ผ่าน
แบบบันทึกข้อมูล

สิ้นสุด

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบบันทึกข้อมูล
3) การสร้างแบบประเมินคุณภาพเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ และการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)
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เริ่มต้น

ศึกษาข้อมูล
สร้างแบบสอบถาม

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ปรับปรุง

ผ่าน
แบบสอบถาม

สิ้นสุด

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามหาคุณภาพ
โดยมีเกณฑ์ของการแปลความหมายระดับคะแนนจากแบบประเมินดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก
3.50 – 4.49 หมายถึง ดี
2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง ควรปรับปรุง
4.6 ดำเนินการทดลองและเก็บข้อมูล
การทดลองเพื่อเก็บข้อมูลในการใช้ การหาคุณภาพ และการหาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องทำความ
สะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ เพื่อนำไปวิเคราะห์และสรุปผลดำเนินการดังนี้
1) ผู้วิจัยได้ทดลองใช้เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษทำการทดลองและปรับปรุงแก้ไข
จนได้รูปแบบที่เหมาะสม
2) ได้ทำการทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ โดย
อาจารย์ผู้สอนเทคโนโลยียานยนต์ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รวม 5 คน ให้ทำการทดสอบการใช้งาน
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3) ผู้วิจัยแนะนำการใช้แก่กลุ่มช่างซ่อมบำรุง จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 5 คน ให้ทดลองใช้ เครื่องทำ
ความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ และเก็บแบบความพึงพอใจเก็บแบบประเมินความพึงพอใจ หลังจากผู้ใช้
ประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป
4.7 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองและกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้ทำการประเมินเครื่องต้นแบบ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
โดยใช้สูตร
X
X =
N
X = ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ
X = ผลรวมคะแนนทั้งหมดของผู้ใช้
N = จำนวนผู้ใช้
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการสร้างและทดสอบของเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ
หลอดไฟแสงสว่าง
หัวฉีดลม

ช่องมือบริ การ
ที่วางไส้กรองอากาศ
ท่อดูดฝุ่ น
ถังเก็บฝุ่ น

ฝาปิ ดตูด้ ูดฝุ่ น

เครื่ องดูดฝุ่ น

ภาพที่ 3 เครื่องทำความสะอาดไส้กรองลดมลพิษที่สร้างขึ้น

เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ ที่สร้างขึ้นประกอบด้วยหลอดไฟสำหรับส่องสว่างภายใน
ช่องมือบริการสำหรับใช้มือจับหัวฉีดและไส้กรองอากาศ ที่วางไส้กรองอากาศ ท่อดูดฝุ่น ถังเก็บฝุ่น และ
เครื่องดูดฝุ่น ใช้สำหรับดูดเก็บผงฝุ่นที่ออกมาจากการฉีดพ่นลมที่ไส้กรองอากาศที่ชั้นบน
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5.2 ผลการประเมินคุณภาพของช่างที่มีต่อเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพใช้เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษโดยผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ

รายการประเมินคุณภาพ
ด้านการออกแบบ
ความแข็งแรงของเครื่องเป่า
วัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องเป่า
ขนาดของเครื่องเป่า
ค่าเฉลี่ย
ด้านการใช้งาน
ง่ายต่อการใช้งาน
ความสะดวกในการเป่ากรองอากาศ
ไม่ได้รับมลพิษที่เกิดจากการเป่า
ค่าเฉลี่ย
การบำรุงรักษา
การทำความสะอาด
การจัดเก็บเครื่อง
ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

1
2
3

4
5
6

7
8
9

ระดับความเห็นผู้เชี่ยวชาญ
x̄

S.D

ผลการประเมิน

4.00
4.50
4.50
4.33

.42
.45
.45
.39

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

5.00
4.50
5.00
4.83

.00
.42
.00
.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
4.00
5.00
4.66
4.60

.00
.39
.00
.45
.37

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ระดับคุณภาพของผู้ใช้เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̄=4.60) เมื่อจำแนกแต่ละด้านพบว่าสูงสุดอยู่ที่ด้านการใช้งาน (x̄=4.83) ต่ำสุดอยู่ที่ด้านการออกแบบ
(x̄=4.33)
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของช่างที่มีต่อเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษผล
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ
ข้อ

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
x̄

S.D

ผลการประเมิน

ด้านโครงสร้างทั่วไป
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1
2
3

ขนาดของเครื่องเป่า
ตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์
โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทานเคลื่อนย้ายสะดวก
ค่าเฉลี่ย
ด้านการออกแบบ
4 หลักการทำงานที่เหมาะสม
5 เลือกใช้วัสดุได้เหมาะสม
6 เลือกเหล็กที่มีความแข็งแรงได้เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย
ด้านการใช้งาน
7 ง่ายต่อการใช้งาน
8 การเคลื่อนย้ายจัดทำได้สะดวก
9 ความสะดวกในการเป่ากรองอากาศ
10 ไม่ได้รับมลพิษที่เกิดจากการเป่า
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

4.00
5.00
4.00
4.33

.42
.00
.42
.39

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

5.00
4.50
4.00
4.5

.00
.45
.42
.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

5.00
4.50
5.00
5.00
4.87
4.56

.00
.45
.00
.00
.45
.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(x̄=4.56) เมื่อจำแนกแต่ละด้านพบว่าสูงสุดอยู่ทดี่ ้านการใช้งาน (x̄=4.87) ต่ำสุดอยู่ที่ด้านโครงสร้างทั่วไป (x̄=4.33)

6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1) เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ ที่สร้าง
ขึ้นประกอบด้วยหลอดไฟสำหรับส่องสว่าง ช่องมือบริการสำหรับใช้มือจับหัวฉีดและไส้กรองอากาศ ที่วางไส้
กรองอากาศ ท่อดูดฝุ่น ถังเก็บฝุ่น และเครื่องดูดฝุ่น ใช้สำหรับดูดเก็บผงฝุ่นที่ออกมาจากการฉีดพ่นลมที่ไส้กรอง
อากาศที่ชั้นบน ผลจากการใช้เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ สะดวกและรวดเร็วและลดมลพิษ
ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับการเป่าแบบธรรมดาที่ไม่ใช้เครื่องเป่า
2) ผลการประเมินคุณภาพของช่า งที่มีต่อเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยของ (x̄) ของจุดประเมินเท่ากับ 4.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สูงสุดอยู่ที่
ด้านการใช้งานเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ โดยมีค่าเฉลี่ยของ (x̄) ของจุดประเมินเท่า กับ
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4.83 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และต่ำสุดอยู่ที่ด้านการออกแบบเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ
โดยมีค่าเฉลี่ยของ (x̄) ของจุดประเมินเท่ากับ 4.33 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
3) ผลการประเมิน ความพึงพอใจของช่า งที่ มีต่ อ เครื่อ งทำความสะอาดไส้ กรองอากาศลดมลพิ ษ ผล
การศึกษาความพึงพอใจของเครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยของ (x̄) ของจุดประเมินเท่ากับ 4.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สูงสุดอยู่ที่ด้านการใช้งาน
เครื่องทำความสะอาดไส้กรองอากาศลดมลพิษ และใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ยของ (x̄) ของจุด
ประเมินเท่ากับ 4.87 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และต่ำสุดอยู่ที่ด้านโครงสร้างของเครื่องมือ โดยมีค่าเฉลี่ยของ (x̄)
ของจุดประเมินเท่ากับ 4.33 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
6.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย บริเวณช่องมือจับไส้กรออากาศและหัวฉีดลมควรเปลี่ยนจากแผ่นยางเป็นถุงมือ
เพราะจะทำให้มือไม่สกปรก
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรสร้างเครื่องทำความสะอาดกรองอากาศสำหรับทำความสะอาดไส้กรองอากาศแบบเปียก
2) ควรพัฒนาเครื่องดูดฝุ่นให้สามารถใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์
เอกสารอ้างอิง
ระบบกรองอากาศ. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2564]. จาก http://vwinc.net/index.php?topic=145.0
[2] กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2564). [ออนไลน์]. PM 2.5. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2564]. จาก
https://datacenter.deqp.go.th/knowledge
[3] Thai Invention. (2564). [ออนไลน์]. ตู้เป่ากรองอากาศรถยนต์ . สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2564]. จาก
http://www.thaiinvention.net
[1] Vw-Inc.Net. (2564). [ออนไลน์].
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การสร้างรถไถเดินตามขนาดเล็ก
Building a small walk-behind tractor

C013

เกรียงไกร ไกรแก้ว1 พิทยา ขุนภักดี1 นพดล การเร็ว1 และประเสริฐ วิชัยดิษฐ์1
เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล2 ณรงค์ ตั้งถึงถิ่น2 พัฒนา หมื่นศรี2 และสมโภชน์ นันทโย2
1
นักศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัย เทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการสร้างรถไถเดินตามขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างรถไถเดินตามขนาดเล็ก (2)
เพื่อหาประสิทธิภาพของรถไถเดินตามขนาดเล็ก และ (3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจชองเกษตรที่มีต่อรถไถ
เดินตามขนาดเล็ก ดำเนินวิจัยโดยการสร้างรถไถเดินตามขนาดเล็กโดยใช้เครื่องฮอนด้า GX390 13 HP เป็น
เครื่องต้นกำลัง การหาประสิทธิภ าพโดยการศึกษาอัตราทดของระบบที่ตำแหน่งเกียร์ต่าง ๆ และการ
เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการไถเตรียมพื้นที่ระหว่างการใช้แรงงานคนกับการใช้รถไถที่ผู้วิจัยสร้างขึ้ นบน
พื้นที่ 3 ตารางเมตร จำนวน 5 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างด้านความพึงพอใจเป็นเกษตรกรที่ปลูกผักหรือพืชไร่ในอำเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 9 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แบบบันทึกผลการ
ทดลองการใช้รถไถเดินตามขนาดเล็กกับการใช้แรงงานคน 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่ปลูก
ผักหรือพืชไร่ที่มีต่อรถไถเดินตามขนาดเล็ก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ความเร็วรอบที่เหมาะกับการใช้งานคือ 1,500 rpm โดยเกียร์ 1 มีอัตราทดของ
ระบบ 142.86:1 เกียร์ 2 มีอัตราทดของระบบ 82.42:1 เกียร์ 3 มีอัตราทดของระบบ 61.98:1 และเกียร์ 4 มี
อัตราทดของระบบ 45.45:1 เวลาเฉลี่ยในการเตรียมดินในพื้นที่ขนาด 3 ตารางเมตร หน้าดินลึก 10 เซ็นติเมตร
รถไถเดินตามจะใช้เฉลี่ย 4.05 นาที ในขณะที่ใช้แรงงานคนและจอบแบบเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 15.29 นาที เวลา
เฉลี่ยน้อยกว่าการใช้แรงงานคนแบบเดิม 11.24 นาที หรือลดเวลาในการเตรียมดินได้ 73.94% และเกษตรกรมี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.18)
คำสำคัญ : รถไถเดินตามขนาดเล็ก ประสิทธิภาพ
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Abstract
Research on building a small walk-behind tractor. The objectives were (1) to build a
small walk-behind tractor, (2) to determine the efficiency of a small walk-behind tractor, and
(3) to study the degree of agricultural satisfaction with a small walk-behind tractor. Conducted
research by building a small walk-behind tractor using the Honda GX390 13 HP as a power
plant. The efficiency was determined by studying the system ratio at different gear positions
and comparing the average time spent plowing between the manual labor and the use of a
tractor that the researcher built on an area of 3 square meters, 5 times. The satisfaction sample
were farmers who grew vegetables or field crops in Muang District. Krabi Province, 9 people
using a specific random sampling method. The research instruments consisted of 1) a record
form for the use of a small walk-behind tractor and a manual labor 2) a questionnaire on the
satisfaction of farmers who grow vegetables or field crops with a small walk-behind tractor. The
statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The results showed that the ideal speed for use is 1,500 rpm, with gear 1 having a
system ratio of 142.86:1, gear 2 having a system ratio of 82.42:1, gear 3 having a system ratio of
61.98:1, and gear 4 having a system ratio. 45.45:1. The average time for soil preparation in an
area of 3 square meters with a depth of 1 0 cm., the walk-behind tractor took an average of
11.24 minutes less than traditional manual labor or reduce the time of soil preparation by
73.94%, and the farmers' overall satisfaction was at a high level (x̅ =4.18).
Keywords : Small walk-behind tractor , efficiency
1. บทนำ
ประชากรส่วนใหญ่ ของประเทศไทย ประกอบอาชีพการเกษตร[1] เช่น การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์
การ ประมง เป็น ต้น การทำการเกษตรมีมาตั้งแต่ โ บราณ โดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้เ กี่ยวกับ การทำ
การเกษตรสู่ ลูกหลาน ซึ่งการทำการเกษตรจะใช้แรงงานคนเป็นหลัก และต่อมามีการพัฒนาเครื่องทุ่นแรง
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำการเกษตร โดยมีอุปกรณ์ต้นกำลังที่สำคัญ คือ รถแทรกเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ฉุดลากเครื่องมือประกอบต่าง ๆ เช่น ไถเตรียมดิน เครื่องมือปลูก เครื่องมือควบคุมกำจัดวัชพืช และเครื่องมือ
เก็บเกี่ยว เป็นต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเกษตรมีจุดประสงค์หลักในการทำงานเพื่อลดความเมื่อยล้า
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ลดความเบื่อหน่าย การจัดการปัญหาถูกวิธีและการใช้เครื่องจักรกล เกษตรที่เหมาะสม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรสูงยิ่งขึ้น
ปัจจุบันการสร้างเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องทุ่นแรงที่เกี่ยวข้องในด้ านการเกษตร[2] ยังมี
ไม่เพียงพอกับความต้องการ หรือมีแต่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของชาว
ชนบท เนื่องจากเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงเครื่องทุ่นแรงส่วนใหญ่มีขนาดที่ใหญ่ไม่สามารถใช้งานใน
พื้นที่แคบ ๆ ได้ สามารถกดทับให้ดินแน่นตัว ได้จึงไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก และมีต้นแบบมาจากต่างประเทศ
หรือจากเฉพาะแหล่ง ประกอบกับมีราคาแพง การดูแลและซ่อมบำรุงทำได้ยาก นอกจากนั้นบางเครื่องไม่
สามารถนำมาปรับใช้ในแต่ละท้องถิ่นได้ เนื่องมาจากความแตกต่างของสภาพพื้นที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สภาพของวัสดุหรือผลผลิต ที่แตกต่างกัน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือให้
เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาในการใช้งาน หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตให้ดีขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดค้นหาวิธีการผลิตรถไถเดินตามขนาดเล็กที่มีความสามารถไถเตรียมดิน
กำจัดวัชพืช รวมถึงเป็นเครื่องมืออำนวยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มากขึ้น ซึ่งช่วยลด
ระยะเวลาและความเมื่อยล้า ในการทำงานลง ทำงานได้ทันต่อฤดูกาล ลดค่าใช้ และลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างรถไถเดินตามขนาดเล็ก
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของรถไถเดินตามขนาดเล็ก
2.3 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจชองเกษตรที่มีต่อรถไถเดินตามขนาดเล็ก
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สร้างรถไถเดินตามขนาดเล็ก แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้
3.1 การสร้างรถไถเดินตามขนาดเล็ก
เริ่มต้น
ศึกษาข้อมูลที่เกีย่ วข้อง
ออกแบบ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ไม่ผ่าน

ผ่าน
-จัดหาวัสดุ
-ลงมือสร้าง/ปรับปรุง
ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน

ผ่าน
-ทดสอบในสภาพจริง
-เก็บข้อมูลด้านประสิทธิภาพ

ประเมินความพึงพอใจ
จัดทารายงาน
สิ้นสุด

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างรถไถเดินตามขนาดเล็ก

652

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

3.2 การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
เริ่มต้น

ศึกษาข้อมูลที่เกีย่ วข้อง
สร้าง -แบบเก็บข้อมูลการทดสอบ
-แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้

ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเครื่องมือประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพ

ไม่ผ่าน

ผ่าน
นำเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้

จัดทำรายงาน

สิ้นสุด

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือรวบรวมข้อมูล
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรที่ปลูกผักหรือพืชไร่
ในจังหวัดกระบี่ ปี 2564
2. กลุ่มตัวอย่าง กำหนดเป็นการเลือกแบบเจาะจง เป็นประชาชนที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรที่ปลูกผักหรือ
พืชไร่ในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 9 คน ปี 2564
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
653

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบบันทึกผลการทดลองใช้รถไถเดินตาม
ขนาดเล็กและการใช้แรงงานคนเพื่อหาประสิทธิภาพ และแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อรถไถเดินตามขนาดเล็ก
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการไถเตรียมพื้นที่ระหว่างการใช้แรงงานคนกับการใช้รถไถที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นบนพื้นที่ 3 ตารางเมตร จำนวน 5 ครั้ง ใช้ค่าเฉลี่ย
2) ความคิดเห็นเกี่ยวความพึงพอใจเป็ นเกษตรกรที่ปลูกผักหรือพืชไร่ในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ( x̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการสร้างรถไถเดินตามขนาดเล็ก
ในการสร้างรถไถเดินตามขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ผลจากการสร้างชิ้นงานที่
มีรูปแบบดังนี้
เกียร์ทดกาลัง

คันเร่ ง

คันเกียร์
มือคลัทช์

เครื่ องต้นกาลัง

ฝาครอบชุดสายพาน
ผาลไถ

โครงรับน้ าหนัก

เพลาล้อ
ล้อ

ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างรถไถเดินตามขนาดเล็ก
รถไถเดินตามขนาดเล็กที่สร้างขึ้นประกอบด้วยเครื่องต้นกำลังเป็นเครื่องฮอนด้า รุ่น GX390 13 แรงม้า
ขับสายพานที่ต่อไปยัง Pulley ของชุดเกียร์ ชุดเกียร์จะขับล้อโดยการใช้ชุดโซ่สเตอร์ ตัดต่อกำลังโดยใช้มือคลัทช์
และเร่งเครื่องโดยใช้มือคันเร่ง
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4.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพรถไถเดินตามขนาดเล็ก
4.2.1 อัตราทดของระบบที่รอบเครื่อง 1,500 rpm โดยวัดรอบด้วยเครื่องวัดรอบแบบใช้แสง
ตารางที่ 1 แสดงตารางรอบของล้อและอัตราทดของระบบ
ตำแหน่งเกียร์
1
2
3
4

จำนวนรอบล้อ
10.5
18.2
24.5
33.0

อัตราการทดของระบบ
142.86:1
82.42:1
61.98:1
45.45:1

จากตารางที่ 1 แสดงอัตราทดของล้อและอัตราทดรวมของระยะที่รอบเครื่อง 1,500 rpm ตำแหน่ง
เกียร์ 1 จำนวนรอบล้อ 10.5 rpm อัตราทดของระบบ 142.86:1 และที่ตำแหน่งเกียร์ 4 จำนวนรอบล้อ 33.00
rpm อัตราทดของระบบ 45.45:1
4.2.2 การเปรียบเทียบเวลาทำงานระหว่างรถไถเดินตามขนาดเล็กกับการใช้แรงงานคน อย่างละ 1 คน
ในพื้นที่ขนาดความกว้าง 1 เมตร ความยาว 3 เมตร กำหนดให้ความลึกหน้าดิน 10 เซ็นติเมตร
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระยะเวลาในการใช้งานระหว่างรถไถเดินตามขนาดเล็กกับการใช้แรงงานคน
ครั้งที่

พื้นที่ (ตารางเมตร)

ใช้จอบและแรงงานคนแบบเดิม
(นาที)

1
2
3
4
5
เฉลี่ย

3
3
3
3
3
3

15.15
16.09
15.65
14.59
15.01
15.29

ใช้รถไถเดินตาม
ขนาดเล็ก (นาที)
4.00
4.15
4.20
3.97
3.96
4.05

เวลาแตกต่าง
กัน (นาที)
11.15
11.91
11.45
10.62
11.05
11.24

ลดเวลาในการเตรียมดินได้ 73.94 %
จากตารางที่ 2 ผลการทดลองใช้รถไถเดินตามขนาดเล็กในการเตรียมดินในการเกษตรในพื้นที่ 3 ตาราง
เมตร ลึก 10 เซ็นติเมตร เปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนแบบเดิม พบว่า เวลาเฉลี่ยในการเตรียมดินด้วยรถ
ไถเดินตามจะใช้เวลาเฉลี่ย 4.05 นาที และการใช้แรงงานคนแบบเดิมจะใช้เวลาเฉลี่ย 15.29 นาที โดยเตรียมดิน
ด้วยรถไถเดินตามใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าการใช้แรงงานคนแบบเดิม 11.24 นาที หรือลดเวลาในการเตรียมดินได้
73.94%
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4.3 ผลการหาความพึงพอใจของรถไถเดินตามขนาดเล็ก
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามการศึกษาความพึงพอใจ จำแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

จำนวน
7
2
9

รวม

ร้อยละ
77.8
22.2
100

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 77.8 และเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 22.2
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานเกษตรกร
ประสบการณ์ในการทำงาน
ไม่เกิน 1 ปี
2-3 ปี
4 ปีขึ้นไป

จำนวน
1
2
6
9

รวม

ร้อยละ
11.1
22.2
66.7
100

พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทำงานเกษตรกร 4 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ
66.7 รองลงมาทำงาน 2-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.2 และต่ำสุด ทำงานไม่เกิน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.1
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจเกษตรกรที่มีต่อรถไถเดินตามขนาดเล็กในภาพรวมทุกๆด้าน
ด้านที
1
2
3
4
5
6

รายการประเมิน
ด้านโครงสร้างนวัตกรรม
ด้านการใช้
ด้านการบำรุงรักษา
ด้านความปลอดภัย
ความคิดสร้างสรรค์
ประโยชน์
เฉลี่ย

( x̅ )
4.26
4.18
4.18
3.96
4.29
4.22
4.18

(S.D.)
.37
.50
.37
.51
.45
.33
.50

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจทุก ๆ ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.18)
เมื่อพิจารณาระดับสูงสุดพบว่าอยู่ในด้านของประโยชน์ (x̅=4.22) และอันดับที่ต่ำที่สุดอยู่ในด้านความปลอดภัย
(x̅ =3.96 )
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจเกษตรกรต่อรถไถเดินตามขนาดเล็กด้านโครงสร้างนวัตกรรม
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ข้อที
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ด้านโครงสร้างนวัตกรรม
โครงสร้าง
วัสดุที่ใช้สร้าง
ความเหมาะสมของขนาดรูปร่าง
ความแข็งแรงของโครงสร้าง
ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้
เฉลี่ย

( x̅ )
3.89
4.33
4.56
4.22
4.33
4.26

(S.D.)
.60
.50
.72
.44
.86
.37

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่าความพึงพอใจเกษตรกรต่อรถไถเดินตามขนาดเล็กด้านโครงสร้างนวัตกรรมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.26) เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มากที่สุดคือโครงสร้าง(x̅=3.7) และน้อยที่สุด
คือด้านความแข็งแรงของโครงสร้าง(x̅=4.22)
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจเกษตรกรต่อรถไถเดินตามขนาดเล็กด้านการใช้
ข้อที
2.1
2.2
2.3

ด้านการใช้งาน
ใช้งานได้จริง
ง่ายต่อการใช้งาน
การเคลื่อนย้ายจัดทำได้สะดวก
เฉลี่ย

( x̅ )
4.56
3.89
4.11
4.18

(S.D.)
.72
.92
.78
.50

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 7 พบว่าความพึงพอใจเกษตรกรต่อรถไถเดินตามขนาดเล็กด้านการใช้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅=4.56) เมื่อพิจารณารายข้อที่มากที่สุดคือง่ายต่อการใช้งาน (x̅=4.56) และน้อยที่สุดคือการ
เคลื่อนย้ายจัดทำได้สะดวก (x̅=3.89)
ตารางที่ 8 ความพึงพอใจเกษตรกรต่อรถไถเดินตามขนาดเล็กด้านการบำรุงรักษา
ข้อที
3.1
3.2
3.3

ด้านการบำรุงรักษา
การทำความสะอาด
การจัดเก็บ
การหล่อลื่นชิ้นส่วน
เฉลี่ย

( x̅ )
4.00
4.11
4.44
4.18

(S.D.)
1.00
.78
.52
.50

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 8 พบว่าความพึงพอใจเกษตรกรต่อรถไถเดินตามขนาดเล็กด้านการบำรุงรักษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.18) เมื่อพิจารณารายข้อที่มากสุดคือการหล่อลื่นชิ้นส่วน (x̅=4.44) และหัวข้อ
ที่น้อยที่สุดคือการทำความสะอาด (x̅=4.00)
ตารางที่ 9 ความพึงพอใจเกษตรกรต่อรถไถเดินตามขนาดเล็กด้านการบำรุงรักษาด้านความปลอดภัย
ข้อที
4.1
4.2
4.3

ด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการใช้
ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย
ความปลอดภัยในการจัดเก็บ
รวม

( x̅ )
4.11
3.78
4.00
3.96

(S.D.)
.92
.97
1.00
.51

แปลผล
มาก
น้อย
มาก
น้อย

จากตารางที่ 9 พบว่าความพึงพอใจเกษตรกรต่อรถไถเดินตามขนาดเล็กด้านการบำรุงรักษา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (x̅=3.96) เมื่อพิจารณารายข้อหัวข้อที่มากสุดคือความปลอดภัยในการใช้ (x̅=4.11)
และหัวข้อที่น้อยที่สุดคือความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย (x̅=43.78)
ตารางที่ 10 ความพึงพอใจเกษตรกรต่อรถไถเดินตามขนาดเล็กด้านการบำรุงรักษาด้านความคิดสร้างสรรค์
ข้อที
5.1
5.2
5.3

ด้านความคิดสร้างสรรค์
ความเหมาะสมกับต้นทุน
รูปทรง
ความแปลกใหม่
รวม

( x̅ )
4.44
4.33
4.11
4.29

(S.D.)
.52
.33
.60
.45

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 10 พบว่าความพึงพอใจเกษตรกรต่อรถไถเดินตามขนาดเล็กด้านการบำรุงรักษาด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.29) เมื่อพิจารณารายข้อหัวข้อที่มากที่สุดคือ ความ
เหมาะสมกับต้นทุน (x̅=4.44) และหัวข้อที่น้อยที่สุดคือความแปลกใหม่ (x̅=4.11)
ตารางที่ 4.11 ความพึงพอใจเกษตรกรต่อรถไถเดินตามขนาดเล็กด้านประโยชน์
ข้อที
6.1
6.2
6.3

ด้านประโยชน์
ช่วยลดเวลาในการเตรียมดิน
ช่วยลดความเหนื่อยล้าแก่ผู้ใช้
ลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานแรงงานคน

( x̅ )
4.22
4.33
4.11

(S.D.)
.66
.70
.78

แปลผล
มาก
มาก
มาก
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รวม

4.22

.33

มาก

จากตารางที่ 4.11 พบว่าความพึงพอใจเกษตรกรต่อรถไถเดินตามขนาดเล็กด้านประโยชน์ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.22) เมื่อพิจารณารายข้อหัวข้อที่มากที่สุดคือช่วยลดความเหนื่อยล้าแก่ผู้ใช้ (x̅=4.33)
และหัวข้อที่น้อยที่สุดคือลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานแรงงานคน (x̅=4.11 )
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การสร้างรถไถเดินตามขนาดเล็ก สามารถสรุปผล อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยได้ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
1) ผลการสร้างและทดสอบหาประสิทธิภาพของรถไถเดินตามขนาดเล็ก ผลจากการทดสอบการใช้
รถไถเดินตามขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน ผลปรากฏว่าในการเตรียมดินในพื้นที่ขนาด 3
ตารางเมตร ลึก 10 เซนติเมตร ด้วยรถไถเดินตามขนาดเล็กจะใช้เวลาเฉลี่ย 4.05 นาที และการใช้แรงงานคน
แบบเดิมจะใช้เวลาเฉลี่ย 11.24 นาที และการเตรียมดิน ด้ว ยรถไถเดิน ตามใช้เวลาเฉลี่ยน้อ ยกว่ า การใช้
แรงงานคนแบบเดิม 11.24 นาที หรือลดเวลาในการเตรียมดินได้ 73.94%
2) ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อรถไถเดินตามขนาดเล็กโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x̅ ) มีผลเท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีผลเท่ากับ .50
5.2 อภิปรายผล
การสร้างรถไถเดินตามขนาดเล็ก ระบบการทำงานใช้เครื่องต้นกำลังเป็นเครื่องฮอนด้า GX390 13 HP
ความเร็วรอบที่เหมาะสมในการใช้งานที่ 1,500 rpm ทั้งนี้เพราะความเร็วรอบที่ไม่สูงมากและต่ำจนเกินไปจน
กำลังไม่พอ ใช้ระบบส่งกำลังด้วย Pulley สายพานและชุดเกียร์ทด โดยเกียร์ 1 ความเร็วรอบที่ล้อ 10.5 rpm
อัตราทดของระบบ 142.86:1 เกียร์ 2 ความเร็วรอบที่ล้อ 18.2 rpm อัตราทดของระบบ 82.42:1 เกียร์ 3
ความเร็วรอบที่ล้อ 24.2 rpm อัตราทดของระบบ 61.98:1 และเกียร์ 4 ความเร็วรอบที่ล้อ 33.0 rpm อัตราทด
ของระบบ 45.45:1 จากระบบส่งกำลังที่มีระบบเกียร์ 1-4 ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับ
สภาพการทำงานและพื้นดินในลักษณะต่าง ๆ เช่นดินอ่อนหรือดินแข็ง
เวลาเฉลี่ยในการเตรียมดินในพื้นที่ขนาด 3 ตารางเมตร ลึก 10 เซ็นติเมตร รถไถเดินตามจะใช้เวลาเฉลี่ย
4.05 นาที และการใช้แรงงานคนแบบเดิมจะใช้เวลาเฉลี่ย 11.24 นาที เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (x̅ =4.18) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีเครื่องทุ่นแรงและใช้เวลาที่น้อยกว่ามาก และเมื่อพิจารณาระดับ
ความพึงพอใจที่สูงสุดพบว่าอยู่ในด้านของประโยชน์ (x̅=4.22)
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5.3 ข้อเสนอแนะ
1 ตัวดันโซ่ควรจะต้องพัฒนาใหม่เป็นแบบที่มีความแข็งกว่านี้เพื่อลดเสียงดังของโซ่
2 ผาลไถควรจะต้องทำใบผาลให้มีความโตและมีความโค้งกว่านี้เพื่อที่จะสามารถไถดินได้พื้นที่กว้าง
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การสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
Creating a multipurpose electric vehicle

C014

ไตรรัตน์ คำวิเศษณ์1 ธรรมรักษ์ รัตนพันธ์1 ศศิขัณฑ์ วชิรเดชากุล1 ณฐกร ดำเนินผล1 และ สุทธิพงศ์ เพ็ชรรัตน์1
เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล2 ณรงค์ ตั้งถึงถิ่น2 เธียรศักดิ์ ศรีขำ2
1
นักศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัย เทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ วัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ (2)
เพื่อหาคุณภาพรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ (3) เพื่อหาประสิทธิภาพรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ (4) เพื่อหาความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานต่อรถยนต์ไฟฟ้ าเอนกประสงค์ จากปัญหามลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
และความคล่องตัวในการใช้งานของยานยนต์ ในการใช้งานในบริเวณที่จำกัด ตลอดจนถึงการบังคับขับขี่ของ
ยานยนต์เอนกระสงค์ (พ่วงข้าง) จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงนำมาจัดสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ขึ้นในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใด้ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ ประชากรด้านคุณภาพเป็นคณะอาจารย์ผู้สอน
สาขาอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และกลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์สาขาเทคโนโลยียานยนต์จำนวน 5 ท่าน
การหาความพึงพอใจประชากรเป็นผู้ประกอบอาชีพขายของที่ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างในจังหวัดกระบี่ และ
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบอาชีพขายของที่ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างในเขตเทศบาทเมืองกระบี่จำนวน 7 ท่าน
ผลการวิจัยพบว่ารถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์มีผลดังนี้ รถใช้พลังงานไฟฟ้า ขับด้วยมอเตอร์ 800W 48V
ผ่านระบบเฟืองท้าย ใช้แหล่งจ่ายเป็ นแบตเตอรี่ 48V คุณภาพรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ อยู่ในในระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย 4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 ประสิทธิภาพรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์คิดเป็นร้อยละ 94 ความพึง
พอใจผู้ใช้งานต่อเพื่อสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.60 ดังนั้นรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์จึงเหมาะสมไปใช้งานในสภาพที่บริเวณใช้งานจำกัด ต้องการความ
คล่องตัวในการบังคับขับขี่ และช่วยลดมลภาวะให้กับสังคมสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ : รถยนต์ไฟฟ้า อเนกประสงค์ ประสิทธิภาพ
Abstract
Research on building multi-purpose electric vehicles. The objectives were (1) to build
multi-purpose electric vehicles, (2) to determine the efficiency of multi-purpose electric
vehicles, and (3) to study the level of user satisfaction with multi-purpose electric vehicles.
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The research instruments consisted of quality assessment form experimental record form and
satisfaction assessment form, The population used in the research were Lecturer, Krabi
Technical College and sidecar motorcycle user in Krabi. The sample group includes expert
automotive technology 5 people and sample group includes sidecar motorcycle user in Krabi
Municipality.
The results showed that Multipurpose electric vehicles, working system, use motor
800W 48V and battery 48V, power transmission by electric motor and differential, quality lever
of multipurpose electric vehicle at the highest level ( 𝑥̅ =4 . 7 5 ) . Efficiency 9 4 %. Satisfaction
highest level (𝑥̅ =4.62).
Keywords: Electric vehicle, multi-purpose, Efficiency
1. บทนำ
ในปัจจุบันการใช้ยานยนต์บรรทุกสัมภาระในส่วนพื้นที่จำกัดนิยมใช้รถจักรยายนต์สามล้อพ่วงข้าง
เนื่องจากสะดวกในการใช้งานและขนาดรถมีความเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากใช้งานได้
หลายภารกิจ เช่นการบรรทุกสินค้า บรรทุกผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น
จักรยานยนต์พ่วงข้างยังมีปัญหาในด้านการทำงานของเครื่องยนต์ โดยเครื่องยนต์สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม ในด้านไอเสียของเครื่องยนต์ ในด้านเสียงจากการทำงานของเครื่องยนต์ และด้านการบังคับการขับ
ขี่
ดังนั้นผู้วิจัยคิดจะสร้างรถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์โดยใเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้ าเป็นการนำระบบ
ไฟฟ้าเข้ามาขับเคลื่อนแทนเครื่องยนต์ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมลภาวะทางเสียง ผู้วิจัยจึงได้
คิดสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ ที่สามารถใช้งานในพื้นที่จำกัดเพื่อลดมลภาวะขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
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Controller 48V 800W
แบตเตอรี่ 48V
มอเตอร์ DC 48V 800W
40 cm
80 cm
ขนาดล้อหน้า 14 นิ้ว

ขนาดล้อหลัง 16 นิ้ว

100 cm

90 cm

70 cm

260 cm

ภาพที่ 1 แบบร่างรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
2. เพื่อหาคุณภาพรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
3. เพื่อหาประสิทธิภาพรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
4. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
3.สมมติฐานการวิจัย
3.1 รถยนต์ไฟฟฟ้าเอนกประสงค์มีคุณภาพอยู่ระดับมากขึ้นไป
3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์มีค่าระดับมากขึ้นไป
4.วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ในครั้งนี้มีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้
1.1. การสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ มีลำดับขั้นตอนดังนี้
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เริ่ มต้น
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบสร้างรถยนต์ไฟฟ้า
เอนกประสงค์
ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ

รถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ตน้ แบบ

ทดสอบการใช้งาน

ปรับปรุง

ปรับปรุง

รถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์

สิ้นสุด

ภาพที่ 2 แผนผังขั้นตอนการสร้างและเก็บข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
1.2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่
1.1. ประชากรที่ใช้การหาคุณภาพรถยนต์ไฟฟ้าเอกประสงค์ ได้แก่คณะอาจารย์ผ ู้ส อน ด้าน
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
1.2. ประชากรที ่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ความพึ ง พอใจได้ แ ก่ แก่ ผ ู ้ ป ระกอบอาชี พ ขายของที ่ ใ ช้
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างในจังหวัดกระบี่
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2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในหาคุณภาพรถยนต์ไฟฟ้าเอกประสงค์ ได้แก่คณะอาจารย์ สาขาเทคโนโลยียาน
ยนต์วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จำนวน 5 ท่าน คือเชี่ยวชาญด้านเครื่องล่าง 2 ท่าน เชี่ยวชาญด้าน
ไฟฟ้า 3ท่าน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินความพึงพอใจได้แก่ผู้ประกอบอาชีพขายของที่ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ในเขตเทศบาทเมืองกระบี่ โดยการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 7 คน
1.3. เครื่องมือวิจัย
1) แบบประเมินคุณภาพรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยผ่านการตรวจสอบด้านความตรง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน แล้วมาปรับปรุงให้ได้แบบสอบถามที่
สมบูรณ์
2) แบบบันทึกข้อมูล เป็นแบบบันทึกการทดสอบใช้ง านของรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ในสภาวะ
ต่างๆ โดยผ่านการตรวจสอบด้านความตรง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน แล้วมาปรับปรุงให้ได้แบบบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์
3) แบบประเมิน ความพึงพอใจผู้ว ิจัยเลือกใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Rating
scale) 5 ระดับ โดยผ่านการตรวจสอบด้านความตรง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน แล้วมาปรับปรุงให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์
1.4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การหาคุณภาพรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ ผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ ด้านการควบคุมระบบไฟฟ้ายานยนต์ มาทำการประเมินคุณภาพรถยนต์
ไฟฟ้าเอนกประสงค์ ตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2) การหาสมรรถนะรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ ผู้วิจัยได้นำรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ทดสอบใน
สภาวะ ที่กำหนดในแบบบันทึก และบันทึกเก็บข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3) การหาความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้นำรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปให้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 7 ท่านใช้งาน และให้ประเมินความพึงพอใจ ตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยนำไป
ให้ใช้จริง ท่านละ 1 วันเป็นเวลา 7 วัน โดยสถานที่ ตลาดมหาราชจังหวัดกระบี่
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2. ผลการวิจัย
จากการวิจัยสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ผลการวิจัยพบว่า
2.1. ผลการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
รถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยมอเตอร์ต้นกำลังขนาด 800W 48V เพลาขนาด
110 cm พร้อมดิสเบรกคู่ ล้อพร้อมยางขนาด 16 inch 2 ล้อ ล้อหน้าขนาด 14 inch 1ล้อ โช๊คสองต้น สปริง
รับน้ำหนัก 2คู่ แบตเตอรี่ขนาด 12 V 5 Ah 4ลูก ชุดควบคุมการเร่ง 550 W ตัวชาจแบตเตอรี่ 4 8V 20 Ah
จอแสดงผล 48 W ไฟหน้าled 200 W ไฟท้ายแบบ led 12 V สวิตช์เปลี่ยนเกียร์ 3 ระดับ

ชุดควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้า

ชุดระบบขับเลื่อน

ชุดแสดงผลการใช้งาน

ภาพที่ 3 รถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2.2. คุณภาพของรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
รายการประเมิน
1. ด้านการออกแบบ
1.1. การออกแบบโครงสร้างและอุปกรณ์
1.2. การออกแบบระบบขับเคลื่อน
1.3. การออกแบบระบบประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านการใช้งาน
2.1. การควบคุมระบบบังคับเลี้ยว
2.2. การควบคุมความเร็ว

̅
𝒙̅

𝑺𝑫

ระดับคุณภาพ

4.80
4.70
4.60
4.70

0.45
0.50
0.44
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.90
4.80

0.33
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
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2.3. การควบคุมระบบเบรก
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านการบำรุงรักษา
3.1. การบำรุงรักษาแบตเตอรี่
3.2. การบำรุงรักษามอเตอร์ขับเคลื่อน
3.3. การบำรุงรักษาชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้า
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

4.70
4.80

0.52
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด

4.56
4.90
4.80
4.75
4.75

0.45
0.50
0.33
0.42
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที ่ 1 พบว่ า ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญมี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น ในด้ า นคุ ณ ภาพของรถยนต์ ไ ฟฟ้ า
เอนกประสงค์เฉลี่ยทุกด้านในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 และด้านที่ค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ด้านการออกแบบ
ค่าเฉลี่ย 4.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46
2.3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมรรถนะรถไฟฟ้าเอนกประสงค์
ที่
1
2
3
4
5

รายการทดสอบ
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 400 กิโลกรัม
การจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 48V
ความเร็วสูงสุด60 กิโลเมตร/ชั่วโมง
การขับพื้นที่ลาดชันสูงสุด
การประจุแบตเตอรี่ 48V แบบช้า

เกณฑ์
1 กิโลเมตร
20 กิโลเมตร
1 กิโลเมตร
45 องศา
10 ชั่วโมง
ค่าเฉลี่ย

จำนวน
ครั้ง
10
10
10
10
10

ผล

ร้อยละ

9
8
10
10
10

90
80
100
100
100
94

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า รถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ มีประสิทธิภาพเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 94 ด้านที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้แก่ ความเร็วสูงสุด การขับพื้นที่ลาดชัน การประจุแบตเตอรี่ มี
ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 100 และด้านที่มีประสิทธิภาพต่ำสุดได้แก่ด้านการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่คิด
เป็นร้อยละ 80
2.4. ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์

667

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
ด้านการขับขี่ควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
ด้านการบรรทุกสัมภาระของรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
ด้านการบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
ด้านระยะทางที่ใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
ค่าเฉลี่ย

̅
𝒙̅

𝑺𝑫

4.57
4.71
4.57
4.85
4.42
4.62

0.53
0.48
0.53
0.37
0.53
0.60

ระดับความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์มีระดับความพึงพอใจสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ด้านที่มีระดับพึงพอใจสูงที่สุดได้แก่ ด้านการบำรุงรักษา
ค่าเฉลี่ย 4.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และด้านที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านระยะทางการใช้
งาน ค่าเฉลี่ย 4.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ เพื่อ
หาคุณภาพ เพื่อหาสมรรถนะ และหาความพึงพอใจ มีข้อสรุปดังนี้
6.1. สรุปผลการวิจัย
1) ผลจากการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ ได้รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยใช้มอเตอร์
ขนาด 800W 48V ขับเคลื่อนชุดเฟืองท้าย ใช้ชุดควบคุมการจ่ายกระแสให้มอเตอร์ 550W 48V
ใช้แบตเตอรี่ขนาด 48V การควบคุมความเร็วใช้มือควบคุม ปริมาณพลังงานไฟฟ้ามีการแสดงผลที่
จอหน้ารถ
2) ผลจากการประเมิ น คุ ณ ภาพรถไฟฟ้ า เอนกประสงค์ ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญจำนวน 5 ท่ า น โดยใช้
แบบสอบถามแบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้ า นได้ แ ก่ ด้ า นการออกแบบ ด้ า นการใช้ ง าน และด้ า นการ
บำรุงรักษา โดยผู้เชี่ยวชาญได้มีความเห็นสอดคล้องกันทุกด้านเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43
3) ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้นำรถไฟฟ้าเอนกประสงค์ที่สร้างขึ้นทำการทดสอบใน
ลักษณะต่างๆดังนี้ การบรรทุกสัมภาระสูงสุดบนทางเรียบ 400 กิโลกรัม การจ่ายพลังงานของ
668

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

แบตเตอรี่ได้ระยะทาง 20 กิโลเมตรต่อการประจุแบตเตอรี่ การขับบนทางลาดชันสูงสุด 45 องศา
การประจุแบตเตอรี่แบบช้าใช้เวลา 10 ชั่วโมง และแบบเร็ว 2 ชั่วโมง
4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รถยนต์ ไฟฟ้าเอนกประสงค์ ผู้ใช้งานจำนวน 7 ท่านได้
ประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ด้านการออกแบบ ด้านการขับขี่ควบคุม
ด้านบรรทุกสัมภาระ ด้านการบำรุงรักษา ด้านระยะทางที่ใช้งาน โดยมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60
6.2. อภิปรายผล
จากการวิจัยสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ในครั้งนี้พบว่าการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์โดยใช้
ระบบขั บ ผ่ า นระบบเฟื อ งท้ า ยสามารถควบคุ ม การบั ง คั บ เลี ้ ย วได้ ส ะดวกสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง นครินทร์ แจ่มนิล, สมบูรณ์ เอี่ยมอากาศ
,ดำรงค์ ผ่องศรี, นิมิต บุญภิรมย์, 2551 สามารถลดมลภาวะจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และมี
ขนาดที่พอเหมาะกับพื้น ที่ขอบเขตจำกัด การจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าจะต้องมีการเพิ่มจำนวนเซลล์
แบตเตอรี่เพื่อให้สามารถเพิ่มระยะทางในการใช้งานได้มากขึ้น
6.3. ข้อเสนอแนะ
1) ควรออกแบบโครงสร้างที่นั่งคนขับและที่พักหลังให้กว้างและมีเบาะรองหลัง
2) ควรพัฒนาต่อยอดระบบช่วงล่างให้มีความนิ่มนวลเกาะถนน
3) ควรพัฒนาระบบการเก็บพลังงานส่วนเกินคืนกลับแบตเตอรี่
4) ควรพัฒนาแหล่งเก็บพลังงานให้มีปริมาณมากขึ้น
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C015

การสร้างอุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์
Creation of automotive lubricant filling equipment.
จิรวัฒน์ เพ็ชรกลม1 และเจษฎา สาวงนาม1
เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล2 พิธากร นบนอบ 2 และวิทยา ถวายเชื้อ2
1
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างอุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์ (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์ (3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของช่างที่มีต่ออุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์
กลุ่มตัวอย่าง ด้านความพึงพอใจเป็น ช่างซ่อมบำรุงในศูนย์บริการในอำเภออ่าวลึก จำนวน 5 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบบันทึกผลการ
ทดลอง และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่ออุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า อุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์ที่สร้างขึ้นประกอบด้วยมอเตอร์ที่ความเร็วรอบ 115
รอบ/นาที ส่งกำลังขับ Pulley และสายพานส่งกำลังไปขับปั๊มน้ำมัน ควบคุมการทำงานมอเตอร์ด้วยสวิตช์
UP/DOWN โดยใช้ พ ลั ง งานจากแบตเตอรี ่ ร ถยนต์ สามารถเติ ม ได้ ท ั ้ ง น้ ำ มั น เกี ย ร์ น ้ ำ มั น เฟื อ งท้ า ย และ
น้ำมันทรานเฟอร์ ประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์ที่สร้างขึ้นทำงานได้รวดเร็ว
กว่าการเติมด้วยถังโยกแบบเดิมทั้งในการเติมน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย และน้ำมันทรานสเฟอร์ โดยใช้เวลาที่
แตกต่างกัน 28 วิน าที , 21 วิน าที และ 21 วินาที ตามลำดับ ผลการศึกษาความพึง พอใจของช่ า งที่
ศูนย์บริการที่มีต่ออุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.36)
คำสำคัญ : อุปกรณ์เติม สารหล่อลื่นรถยนต์
Abstract
The objectives of this research (1) were to build automobile lubricant filling equipment,
(2) to determine the efficiency of automobile lubricant filling equipment, (3) to study the level
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of satisfaction of mechanics with automotive lubricant filling equipment. The satisfaction
sample were 5 maintenance technicians in a service center at Ao Luek district using a specific
random sampling method. Research tools consisted of automotive lubricant filling equipment,
that created by the researcher to test and the user satisfaction assessment for automotive
lubricant filling equipment. The statistics parameters to analyze the data were frequency,
percentage, mean (𝑥̅ ), and standard deviation (SD).
The results showed that the built-in automotive lubrication equipment consisted of a
motor at 115 rpm that powered a pulley and a belt drive to drive the fuel pump. Operate the
motor with the UP/DOWN switch, powered by the vehicle battery. It can fill gear oil, differential
gear oil and transfer oil. The performance of the built-in automotive lubricant filling equipment
works faster than the traditional rocker tank filling in both gear oil filling. gear oil and transfer
oil using different times of 28 sec, 21 sec, and 21 sec, respectively. Respectively, the results of
the study of the satisfaction of the service center technicians towards the automotive lubricant
filling equipment were at a high level (𝑥̅ =4.36).
Keywords : filling equipment, automotive lubricants
1. บทนำ
ในปัจ จุบ ัน การบริการเปลี่ย นถ่ายของเหลวในหลายสถานประกอบใช้ความเร็ว ในการบริการและ
คุณภาพเป็นตัวจูงใจลูกค้าในการเข้ารับบริการ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการความรวดเร็วในการบริการเพื่อที่จะ
สามารถเอาเวลาส่วนนั้นไปทำงานหรือใช้เวลาให้เกิ ดประโยชน์โดยไม่อยากใช้เวลากับที่ศูนย์บริการมากเกิน
ความจำเป็น ถึงแม้ว่าการบริการการเปลี่ยนถ่ายของเหลวเช่นน้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่องยนต์ที่รวดเร็วจะเป็นที่
พอใจกับลูกค้าแต่อุปกรณ์นำมาใช้บริการในการถ่ายและเติมนั้นจากที่มีใช้นั้นโดยทั่วไปจะเป็นระบบโยกด้วย
กำลังของช่างในการเติมของเหลว ในขณะที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและศูนย์บริการ
เมื่อมีรถเข้ามาใช้บริการจำนวนมากทำให้ช่างเกิดความเหนื่อยล้าจากอุปกรณ์ที่ต้องใช้แรงโยกในการเติม
ของเหลวและจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บต้นแขนได้
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องคิดค้นผลิตอุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์ ที่ช่วยผ่อนแรง ใช้งานได้ง่ายกว่า ลด
อาการเหนื่อยเมื่อยล้าของช่างที่ให้บริการ บริการรถยนต์ได้จำนวนต่อวันมากกว่าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลารอ
คอยเป็นเวลานาน และต้องการให้ได้เครื่องมือที่บำรุงรักษาง่ายมีต้นทุนไม่สูงมาก
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างอุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์
2.3 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของช่างที่มีต่ออุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ วิธีการเติมสารหล่อลื่นชนิดต่างๆโดยเฉพาะช่างซึ่งพบว่าเกิดการเมื่อยล้า และ
ต้องออกแรงมาก การใช้อุปกรณ์เติมแบบต่างๆ ซึ่งก็พบว่าการใช้งานในแต่ละชนิดต้องใช้ถังเติมหลายถังและ
ราคาสูง
3.2 ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการวิจัย
ในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการวิจัยนั้น ผู้วิจัยจะต้องคำนึงถึงหลักการทำงานเป็นหลัก เพื่อให้การ
สร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการออกแบบจึงต้องพิจารณาองประกอบต่าง ๆ ดังนี้ คือวัสดุที่นำมาสร้างชุด
ต้นแบบ ต้นทุนในการสร้างต่ำ น้ำหนักพอประมาณ ประกอบติดตั่ง และสร้างได้ง่าย โครสร้างคงทนแข็งแรง
มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและมีความสวยงาม จากเหตุผลทั้งหมดผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินการสร้าง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของสารหล่อลื่น วิธีเติมสารหล่อลื่น และหลักการทำงานของวัสดุอุปกรณ์
2) ศึกษาคุณลักษณะของวัสดุที่น่าจะนำมาใช้ในการสร้างชุดต้นแบบได้อย่างเหมาะสม
3) ศึกษาระเบีย บวิธ ีการวิจ ัย การทดลอง การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผ ลการวิจัย จากตำรา
การศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ
3.3 กำหนดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ในการศึกษาความพึงพอใจของช่างซ่อมรถยนต์ในอำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ ที่เลือกแบบจำเพาะเจาะจง จำนวน 5 คน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้อู
ปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์ที่สร้างขึ้น
3.4 ออกแบบและดำเนินการสร้าง
ในการออกแบบและสร้างอุปกรณ์เติมสารหล่อลื่น ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการต่างๆในการสร้างชุดต้นแบบ
อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่น ตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาข้อมูล ที่จำเป็นในการสร้างอุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์
2) ออกแบบและเขียนแบบโดยการร่างแบบงาน
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3) สร้างชุดต้นแบบโดยพิจารณาว่าชุดต้นแบบที่สร้างขึ้น จะต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ของการ สร้าง
ชุดต้นแบบครบทุกข้อ
4) ทดลองใช้ชุดต้นแบบ ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ชุดต้นแบบเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด จากนั้น
จึงเชิญผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมาทำการทดสอบและทดลองใช้งานพร้อมทั้งบันทึกผลและตอบแบบสอบถาม
5) สรุปผลในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลในการสร้างอุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์โดยนำผลจาก
การทดสอบการใช้งานและการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ มาหาค่าเฉลี่ยในการแสดงความคิดเห็น
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
1) อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์
2) แบบบันทึกผลการทดสอบการใช้อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์
3) แบบสรุปผลการทดสอบการใช้อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์
4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ
3.6 ดำเนินการทดลองและเก็บข้อมูล
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามลำดั บขั้นดังกล่าวในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง
การทดลองเพื่อเก็บข้อมูลในกานใช้ และวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์รวมไป
ถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป
1) ผู้วิจัยได้ทดลองใช้อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์ ทำการทดลองและปรับปรุงแก้ไขจนได้รูปแบบที่
เหมาะสม
2) ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์ โดยกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเทคโนโลยียาน
ยนต์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รวม 5 คนให้ทำการทดสอบการใช้งาน
3) ผู้วิจัยแนะนำการใช้แก่กลุ่มช่างซ่อมรถยนต์จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 5 คน ให้ทดลองใช้อุปกรณ์เติม
สารหล่อลื่นรถยนต์ และเก็บแบบความพึงพอใจแบบประเมินความพึงพอใจ หลังจากผู้ใช้ประเมินผลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพื่อทำการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการสร้างอุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์ มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ผลจากการสร้างอุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์
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ในการสร้างอุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ผลจากการสร้าง
ได้ชิ้นงานที่มีรูปแบบดังนี้
แบตเตอรี่

รีเลย์

หัวเติม

มอเตอร์

ก๊อกปิดเปิด
ปั๊ม

ประตู
สวิตช์
สายดูดน้ำมัน
ล้อ

ภาพที่ 1 แสดงอุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์ที่สร้างขึ้น
อุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์ที่สร้างขึ้นประกอบด้วยมอเตอร์ขับ Pulley และสายพานส่งกำลังไปขับปั๊ม
น้ำมันเครื่องควบคุมการทำงานมอเตอร์ด้วยสวิตช์ UP/DOWN ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่รถยนต์ ระบบการ
ทำงาน ใช้มอเตอร์ที่ความเร็วรอบ 115 รอบ/นาที หลักการทำงานของส่วนประกอบที่สำคัญคือ การเติมสาร
หล่อลื่นรถยนต์ ใช้ระบบปั๊มที่ขับให้หมุนโดยชุดมอเตอร์และสายพาน การควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมันโดย
ใช้สวิตช์ UP/DOWN ถ้ากดที่ตำแหน่ง UP ปั๊มจะดูดสารหล่อลื่นขึ้นไป แต่ถ้ากดที่ตำแหน่ง DOWN ปั๊มจะจะ
ดูดสารหล่อลื่นกลับลงมา ขั้นตอนในการทำงานของ“อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์”ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
เกียร์ มีดังนี้
1) นำรถยนต์ขึ้นลิฟท์

ภาพที่ 2 แสดงการนำรถยนต์ขึ้นลิฟท์
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2) ใช้ด้ามขันแข็งและประแจกระบอกเบอร์ 24 ขันน็อตถ่ายและรูเติมออกใช้ถังถ่ายรับน้ำมันเก่า

ภาพที่ 3 แสดงใช้ประแจแหวน ขันน็อตถ่ายและรูเติมออกใช้ถังถ่ายรับน้ำมันเก่า
3) นำน็อตถ่ายขันกลับเข้าที่

ภาพที่4 แสดงการนำน็อตถ่ายขันกลับเข้าที่
4) นำหัวเติมเสียบเข้ากับรูเติมน้ำมัน

ภาพที่ 5 แสดงการนำหัวเติมเสียบเข้ากับรูเติมน้ำมัน
5) กดสวิตช์ UP เพื่อเติมน้ำมันเกียร์
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ภาพที่ 6 แสดงการเติมน้ำมันเกียร์
6) เมื่อเต็มแล้วทำการขันน็อตเติมกลับเข้าที่

ภาพที่ 7 แสดงการขันน็อตเติมกลับเข้าที่
4.2 ผลของการหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เติมสารหล่อลื่น
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลในการทดลองใช้อุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์
ข้อ
น้ำมันเกียร์
น้ำมันเฟืองท้าย
น้ำมันเกียร์ทรานเฟอร์

1
1min30sec
1min5sec
1min5sec

จำนวนครั้ง/น้ำมัน 5 ลิตร
เฉลี่ย
2
3
4
1min30sec 1min29sec 1min31sec 1min30 sec
1min2sec 1min4sec 1min2sec 1min3 sec
1min2sec 1min4sec 1min2sec 1min3 sec
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จากตารางที่ 1 ผลการใช้อุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์ในเวลเฉลี่ยที่ใช้ใน การเติมน้ำมันเกียร์ในเวลา 1
นาที 30 วินาที การเติมน้ำมันเฟืองท้ายในเวลา 1 นาที 3 วินาที และการเติมน้ำมันเกียร์ทรานเฟอร์ในเวลา 1
นาที 3 วินาที
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลในการทดลองใช้ถังโยกแบบเดิม
ข้อ

1
น้ำมันเกียร์
1min58sec
น้ำมันเฟืองท้าย
1min15sec
น้ำมันเกียร์ทรานเฟอร์ 1min15sec

จำนวนครั้ง/น้ำมัน 5 ลิตร
2
3
4
1min59 sec 1min57sec 1min58 sec
1min12 sec 1min11sec 1min15 sec
1min12 sec 1min11sec 1min15 sec

เฉลี่ย
1min58 sec
1min24 sec
1min24 sec

จากตารางที่ 2 ผลการใช้ถังโยกแบบเดิมในเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมน้ำมันเกียร์ในเวลา 1 นาที 58 วินาที
การเติมน้ำมันเฟืองท้ายในเวลา 1 นาที 24 วินาที และการเติมน้ำมันเกียร์ทรานเฟอร์ในเวลา 1 นาที 24 วินาที
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลในเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์เติมสาร หล่อรถยนต์และใช้ถังแบบโยก
ข้อ
น้ำมันเกียร์
น้ำมันเฟืองท้าย
น้ำมันเกียร์ทรานเฟอร์

อุปกรณ์เติมสาร
หล่อลื่นรถยนต์
1min30sec
1min3sec
1min3sec

ถังโยก
(แบบเดิม)
1min58sec
1min24sec
1min24sec

เวลาที่ต่างกัน
(sec)
28
21
21

สรุป/ชนิดของอุปกรณ์
ที่ทำงานได้เร็วกว่า
อุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์
อุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์
อุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์และถังแบบโยกในเวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน
การเติมน้ำมันเกียร์ในเวลา อุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์ทำเวลาได้เร็วกว่าถังโยก 28 วินาที และการเติม
น้ำมันเฟืองท้าย และการเติมน้ำมันเกียร์ทรานเฟอร์ก็ทำได้เร็วกว่าถังโยก 21 วินาที
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์
ตารางที่ 4 การหาค่าเฉลี่ยการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์
ข้อที่
ด้าน
𝑥̅
S.D.
แปลผล
ลำดับ
1
2
3
4

ด้านโครงสร้างนวัตกรรม
โครงสร้าง
วัสดุที่ใช้สร้าง
รูปร่างนวัตกรรมที่เหมาะในการใช้งาน
ความเหมาะสมของวัสดุที่สร้าง
ค่าเฉลี่ย
ด้านการใช้งาน

4.11
4.33
4.44
4.33
4.30

.782
.707
.726
.707
.730

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
2
1
2
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1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2

1
2
3
4

ใช้งานได้จริง
ง่ายต่อการใช้งาน
การปฏิบัติงานที่คล่องตัว
ค่าเฉลี่ย
ด้านการบำรุงรักษา
การทำความสะอาดหลังการใช้
การจัดเก็บ
การเปลีย่ นท่อทาง
ค่าเฉลี่ย
ด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการใช้งาน
ความปลอดภัยในการจัดเก็บ
ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย
ค่าเฉลี่ย
ด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่
ความทันสมัยในการปฏิบตั ิงาน
การสร้างเพื่อลดปัญหาปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ย
ด้านประโยชน์
ช่วยลดอาการปวดเมื่อยของผู้ปฏิบัติงาน
ช่วยลดเวลาในการปฏิบตั ิงาน
การลดจำนวนถังเติมที่มากในแบบเก่า
การลดค่าใช้จ่ายในการซื้อถังเติมจำนวน
หลายถัง
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

4.67
4.33
4.44
4.48

.500
.707
.527
.578

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

1
3
2

4.11
4.44
4.33
4.29

.601
.527
.707
.611

มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
2

4.33
4.44
4.56
4.44

.707
.527
.726
.653

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

3
2
1

4.22
4.22
4.22

.667
.667
.667

มาก
มาก
มาก

1
1

4.56
4.44
4.44
4.22

.527
.527
.726
.833

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

1
2
2
3

4.41
4.36

.653
.648

มาก
มาก

กราฟที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของช่างซ่อมรถยนต์ต่ออุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์
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1. ด้านโครงสร้างนวัตกรรม 2. ด้านการใช้งาน 3. ด้านการบำรุงรักษา
4. ด้านความปลอดภัย 5. ด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ 6. ด้านประโยชน์

จากตารางที่ 4 และกราฟที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของอุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความพึงพอใจสุงสุดที่ ด้านการใช้งาน อยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ =4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความพึงพอใจต่ำสุดที่ ด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ ระดับ
มาก (𝑥̅ =4.22)
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย ในการสร้างอุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นรถยนต์ ได้ดังนี้
1) อุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์ที่สร้างขึ้นประกอบด้วยมอเตอร์ที่ความเร็วรอบ 115 รอบ/นาที ส่ง
กำลังขับ Pulley และสายพานส่งกำลังไปขับปั๊มน้ำมัน ควบคุมการทำงานมอเตอร์ด้วยสวิตช์ UP/DOWN โดย
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่รถยนต์ สามารถเติมได้ทั้งน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย และน้ำมันเกียร์ทรานเฟอร์
2) ประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์เติมสารหลอลื่นรถยนต์ที่สร้างขึ้นโดยเติมสารหล่อลื่นครั้งละ
5 ลิตร สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าการเติมด้วยถังโยกแบบเดิมทั้งในการเติมน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย และ
น้ำมันเกียร์ทรานเฟอร์ โดยใช้เวลาที่แตกต่างกัน 28 วินาที , 21 วินาที และ 21 วินาที ตามลำดับ
3) ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของอุ ป กรณ์ เ ติ ม สารหลอลื ่ นรถยนต์ใ นภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บมาก
(𝑥̅ =4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความพึงพอใจสุงสุดที่ ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.48)
และด้านที่พบว่าความพึงพอใจต่ำสุดคือด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ ระดับมาก (𝑥̅ =4.22)
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4) การนำระบบปั๊มที่ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามาใช้ในงานชิ้นนี้ ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องออกแรงในการโยก
เพิ่มเติมสารหล่อลื่นแบบเดิม ทำให้ลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในกรณีที่มีรถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่นที่
ศูนย์บริการหลายคัน นอกจากนั้นยังช่วยลดเวลาในการทำงานได้อีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของฒนิจ
ด้วงอ่ำ และไพศาล สินธุ์พูล [5] ที่ได้สร้างเครื่องดูดน้ำมันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ พบว่าการใช้ปั๊มหมุน
ด้วยมอเตอร์ สามารถดูดน้ำมันหล่อลื่นโดยใช้เฉลี่ยเวลา 16 นาที 35 วินาที และใช้เวลาน้อยลง ทั้งนี้ เพราะ
เครื่องดูดน้ำมันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ มีการทำที่สมบูรณ์ ได้อย่างต่อเนื่อง และลดการเมื่อยล้าจากการ
ใช้มือหมุนหรือแบบใช้มือโยกแบบเดิม
5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1) ควรเปลี่ยนมอเตอร์ให้มีกำลังมากขึ้นและใช้วัสดุที่ไม่เป็นสนิม
2) ควรเพิ่มถังรองน้ำมันเก่าเพื่อใช้ในการเติมและถ่ายในชิ้นเดียวกัน
3) ควรพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย 220 V ได้ด้วย
4) ควรเพิ่มหัวเติมน้ำมัน ให้มี 2 หัว เพื่อทำให้เกิดความสะดวกในการเลือกใช้ชนิดของน้ำมัน
5) ในการสร้างเครื่องมือชนิดนี้ หากมีการผลิตจำนวนหลายเครื่องจะทำให้ต้นทุนในการผลิตต่อชิ้น
ลดลง
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D001
เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ
Air Dust Detector
ณรงค์ชัย สะอาดจินดา1 สิริวัฒน์ ซุ้มวุ่ง2 ปาณัสม์ เตียวนะ3 สรายุทธ มาลา4 ภัทรดิษฐ์ ศรีประดิษฐศักดิ5
Narongchai Sa-Ardjinda1 Siriwat Sumwung2 Panat Teawna3 Sarayuth Mala4 Phatradit Sripraditsak5
1-3
นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
4-5
อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) สร้างเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ 2) หาคุณภาพของเครื่อง
ตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ 3) หาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ 4) ประเมินระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องตรวจวัดละอองในอากาศ ในบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบประเมินหาคุณภาพ 2) แบบทดสอบประสิทธิภาพ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจขอ
ผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ โดยหาได้จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้งานเครื่องเครื่องตรวจวัด
ฝุ่นละอองในอากาศ จำนวน 10 คน โดยเลือกแบบโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)
สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการนำไปทดลองใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คนพบว่าผลการประเมินคุณภาพที่มีต่อเครื่องตรวจวัด
ฝุ่นละอองในอากาศ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีมาก และการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน NT ที่มีต่อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ย 4.39 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก สามารถนำไปใช้งาน
ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพได้
คำสำคัญ : เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง P.M 2.5 ประสิทธิของเครื่องตรวจวัด
Abstract
The objectives of this research were 1) to build a dust detector in the air.
2) Find the quality of the air dust monitor 3) Find the efficiency of the air dust monitor 4) Assess
the level of satisfaction of the users of the air aerosol monitor In the National
Telecommunications Company Public Company Limited, the research instruments were 1.
Quality Assessment Form 2) Performance Test 3) User Satisfaction Questionnaire on Particulate
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Air Monitors. which can be obtained from a sample group of 10 users of air dust monitors,
selected by a specific random sampling method (Purposive Random Sampling) for the statistics
used in the data analysis, i.e. percentage, average score, deviation standard ben
The results from the trial of 3 experts found that the overall quality assessment results
for the airborne particulate monitor were averaged 4.50 while the standard deviation was 0.25.
The quality was at a very good level. and the assessment of the satisfaction of NT employees
with the air particulate monitor, as a whole, has an average of 4.39, while the standard deviation
is 0.14, the satisfaction is at a very good level and can be used to benefit effectively
Keywords : P.M 2.5 dust detector, efficiency of the detector
1. บทนำ
ประเทศไทย เริ่มมีป ัญหาฝุุน ละอองขนาดไม่ เกิ น 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตั้งแต่ปี 2554 พบเกิน
มาตรฐานทุกปี ในหลายพื้น ที่ มีส าเหตุมาจากการพัฒ นาอุตสาหกรรม การจราจร และการเผาในที ่ โ ล่ ง
โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่และเขตอุตสาหกรรม ที่มีการจราจรหรือบรรทุกขนส่งหนาแน่น ข้อมูลจากสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบปริมาณฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกิน
ค่ามาตรฐานของประเทศ ตั้งแต่ปี 2554-2561 ปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็กนี้ เป็นปัญหามลพิษอากาศที่อาจ
ก่อให้เกิดการเจ็บปุวยและเสียชีวิต สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ .2560 [1] อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ชี้แจง
ปัญหาฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน
จากปัญหาดังกล่ าวทีมงานวิจัยได้มีแนวคิดในการสร้างเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศแบบ
ตลอดเวลา โดยจะให้มีการแสดงผลผ่านเว็บเพจ สำหรับการออกแบบระบบดังกล่าวผู้วิจัยได้แบ่งส่วนประกอบ
หลัก 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนระบบ Real-Time ที่แสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและระบบควบคุมการทำงานของ
เซนเซอร์ ซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบของระบบเทคโนโลยี Internet of Things โดยเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง
ในอากาศของเรานั้น แตกต่างจากเครื่องที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปที่เป็นแบบพกพาเพราะเป็นแบบตัวเครื่องที่ใช้
วัดในสถานที่นั้นๆ โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ทำให้ไม่ต้องชาร์จไฟ จากสถานที่ ที่เรานำตัวอุปกรณ์ไปติดตั้ง
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 สร้างเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ
2.2 หาคุณภาพของเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ
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2.3 หาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ
2.4 ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละออง
3. สมมุติฐานของการวิจัย
3.1 เครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองในอากาศมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับมาก
3.2 เครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองมีประสิทธิภาพในระดับสูงกว่า 80 %
3.3 ผู้ใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าระดับมาก
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4. วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงทดลองผู้วิจัยมุ่งสร้างเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ป้องกันค่าฝุ่น
ที่อาจจะเกินในแต่ละวัน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดจากค่าฝุ่นที่เกิน ค่ามาตรฐานได้ โดยผู้วิจัย
จัดทำวิธีดำเนินการวิจัยตำมลำดับดังนี้
4.1 การสร้างและพัฒนานวัฒกรรม

ภาพที่ 1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
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4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ด้านคุณภาพ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ จำนวน 3 ท่ า น ได้ ม าโดยวิ ธ ี ส ุ ่ ม แบบเจาะจง
(Purposive Random Sampling)
4.2.2 ด้านประสิทธิภาพ
ทดสอบโดยคณะผู้จัดทำ โดยการทดสอบ 10 วัน
4.2.3 ด้านความพึงพอใจ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้งาเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองในอากาศ จำนวน 10 คน
ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Random Sampling)
4.3 เครื่องมือวิจัยต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยอย่างครบถ้วน
4.3.1 แบบประเมินคุณภาพเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ
4.3.3 แบบทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ
4.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ
4.4 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยตามหลักวิชาการ
4.4.1 การสร้างแบบประเมินคุณภาพคือ เครื่องมือและกระบวนการที่ใช้ในการรวบรวม
รายงานผลทางสถิติและประเมินคุณภาพในแต่ละด้าน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการนำวิธีการประเมินคุณภาพ
ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อแสดงให้เห็นผลการประเมินคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ในการ
วางแผนและปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานต่อไป
4.4.2 การสร้างแบบทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ ดำเนินการสร้าง
ดังนี้
1) จัดทำตารางบันทึกผลการทดสอบ เพื่อหาค่า ประสิทธิภ าพเครื่องตรวจวัดฝุ่ น
ละอองในอากาศ โดยวัดผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ ทั่วไปสามารถทำได้ โดย
การวัดผลประสิทธิภาพต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 80% ของเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ ทั่วไป
2) บันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ ตามวัน
เวลา จำนวน 10 ครั้ง จำนวนชั่วโมงรวม 100 ชั่วโมง

686

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

3) ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบผลการทดสอบประสิทธิภาพที่เครื่องตรวจวัดฝุ่น
ละอองในอากาศ ทำงานได้ พร้อมรับรองผลการทดสอบในแบบทดสอบประสิทธิภาพ
4.4.3 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจในงานเป็น
การประเมินความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรม สามารถประเมินได้ด้วย วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ และการ
สอบถามที่นิยมคือใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นอย่างรอบคอบและอย่างถูกต้องเหมาะสมตามทฤษฎีของการวัดผล
ประเมินผลและแปลผล เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามความต้องการต่อไป
4.4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) เตรียมเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ และจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
2) นัดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ ในจังหวัดตรัง
จำนวน 10 ท่าน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไ ด้คัดเลือกไว้ เพื่อหาความพึงพอใจของเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองใน
อากาศ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลต่อกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างคลายความสงสัยแล้ว จึงให้ ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลจากแบบสอบถาม แล้วนำไปประเมินผล
และแปลผล เทียบกับเกณฑ์ชี้วัดที่ได้ตั้งไว้
5. ผลการวิจัย
ผลการสร้างเป็นไปตามโครงสร้างที่ได้ศึกษาข้อมูล พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขตามส่วนต่างๆ จนได้
เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ และได้ น ำตั ว อุ ป กรณ์ ไ ปทำการประเมิ น คุ ณ ภาพจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ ตาม
ด้ว ยการนำไปทดสอบปรระสิ ทธิภ าพของเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ และทำการประเมิน ความพึ ง
พอใจจากประชากร พร้อมวิเคราะห์ และประเมินผลการวิเคราะห์ รายละเอียดตามภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 เครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองในอากาศ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพทั้ง 2 ด้าน ของผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้
รายการประเมิน
S.D.
x̄
1. ด้านการทำงานตามฟังก์ชั่นของระบบ
4.53
0.11
2. ด้านอุปกรณ์ IOT
4.50
0.25
รวม
4.51
0.17

การแปลผล
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.51 โดยพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการทำงานตามฟังก์ชั่นของ
ระบบ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.53 และด้านอุปกรณ์ IOT อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ
อุปกรณ์วัดฝุ่น
วันที่ทำการทดลอง ตัววัดอุณภูมิ
ชุดพลังงาน Solar Cell
PM 2.5
01/02/2565
Work
Work
Work
02/02/2565
Work
Work
Work
03/02/2565
Work
Work
Work

ระยะเวลาที่ทดสอบ
24 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
688

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

04/02/2565
07/02/2565
08/02/2565
09/02/2565
10/02/2565
11/02/2565
14/02/2565
เฉลี่ยรายด้าน
เฉลี่ยรวม

Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
100%
90%

Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
100%

Work
Not work
Work
Not work
Work
Work
Not work
70%

12 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 90 % ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ ต้องได้มาตรฐานตั้งแต่ 80 % ขึ้นไป
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 2 ด้าน ของพนังงานบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
S.D.
รายการประเมิน
การแปลผล
x̄
1. ด้านการออกแบบ
4.42
0.28
ดีมาก
2. ด้านการใช้งาน
4.36
0.18
ดีมาก
รวม
4.39
0.14
ดีมาก
จากตารางที่ 3 ผู้ใช้ทั่ว ไปมี ความพึ ง พอใจต่ อ เครื ่ องตรวจวั ดฝุ ่นละอองในอากาศ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 โดยพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการออกแบบ อยู่ในระดับดีมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.42 และด้านที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ สรุปข้อค้นพบจากการวิจัยได้ดังนี้
6.1 สรุปผลการวิจัย
1) ผลการสร้างเป็นไปตามโครงสร้างที่ได้ศึกษาข้อมูล พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขตามส่วนต่าง
ๆ จนได้เครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 และได้ น ำตั ว อุ ป กรณ์ ไ ปทำการประเมิ น คุ ณ ภาพจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ ตามด้ ว ย
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การนำไปทดสอบปรระสิ ท ธิ ภ าพของเครื ่ อ งวั ด ฝุ ่ น PM 2.5 และทำการประเมิ น ความพึ ง พอใจจาก
ประชากร พร้อมวิเคราะห์ และประเมินผลการวิเคราะห์
2) ผลการประเมิน คุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ เครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 โดยนำเสนอเป็น
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏว่า คุณภาพทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการทำงานตามฟังก์ชั่นของ
ระบบและ ด้านอุปกรณ์ IOT ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 เมื่อนำมาเทียบ
กับเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
3) ผลการทดสอบประสิทธิภาพที่มีต่อเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 โดยนำเสนอค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ผล
ปรากฏว่าคุณภาพทั้ง 3 ด้าน คือ ตัววัดอุณภูมิ อุปกรณ์วัดฝุ่น PM 2.5 และ ชุดพลังงาน Solar cellได้เปอร์เซ็นต
เท่ากับ 90%
4) ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน NT ที่มีต่อเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 โดยนำเสนอ
เป็นค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏว่าคุณภาพทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ และด้านการใช้
งาน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 เมื่อนำมาเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
6.2 อภิปรายผล
1) ผลจากการสร้างเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้อง
กับการศึกษาของนายวัศพล ขันธิรัตน์ นายปารวี เสรีวัฒนา และ ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล. 2558. [3] งานวิจัย ระบบ
ตรวจจับควันบุหรี่ภายในอาคารอัจฉริยะ ทั้งนี้เป็นเพราะกระบวนการสร้างเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ
ผู้วิจัยได้ศึกษาระบบเดิมที่มีอยู่ รวบรวมเอกสาร และสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านนี้ วิเคราะห์ ปัญหาและ
ความต้องการ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ก่อน
นำไปใช้ในกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญมีการทดลองใช้เพื่อประเมินคุณภาพของ
เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ สรุปได้ว่า เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ มีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก
เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในงาน
2) ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ เครื่ อ งตรวจวั ด ฝุ่ น ละอองในอากาศ
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก เป็ น ไป ตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของฐิ ฏ าพร สุ ภ าษี
พานิ ช อิ น ต๊ ะ เสริ ม เกี ย รติ จอมจั น ทร์ ย อง และเศรษฐ์ สั ม ภั ต ตะกุ ล . 2560. [4] งานวิจัย การวิเคราะห์
ปริมาณฝุ่นละอองเชิงมวล PM2.5 และ PM10 ในบรรยากาศ ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะเครื่ อ งวั ด ฝุ่ น PM 2.5 มี ก าร
ตรวจสอบคุณภาพอย่ างเป็นระบบโดยผู้ เชี่ยวชาญใน ทุกขั้นตอนการใช้งานที่ส ะดวกและง่าย แสดงข้อ มู ล
ถูกต้องตามความต้องการ ข้อมูลและรูปภาพมีความสอดคล้องกัน
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3) ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพที่ มี ต่ อ เครื่ อ งวั ด ฝุ่ น ละอองในอากาศอยู่ ใ นระดั บ สู ง กว่ า
90 % โดยสอดคล้องกับ การศึกษาของ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุดจิต ครูจิต 2553 [5] งานวิจัย ระบบเฝ้า
ระวั ง ฝุ่ น ละอองในอากาศแบบบู ร ณาการระยะที่ 2 ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การ หาค่ า ฝุ่ น ละอองตลอด 24
ชั่วโมง โดยเป็น การเฝ้าระวังทั้งหมด 10 ชุมชนด้ว ยกัน จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้ว ในมาวิเคราะห์
ในแต่ล ะวัน โดยผ่านสถานี ต รวจวั ด และเครื อ ข่ า ยของ สิ่งเวดล้ อมไปยั ง องค์ ก รการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลนั้ นถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น
4) ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของพนั ก งาน NT ที่ ไ ด้ ท ดลองใช้ เ ครื่ อ งตรวจวั ด ฝุ่ น
ละอองในอากาศอยู่ ในระดับ ดีมาก เป็นเป็นไป ตามสมมติฐ านที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการศึก ษาของ รศ.ดร.
พิส ุทธิ์ เพีย รมนกุล 2562. [6] งานวิจ ัย PM 2.5 Sensor for All ที่พบว่าการประเมิน ความพึง พอใจของ
พนักงาน NT อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะเครื่งตรวจวัดระดับฝุ่นละอองในอากาศถูกนำไปทดสอบ และ
มีการตรวจสอบ ตัวอุปกรณ์อย่างละเอียดว่ามีการทำงานอย่างถูกต้องหรือไหม โดยตรวจสอบโดยกลุ่มผู้วิจัย
6.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1) ระบบเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศนั้นควรเพิ่มความจุของแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน
ในตอนมีไม่มีการผลิตพลังงาน
2) ระบบเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศควรทำให้ประสิทธิภพการทำงานได้คงทนยาวนาน ให้
ยาวนานเพื่อการใช้งานแบบไม่มีติดขัด
3) ระบบเครื่องวัดฝุ่นละอองในกาศนั้นต้องมีการเฝ้าระวัง อุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยในการใช้
งาน
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรจัดหา sensor หรือ เพิ่มฟังชั่นอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อทำให้ตัวเครื่องตรวจวัดฝุ่น
ละอองในอากาศ นั้นแตกต่างจาก เครื่องวัดฝุ่นทั่วๆไป
2) ควรจะใช้อิน เตอร์ เน็ ต ที ่เป็ นของทางผู้ว ิจั ยเองเพื่ อป้อ งกันปัญหา โดยการเพิ่มบอร์ ด
ESP8266 ตัวที่สามารถใส่ซิมได้ไปแทนตัวเก่านั้นเอง
3) เพิ่มจำนวนเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อเป็นการเช็คฝุ่นในหลายๆพื้นที่ (ถ้าหากมี
งบประมาณ)
4) เพิ่มฟังชั่นการทำงานให้ตรวจค่าต่างๆในอากาศให้ได้มากกว่าเดิม เช่น คาร์บอนไดออกไซด์,
ออกซิเจน เป็นต้น
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D002
การพัฒนาทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย

Development of surface waste collection and wastewater treatment buoys
ณัฐดนัย อ่วมแก้ว1 ณัฐธยาน์ วันแรก2 ธนกฤต แก้วพิทักษ์3 สรายุทธ มาลา4
Natdanai Uomkaew1 Natthaya Wanraek2 Tanakrit Kaewpitak3 3 Sarayuth Mala4
1-3
นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
4
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ หนึ่งการพัฒนาทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย สองหาคุณภาพ
ของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย สามเพื่อหาประสิทธิภาพของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
สี่ศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับ ทุ่น เก็บขยะผิว น้ำและบำบัดน้ำเสีย ด้านการหาคุณภาพกลุ่มตัว อย่างเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านทุ่น เก็บ ขยะผิว น้ำและบำบัดน้ำเสียจำนวน 3 คน ด้ านประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็น
ประชาชนที่ใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้านโพรงจระเข้ จำนวน 10 คน ด้านความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างเป็น
ประชาชนที่ใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้านโพรงจระเข้ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามเพื่อ
หาคุณภาพของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย แบบสอบถามเพื่อหาประสิทธิภาพของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและ
บำบัดน้ำเสีย และแบบสอบถาม เพื่อหาความพึงพอใจชองทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย โดยเลือกแบบโดย
วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสียทำงานได้ดี สามารถ
เก็บขยะและบำบัดน้ำเสียได้ ผลการหาคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4.32 ผลการหาประสิทธิภาพ
มีค่าเฉลี่ยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 3.97 ผลการหาความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4.11
ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากที่สุดด้าน การออกแบบ ส่วนด้านที่น้อยสุดคือ ด้านประโยชน์และ
การใช้งาน
คำสำคัญ : ทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านโพรงจระเข้ ทุ่นเก็บขยะผิวน้ำ ประสิทธิภาพสูง
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Abstract
The objectives of this research were 1 ) to develop surface waste collection and
wastewater treatment buoys 2 ) to determine the quality of surface waste collection and
wastewater treatment buoys 3 ) to determine the efficiency of surface waste collection and
wastewater treatment buoys 4 ) to study the Satisfied about surface waste collection and
wastewater treatment in terms of quality sampling, 3 people are experts in surface waste
collection and wastewater treatment buoys. The sample consisted of 10 people who used tap
water in Prongjorakae Village performance The sample consisted of 1 0 people who used tap
water in Prongjorakae Village. The sample consisted of 3 0 people who used tap water in
Prongjorakae Village. A questionnaire to determine the quality of surface waste collection and
wastewater treatment buoys. a questionnaire to determine the efficiency of surface waste
collection and wastewater treatment; and Questionnaire to find satisfaction of surface waste
collection and wastewater treatment buoys by choosing a specific random sampling method
(Purposive Random Sampling) for the statistics used in the data analysis, i.e., percentage, mean
score, standard deviation.
The results showed that the surface waste collection and wastewater treatment buoys
work well. Able to collect waste and treat wastewater. quality results the overall average was
at a high level. have an overall average at a high level 3 . 9 7 satisfaction findings The overall
average was at a high level of 4.11.
Keywords : Buoys for collecting surface waste and treating wastewater water in Prongjorakae
Village surface waste collection buoy high efficiency
1. บทนำ
เนื่องด้วยน้ำคือปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิตเป็นแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำและพืช
หลากหลายชนิด นอกจากนั้นน้ำยังมีประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม มีประโยชน์สำหรับครัวเรือน
ในการดื่มกิน ใช้ประกอบอาหาร หรือใช้ชำระล้างร่างกายและสิ่งสกปรกต่าง ๆ และน้ำยังทำให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิตคุณสมบัติของน้ำที่เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์และสิ่งมีชีวิต มากที่สุดก็คือ น้ำบริสุทธิ์
สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารพิษเจือปนในอดีตมนุษย์สามารถนำทรัพยากรน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
มาใช้ประโยชน์ได้ ต่างจากปัจจุบันที่เกิดปัญหาด้านคุณภาพของน้ำ หรือเกิดมลพิษทางน้ำจนไม่สามารถนำน้ำ
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จากแหล่งน้ำตามธรรมชาติมาใช้ได้สาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ 1) เกิดจากน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลจากแหล่ง
ชุมชน เช่น น้ำที่ใช้ซักฟอกทำความสะอาดซึ่งส่วนใหญ่มีสารอินทรีย์ปะปนมากับน้ำทิ้งเหล่านั้นจนทำให้เกิด
มลพิษทางน้ำ 2) น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหากโรงงานมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำทำให้น้ำ
เน่าเสียได้ง่ายเพราะมีปริมาณมากและสารปนเปื้อนมีอัตราสูง 3) น้ำเสียที่เกิดจากธรรมชาติ อาจเกิดจากการเน่า
เสียเมื่อน้ำอยู่ในสภาพนิ่งไม่มีการไหลเวียนถ่ายเท 4) เกิดจากพื้นที่ทำการเกษตร เนื่องจากเกษตรกร ส่วนใหญ่
นิยมใช้น้ำยาปราบศัตรูพืชกันมากขึ้น จึงทำให้มีสารตกค้างอยู่ตามต้นพืชและพื้นผิวดิน เมื่อฝนตกและพัดพาเอา
สารพิษที่ตกค้างลงสู่แม่น้ำลำคลองก็ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำขึ้นได้ ปัญหาน้ำเน่าเสียหรือการเกิดมลพิษทางน้ำ
ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ [1] Lux Royal(Thailand)
จากปัญหาข้างต้นทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ ในการแก้ปัญหา
น้ำเสียได้ศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียเพื่อดูความเป็นไปได้ในการนำอุปกรณ์ประยุกต์ใช้สำหรับการแก้ไข
ปัญหานี้เพื่อที่จะสามารถทราบถึงปริมาณขยะภายในทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบั ดน้ำเสียมีวงจรการแจ้งเตือน
สถานะปริมาณขยะภายในทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสียของวงจรกลับมายังแอพพลิเคชั่นไลน์ บนสมาร์ท
โฟนง่ายในการเข้าไปกำจัดขยะภายในทุ่นอีกทั้งทำให้ช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบปริมาณขยะภายในทุ่น
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
2.2 เพื่อหาคุณภาพของ ทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพของ ทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจ เกี่ยวกับทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
3. สมมุติฐานของการวิจัย
3.1 ทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับมาก
3.2 ทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าระดับมาก
3.3 ทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย มีระดับความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าระดับมาก
4. วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม

รูปที่ 1 การพัฒนาทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
การพัฒนาทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับทุ่นเก็บขยะผิวน้ำ
และบำบัดน้ำเสีย แล้วจึงออกแบบและนำเสนอให้ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมที่จะจัดทำโครงการนี้ ถ้าไม่
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ผ่านก็ต้องนำกลับมาแก้ไข ถ้าผ่านแล้วก็สามารถพัฒนาทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย เมื่อพัฒนาสำเร็จก็
นำไปทำการประเมินหาคุณภาพประสิทธิภาพและความพึงพอใจพอใจของผู้รับบริ การถ้าผลออกมาไม่ถึงระดับที่
กำหนดก็นำกลับไปแก้ไขเมื่อผลออกมาเป็นที่ยอมรับ ก็จะได้ทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสียที่เป็นที่ยอมรับ
และผ่านการประเมิน

รูปที่ 2 วงจรระบบทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
การทำงานของระบบทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย โดยการทำงานของระบบโซล่าเซลล์ นั้นแผงโซ
ล่าเซลล์จะเป็นตัวที่รับพลังงานมา และตัวโซล่าชาร์จเจอร์ จะเป็นตัวควบคุมการชาร์จของแบตเตอรี่และการจ่าย
กระแสไฟ เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วตัวโซล่าชาร์จเจอร์จะเป็นตัวตัดการชาร์จ แบตเตอรี่จะเป็นเก็บพลังงานที่
ได้มาจากแผงโซล่าเซลล์ และเป็นตัวจ่ายพลังงานไปยังกลับไปที่ โซล่าชาร์จเจอร์ แล้วโซล่าชาร์จเจอร์จะจ่าย
พลังงานไปยังส่วนต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือตัวปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำจะเป็นตัวที่ใช้พลังงานมากที่สุด และตัวสั่งการทำงาน
ของปั๊มน้ำก็คือ ตัว Relay หลักการทำงานของ Relay ทุก ๆ 1 นาที ปั๊มน้ำจะหยุดทำงานไปชั่วขณะ เพื่อช่วยใน
การประหยัดพลังงานขึ้นและทำให้ตัวทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย ทำงานได้ยาวนานขึ้น
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ด้านคุณภาพ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญที ่ ม ี ค วามรู ้ ด ้ า นทุ ่ น เก็ บ ขยะผิ ว น้ ำ และบำบั ด น้ ำ เสี ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 3 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจำะจง
2) ด้านประสิทธิภาพ
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่ใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้านโพรงจระเข้ จำนวน 10 คน ได้มาโดย
วิธีสุ่มแบบเจำะจง
3) ด้านความพึงพอใจ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่ใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้านโพรงจระเข้ จำนวน 30 คน ได้มาโดย
วิธีสุ่มแบบเจำะจง
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ ทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
2) ตัวแปรตาม ได้แก่
1. แบบสอบถามคุณภาพของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
2. แบบสอบถามประสิทธิภาพของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
3. แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
4.4 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
แบบสอบถามมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
1) กำหนดจุดมุ่งหมายของแบบสอบถาม
2) กำหนดกรอบแนวคิดหรือโครงสร้างของแบบสอบถาม
3) กำหนดจำนวนข้อคำถาม โดยครอบคลุมประเด็นหลัก ประเด็นย่อย
4) สร้างข้อคำถาม ตามจุดมุ่งหมาย ชนิดหรือรูปแบบ จำนวนข้อในประเด็นต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
5) ตรวจทานเพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พิจารณาให้คำแนะนำและวิจารณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ
6) วิเคราะห์แบบสอบถาม โดยปรับปรุงแบบสอบถามในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่องต่าง ๆ
7) จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อเตรียมนำ ไปใช้จริงต่อไป
5. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้พัฒนาทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย โดยทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานหรือปริมาณ
ขยะแบบออนไลน์ ไ ด้ จ ากเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ส มาร์ ท โฟน ทำการติ ด ตั ้ ง จริ ง พร้ อ มทดสอบ
ประสิทธิภาพการใช้งาน รายละเอียดตามภาพที่ 3

698

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

รูปที่ 3 ผลการพัฒนาทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
รายการประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบ
1.1 การเลือกใช้อุป กรณ์ในการสร้างทุ่นเก็บ ขยะผิว น้ ำ และ
บำบัดน้ำเสีย
1.2 การออกแบบโครงสร้างของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำ
เสีย
1.3 การออกแบบแอพพลิเคชั่นในการแจ้งเตือนปริมาณขยะ
1.4 การออกแบบหลักการทำงานของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำ และ
บำบัดน้ำเสีย
1.5 ความสามารถในการเก็บ ขยะของทุ่นเก็บขยะผิว น้ำ และ
บำบัดน้ำเสีย
1.6 แอพพลิเคชั่นที่สร้างมีความครอบคลุมกับการใช้งาน
1.7 ความเร็วในการประมวลผลของแอพพลิเคชั่น
เฉลี่ย
ด้านที่ 2 ด้านการใช้งาน
2.1 การดักจับขยะของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย



S.D.

ระดับคุณภาพ

4.33 .577

มาก

4.33 .577
4.67 .577

มาก
มากที่สุด

5.00 .000

มากที่สุด

4.33
4.00
4.33
4.42

.577
.000
.577
.377

มาก
มาก
มาก
มาก

4.00 .000

มาก
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2.2 การบำบัดน้ำเสียของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
2.3 การแจ้งเตือนปริมาณขยะของแอพพลิเคชั่น
2.4 การติดตั้ง/เคลื่อนย้าย
2.5 การตรวจสอบปริมานขยะ
2.6 ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
เฉลี่ย
รวมเฉลี่ย

3.67
4.33
4.67
4.33
4.33
4.22
4.32

.577
.577
.577
.577
.577
.254
.148

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย มีคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่ 4.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์สมมุติฐาน
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
รายการประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบ
1.1 การเลือกใช้อุปกรณ์ในการสร้างทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัด
น้ำเสีย
1.2 การออกแบบโครงสร้างของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำ
เสีย
1.3 การออกแบบแอพพลิเคชั่นในการแจ้งเตือนปริมาณขยะ
1.4 การออกแบบหลักการทำงานของทุ่นเก็บ ขยะผิว น้ ำ และ
บำบัดน้ำเสีย
1.5 ความสามารถในการเก็บ ขยะของทุ่นเก็บขยะผิว น้ ำ และ
บำบัดน้ำเสีย
1.6 แอพพลิเคชั่นที่สร้างมีความครอบคลุมกับการใช้งาน
1.7 ความเร็วในการประมวลผลของแอพพลิเคชั่น
เฉลี่ย
ด้านที่ 2 ด้านการใช้งาน
2.1 การดักจับขยะของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
2.2 การบำบัดน้ำเสียของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย



S.D.

ระดับคุณภาพ

4.40 .516

มาก

3.40 .516

มาก

4.20 .422
3.90 .994

มาก
มาก

3.80 .422

มาก

4.10 .738
3.80 .422
3.94 .271

มาก
มาก
มาก

4.40 .516
3.70 .483

มาก
มาก
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2.3 การแจ้งเตือนปริมาณขยะของแอพพลิเคชั่น
2.4 การติดตั้ง/เคลื่อนย้าย
2.5 การตรวจสอบปริมานขยะ
2.6 ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
เฉลี่ย
รวมเฉลี่ย

4.00
3.40
4.20
4.40
4.01
3.97

.667
.516
.422
.516
.277
.240

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย มีคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่ 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์สมมุติฐาน
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ที่มีต่อทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
รายการประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบ
1.1 การเลือกใช้อุปกรณ์ในการสร้างทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัด
น้ำเสีย
1.2 การออกแบบโครงสร้างของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำ
เสีย
1.3 การออกแบบแอพพลิเคชั่นในการแจ้งเตือนปริมาณขยะ
1.4 การออกแบบหลักการทำงานของทุ่นเก็บขยะผิวน้ ำและบำบัด
น้ำเสีย
1.5 ความสามารถในการเก็บขยะของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัด
น้ำเสีย
1.6 แอพพลิเคชั่นที่สร้างมีความครอบคลุมกับการใช้งาน
1.7 ความเร็วในการประมวลผลของแอพพลิเคชั่น
เฉลี่ย
ด้านที่ 2 ด้านการใช้งาน
2.1 การดักจับขยะของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
2.2 การบำบัดน้ำเสียของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย



SD

ระดับคุณภาพ

4.30

.675

มาก

4.00

.471

มาก

4.40
4.30

.516
.675

มาก
มาก

3.80

.632

มาก

4.20
4.20
4.17

.789
.632
.250

มาก
มาก
มาก

4.30
4.10

.483
.738

มาก
มาก
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2.3 การแจ้งเตือนปริมาณขยะของแอพพลิเคชั่น
2.4 การติดตั้ง/เคลื่อนย้าย
2.5 การตรวจสอบปริมานขยะ
2.6 ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
เฉลี่ย
รวมเฉลี่ย

4.20
3.30
4.10
4.40
4.06
4.11

.632
.483
.568
.516
.296
.228

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย มีคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่
4.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์สมมุติฐาน
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย การพัฒนาทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย ได้รายละเอียดตามผลวิจัย ดังนี้
6.1 สรุปผลการวิจัย
1) พัฒนาทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย และนำไปทำการทดสอบ พร้อมทั้งให้ประชาชน
กลุ่มตัวอย่างทำการประเมิน ผลการวิจัยพบว่า สามารถเก็บขยะและบำบัดน้ำเสีย
2) ผลการหาคุณภาพของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.32) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.14 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการออกแบบ (𝑥̅ = 4.42) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านการใช้
งาน (𝑥̅ = 4.22)
3) ผลการหาประสิทธิภาพของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสียมี เพศชายเฉลี่ย 30% เพศ
หญิงเฉลี่ย 70% มีอายุ 20 – 25 ปี เฉลี่ย 40% อายุ 26-30 ปี 60% สรุปผลได้ว่าคุณภาพ ของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำ
และบำบัดน้ำเสีย ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.97) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ า กั บ 0.24 เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น ด้ า นที ่ ม ี ค ่ า เฉลี ่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้ า นการใช้ ง าน
(𝑥̅ = 4.01) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านการออกแบบ (𝑥̅ = 3.94)
4) ผลการหาความพึงพอใจของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย แล้ววิเคราะห์ผล พบว่า ทุ่น
เก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสียมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.11)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้า น การ
ออกแบบ (𝑥̅ = 4.17) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านประโยชน์และการใช้งาน (𝑥̅ = 4.06)
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6.2 อภิปรายผล
1) จากผลการวิจัยของการพัฒนาทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย แสดงให้เห็นว่าทุ่นเก็บ
ขยะผิ ว น้ ำ และบำบั ด น้ ำ เสี ย สามารถนำไปใช้ ง านเก็ บ ขยะและบำบั ด น้ ำ เสี ย ในแหล่ ง น้ ำ ได้ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กุศล ประกอบการ (2561) [2] ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาการเก็บขยะริมชายหาด สำหรับรักษาความสะอาด ริมชายหาด ผลการศึกษาจาก
แบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่รับรู้ถึงประโยชน์ของการรั กษาความสะอาดริมชายหาด ช่วยในการรักษาความ
สะอาดริมชายหาดได้ดี
2) ผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย แสดงให้เห็นว่า
ทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากทุ กด้าน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์สมมุติฐาน โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กุศล ประกอบการ
(2561) [2] ได้ศึกษาเกี่ยวกับรถพ่วงเก็บขยะชายหาด การเก็บขยะใช้เวลาในการเก็บเฉลี่ย 114 วินาที ลักษณะ
ในการเก็บขยะ มีเศษขยะเหลืออยู่เล็กน้อย การเก็บขยะโดยใช้รถพ่วงเก็บขยะชายหาดใช้เวลาในการเก็บเฉลี่ย
43 วินาที ลักษณะในการเก็บมีเศษขยะเหลืออยู่ปานกลาง
3) ผลการทำสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย แสดงให้เห็น
ว่าทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์สมมุติฐาน โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุษบา หินเธาว์
(2562) [3] ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการขยะมูล
ฝอยที่เหมาะสม หากพิจารณาเปนรายดาน จะเห็นไดวา ประสิทธิภาพการจัดการขยะตามหลักการ 3 Rsพบวา
การลดปริมาณขยะ (Reduce) มีป ระสิทธิภ าพในการจัดการไดเปนอันดับแรก รองลงมา คือการนําวัส ดุ
หมุ น เวี ย นกลั บ มาใช ใหม (Recycle) และอั น ดั บ สุ ด ท ายคื อ การนํ า วั ส ดุ ก ลั บ มาใช ซ้ ำ (Reuse) ขณะที่
ประสิทธิภาพดานการใหบริการจัดเก็บขยะ พบวา การบริการพนักงาน/เจาหนาที่เปนอันดับแรก รองลงมาคือ
ยานพาหนะ/อุปกรณ สวนการกักเก็บและเก็บขนและการกําจัดขยะเปนอันดับสุดทาย
4) ผลการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย แสดงให้
เห็น ว่าทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ค่ าเฉลี่ย 4.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์สมมุติฐานโดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของวีระยุทธ ศรีธุระวา
นิช (2560) [4] ได้ศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการตรวจจับวัตถุ พบว่าระดับความพึงพอใจของ การตรวจจับ
วัตถุ อยู่ในระดับมาก
6.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้
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1) สามารถนำวิธีการออกแบบหลักการทำงานของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสียไปใช้ได้
2) การดักจับขยะของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
3) การเลือกใช้อุปกรณ์ในการสร้างทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสียมีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) แอพพลิเคชั่นที่สร้างควรมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมกับการใช้งาน
2) ควรเพิ่มเติมการบำบัดน้ำเสียให้กับทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
3) เพิ่มความจุในการเก็บขยะของทุ่นเก็บขยะผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย
เอกสารอ้างอิง
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D003
แบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT

Control system model of home on the Internet of things concept.
ญาณิศา โทธรรม1 มาริสา เหล็มปาน2 ปาริษา ชายกุล3 สรายุทธ มาลา4
Yanisa Thotam1 Marisa Lempan2 Parisa Chaikul3 Sarayuth Mala4
1-3 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การจัดทำวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้
แนวความคิด IoT เพื่อหาคุณภาพของแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT
เพื่อหาคุณภาพของแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ด้านคุณภาพ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบ จำนวน 3 คน ด้านความพึงพอใจ ประชากร ได้แก่ กลุ่มของประชาชน
ทั่วไปที่รู้จักสมาร์ทโฮม ทั้งกลุ่มที่บ้านเป็นสมาร์ทโฮมแล้วและกลุ่มที่ไม่เคยทำบ้านเป็นสมาร์ทโฮมจำนวน 50 คน
โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย สามารถพัฒนาแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT
พบว่าคุณภาพของระบบอยู่ในระดับมาก ( X =3.53, S.D.=0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ( X =3.56) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ดานการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ ( X =3.50) ประสิทธิภาพของแบบจำลองระบบควบคุ มการทำงาน
ภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT มีค่าเฉลี่ย 100 % และจากการศึกษา ในส่วนความพึงพอใจพบว่าผู้
ประเมินมีความพึงพอใจต่อแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้านภายใต้แนวความคิดแบบจำลอง
ระบบควบคุ ม การทำงานภายในบ้ าน ภายใต้ แ นวความคิ ด IoT อยู ่ ใ นระดั บ มาก ( X =4.12, S.D.=0.73)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้งาน ( X =4.29) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ
ด้านออกแบบระบบ ( X =3.88)
คำสำคัญ : อินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง, ประสิทธิภาพ, คุณภาพ, ความพึงพอใจ
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(เว้น 1 บรรทัด ขนาด 16 pt.)
Abstract
In the preparation of this project, the objective is to develop a control system model of a
home on the Internet of things concept, to find the quality of a control system model of a home on
the Internet of things concept, to find the efficiency of a control system model of a home on the
Internet of things concept and to study the satisfaction of a control system model of a home on the
Internet of things concept, The population used for quality research included programming
professionals. Networking Specialist and 3system design experts In terms of satisfaction, the population
is a group of general people who know smart homes. Both the group whose homes were already smart
homes and the 50-person group who had never used their homes were smart homes, using a specific
random sampling. The statistics used to analyze the data were mean and standard deviation.
The results showed that the quality of the system was at a high level ( X =3.53, S.D.=0.35) The
efficiency of the system is on average 100%. and from the satisfaction study, it was found that the
assessors were satisfied with the home control system model. The concept of the Internet of Things is
at a high level ( X =4.12, S.D.=0.73).
Keywords: Internet of Things, Quality, efficiency, Satisfaction
1. บทนำ
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมืออำนวยความสะดวก
ที่ทำให้ช ีว ิตมนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้นมากมาย โดยเฉพาะในยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามี บ ทบาท
ในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างกว้างขวางและได้มีอุ ปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน
ตลอดเวลา ทำให้การทำงานของมนุษย์มีการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มากขึ้น ดังนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ.2554-2564 ของประเทศไทย (National ICT Policy Framework 20112020) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ ว่า “ICT เป็นพลัง ขับเคลื่อนสำคัญในการนำพาคนไทยสู่ความรู้ และปัญญา
เศรษฐกิจไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สังคมไทย สู่ความ เสมอภาค” กล่าวคือ “ประเทศไทย ในปี พ.ศ.2563
จะมีการพัฒนาอย่างฉลาด การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมจะอยู่บนพื้นฐาน ของความรู้และปัญญา
โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาคนำไปสู่การเติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน (Smart Thailand 2020)” [5]
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มนุษยเรามีความตองการความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อยางไมสิ้นสุด ทําใหตองมีการศึกษา
ค้นคว้าพัฒนาอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆอยูเสมอ และบ้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบันยังคงไม่ตอบสนองความ
ต้องการต่อการเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบัน และยังไม่มีความสอดคล้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีอยู่ต่อเนื่อง
ไปในอนาคตข้างหน้า และเนื่องจากในปัจจุบันระบบความปลอดภัยของบ้านที่อยู่อาศัยยังคงไม่ม ากพอ
ซึ่งบางส่วนยังไม่ได้มีระบบการควบคุมหรือการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังคงเข้ามามีบทบาท
เพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตของมนุษย์ไม่สอดคล้องพอ
จากปัญหาข้างต้นทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานการ
ควบคุมหรือการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อควบคุมการทำงานภายในบ้าน จึงได้ศึกษา
เกี่ยวกับแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT การทำงานของระบบความ
ปลอดภัยนำมาใช้งาน ทั้งการอุปกรณ์วงจรเซนเซอร์ต่างๆที่นำมาใช้ให้เกิดความสะดวกสบายในบ้านที่อยู่อาศัย
อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT
2.2 เพื่อหาคุณภาพของแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT
2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 แบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT มีระดับคุณภาพไม่ต่ำกว่า
ระดับมาก
3.2 แบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT มีระดับประสิทธิภาพใน
ระดับสูงกว่า 80%
3.3 แบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoTมีระดับความพึงพอใจไม่ต่ำ
กว่ากว่าระดับมาก
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
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ภาพที่ 1 การพัฒนาแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT
4.2 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ด้านคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ระบบเครือข่าย และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบ จำนวน 3 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
4.2.2 ด้านประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบเครือข่าย และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบ จำนวน 3 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
4.2.3 ด้านความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มของประชาชนทั่วไปที่รู้จักสมาร์ทโฮม ทั้ง
กลุ่มที่บ้านเป็นสมาร์ทโฮม แล้วและกลุ่มที่ไม่เคยทำบ้านเป็นสามาร์ทโฮม จำนวน 50 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
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4.3.1 แบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้า นภายใต้แนวความคิดแบบจำลองระบบ
ควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT
4.3.2 แบบประเมิ น คุ ณ ภาพแบบจำลองระบบควบคุ ม การทำงานภายในบ้ า นภายใต้
แนวความคิดแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT
4.3.3 แบบทดสอบประสิทธิภ าพแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้านภายใต้
แนวความคิดแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT
4.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้านภายใต้
แนวความคิดแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT
4.4 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
4.4.1 แบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้านภายใต้แนวความคิดอินเตอร์เน็ตสำหรับ
ทุกสรรพสิ่ง คือ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานการควบคุมหรือการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อควบคุมการทำงานภายในบ้าน ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญทดสอบจำนวน 3 คน พร้อม
ประเมินคุณภาพการใช้งาน เพื่อพิจารณาผลการใช้งานก่อนที่จะนำไปใช้งานในงานวิจัยร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง โดย
มีขั้นตอนในการดำเนินการสร้างต่างๆ ดังนี้
1) ศึกษารวบรวมข้อมูล
2) ออกแบบแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้านภายใต้แนวความคิดแบบจำลอง
ระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT
3) ติดตั้งวงจรเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ เซ็นเซอร์
ตรวจจับการสั่น และมอเตอร์ควบคุมผ้าม่าน
4) ทดสอบระบบ และแก้ไขปรับปรุงระบบ
4.4.2 การสร้างแบบทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน
ภายใต้แนวความคิดแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT

709

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ 1 แบบทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน
ภายใต้แนวความคิดแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT
4.4.3 การสร้างแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ โดยแบบประเมินที่จัดทำขึ้นมี
ขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
1) กำหนดจุดมุ่งหมายของแบบประเมิน
2) กำหนดประเด็นหลักที่จะวัดให้ครบถ้วนหรือกำหนดโครงสร้างของแบบประเมิน
3) กำหนดจำนวนข้อคำถาม โดยกำหนดให้ครอบคลุมประเด็นหลักและประเด็นย่อย
4) สร้างข้อคำถามตามจุดมุ่งหมาย ชนิดหรือรูปแบบ จำนวนข้อในประเด็นต่างๆ ที่กำหนดไว้
ตามโครงสร้างของแบบประเมิน
5) วิเคราะห์แบบประเมิน โดยการปรับปรุงแบบประเมินในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่องต่างๆ
6) จัดพิมพ์แบบประเมินและนำไปใช้จริงต่อไป
5. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิดอินเตอร์เน็ตสำหรับ
ทุกสรรพสิ่ง ที่นำการทำงานของระบบความปลอดภัยมาใช้งาน ทั้งการอุปกรณ์วงจรเซนเซอร์ต่างๆ ที่นำมาใช้ให้เกิด
ความสะดวกสบายในบ้าน ทำการติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆ และการแจ้งเตือนสถานะการทำงานของวงจรกลับมายังแอป
พลิเคชันไลน์บนสมาร์ทโฟนเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบ้าน พร้อมทดสอบประสิทธิภาพของการใช้
งาน รายอะเอียดตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3
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ภาพที่ 2 การติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆ ในแบบจำลอง

ภาพที่ 3 การรายงานผลประสิทธิภาพการใช้งาน

จากการทดสอบนั้น เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุสามารถตรวจจับวัตถุและแจ้งเตือนเข้าในแอปพลิเคชั่นไลน์
ได้ เซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนและแจ้งเตือนเข้าในแอปพลิเคชั่นไลน์ได้ เซ็นเซอร์
ตรวจจับแก๊สหรือควันสามารถตรวจจับควันและแจ้งเตือนเข้าในแอปพลิเคชั่นไลน์ได้ เซ็นเซอร์ ตรวจจับเปลวไฟ
สามารถตรวจจับเปลวไฟและแจ้งเตือนเข้าในแอปพลิเคชั่นไลน์ได้ และเซ็นเซอร์ทุกชนิดสามารถบันทึกข้อมูล ลง
ในฐานข้อมูลเพื่อนำมาแสดงผลได้ สามารถนำเสนอผลการวิจัยได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่1 ผลการหาคุณภาพของแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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รายการประเมิน
x̅
1. ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (Function Requirement Test)
1.1 ความสามารถของระบบในส่วนการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับ 3.67
ความสั่น
3.33
1.2 ความสามารถของระบบในส่วนการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับ 3.33
เปลวไฟ
4.33
1.3 ความสามารถของระบบในส่วนการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับควัน 3.00
หรือแก๊ส
3.67
1.4 ความสามารถของระบบในส่วนการทำงานของเซนเซอร์ การ
ตรวจจับวัตถุ
1.5 ความสามารถของระบบในส่วนการทำงานของโมดูลควบคุ ม
มอเตอร์
1.6 ความง่ายต่อการใช้งานแบบจําลองระบบ
ค่าเฉลี่ย
3.56
2. ด้านการทํางานของระบบ (Software Test)
2.1 ความถูกต้องของระบบในส่วนการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับ 3.33
ความสั่น
3.33
2.2 ความถูกต้องของระบบในส่วนการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับ 3.33
เปลวไฟ
2.3 ความถูกต้องของระบบในส่วนการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับ
ควันหรือแก๊ส

S.D. ระดับคุณภาพ
3.67
3.33
3.33
4.33
3.00
3.67

3.67
3.33
3.33
4.33
3.00
3.67

0.48 มาก
0.00 ปานกลาง
0.58 ปานกลาง
0.58 ปานกลาง
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รายการประเมิน
2.4 ความถูกต้องของระบบในส่วนการทำงานของเซนเซอร์ การ
ตรวจจับวัตถุ
2.5 ความถูกต้องของระบบในส่วนการทำงานของโมดูลควบคุ ม
มอเตอร์
2.6 ความน่าเชื่อถือของการทำงานแบบจําลอง
2.7 ความรวดเร็วในการประมวลผลของการทำงานของแบบจําลอง
2.8 ความแม่นยำในการสั่งงานแบบจําลองระบบ
2.9 ความสะดวกในการใช้งานแบบจําลองระบบ
2.10 ความมีเสถียรภาพการทำงานของแบบจําลองระบบ
2.11 ความสามารถการทำงานของแบบจําลองระบบ
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Test)
3.1 ความปลอดภัยของการติดตั้งระบบและแอปพลิเคชัน
3.2 การกำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

x̅
4.67
3.00
3.33
3.67
3.33
4.00
3.33
3.67

S.D.
0.58
0.00
0.58
0.58
0.58
1.00
0.58
0.58

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

3.55

0.56 มาก

3.00
4.00
3.50
3.53

0.00
0.00
0.00
0.35

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการหาคุณภาพของแบบจําลองระบบควบคุมการทํางานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด
อินเตอร์เน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง แสดงค่าเฉลี่ยและส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
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ตารางที ่ 2 ผลการทดสอบประสิ ทธิภ าพของแบบจำลองระบบควบคุ มการทำงานภายในบ้า น ภายใต้
แนวความคิด IoT

จากการนำแบบจำลองระบบควบคุ ม การทำงานภายในบ้ า น ภายใต้ แ นวความคิ ด IoT ไปทดสอบหา
ประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ย ชาญจำนวน 10 ครั้ง ระยะเวลารวม 5 ชั่วโมง ผลการหาประสิทธิภาพแสดงให้เห็นว่า
แบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoTมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 100% ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัย คือต้องมีประสิทธิภาพ ในระดับสูงกว่า 80%
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด
IoT แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รายการประเมิน
1. ด้านออกแบบระบบ
1.1 แอปพลิเคชันมีความสวยงาม เหมาะสม และนาสนใจ
1.2 ความเหมาะสมของการจัดวางรูปแบบของชิ้นงาน
1.3 วัสดุอุปกรณ์มีความแข็งแรงและคงทน
1.4 น้ำหนักของชิ้นงานมีความเหมาะสม
1.5 การแสดงผลของแอปพลิเคชันที่รองรับทุกระบบปฏิบัติการ
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านข้อมูล

x̅
3.86
3.78
4.14
3.86
3.76
3.88

S.D. ระดับความพึงพอใจ
1.09
0.95
0.83
0.78
0.85
0.90

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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รายการประเมิน
2.1 ความเหมาะสมของการจัดวางเซนเซอร์ของแบบจำลอง
2.2 ความเหมาะสมของการจัดวางข้อมูลแสดงผลของแอปพลิเคชัน
2.3 เมนูการใช้งานสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย
2.4 ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
2.5 ชิ้นงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านการใช้งาน
3.1 การแสดงผลข้อมูลที่มีความถูกต้อง
3.2 ความสเถียรภาพของชิ้นงาน
3.3 ความปลอดภัยในการใช้งาน
3.4 ความสะดวกในการใช้งานระบบ
3.5 ความเร็วในการตอบสนองในการสั่งงาน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

x̅
4.34
4.28
4.22
4.08
4.02
4.19

S.D.
0.75
0.54
0.79
0.67
0.62
0.67

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.38
4.26
4.36
4.30
4.14
4.29
4.12

0.70
0.56
0.72
0.58
0.61
0.63
0.73

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีของแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน
ภายใต้แนวความคิดแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT แสดงค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย แบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิดอินเตอร์เน็ตสำหรับ ทุก
สรรพสิ่ง
6.1 สรุปผลการวิจัย
1) สามารถพัฒนาแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ โดยแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT สามารถทำงานได้ครบ
ทุกวงจรเซ็นเซอร์พร้อมทั้งแจ้งเตือนเข้าสู่งแอปพลิเคชันไลน์ ควบคุม และดูรายงานผลผ่านแอปพลิเคชันได้
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ภาพที่ 3 แบบจำลองระบบ ควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิดแบบจำลองระบบควบคุมการทำงาน
ภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT และแอปพลิเคชันควบคุมระบบและแสดงผลข้อมูล
2) ผลการหาคุณภาพแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT
โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =3.53) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ระบบ ( X =3.56) รองลงมา คือ ด้านการทํางานของระบบ ( X =3.55) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ ( X =3.50)
3) ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภ าพแบบจำลองระบบควบคุ มการทำงานภายในบ้ าน ภายใต้
แนวความคิด IoT จากการนำแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoTไปทดลอง
หาประสิทธิภาพจำนวน 10 ครั้ง ระยะเวลารวม 5 ชั่วโมง ผลการหาประสิทธิภาพแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองระบบ
ควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoTมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 100% ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัย คือ ต้องมีประสิทธิภาพในระดับสูงกว่า 100%
4) ผลประเมินความพึงพอใจของแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoTมีค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.12) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้งาน ( X =4.29) รองลงมา คือ ด้านข้อมูล ( X =4.19)
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านออกแบบระบบ ( X =3.88)
6.2 อภิปรายผล
1) พัฒนาแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิดอินเตอร์เน็ต
สำหรับทุกสรรพสิ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของชนาธิป อาจ
สันเที๊ยะ .(2560). [1] ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยใช้แนวคิดอินเทอร์เน็ต
ออฟติงธ์ ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า สามารถลดการใช้พลังงานของอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
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คณะอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำงานวิจัยนี้ไปเป็น
ต้นแบบของระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานของอาคารในอนาคตที่มีข้อดีในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ดีขึ้นและเรื่องการประหยัดพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
2) ผลการประเมิ น คุ ณภาพของแบบจำลองระบบควบคุ มการทำงานภายในบ้ าน ภายใต้
แนวความคิด IoT เมื่อพิจารณาภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
สอดคล้องผลการวิจัยของมุหัมมัด มั่นศรัทธา มูฆอฟฟัล มูดอ อับดุลเลาะ สะนอยานยา และซุลกีฟลี กะเด็ง.
(2017). [2] ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติภายในห้องน้ำโดยใช้โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ESP8266/Node MCU ผล
การศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า การทดสอบระบบและเปรียบเทียบการใช้พลังงานภายในห้องน้ำก่อนและหลัง
ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานภายในอาคาร 6 ชั้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้
3) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้
แนวความคิด IoT มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 100% ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย สอดคล้องผลการวิจัยของนัฐ
พงษ์ ว่องไว.(2560). [3] การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อควบคุมการทำงานของระบบบ้านอัจฉริยะ ผลการศึกษาจาก
แบบสอบถามพบว่า การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันเพื่อควบคุมการทำงานของระบบบ้าน
อัจฉริยะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับดี โดยวิธีการทดสอบการทำงานถึง 10 ครั้ง ผลการทดสอบสรรถนะ
การทำงานของระบบต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีสมรรถนะสูงมาก
4) ผลการประเมินความพึงพอใจของมื่อพิจารณาภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องผลการวิจัยชินวัจน์ งามวรรณากร สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ และอมรเทพ
มณีเนียม .(2561). [4] การพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ภายในโรงงานขนาดย่อมด้วยเทคโนโลยีไร้สายผ่านแอปพลิเค
ชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า ทำให้
ผู้ประกอบการสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟส่องสว่างในโรงงานและระบบความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิดได้
6.3 ข้อเสนอแนะ
1) จากแบบแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT ควรพัฒนา
ในส่วนของการแสดงผลข้อมูล จากเดิมที่เป็นการแสดงผลข้อมูลเฉพาะในรูปแบบกราฟ ควรมีการเลือกช่ วง
ระยะเวลาที่ต้องการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมได้ เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน และรวดเร็วยิ่งขึ้น
2) จากแบบแบบจำลองระบบควบคุมการทำงานภายในบ้าน ภายใต้แนวความคิด IoT ควรพัฒนา
ในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ใช้งาน ให้สามารถรองรับได้ทุกระบบปฏิบัติการ และเป็นไฟล์ติดตั้งที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งาน
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D004
ระบบจัดการเอกสารออนไลน์

Online Document Management System
ศศิกาญจน์ เอ่งฉ้วน1 วุฒิชัย ปิติ2 สรายุทธ มาลา3 ฐเดช บุญศิริโยธิน4 รัชนาท หวนสิน5
Sasikan Aengchuan1 Wuttichai Piti2 Sarayuth Mala3 Tadej Boonsiriyotin4 Ratchanat Huansin5
1-2
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวะศึกษาภาคใต้ 2
3-5
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวะศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจัดการเอกสารออนไลน์ หาคุณภาพระบบจัดการเอกสาร
ออนไลน์ และศึกษาความพึงพอใจระบบจัดการเอกสารออนไลน์ ผู้ใช้งานระบบจัดการเอกสารออนไลน์ ภายใน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพ และแบบป ระเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจัดการเอกสารออนไลน์ จำนวน 30 คน โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง สำหรับสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมิณคุณภาพระบบจัดการเอกสารออนไลน์ พบว่าคุณภาพระบบจัดการ
เอกสารออนไลน์ในภาพรวมของแต่ละด้านมีคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด และผลการศึกษาความพึง
พอใจระบบจัดการเอกสารออนไลน์ พบว่าภาพรวมระดับความพึงพอใจแต่ละด้านของระบบจัดการเอกสาร
ออนไลน์ ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด
คำสำคัญ : ระบบจัดการเอกสารออนไลน์
Abstract
The objectives of this research were: to establish an online document management
system; to find the quality of an online document management system; to study the
satisfaction of an online document management system; Online document management
system users in Trang Technical College Research Tools Quality Assessment Form and The
satisfaction assessment form of 3 0 users with an online document management system by a
specific randomized method. The statistics used in the analysis were percentage, mean score,
and standard deviation.
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The results showed that the quality assessment of online document management
systems It was found that the overall quality of online document management system in each
aspect was at the highest average quality. It was found that the overall satisfaction level of
each aspect of the online document management system The overall satisfaction level was at
the highest level.
Keywords: online document management system
1.บทนำ
การบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยการนำเอาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเอกสาร ได้แก่ การจัดทำ การเก็บรักษา การส่งข้อมูล การติดต่อสื่อสารภายใน
องค์กร ทั้งนี้ ยังเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรการะดาษ ลดพื้นที่และสถานที่ในการจัดเก็บ ผู้ใช้งาน
สามารถสื่อสารผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อความต้องการ ข้อมูลมีความถูกต้องมาก
ขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรในระยะยาว ลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิ บัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการเอกสารเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจาก
ปัจจุบันการรับส่งข้อมูลข่าวสารส่วนมากอยู่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการ
งานด้านเอกสารที่ดีพอเป็นไปตามระบบและมาตราฐานในการจัดการเอกสาร ทั้งนี้ ระบบจะต้องอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้งานให้สามารถสืบค้นได้รวดเร็ว ใช้ง่านง่ายไม่ซับซ้อน โดยการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในองค์กรเพื่อบริหารจัดการข้อมูลเอกสาร
จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบจัดการเอกสาร เพื่อ ดูความเป็นไปได้ในการนำระบบจัดการเอกสารออนไลน์
มาประยุกต์ใช้กับเอกสารมีรูปแบบที่แน่นอน เป็นแบบฟอร์ม เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรการะดาษ ซึ่ง
ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ มีแบบฟอร์มเอกสาร ให้ผู้ใช้เลือกใช้งาน ผู้ใช้สามารถเลือกแบบฟอร์มเอกสาร
กรอกข้อมูลตามรูปแบบของเอกสาร และส่งออกแบบฟอร์มเอกสารที่ได้กรอกไว้ในรูปแบบของไฟล์ PDF
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1. เพื่อสร้างระบบจัดการเอกสารออนไลน์
2.2. เพื่อหาคุณภาพระบบจัดการเอกสารออนไลน์
2.3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจระบบจัดการเอกสารออนไลน์
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3. สมมุติฐานการวิจัย
3.1 คุณภาพระบบจัดการเอกสารออนไลน์ไม่ต่ำกว่าระดับมาก
3.2 ความพึงพอใจระบบจัดการเอกสารออนไลน์ไม่ต่ำกว่าระดับมาก
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างระบบจัดการเอกสารออนไลน์

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับระบบ

ออกแบบระบบ
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ดาเนินการสร้างระบบที่ได้ออกแบบไว้
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ได้ระบบและการออกแบบ

ภาพที่ 1 การสร้างระบบจัดการเอกสารออนไลน์
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4.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ด้านคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
2. ด้านความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร และนักเรียน/นักศึกวิทยาลัยเทคนิคตรัง
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ระบบจัดการเอกสารออนไลน์
2. แบบประเมินคุณภาพระบบจัดการเอกสารออนไลน์
3. แบบประเมินความพึงพอใจระบบจัดการเอกสารออนไลน์
4.4 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
4.4.1 การสร้างระบบจัดการเอกสารออนไลน์ มีขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษารวบรวมข้อมูล
2) ออกแบบระบบจัดการเอกสารออนไลน์
3) ทดสอบระบบ และแก้ไขปรับปรุงระบบ
4.4.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ โดยแบบประเมินที่จัดทำขึ้น
มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
1) กำหนดจุดมุ่งหมายของแบบประเมิน
2) กำหนดประเด็นหลักที่จะวัดให้ครบถ้วนหรือกำหนดโครงสร้างของแบบประเมิน
3) กำหนดจำนวนข้อคำถาม โดยกำหนดให้ครอบคลุมประเด็นหลักและประเด็นย่อย
4) สร้างข้อคำถามตามจุดมุ่งหมาย ชนิด หรือรูปแบบ จำนวนข้อในประเด็นต่างๆ ที่กำหนด
ไว้ตามโครงสร้างของแบบประเมิน
5) วิเคราะห์แบบประเมิน โดยการปรับปรุงแบบประเมินในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่องต่างๆ
6) จัดพิมพ์แบบประเมินและนำไปใช้จริงต่อไป
4.5 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ และแบบสอบถาม
2) นัดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้คัดเลือกไว้ เพื่อหาความพึงพอใจของระบบจัดการเอกสารออนไลน์ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและให้
ข้อมูลต่อกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างคลายความสงสัยแล้ว จึงให้ตอบแบบสอบถาม
3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลจากแบบสอบถาม แล้วนำไปประเมินผลและ
แปลผล เทียบกับเกณฑ์ชี้วัดที่ได้ตั้งไว้
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5. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างระบบจัดการเอกสารออนไลน์ การหาคุณภาพระบบจัดการเอกสารออนไลน์
และศึกษาความพึงพอใจระบบจัดการเอกสารออนไลน์ โดยมีขั้นตอนการประเมิณผลดังนี้
5.1 ผลการสร้างระบบจัดการเอกสารออนไลน์
ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ประกอบด้วย 5 เมนูประกอบด้วย เมนูหน้าหลักของระบบแสดงข้อมูล
แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้งานมากที่สุด เมนูค้นหาแบบฟอร์มสามารถค้นหาแบบฟอร์มที่มีในระบบตามสถานะของ
ผู้ใช้งาน เมนูแบบฟอร์มของฉันแสดงแบบฟอร์มที่ผู้ใช้เคยกรอกข้อมูล เมนูอัปโหลดแบบฟอร์มเป็นเมนูสำหรับ
ผู้ดูแลระบบเพิ่มแบบฟอร์มตามรูปแบบที่กำหนด และเมนูแก้ไขแบบฟอร์มสำหรับผู้ดูแลระบบแก้ไขข้อมูล
แบบฟอร์ม

ภาพที่ 5.1 ภาพแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 5.2 ภาพแสดงเมนูหน้าหลักของระบบ

ภาพที่ 5.3 ภาพแสดงเมนูค้นหาแบบฟอร์ม

ภาพที่ 5.4 ภาพแสดงเมนูแบบฟอร์มของฉัน
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ภาพที่ 5.5 ภาพแสดงเมนูอัปโหลดแบบฟอร์ม

ภาพที่ 5.6 ภาพแสดงเมนูแก้ไขแบบฟอร์ม

5.2 ผลการหาคุณภาพของระบบจัดการเอกสารออนไลน์ จากการทดสอบระบบจัดการเอกสาร
ออนไลน์ เพื่อหาคุณภาพของระบบได้ผลดังนี้
รายการประเมิน
1.ด้านการออกแบบหน้าเว็บ
2.ด้านการทำงานของระบบ
3.ด้านความปลอดภัย
รวม

S.D.
0.39
0.40
0.77
0.52

ความหมาย
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5. 3ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของระบบจัดการเอกสารออนไลน์
รายการประเมิน
S.D.
̅
𝒙̅
1.ด้านการออกแบบ
4.55 0.53
2.ด้านการทำงานของระบบ
4.55 0.51
3.ด้านความปลอดภัย
4.52 0.59
รวม
4.54 0.54

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

̅
𝒙̅
4.33
4.60
4.56
4.50

6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1สรุปผลการวิจัย
1) ผลการสร้างระบบจัดการเอกสารออนไลน์ พบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2) ผลการประเมิณคุณภาพระบบจัดการเอกสารออนไลน์ พบว่าคุณภาพระบบจัดการเอกสาร
ออนไลน์ ในภาพรวมของแต่ละด้านมีคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ 𝑥̅ = 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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(S.D) เท่ากับ 0.52 โดยพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการทำงานของระบบจัดการ
เอกสารออนไลน์มีคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ที่ 𝑥̅ = 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.40
ด้านการความปลอดภัยของระบบจัดการเอกสารออนไลน์มีคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ที่ 𝑥̅ = 4.56
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.77 และ ด้านการออกแบบของระบบจัดการเอกสารออนไลน์มีคุณภาพ
เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ที่ 𝑥̅ = 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.39
3) ผลการศึกษาความพึงพอใจระบบจัดการเอกสารออนไลน์ พบว่าภาพรวมระดับความพึงพอใจ
แต่ละด้านของระบบจัดการเอกสารออนไลน์ ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ที่ 𝑥̅ =
4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.54 โดยพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านการออกแบบของระบบจัดการเอกสารออนไลน์มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ที่ 𝑥̅ =
4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.53 ด้านการทำงานของระบบจัดการเอกสารออนไลน์มีระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ที่ 𝑥̅ = 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.51 และด้านการ
ความปลอดภัยของระบบจัดการเอกสารออนไลน์มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ที่ 𝑥̅ = 4.52
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.59
6.2 อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างระบบจัดการเอกสารออนไลน์ การหาคุณภาพระบบจัดการเอกสารออนไลน์
และศึกษาความพึงพอใจระบบจัดการเอกสารออนไลน์ โดยมีการอภิปรายดังนี้
1) การสร้างระบบจัดการเอกสารออนไลน์ พบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิรุตติ เลิศสมบุญ [1] ได้ศึกษาเรื่องเครื่องมือสร้างโปรแกรมเว็บสำหรับติดต่อกับฐานข้อมูลแบบ
ออนไลน์ ได้ศึกษา การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่มีลักษณะเป็นโปรแกรมเว็บซึ่งมี
ความสามารถในการเพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูลและเรียกค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ อีกทั้งยังสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบออนไลน์ และผลการทดสอบยืนยันว่าสามารถสร้างโปรแกรมเว็บที่มีการ
ดำเนินการกับฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และโปรแกรมเว็บดังกล่าวมีการตรวจสอบความถูกของข้อมูลตามกฎ
ข้อบังคับของฐานข้อมูล การทำงานแบบเชิงโต้ตอบกับผู้ใช้งานตรงตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงการทำงานของ
หน้าต่างให้เลือกและทริกเกอร์ในโปรแกรมเว็บทำงานได้อย่างถูกต้อง
2) ผลการประเมิณคุณภาพระบบจัดการเอกสารออนไลน์ พบว่าคุณภาพระบบจัดการเอกสาร
ออนไลน์ในภาพรวมของแต่ละด้านมีคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร [2] ได้ศึกษาเรื่องระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบบจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการรับ - ส่ง การจัดเก็บ การสืบค้นข้อมูล
725

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

เอกสารภายในองค์กร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการงานด้านเอกสารให้มีความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดปัญหาด้านการสื่อสาร การจัดเก็บ การสูญหายของเอกสาร การสืบค้นข้อมูล
เอกสาร และลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ
3) ผลการศึกษาความพึงพอใจระบบจัดการเอกสารออนไลน์ผลการศึกษาความพึงพอใจระบบ
จัดการเอกสารออนไลน์ พบว่าภาพรวมระดับความพึงพอใจแต่ละด้านของระบบจัดการเอกสารออนไลน์
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ ในระดับ มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร[2]ได้ศึกษาเรื่องระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบโปรแกรมประยุกต์ทำงานบนวินโดวส์ ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองค์กรพัฒนาขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสืบค้นข้อมูลในรูปเอกสารภายในองค์กรรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการงานด้านเอกสารให้มีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดปัญหาด้านการจัดเก็บการสูญ
หายของเอกสารการสืบค้นข้อมูลเอกสารลดปริมาณการใช้กระดาษและแฟ้มจัดเก็บเอกสาร
6.3 ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างระบบจัดการเอกสารออนไลน์ การหาคุณภาพระบบจัดการเอกสารออนไลน์ และ
ศึกษาความพึงพอใจระบบจัดการเอกสารออนไลน์ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
3.1 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ปรับให้มีการเพิ่มส่วนของประชาสัมพันธ์
2. ปรับให้มีการแจ้งเตือนการกรอกข้อมูล
3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ปรับให้ทำระบบสมัครสมาชิก
2. ปรับให้เพิ่มฐานผู้ใช้งานวิทยาลัยอื่น ๆ
เอกสารอ้างอิง
[1] นิรุตติ เลิศสมบุญ. ( 2545). เครื่องมือสร้างโปรแกรมเว็บสำหรับติดต่อกับฐานข้อมูลแบบออนไลน์ . บัณฑิต
วิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[2] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. (2551). ได้ศึกษาเรื่องระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
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D005
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร

Web Application Development Restaurant Table Reservation System
เมธิน เปรมสมิทธ์1 เศรษฐาพันธ์ สุกใส2 และ สาวิตรี ยอดราช3
1
นักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและการพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร เพื่อหาคุณภาพของการใช้เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะ
ร้านอาหาร เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร โดยการวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้แบบทดสอบคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3 คน
โดยใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง และเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินจากผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 30 โดยใช้การสุ่มแบบอย่างง่าย ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ถึง 16 มกราคม 2565 ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
สรุป ผลที่ได้จ ากการวิจ ัย พบว่า การหาคุณภาพการพัฒ นาเว็ บ แอปพลิ เ คชั น ระบบการจองโต๊ ะ
ร้านอาหาร ด้านคุณภาพเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝝁 = 4.58, 𝜎 = 0.17)
คำสำคัญ : เว็บแอปพลิเคชัน ระบบการจองโต๊ะ ร้านอาหาร
Abstract
Restaurant table reservation system web application development It is intended to
design and develop a restaurant table reservation system web application. To find out the
quality of using a restaurant reservation system web application To study the satisfaction of
using a restaurant reservation system web application. This research was an experimental
research using quality test and satisfaction questionnaire as a tool to collect data. In which the
researcher has collected data and assessed by experts. which is a sample of 3 people using a
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specific random and collecting survey data from respondents which was a sample of 30 using
simple random sampling. Between 6 November 2021 to 16 January 2022 at Phuket Vocational
College The statistics used in the data analysis were percentage, mean and standard deviation
Summarizing the results obtained from the research, it was found that the quality of
web application development for restaurant reservation system content quality Overall, it was
at the highest level (μ = 4.58, 𝜎 = 0.17).
Keywords: web application, table reservation system, restaurant
1. บทนำ
ทุกวันนี้ร้านอาหารหลาย ๆ แห่งมีเปิดบริการจองโต๊ะล่วงหน้า ทั้งผ่านการโทรจองหรือจองออนไลน์
ผ่านแฟนเพจบ้าง ผ่านคนรู้จักบ้างหลากหลายช่องทาง ในมุมมองของเจ้าของร้าน การเปิดจองโต๊ะนับว่าเป็นอีก
หนึ่งช่องทางที่เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าและง่ายต่อการทำงานของร้านอาหารซึ่ง ข้อดีของการจองโต๊ะ
ล่วงหน้าช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องรอนาน เพราะการจองโต๊ะอาหารมาก่อนช่วยลดเวลาในการยืนรอคิวหน้าร้าน ซึ่ง
ช่วยให้ลูกค้าสะดวกสบายและรู้สึกดีมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้จัดการงานในร้านได้ง่ายขึ้น เพราะเมื่อลูกค้าจอง
โต๊ะมาก่อน ทำให้ทางร้านสามารถรู้จำนวนลูกค้าที่ชัดเจนได้ ซึ่งง่ายต่อการจัด เตรียมโต๊ะและวางแผนผังโต๊ะให้
เพียงพอต่อจำนวนลูกค้า รวมถึงสามารถเตรียมความพร้อมพนักงานภายในร้านได้อีกด้วย ปัญหาของการจอง
โต๊ะทุกวันนี้ คือ มีช่องทางการจองโต๊ะที่หลากหลายช่องทาง ทั้งโทรจอง จองผ่านแฟนเพจ จองผ่านเพื่อน
พนักงานที่ทำงานในร้าน เป็นต้น ทำให้เกิดช่องทางของข้อมูลที่มาจากหลายจนเกินไป และเมื่อมีการแจ้ง
รายละเอียดการจองลงกลุ่มไลน์ ข้อความก็ถูกดันขึ้นไปด้วยข้อความอื่นที่พูดคุยกันทำให้รายชื่อการจองมีการตก
หล่นเกิดขึ้น
ซึ่งในปัจ จุบ ัน เว็บ ไซต์เข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่ อชีว ิตประจำวันของเราเป็นอย่า งมาก
โดยเฉพาะกลุ่มคน เจนวาย (Generation Y) หรือ “เด็กรุ่นใหม่” ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2543 อายุ 13-33
ปี เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอที ทำให้วิถีชีวิตต้องการความทันสมัย
และทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เว็บไซต์จึงเป็นแหล่งสารสนเทศที่สำคัญสำหรับทุกคน เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข่าว การโฆษณาสื่อต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์
หรือแม้กระทั่งสื่อสังคมออนไลน์ Social Network เช่น Facebook หรือ Google+ หรือ Twitter ที่สามารถ
ตอบโจทย์การติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เว็บไซต์จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ทุกองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน ได้ให้ความสำคัญของการมีเว็บไซต์เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อ
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การค้าขาย และหากมีการนำเสนอเว็บไซต์ในรูปแบบสวยงาม ค้นหาข้อมูลง่าย มีความน่าเชื่อถือ ก็จะได้รับความ
นิยมอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมหรือลูกค้าได้มากกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ อีกด้วย
ผู้วิจัยจึงทำการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหารได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้
ลูกค้าสามารถจองโต๊ะได้อย่า งสะดวกมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้ร้านได้ข้อมูลการจองแบบช่องทางเดียว จึงลด
โอกาสที่จะเกิดการตกหล่นของข้อมูลการจองโต๊ะ และนอกจากนี้เวลาที่เราโทรจองเราไม่สามารถระบุโต๊ะที่เรา
ต้องการได้ แต่เว็บแอปพลิเคชันนี้มีแผนผังโต๊ะให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกโต๊ะที่สนใจได้ด้วยตัวเอง
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร
2.2 เพื่อหาคุณภาพของการใช้เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ระดับคุณภาพของการใช้เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร อยู่ในระดับดีมาก
3.2 ระดับ ความพึงพอใจของการใช้ เว็บแอปพลิเ คชันระบบการจองโต๊ ะร้ านอาหาร อยู่ในระดั บ
ดีมาก
4. วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร ให้เป็นเว็บที่ช่วยแก้ปัญหาการจองโต๊ะร้านอาหาร เพื่อหา
คุณภาพการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้
เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 การหาคุณภาพ
1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล
เฉพาะเจาะจง จำนวน 3 คน
4.2.2 การหาความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป สุ่มแบบอย่างง่ายจำนวน 30 คน
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4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.3.1 แบบประเมินคุณภาพ เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร ประกอบด้วย
4.3.2 แบบประเมินการหาความพึงพอใจ เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร
4.4 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหารตามหลั ก
วิชาการ
4.4.1 การสร้างเครื่องมือวิจัย
1) ศึกษาความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะ
ร้านอาหาร
2) การออกแบบโครงสร้างเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร
3) การหาคุณภาพของการใช้เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร
4.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้วิจัยนำแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ได้เก็บข้อมูลตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูล
จากนั้นทำการกำหนดรหัสข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยกำหนดสถิติสำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลความพึงพอใจของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.5 รายละเอียดในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลชัดเจน
4.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพ ประกอบด้วย
1) ขั้นเตรียม ดำเนินการติดต่อประสานงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บ ไซต์
ผู้เชี่ยวชาญด้าฐานข้อมูลเลือกแบบเจาะจง จำนวน 3 ท่าน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3) สรุปผลการหาคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร
4.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ ประกอบด้วย
1) ขั้นเตรียม ดำเนินการติดต่อประสานงาน ผู้ทีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเค
ชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร สุ่มแบบอย่างง่าย จำนวน 30 คน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3) สรุปผลการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชันระบบการจอง
โต๊ะร้านอาหาร
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5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อออกแบบและการพัฒ นาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ ะ
ร้านอาหาร การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร ให้บริการการจองโต๊ะร้านอาหารจาก
หลาย ๆ ร้าน ซึ่งร้านอาหารทั่วไปมักใช้ระบบการจองทางโทรศัพท์และทางแฟนเพจ จึงมีการตกหล่นของข้อมูล
อยู่บ่อยครั้งทำให้เมื่อลูกค้ามาถึงหน้าร้านแล้วปรากฏว่าไม่ที่นั่ง ทั้งที่ทำการจองกับทางร้านแล้วเรียบร้อย ผู้วิจัย
จึงจัดทำเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ และ
ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ช่วยให้ร้านสามารถเห็นข้อมูลการจองแบบสะดวกยิ่งขึ้น ผ่านการแจ้งเตือนทางไลน์ช่องทาง
เดียว ซึ่งทำให้ลดโอกาสการตกหล่นของข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 1 แสดงหน้าแรกหลังจาก Login
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คุณภาพของการใช้เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร
ตารางที ่ 1 ตารางแสดงแบบประเมิ น ด้ า นเนื ้ อ หาจากการใช้ ง านเว็ บ แอปพลิ เ คชั น ระบบการจองโต๊ ะ
ร้านอาหาร
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
𝝁 𝜎
1. ด้านเนื้อหา
1.1 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
4.67 0.22 มากที่สุด
1.2 ความรวดเร็วใการดาวน์โหลดข้อมูล
5.00 0
มากที่สุด
1.3 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
4.33 0.22 มาก
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1.4 ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านการออกแบบ
2.1 สีพื้นหลัง และสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
2.2 รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม
2.3 เมนูมีความสะดวกในการใช้งาน
2.4 ความเหมาะสมของเว็บ
2.5 ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

4.33 0.22 มาก
4.58 0.17 มากทีส่ ุด
3.33
4.33
4.33
5.00
4.00
4.20
4.39

0.22
0.22
0.22
0
0.67
0.27
0.22

ปานกลาง
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการหาคุณภาพ ผลประเมินคุณภาพการพัฒ นาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะ
ร้านอาหาร โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า การประเมินเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร ด้าน
คุณภาพเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.58, 𝜎 = 0.17) โดยเรียงตามลำดับตามระดับคุณภาพ
ดังนี้ ความรวดเร็วใการดาวน์โหลดข้อมูล (μ = 5.00, 𝜎 = 0.00) ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน
เว็บไซต์ (μ = 4.67, 𝜎 = 0.22) ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล (μ = 4.33, 𝜎 = 0.22) ความเหมาะสมของ
ข้อมูลภายในเว็บไซต์ (μ = 4.33, 𝜎 = 0.22) การประเมินเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะ ร้านอาหาร ด้าน
คุณภาพออกแบบ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (μ = 4.20, 𝜎 = 0.27) โดยเรียงตามลำดับตามระดับคุณภาพ ดังนี้
ความเหมาะสมของเว็บ (μ = 5.00, 𝜎 = 0.00) รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม (μ = 4.33, 𝜎 = 0.22) เมนู
มีความสะดวกในการใช้งาน (μ = 4.33, 𝜎 = 0.22) ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม (μ = 4.00,
S.D. = 0.67) สีพื้นหลังและสีตัวอักษรมีความเหมาะสม μ = 3.33, 𝜎 = 0.22)
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร
ระดับความพึงพอใจ
1. รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม
2. ข้อมูลต่าง ๆ แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
3. การใช้ภาษาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
4. ความถูกต้องของภาษา
5. ภาษาที่เข้าใจง่าย
6. สีพื้นหลัง และสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
7. ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก
8. เมนูมีความสะดวกในการใช้งาน
9. ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
10. ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
ระดับความพึงพอใจโดยรวม

̅
𝒙̅

S.D.

4.00
4.63
4.60
4.93
4.43
3.32
4.77
4.73
4.70
4.17
4.43

0.93
0.23
0.51
0.06
0.38
0.81
0.18
0.20
0.28
0.61
0.51

ระดับ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะ
ร้านอาหาร มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ระดับมาก (𝑥̅ = 4.43, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
โดยเรียงตามลำดับตามระดับความพึงพอใจ ดังนี้ ความถูกต้องของภาษา (𝑥̅ = 4.93, S.D. = 0.06) ใช้งานไม่
ยุ่งยาก (𝑥̅ = 4.77, S.D. = 0.18) เมนูมีความสะดวกในการใช้งาน (𝑥̅ = 4.73, S.D. = 0.20) ตัวอักษรอ่านง่าย
ชัดเจน และถูกต้อง (𝑥̅ = 4.70, S.D. = 0.28) ข้อมูลต่าง ๆ แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว (𝑥̅ = 4.63, S.D. = 0.23)
การใช้ภาษาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (𝑥̅ = 4.60, S.D. = 0.51) ภาษาที่เข้าใจง่าย (𝑥̅ = 4.43, S.D. = 0.38)
ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม (𝑥̅ = 4.17, S.D. = 0.61) รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม (𝑥̅ = 4.00,
S.D. = 0.93) สีพื้นหลัง และสีตัวอักษรมีความเหมาะสม (𝑥̅ = 3.32, S.D. = 0.18)
6. สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
6.1 สรุปผลการวิจัย
6.1.1 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพื่อออกแบบและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการ
จองโต๊ะร้านอาหาร คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหารใช้งานได้ตามดัง
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สมมติฐานการวิจัยดังภาพที่ 2 และนำไปทดลองเพื่อเก็บรวบนรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาคำตอบ ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยในข้ออื่น ๆ ต่อไป

ภาพที่ 2 แสดงหน้าการจองโต๊ะ
6.1.2 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 คุณภาพของการใช้เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะ
ร้านอาหาร มีผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เรียงตามลำดับดังนี้ ผลการหาคุณภาพของการใช้เว็บแอป
พลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหารด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ มากที่สุด และผลการหาคุณภาพของการใช้ เว็บ
แอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหารด้านการออกแบบอยู่ในระดับ มาก ตามลำดับ
6.1.3 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 การหาความพึงพอใจต่อการใช้เว็บแอปพลิเคชันระบบการ
จองโต๊ะร้านอาหาร พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงใจใน
ด้านความถูกต้องของภาษา อยู่ในระดับดีมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการใช้งานไม่ยุ่งยาก อยู่ในระดับดีมากที่สุด
และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสีพื้นหลัง และสีตัวอักษรมีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง
6.2 อภิปรายผล
6.2.1 ผลการวิจัยด้านคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร มีการวิจัยใน
ด้านคุณภาพ ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร สามาถนำมาใช้ในการจองโต๊ะร้านอาหารที่ เรา
ต้องการได้ง่ายมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาโทรหาร้าน และยังช่วยให้ร้านได้รับข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วอีกด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวณิชากร พรมจันทร์, นายธิปก โรจน์สิงห์, นางสาวปนัดดา เมืองวงษ์, นางสาว
กุลธิดา อุปัชฌาย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ[1] เป็น
ระบบจองโรงแรม Princess Hotel ซึ่งในระบบจะประกอบไปด้วยผู้ดูแล ระบบ (admin) และส่วนของลูกค้าซึ่ง
ในส่วนผู้ดูแลระบบ (admin) จะสามารถกดเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ยืนยันการ
จอง และตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า
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6.2.2 จากผลการประเมินเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร มีการวิจัยถึงคุณภาพ
ของเว็บแอปพลิเคชันด้วยการทดสอบตามแบบทดสอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วศิวพร เพชรวิลัย ,นันทนา ศรี
พรมทอง [2] ร้านทำผมแฮร์ทูสไตล์ ในบางครั้งมีการโทรมาจองคิวทำผมกับทางร้าน ซึ่งเดิม เป็นการจดกระดาษ
ทำให้เกิดความผิดพลาดในการจองคิวการซ้ำซ้อนของการจดบันทึกการจัดคิว ซ้ำกัน หรือลูกค้ามาไม่ตรงตามนัด
ส่งผลให้ลูกค้าเกิดปัญหาไม่พอใจ ขาดความสะดวก และสูญเสียรายได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกใน
การใช้บริการของลูกค้าและเพื่อลดข้อผิดพลาดของทางร้านในการจองคิวของลูกค้า และการจัดการกับพนักงาน
สรุปได้ว่าระบบช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการจองคิวได้อย่างถูกต้อง สามารถทำงานตามฟังก์ชัน
ต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้การทำงาน สะดวกขึ้น ลดข้อผิดพลาด และตรงไปตามความต้องการของผู้ใช้
พบว่า คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีผลต่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบ
การจองโต๊ะร้านอาหาร อยู่ในระดับ มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สนทยา พลพาลสังข์,รัชชนันท์ หลาบมาลา
[3] งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจองที่พักออนไลน์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติตาดโตนและเพื่อ
บริหาร จัดการระบบที่พักออนไลน์กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติตาดโตน ซึ่งเป็ นระบบที่เกี่ยวข้องกับการจอง
ห้องพักออนไลน์เป็นหลัก พบว่า ผู้ใช้มีความถึงพอใจต่อระบบด้านการทำงานของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก
และความพึงพอใจในการใช้งาน ระบบอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
6.3 ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร ควรศึกษาคู่มือการใช้งานเว็บ
อย่างละเอียดก่อนทำการใช้งาน และระบบการจองโต๊ะร้านอาหาร ควรมีเมนูและฟังก์ชันต่าง ๆ ในการนำเสนอ
ให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ และควรมีระบบ ล็อกอินด้วย Web 2.0 เพื่อสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
[1] นางสาวณิชากร พรมจันทร์, นายธิปก โรจน์สิงห์ และนางสาวปนัดดา เมืองวงษ์. (2551). ระบบจองห้องพัก
โรงแรม Princess Hotel. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ.
[2] ศิ ว พร เพชรวิ ล ั ย และนั น ทนา ศรี พ รมทอง. (2561). ร้ า นทำผมแฮร์ ท ู ส ไตล์ . ภาควิ ช า วิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.
[3] สนทยา พลพาลสังข์ และรัชชนันท์ หลาบมาลา. (2561). ระบบจองที่พักออนไลน์ กรณีศึกษาอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.
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D006
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย

The Development of Thesis Web Application
สมัญญา เอี่ยมสอาด1 ธัชนนท์ วารี2 เศรษฐาพันธ์ สุกใส3 และ สาวิตรี ยอดราช4
1-2
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3-4
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัยและหาคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชัน
ฐานข้อมูลวิจัยและเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อหาคุณภาพเป็นพนักงานวิศวกรซอฟต์แวร์จาก Open Source Technology จำนวน 3 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาความพึงพอใจคือ กลุ่มนักศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เลือกแบบอย่างง่าย จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
แบบประเมินคุณภาพ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย และ แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้งาน
เว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย ผลการพัฒนาสามารถนำมาใช้ในการ
แก้ปัญหาด้านการค้นหาเอกสารวิจัยแก้ไขปัญหาซับซ้อนและลดระยะเวลาการเข้าถึงข้อมูล ผลการประเมิน
พบว่ามีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( μ = 4.00, 𝜎 = 0.60) และความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก
(𝑋̅ = 4.20, S.D. = 0.58)
คำสำคัญ : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์
Abstract
The purpose of this research is to develop research database web applications and
determine the quality of research database web applications and to determine the satisfaction
of users of research database web applications. The population used in the qualitative research
were three software engineers from Open Source Technology, selected individually. and the
sample group used to find satisfaction is Phuket Vocational Student Group in Information
Technology Mueang Phuket District Phuket Province Selected a simple model of 30 people.
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The instrument used in the study was the quality assessment form. Web application
development, research database and satisfaction assessment form. Using research database
web applications Analyze the data by averaging. and standard deviation
Summary of research on the development of a research database web application. The
development results can be used to solve the problem of finding research documents, solving
complex problems and shortening the time of access to information. The evaluation results
showed that the overall quality was at a high level (μ = 4.00, σ = 0.60) and the overall
satisfaction was at a high level (𝑋̅ = 4.20, S.D. = 0.58)
Keywords : web application development, Database System, Website
1. บทนำ
การบันทึกข้อมูลด้วยแบบฟอร์มที่เป็นเอกสารเขียนด้วยลายมือและจัดเก็บลงแฟ้มสะสมงาน ทำให้เกิด
ปัญหาความล่าช้าต่อการค้นหา การจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนทำให้มีความขัดแย้งกันในการเก็บข้อมูล ทำให้ไม่มี
ประสิทธิภาพในการทำงาน สาเหตุมาจากทาง หน่วยงานไม่ได้ใช้รูปแบบการจัดเก็ บด้วยระบบฐานข้อมูลซึ่งจะ
ทำให้ลดปัญหาดังกล่าว และยังสะดวกต่อการ นำมาใช้งานเนื่องจากเป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
การวิ จ ั ย และพั ฒ นาถื อ เป็ น หนึ ่ ง ในพั น ธกิ จ สำคั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ่ว โลก รวมถึ ง ประเทศไทย
โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการสร้างประสิทธิภาพด้านการพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกด้วยจึง
ได้ศึกษาสถิติการตีพิมพ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเอาข้อมูลจากเปิดข้อมูลสถิติการ
ตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [1] จากภาพจะอ้างอิงการตีพิมพ์งานวิจัย ปี 2003-2017 ว่าแต่ละปีนั้น
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้ตีพิมพ์ไปจำนวนเท่าไหร่บ้าง พบว่าในปี 2017 นั้นได้ตีพิมพ์สูงสุดจำนวน
2500 ฉบับโดยประมาณ
ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์ขึ้นมา เพื่อลดปัญหาด้านการ
ค้นหาเอกสารวิจัย แก้ไขปัญหาซับซ้อน ลดระยะเวลาการเข้าถึงข้อมูล ระบบฐานข้อมูลยังสามารถ เพิ่ม ลบ
แก้ไข และค้นหา ทำให้บุคลากรเกิดความสะดวก ช่วยลดขั้นตอนการทำงานเนื่องจากระบบพัฒนาขึ้นบนเว็บ
แอพพลิเคชั่นทำงานในรูปแบบออนไลน์บนระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ประประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย
2.2 เพื่อหาคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การสร้างและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย
เว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย จัดทำขึ้นมาเพื่อนักศึกษาและบุคลากรในการค้นหาเอกสารวิจัย แก้ไข
ปัญหาซับซ้อน ลดระยะเวลาการเข้าถึงข้อมูล มีหลักการทำงานโดย ใช้ Adobe Dreamweaver CS6 และ
phpMyAdmin ในการค้นหางานวิจัยได้อย่างรวดเร็ว สามารถลงไฟล์งานวิจัยในการจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลวิจัย
ต่างๆ หรือดาวน์โหลดงานวิจัย รวมถึงการล็อกงานวิจัยไว้สำหรับตรวจสอบข้อมูลวิจัยว่าข้อมูลวิจัยถูกต้อง
หรือไม่ โดยแสดงขั้นตอนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัยในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 การหาคุณภาพ
1) ประชากร ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญเกี ่ ย วกั บ เว็ บ แอปพลิ เ คชั น เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
จำนวน 3 คน
3.2.2 การหาความพึงพอใจ
1) ประชากร กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
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2) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศจากวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาภูเก็ต จำนวน 30 คน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย
3.3 เครื่องมือวิจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบประเมินคุณภาพเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย
2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย
3.4 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยตามหลักวิชาการ
3.4.1 การสร้างเครื่องมือวิจัย
1) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
2) สรุปผลการประเมินคุณภาพ เว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย
3.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบประเมินความพึง
พอใจของเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย ที่สร้างขึ้นในลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่าโดยแบ่งกา ร
ประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 ระดับ
3.5 รายละเอียดในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพ ประกอบด้วย
1) เตรียมดำเนินการติดต่อประสานงาน ผู้เชี่ยวชาญกับเว็บแอปพลิเคชัน เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จำนวน 3 คน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
3) สรุปผลการประเมินคุณภาพ เว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัยโดยใช้วิธีการทาง
สถิติ
3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ ประกอบด้วย
1) เตรียมดำเนินการติดต่อประสานงาน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัยโดยวิธีการทางสถิติ
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4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ฐานข้อมูลวิจัยโดยมีหลักการทำงานโดย ใช้ Adobe Dreamweaver CS6 และ phpMyAdmin ในการค้นหา
งานวิจัยได้อย่างรวดเร็ว สามารถลงไฟล์งานวิจัยในการจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลวิจัยต่างๆ หรือดาวน์โหลดงานวิจัย
รวมถึงการล็อกงานวิจัยไว้สำหรับตรวจสอบข้อมูลวิจัยว่าข้อมูลวิจัยถูกต้องหรือไม่ ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การเรียกดูเว็บไซต์
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อหาคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชัน
ฐานข้อมูลวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย
รายการ

µ

การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
มีความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
ค่าเฉลี่ย

3.50
4.25
4.50
4.25
3.50
3.25
4.75
4.00

𝝈
0.58
0.5
0.58
0.96
0.58
0.58
0.5
0.60

ระดับคุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางรางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเว็บแอป
พลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย โดยผลการวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเว็บแอปพลิเค
ชันฐานข้อมูลวิจัยที่สูงสุดคือ มีความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (µ = 4.75,
𝜎 = 0.5) ส่ว นผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามประเมิน คุ ณภาพของผู้ เชี่ยวชาญที่ มีต ่ อเว็บ แอปพลิ เ คชั น
ฐานข้อมูลวิจัย ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน มีค่าเฉลี่ย (µ = 3.25, 𝜎 = 0.58)
และค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ (µ̅ = 4.00, 𝜎 = 0.60) ระดับผลแบบสอบถามประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
เว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัยอยู่ในระดับ มาก ตามลำดับ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บ
แอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย
ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย
รายการ
ด้านเนื้อหามีความชัดเจน,ถูกต้อง,น่าเชื่อถือและข้อมูลมีการปรับปรุง
อยู่เสมอ
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
เว็บไซต์ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ค่าเฉลี่ย

𝑥̅

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.75 0.5

มาก

3.75
4.50
4.75
4.00
4.00

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.96
0.58
0.5
0.58
0.60

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัยโดย
ระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑋̅ =
4.75, S.D. = 0.5) ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเนื้อหามีความชัดเจน, ถูกต้อง,
น่าเชื่อถือและข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑋̅ = 3.75, S.D. = 0.5) และมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
(𝑋̅ = 4.20, S.D. = 0.58) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ตามลำดับ
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5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
1) วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัยได้ดำเนินการโดย
ศึกษาการใช้ Code ในภาษาต่างๆ อาทิเช่น CSS PHP HTML และโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานเขียนเว็บก็คือ
โปรแกรม adobe Dreamweaver cs6 และ phpMyAdmin และ Xampp การสร้างเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการ
สร้างเว็บไซต์ที่จะทำในการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลระบบ โดยสามารถแบ่งได้ 3 ส่วนคือ
- ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถ ดูงานวิจัยเบื้องต้นได้/ค้นหางานวิจัยแต่ละหัวข้อ/สมัคร
สมาชิก แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดงานวิจัยได้ ถ้าไม่ได้สมัครสมาชิก
- ผู้ใช้งานแบบสมาชิก สามารถ ดูงานวิจัยเบื้องต้นได้/ค้นหางานวิจัยแต่ละหัวข้อ/
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ดาวน์โหลดวิจัย วิจัยของตัวเองได้ เมื่อลงงานวิจัย จะมีการอนุมัติจากแอดมิน ตรวจ สอบ
ความถูกต้องความเหมาะสมของงานวิจัย จึงจะปรากฏหน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย และยัง
สามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของตัวเองได้
- ผู้ดูแลระบบ สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ดาวน์โหลดวิจัย วิจัยของตัวเองได้เหมือน
สมาชิก เมื่อสมาชิกลงงานวิจัยแล้ว ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมของงานวิจัยอยู่เสมอ
จึงค่อยอนุมัติงานวิจัยไปยังหน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย และยังสามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์
ของตัวเองได้ รวมถึงสมาชิกได้ด้วย แอดมินสามารถลบสมาชิกได้ด้วยและสามารถเปลี่ยนสมาชิก เป็นผู้ดูแล
ระบบได้อีกด้วย
2) วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย มีการวิจัยในด้าน
คุณภาพ เว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย จากผลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อ การ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัยที่สูงสุด คือ มีความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (µ= 4.75, σ = 0.5) ส่วนผลการวิเคราะห์ แบบประเมินคุณภาพ ของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อ การพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( µ =
3.25, σ = 0.58) และมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ (µ = 4.00, σ = 0.60) ระดับผลแบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ ที่
มีต่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัยอยู่ในระดับ มาก ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้นั้นผู้เชี่ยวชาญมี ความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะนำไปใช้งานได้จริง
3) วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย มีการวิจัยในด้าน
ความพึงพอใจ ด้วยการให้ผู้ใช้งานตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูล
วิจัยโดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (𝑋̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) จากโปรแกรมสำเร็จรูปทั้งใน
ภาพรวมและแยกเป็นด้านๆ พบว่า จากการศึกษาโดยผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่
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มีต่อเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัยวิจัย ที่สูงสุดคือ มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑋̅ = 4.75, S.D. = 0.5) ส่วนผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
เว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านเนื้อหามีความชัดเจน,ถูกต้อง,น่าเชื่อถือและข้อมูล
มีการปรับปรุงอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑋̅ = 3.75, S.D. = 0.5) และมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ (𝑋̅ = 4.20, S.D. =
0.58) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
5.2 อภิปรายผล
1) อภิปรายผลการวิจัยด้านคุณภาพการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ [2] ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวออนไลน์
ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในครั้งนี้ ได้พัฒนาขึ้นตามขั้นตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยอยู่ใน
รูปแบบของเว็บไซต์ชื่อว่า www.toursuanphung.com ภายในเว็บไซต์นี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งที่พัก แหล่ง
ท่องเที่ยว และร้านอาหาร ที่ตั้งอยู่ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลเหล่านี้
ประกอบด้วยข้อความและรูปภาพ ซึ่งเป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ที่
เป็นนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยในการค้นหาข้อมูลได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้
ภายในเว็บไซต์ยังมีส่วนของเว็บบอร์ดที่ให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ จากการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ร่วมกันได้อีกด้วยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ทั้งใน
2) อภิ ป รายผลการวิ จ ั ย ด้ า นความพึ ง พอใจการพั ฒ นาเว็ บ แอปพลิ เ คชั น ฐานข้ อ มู ล วิ จั ย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รสสุคนธ์ ปิ่นทอง [3] ได้ทำการวิจัยเรื่อง ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัยและโครงงาน
โดยนําโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์และใช้โปรแกรม asp.net เป็นส่วนประกอบในการพัฒนา
โปรแกรม เพื่อช่วยจัดการโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ ซึ่ง
หลังจากพัฒนาแล้วพบว่าผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและยังสามารถจัดเก็บข้อมู ลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อยโดยนำข้อมูลมาใช้จริงได้และระบบสามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล อีกทั้งสามารถดาวน์โหลด
เอกสารเพื่อนําออกมาศึกษาได้
5.3 ข้อเสนอแนะ
1) จากการประเมินคุณภาพเว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลวิจัย พบว่า เนื้อหากับภาพไม่มีความ
สอดคล้องกัน ควรปรับปรุงภาพกับ เนื้อหาให้ส อดคล้องกัน ควรตรวจสอบโปรแกรมให้ทํางานได้ส มบู รณ์
ครบถ้วน ทุกคําสั่ง ควรเก็บรวบรวมปัญหาต่างๆ ซึ่งพบโดยผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบเสนอแนะแจ้งให้
ทราบ เพื่อนํามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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2) จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่า ด้านเนื้อหาไม่มีความชัดเจนและไม่
ถูกต้องเท่าที่ควร ยังต้องปรับข้อมูลให้ดีขึ้น และ ควรศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่หลากหลาย เพราะจะทำให้ได้
ชิ้นงานที่น่าสนใจมากขึ้น และ เว็บไซต์ควรออกแบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
เอกสารอ้างอิง
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เรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน

Garbage collection boat forced with a smartphone

D007

ชานนท์ คุ้มบ้าน1 นรมน หงส์เกิด2 เศรษฐาพันธ์ สุกใส3 และ สาวิตรี ยอดราช4
1-2
แผนก
ศ
3-4
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ เ ป็ น การสร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพของเรื อ เก็ บ ขยะบั ง คั บ ด้ ว ยสมาร์ ท โฟน
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อหาประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะบังคับด้วย
สมาร์ทโฟน และเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน กลุ่ มตัว อย่างที่
เกี่ยวข้องที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขยะในคลองกอจ๊านจำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน สถิติที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมารตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าการประเมินประสิทธิภาพเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3
ท่าน พบว่าประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่ของเรือเก็บขยะ ทำงานได้ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.33 รองลงมา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าใช้งานได้เพียงพอต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานได้ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ
93.33 ประสิทธิภาพการลอยของตัวเรือเก็บขยะ ทำงานได้ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.00 และ ประสิทธิภาพของ
เรือเก็บขยะที่สามารถเก็บขยะได้ ทำงานได้ดีเยี่ยม คิดเป็น ร้อยละ 90.00 เรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน มี
ความพึงพอใจของเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน ด้านการออกแบบ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 หาเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน มีความพึงพอใจของเรือเก็บ
ขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน ความพึงพอใจของเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน ด้านการใช้งาน พบว่า ภาพรวม
อยู่ใน ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65
คำสำคัญ : เรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ

Abstract
This research is to establish and determine the efficiency of the intelligent garbage
collector. The objective is to develop a smart garbage collector. To determine the efficiency
of the garbage collector using a smartphone and to determine the satisfaction of the subjects
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using a smartphone-powered garbage collector. Relevant sample group used in the research
of 30 people involved in garbage collection in Khlong Koh Chan by specific selection The
research tools are Smartphone Compulsory Garbage Ship Satisfaction Survey The statistics used
in the research were: Mean and Standard Deviation.
The results showed that evaluating the efficiency of the compulsory garbage collection
ship with a smartphone. by 3 experts found that the efficiency of the movement of the garbage
collection boat work great accounted for 93.33 percent, followed by energy storage efficiency
that can be used enough for various devices to work well accounted for 93.33% buoyancy
efficiency of the hull of the garbage collector work great accounted for 90.00 percent and the
efficiency of the garbage collection ship that can collect garbage. work great 90.00 percent of
the waste collection boats are powered by smartphones. Satisfaction of a compulsory garbage
boat with a smartphone In terms of design, the overall picture was found to be at a very high
level, with an average of 4.18 standard deviations of 0.64. Satisfaction of a compulsory garbage
boat with a smartphone Satisfaction of a garbage boat forced by a smartphone in terms of use,
it was found that the overall picture was at a high level, at a mean of 4.12, a standard deviation
of 0.65.
Keywords : smartphone operated garbage collector, efficiency, satisfaction
1.บทนำ
โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้ำ โดยส่วนที่เป็นฝืนน้ำนั้นมี อยู่ประมาณ 3 ส่วน(75%)และ
เป็นพื้นดิน 1 ส่วน (25%) น้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของพืชและสัตว์บนโลกรวมทั้งมนุษย์เราด้วยน้ำเป็น
ทรัพยากรที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้เรื่อย ๆ ไม่มีวันหมดสิ้น นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย
กล่าวว่า ปัญหาน้ำเสียเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน จากสถานการณ์ปัญหาการปล่อยน้ำเสีย และการทิ้งขยะลงในแม่น้ำและปัจจุบันเราจะพบแหล่งน้ำที่
เน่าสกปรกอยู่ทั่วไป น้ำลักษณะเช่า นี้ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคและบริโภคได้ทั้งก่อให้เกิดผลกระทบที่ เป็น
อันตรายและความเสียหายอย่างมหาศาลต่อการประมง การเกษตรการสาธารณสุข ประการสำคัญคือทำให้
ระบบนิเวศธรรมชาติถูกทำลายหรือเสื่อมคุณภาพจนไม่เหมาะที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้แหล่งน้ำเสียที่เกิดจาก
ชุมชน (Domestic Wastewater) การทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองอยู่เป็นประจำ เช่น กล่องนม หรือถุงขนมที่มีเศษ
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อาหาร หลอด ขวดน้ำ เสื้อผ้าใช้แล้ว ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ทิ้งซากสัตว์ตาย เป็นต้น หรือแม้กระทั่งแหล่งน้ำอยู่ใกล้
บริเวณที่ทิ้งขยะจำนวนมาก สามารถปลิวไปตามลมแล้วตกลงมาในแม่น้ ำลำคลองได้ เช่น ถุงพลาสติก เศษ
กระดาษ เป็นต้น หากมีขยะในแหล่งน้ำปริมาณสูงมาก จะทำให้เกิดการหมักหมมและก่อให้เกิดสารพิษในแหล่ง
น้ำได้ รวมถึงเป็นแหล่งอาหารของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน ที่จะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคลงในแม่น้ำ
ดังนั้นจึงควรหาแนวทางป้องกันการเน่าเสีย ของน้ำเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาและงบประมาณในการแก้ไขน้ำเน่า
ให้กลับมาเป็นน้ำที่ดีมี คุณภาพ ผลกระทบของน้ำเสียคือ น้ำจะมีสีและกลิ่นที่น่ารังเกียจ น้ำเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตในน้ำเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่ง ของเชื้อโรคต่างๆ สู่มนุษย์ สัตว์และพืช ซึ่งเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ รวมทั้งมลพิษทางน้ำจะส่งผลให้มีการทำลายทัศนียภาพในเรื่อง สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวด้วย
ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งสะสมสารมลพิษ ทางน้ำเกือบทุกชนิด
ในจังหวัดภูเก็ตของเราก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องเมืองท่องเที่ยว จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา
เยอะ และที่สำคัญคือภูมิทัศน์ของจังภูเก็ต ที่อาจจะมีแม่น้ำลำคลองบางสายมีขยะลอยอยู่ในแม่น้ำลำคลองทำให้
ภูมิทัศน์ของจังหวัดภูเก็ตอาจจะดูไม่ดีนัก และในบางครั้งก็จะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ทิ้งขยะพลาสติกและโฟม
ในแม่น้ำลำคลอง ซึ่งส่งผลให้สัตว์น้ำตายมากมาย มีกลิ่นเหม็น อีกทั้งยังทำลายระบบนิเวศ และยังทำให้
บรรยากาศที่ท่องเที่ยวไม่น่าดู
เราจึงมีแนวคิดในการประดิษฐ์เรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อพัฒนาเรือเก็บขยะให้สามารถเก็บ
ขยะได้และควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยระบบWi-Fiที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้แก้ปั ญหาขยะในแม่น้ำลำ
คลอง ให้น้ำใสสะอาดยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำลำคลอง โดยไม่ต้องอาศัยกำลังคนมากและ
งบประมาณในการเก็บขยะในแต่ละครั้ง
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน
3. สมมุติฐานของการวิจัย
3.1 ระดับประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟนให้สามารถลดปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลองได้
อยู่ในระดับดี
3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟนอยู่ในระดับดี
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4. วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1 การพัฒนาเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน
เรามีแนวคิดในการประดิษฐ์เรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อพัฒนาเรือเก็บขยะให้สามารถเก็บ
ข ย ะ ไ ด ้ แ ล ะ ค ว บ ค ุ ม ก า ร เ ค ล ื ่ อ น ท ี ่ ด ้ ว ย ร ะ บ บ Wi-Fiท ี ่ ส า ม า ร ถ เ ช ื ่ อ ม ต ่ อ ก ั บ ส ม า ร ์ ท โ ฟ น
ได้แก้ปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง ให้น้ำใสสะอาดยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำลำคลอง โดยไม่
ต้องอาศัยกำลังคนมากและงบประมาณในการเก็บขยะในแต่ละครั้ง
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 การหาประสิทธิภาพ
1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Internet of Things ( IOT ) ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกล
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Internet of Things ( IOT ) ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกล
เลือกแบบเจาะจงจำนวน 3 คน
4.2.2 การหาความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขยะแม่น้ำลำคลองกอจ๊าน
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขยะแม่น้ำลำคลองกอจ๊าน สุ่มอย่างง่าย จำนวน 30
คน
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.3.1 แบบประเมินการหาประสิทธิภาพ นวัตกรรมเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน
4.3.2 แบบประเมินการหาความพึงพอใจ
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1) ขั้นเตรียม ดำเนินการติดต่อประสานงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู -อาจารย์ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรือ
เก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน เลือกแบบเจาะจง จำนวน 3 ท่าน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3) สรุปผลการประเมิน ประสิทธิภาพ เรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน
4.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ ประกอบด้วย
1) ด้านการออกแบบ
2) ด้านการใช้งาน
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5. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการพัฒนาเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน จากปัญหาเดิมการเก็บขยะที่แม่น้ำลำคลอง
จะใช้คนเก็บขยะใช้คนจำนวนมากและยังใช้งบประมาณมากจากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวผู้วิจัยเราจึงมีแนวคิดใน
การประดิษฐ์เรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อพัฒนาเรือเก็บขยะให้สามารถเก็บขยะได้และควบคุมการ
เคลื่อนที่ด้วยระบบWi-Fi ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้หลายเครื่อง ได้แก้ปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง
และในทะเลให้น้ำใสสะอาดยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในท้องทะเล โดยไม่ต้องอาศัยกำลังคนมาก
และงบประมาณในการเก็บขยะในแต่ละครั้ง

ภาพที่ 1 การออกแบบเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพการลอยตัวของเรือเก็บขยะ
ประสิทธิภาพการลอยตัวของเรือเก็บขยะ
ครั้งที่
ผู้เชี่ยวชาญ 1
ผู้เชี่ยวชาญ 2
1
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
2
ผ่าน
ผ่าน
3
ผ่าน
ผ่าน
4
ผ่าน
ผ่าน
5
ผ่าน
ผ่าน
6
ผ่าน
ผ่าน
7
ผ่าน
ผ่าน
8
ผ่าน
ผ่าน
9
ผ่าน
ผ่าน
10
ผ่าน
ผ่าน
สรุป
90%
90%

ผู้เชี่ยวชาญ 3
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
90%

หมายเหตุ
ประสิ ท ธิ ภ าพ ก าร
ลอยตั ว ของเรื อ เก็ บ
ขยะ (ลอยตัวผ่าน/ไม่
ผ่าน)
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ภาพรวม

90%

จากตารางที่ 1 จากผลการประเมินการหาประสิทธิภาพการลอยตัวของเรือเก็บขยะ โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน
3 ท่าน พบว่า ประสิทธิภาพในการลอยตัวของเรือเก็บขยะ ทำงานได้ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90
ตารางที่ 2 ผลการประเมินการหาประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่ของเรือเก็บขยะ
ประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่ของเรือเก็บขยะ
ครั้งที่
ผู้เชี่ยวชาญ 1
ผู้เชี่ยวชาญ 2
ผู้เชี่ยวชาญ 3
หมายเหตุ
1
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ประสิทธิภาพของการ
เคลื ่ อ นที ่ ข องเรื อ เก็ บ
2
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ขยะ (เคลื่อนที่ผ่าน/ไม่
3
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน)
4
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
5
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
6
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
7
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
8
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
9
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
10
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
สรุป
90%
90%
100%
ภาพราม
93.33%
จากตารางที่ 2 จากผลการประเมินการหาประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่เรือของเก็บโดยผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่าน พบว่า ประสิทธิภาพในการลอยตัวของเรือเก็บขยะ ทำงานได้ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.33
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินการหาประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะที่สามารถเก็บขยะได้
ประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะที่สามารถเก็บขยะได้
ครั้งที่
ผู้เชี่ยวชาญ 1
ผู้เชี่ยวชาญ 2
1
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
2
ผ่าน
ผ่าน
3
ผ่าน
ผ่าน
4
ผ่าน
ผ่าน
5
ผ่าน
ผ่าน
6
ผ่าน
ผ่าน
7
ผ่าน
ผ่าน
8
ผ่าน
ผ่าน
9
ผ่าน
ผ่าน
10
ผ่าน
ผ่าน
สรุป
90%
90%
ภาพรวม
90%

ผู้เชี่ยวชาญ 3
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
90%

หมายเหตุ
ประสิทธิภาพของเรือ
เก็ บ ขยะที ่ ส ามารถ
เก็บขยะได้ (เก็บขยะ
ผ่าน/ไม่ผ่าน)

จากตารางที่ 3 จากผลการประเมินการหาประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะที่สามารถเก็บขยะได้ โดย
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พบว่า ประสิทธิภาพในการลอยตัวของเรือเก็บขยะ ทำงานได้ดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ
90
ตารางที่ 4 ผลการประเมินการหาประสิทธิภาพการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าใช้งานได้เพียงพอต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าใช้งานได้เพียงพอต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
ครั้งที่
ผู้เชี่ยวชาญ 1
ผู้เชี่ยวชาญ 2
ผู้เชี่ยวชาญ 3
1
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
2
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
3
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
4
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
5
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
6
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

หมายเหตุ
ประสิ ท ธิ ภ าพการ
จัดเก็บพลังงานไฟฟ้า
ใช้งานได้เพียงพอต่อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ (เก็บ
พลังงานผ่าน/ไม่ผ่าน)
751

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

7
8
9
10
สรุป
ภาพรวม

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
100%
93.33%

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
90%

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
90%

จากตารางที่ 4 จากผลการประเมินการหาประสิทธิภาพการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าใช้งานได้เพียงพอต่อ
อุปกรณ์ต่าง ๆโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พบว่า ประสิทธิภาพในการลอยตัวของเรือเก็บขยะ ทำงานได้ดี
เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.33
จากผลการประเมินสิทธิภาพในการใช้งานของเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟนสำหรับผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่าน ทำการประเมินประสิทธิภาพจำนวน 10 ครั้ง พบว่า การประเมินการหาประสิทธิภาพของการ
เคลื่อนที่ของเรือเก็บขยะ 93.33 % การประเมินการหาประสิทธิภาพการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าใช้งานได้เพียงพอ
ต่ออุปกรณ์ต่างๆ 93.33 % การหาประสิทธิภาพการลอยตัวของเรือเก็บขยะ 90 % และการประเมินการหา
ประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะที่สามารถเก็บขยะได้ 90 %
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน
ที่
ความพึงพอใจ
1.ด้านการออกแบบ
1.1การออกแบบเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน
1.2.ความเหมาะสมของขนาดเรือเก็บขยะ
1.3.ความยืดหยุ่นในการใช้งาน
1.4.การออกแบบของวงจร
1.5.น้ำหนักของเรือ
1.6.สรุปด้านการออกแบบ
ค่าเฉลี่ย
2.ด้านการใช้งาน
2.1. สามารถเก็บขยะได้
2.2. การเคลื่อนที่ของเรือเก็บขยะ

S.D.

ระดับ

4.33
4.27
4.10
4.17
4.13
4.10
4.18

0.60
0.64
0.71
0.59
0.63
0.66
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.07
4.10

0.58
0.66

มาก
มาก

̅
𝑿
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2.3.สรุปด้านการใช้งาน
4.20
0.71
มาก
ค่าเฉลี่ย
4.12
0.65
มาก
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน
4.15
0.65
มาก
จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟนอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก และด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก
6. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปค้นพบจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานที่กำหนด
6.1 สรุปผลการวิจัย
1) เพื่อพัฒนาเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟนให้สามารถใช้งานสะดวกได้ดียิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยได้
ดำเนินการสร้างเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟนใช้งานได้ตามสมมติฐานและนำไปทดลองเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อ
แสวงหาคำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้ออื่น ๆ ต่อไป
2) เพื่อประสิ ทธิภาพของเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟนให้สามารถเก็บขยะได้มีผลการวิจัยใน
ภาพรวอยู่ที่ระดับ 93.33 % ประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่ของเรือเก็บขยะ 93.33 % ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
พลังงานไฟฟ้าใช้งานได้เพียงพอต่ออุปกรณ์ต่างๆ 93.33 % ประสิทธิภาพการลอยตัวของเรือเก็บขยะ 90 %
และการประเมินการหาประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะที่สามารถเก็บขยะได้ 90 %
3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟนอยู่ในระดับมาก ด้านการ
ออกแบบ อยู่ในระดับมาก และด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก
6.2 อภิปรายผล
1) ด้านความพึงพอใจ
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน มีการวิจัยในด้านประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจ ซึ่งระบบสามารถอำนวยความสะดวกของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเก็บขยะได้จริง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สามเณรวัชรชัย สมศร และสามเณรอนันต์ ต้องใจ [1] ได้ทำการวิจัยเรื่อง เรือเก็บ
ขยะโดยใช้โทรศัพท์มือถือควบคุมทิศทางที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา โครงสร้างเรือทำจากเหล็ก
กล่อง ใช้โฟมเป็นทุ่นลอยสำหรับยึดกับ โครงสร้างเหล็กกล่อง ใส่วงจรและแบตเตอรี่ควบคุมลงในกล่องวางไว้
ส่วนบนของเรือ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขับเคลื่อนเรือและใช้มอเตอร์หมุนตัวกังหันในการเก็บขยะมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงทั้งหมดถูก ควบคุมด้วย โทรศัพท์มือถือ ขยะที่สามารถเก็บขึ้นมาได้มีถุงพลาสติก กล่องโฟม
กล่องนม ส่วนที่ไม่สามารถเก็บได้เลยคือขวด พลาสติก
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2) ด้านประสิทธิภาพ
จากผลการประเมินประสิทธิภาพเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน มีการวิจัยถึงประสิทธิภาพด้วย
การตอบแบบทดสอบ การหาประสิทธิภาพด้วยการทดสอบตามแบบทดสอบ พบว่าผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งาน
โดยมีประสิทธิภาพในการใช้งานเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน ประสิทธิภาพการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าใช้
งานได้เพียงพอต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานได้ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.33 ประสิทธิภาพการลอยของตัวเรือเก็บ
ขยะ ทำงานได้ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.00 และ ประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะที่สามารถเก็บขยะได้ ทำงานได้
ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.00 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการการใช้งานเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน
ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก การออกแบบเรือเก็บขยะบังคับด้วยสมาร์ทโฟน อยู่ในระดับมากที่สุด ความ
เหมาะสมของขนาดเรือเก็บขยะ อยู่ในระดับมากที่สุด การออกแบบวงจร อยู่ในระดับมาก น้ำหนักของเรือ อยู่ใน
ระดับมาก ความยืดหยุ่นในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก และสรุปด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก ด้านการใช้
งาน อยู ่ ใ นระดั บ มาก สามารถเก็ บ ขยะได้ อยู ่ ใ นระดั บ มาก การเคลื ่ อ นที ่ ข องเรื อ เก็ บ ขยะ
อยู่ในระดับมาก สรุปด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายเมล์ เมืองชนะ และนาย
ทัศน์ แซ่เหลี่ยง [2] ได้ทำวิจัยเรื่อง เรือเก็บขยะควบคุมระยะไกล ที่มีผลการวิจัยว่าประสิทธิภาพการควบคุมเรือ
เก็บขยะทำงานได้ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.00 ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเดินหน้าและถอย หลั งของเรือเก็บ
ขยะทำงานได้ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.00 และประสิทธิภาพการเก็บขยะ คิดเป็นร้อยละ 95.00
6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้
1) การออกแบบวงจร สายไฟ ควรจัดเก็บให้เรียบร้อยกว่านี้ ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เรื่อง
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ
2) ควรเปลี่ยนตัวที่ใช้เก็บขยะเป็นเหล็กเพื่อความแข็งแรงในการปัดขยะเข้ามา
6.3.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1) เปลี ่ ย นโฟมที ่ อ ยู ่ ด ้ า นข้ า งของเรื อ เป็ น ท่ อ พี ว ี ซ ี เพื ่ อ ยื ด เวลาในการใช้ ง าน
ควรศึกษาเกีย่ วกับ IOT ให้มาก ๆ
2) ควรใช้โซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับตัวเรือเพื่อจะไม่ทำให้ตัวเรือหนักเกินไป
เอกสารอ้างอิง
[1] สามเณรวัชรชัย สมศร และ สามเณรอนันต์ ต้องใจ. (2563). เรือเก็บขยะโดยใช้โทรศัพท์มือถือควบคุม
ทิศทาง.
[2] นายเมล์ เมืองชนะ และนายทัศน์ แซ่เหลี่ยง. (2553). เรือเก็บขยะควบคุมระยะไกล.
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การพัฒนาสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง
D008
360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
The development of interactive simulation media in a 360-degree virtual environment.
Phuket Vocational College
พีรพงศ์ จุฑากรณ์พงษ์ 1 อมรเทพ กลัดมี2 เศรษฐาพันธ์ สุกใส3 และ สาวิตรี ยอดราช4
1-2
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2-4
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
โครงการพัฒนาสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษาภู เ ก็ ต เพื่อหาคุณภาพของสื่ อ จำลองแบบปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ส ภาพแวดล้อ มเสมื อ นจริ ง 360 องศา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อหาความพึงพอใจของสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360
องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์
จำนวน 3 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างใช้
การสุ่มแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้ในการวิจัยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดำเนินการสร้างและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตระหว่างเดือน มกราคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565
ผลการวิจัยพบว่า การประเมินคุณภาพของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสื่อจำลองแบบปฏิสัมพั นธ์
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จำนวน 3 คน พบว่าผู้เชี่ยวชาญที่ต อบ
แบบสอบถามคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝝁 = 4.14, 𝜎 = 1.00) และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.25, S.D. = 0.75)
คำสำคัญ : สื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
Abstract
Project to develop interactive simulation media in a 360-degree virtual environment,
Phuket Vocational College The objective is to develop interactive simulation media in a 360degree virtual environment, Phuket Vocational College. To determine the quality of the media,
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interactive simulations in a 360-degree virtual environment, Phuket Vocational College To
determine the satisfaction of the 360-degree virtual environment interactive simulation media,
Phuket Vocational College Population and sample 3 are experts in interactive simulation media
and the user sample is a general public group of 30 people. The sample was randomly
assigned. The statistics used in the research used mean and standard deviation. To create and
collect data at Phuket Vocational College between January 2021 and February 2022
The results showed that The quality assessment of a group of three experts in the
development of 360-degree virtual environment simulation media, Phuket Vocational
Education College, found that most of the experts who answered the questionnaire had a high
overall quality ( μ = 4.14, 𝜎 = 1.00), and The user satisfaction assessment form of 360-degree
virtual environment interaction model development, Phuket Vocational College, found that
the user's satisfaction with the development of 360-degree virtual environment interactive
simulation media, Phuket Vocational College Overall, it was at a high level ( = 4.25, S.D. =
0.75). 360 degree virtual environment interactive simulation media, Phuket Vocational College
can be used to promote vocational colleges or tourist attractions as well
Keywords : Interactive simulation media, 360 degree virtual environment, Phuket Vocational
College
1. บทนำ
ในยุคที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะเห็นได้ว่ามีการรณรงค์ให้เว้นระยะห่าง
ทางสังคมเกิดขึ้น (Social Distancing) จึงทำให้ สื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360
องศานั้นมีบทบาทสำคัญอย่างมากที่จะเข้ามาขับเคลื่อนแนะนำองค์กรต่างๆโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ 360
Virtual Reality เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งจากสภาพแวดล้อมจริง และ
จากในจินตนาการ ขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่จริงวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ตเป็นวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นแรงงานสำคัญในอนาคต โดยวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาภูเก็ตมีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ มีสถานที่สำคัญดังต่อไปนี้ อาคาร ราษฎร์-รัฐ43 อาคารวิจิตร ณ ระนอง
ศูนย์อบรมด้านอาหารเเละโภชนาการ (ครัวมาตรฐาน) อาคารศักดิ์เดชน์ อาคารรัษฎา อาคารเทียมมณี สนาม
กีฬา อาคารนวิศร อาคารทุ่งคา ลานอาชีว ะสัมพันธ์ อาคารปฎิพั ทธ์์ อาคารโรงเเรมอาชีว ะเพลส อาคาร
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อเนกประสงค์บ ศูนย์ผลิตอาหาร อาคารหอประชุม 200 ปี วีรสตรีเมืองถลาง อาคารเจ้าฟ้าและสำนักงาน งาน
อาคารสถานที่ ซึ่งทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สถานที่ แต่การเข้าถึงก็ยัง
ไม่ครอบคลุมและไม่เหมือนจริงเท่าที่ควร ดังนั้นหากมีการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในมุมมอง 360 องศา เข้ามา
จะทำให้การเข้าถึงเส้นทางและบริเวณต่างๆของวิทยาลัยทำได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากร
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญรวมถึงความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงให้ความสำคัญในการศึกษาโครงการ พัฒนาสื่อจำลอง
แบบปฏิสัมพัน ธ์ส ภาพแวดล้ อ มเสมือ นจริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีว ศึกษาภูเก็ ต เพื่อพัฒ นาให้มี ค วาม
หลากหลายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต
2.2 เพื่อหาคุณภาพของสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ สื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 การสร้างและพัฒนาสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต
3.1.1 ศึกษาความต้องการที่เกี่ยวกับ สื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อ มเสมือนจริง
360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
3.1.2 ออกแบบสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต
3.1.3 พัฒนาสื่อจำลองแบบปฏิส ั ม พั นธ์ส ภาพแวดล้ อ มเสมื อ นจริ ง 360 องศา วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาภูเก็ต
3.2 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 การหาคุณภาพ
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1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือน
จริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จำนวน 3 คน
3.2.2 การหาความพึงพอใจ
2) ประชากร คือ ประชาชนทั่วไปที่สนใจใช้สื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อม
เสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ จำนวน 30
คน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 นวัตกรรมสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ ต ใช้กล้อง GoPro Max ในการถ่ายภาพและวิดีโอ ใช้ Adobe Photoshop ในการการตกแต่ง
ภาพ ใช้ Adobe premiere pro ในการตัดต่อและใช้ Adobe After Effects ในการใส่เอฟเฟคเพิ่มเติม
3.3.2 แบบประเมินการหาคุณภาพของสื่อ จำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง
360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
3.3.3 แบบประเมินการหาความพึงพอใจผู้ใช้สื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือน
จริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ
1) คะแนนเฉลี่ย (Mean) ซึ่งหาได้โดยการนำข้อมูลทุกค่ามารวมกันแล้วหารด้วยจำนวน ข้อมูล
ทั้งหมด มีวิธีการหาดังนี้
𝜇=

𝜮𝒙̅
𝒏

2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวัดการกระจายที่ดีและใช้ กันมาก
ที่สุด หาได้จากรากที่สองของค่าเฉลี่ยของผลรวมของคะแนนทุกค่าที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยยกกำลังสอง มีสูตร
ดังนี้
𝜎=√∑(𝑥 + 𝜇)2
𝑛 -1
3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ
1) ค่าคะแนนเฉลี่ย (𝒙̅̅) ซึ่งหาได้โดยการนำข้อมูลทุกค่ามารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูล
ทั้งหมด มีวิธีการหาดังนี้
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𝒙̅̅ = Σ𝒙̅
𝑛
2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวัดการกระจายที่ดีและใช้กัน มาก
ที่สุด หาได้จากรากที่สองของค่าเฉลี่ยของผลรวมของคะแนนทุกค่าที่ เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยยก กำลัง สอง มี
สูตรดังนี้
S.D =

̅)𝟐
𝜮 (𝒙̅−𝒙̅
𝒏−𝟏

3.5 การเก็บรวบรวม
3.5.1 การเก็บรวมรวบข้อมูลคุณภาพ ประกอบด้วย
1) ขั ้ น เตรี ย ม ดำเนิ น การติ ด ต่ อ ประสานงานผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า น สื ่ อ จำลองแบบ
ปฏิสัมพันธ์
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จำนวน 3 คน
2) นำเสนอสื ่ อ จำลองแบบปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ส ภาพแวดล้ อ มเสมื อ นจริ ง 360 องศา
วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ตต่อผู้เชี่ยวชาญพร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพ
3) สรุปผลการประเมินสิทธิภาพ การพัฒนาสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อม
เสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ ประกอบด้วย
1) เตรียมแบบสอบถามและวางแผนการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 30 คน
3) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ การพัฒนาสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การพัฒนาสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง
360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยใช้กล้อง GoPro Max ในการถ่ายภาพและวิดีโอโดยให้ภาพอยู่ใน
มุมมอง 360 องศาสามารถเลื่อนมุมกล้องได้และในสื่อมีเมนูที่สามารถเลือกแสดงรายละเอียดของห้องต่างๆ
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตอีกทั้งยังมีเมนูเชื่อมต่อกับภายนอกอาทิเช่น เว็บไซต์หรือ Facebook เพื่อใช้ใน
การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตอีกด้วย
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ภาพที่ 1 สื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ภาพที่ 2 แสดงเมนูต่างๆของสื่อ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คุณภาพของผู้ใช้บริการสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อม
เสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ตารางที่ 1 สรุปคุณภาพของผู้ใช้บริการสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360
องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กลุ่มตัวอย่าง 3 คน
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ระดับคุณภาพ

𝝁
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
3.66
3.66
4.00
4.33
4.14

1. ข้อมูลมีความน่าสนใจ
2. ความสะดวกในการเข้าถึง
3. รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม
4. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
5. เพิ่มการเว้นระยะห่างของสังคม
6. สามารถรับรู้ข้อมูลได้โดยไม่ต้องมาสถานที่จริง
7. ความคมชัดของรูปภาพ
8. ออกแบบสื่อได้อย่างเหมาะสม
9. นำเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
ระดับคุณภาพโดยรวม

𝜎
0.57
1.15
0.57
1.15
1.15
1.15
1.15
1.00
1.15
1.00

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360
องศา วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาภู เ ก็ ต คุ ณ ภาพโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ( 𝝁 = 4.14, 𝜎 = 1.00) โดยเรียง
ตามลำดับตามระดับคุณภาพ ดังนี้ ความสะดวกในการเข้าถึง (𝝁 = 4.33, 𝜎 = 1.15) ความถูกต้องของภาษาที่
ใช้ (𝝁 = 4.33, 𝜎 = 1.15) เพิ่มการเว้นระยะห่างของสังคม (𝝁 = 4.33, 𝜎 = 1.15) นำเสนอข้อมูลได้อย่าง
ครบถ้ว น ( 𝝁 = 4.33, 𝜎 = 1.15) ข้อมูล มีความน่าสนใจ ( 𝝁 = 4.33, 𝜎 = 0.57) รูปแบบตัว อักษรมีความ
เหมาะสม (𝝁 = 4.33, 𝜎 = 0.57) ออกแบบสื่อได้อย่างเหมาะสม (𝝁 = 4.00, 𝜎 = 1.00) สามารถรับรู้ข้อมูลได้
โดยไม่ต้องมาสถานที่จริง (𝝁 = 3.66, 𝜎 = 1.15) ความคมชัดของรูปภาพ (𝝁 = 3.66, 𝜎 = 1.15)
ผลการวิจ ัย ตามวัตถุป ระสงค์ข้อที่ 3 การหาความพึงพอใจต่อการใช้ ของผู้ใช้งานสื่ อ จำลองแบบ
ปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อม
เสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ระดับความพึงพอใจ
1. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม
2. ตัวอักษรในสื่อ 360 องศา
3. ลูกเล่นและความน่าสนใจในการให้ข้อมูลของอาคารและสถานที่
4. เอฟเฟคของสื่อ 360 องศา
5. การนำเสนอรายละเอียดของอาคารและสถานที่

̅
𝑿

4.30
4.06
4.33
4.16
4.40

S.D. ระดับ
0.79
0.73
0.75
0.83
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ระดับความพึงพอใจ
6. ช่วยในการสื่อความหมายของสถานที่
7. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น
8. สื่อมีความง่ายในการใช้งาน
9. ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19
10. สามารถนำไปพัฒนาต่อในอนาคตได้
ระดับความพึงพอใจโดยรวม

̅
𝑿

4.13
4.30
4.26
4.20
4.33
4.25

S.D. ระดับ
0.81
0.65
0.73
0.80
0.71
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อม
เสมื อ นจริ ง 360 องศา วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาภู เ ก็ ต มีค่าเฉลี่ย ( ) ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ระดับมาก
( = 4.25, S.D. = 0.75) โดยเรียงตามลำดับตามระดับความพึงพอใจ ดังนี้ การนำเสนอรายละเอีย ดของ
อาคารและสถานที่ ( = 4.40, S.D. = 0.67) ลูกเล่นและความน่าสนใจในการให้ข้อมูลของอาคารและสถานที่
( = 4.33, S.D. = 0.75) สามารถนำไปพัฒนาต่อในอนาคตได้ ( = 4.33, S.D. = 0.71) วัสดุและอุปกรณ์ที่
ใช้มีความเหมาะสม ( = 4.30, S.D. = 0.79) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น ( = 4.30, S.D. = 0.65) สื่อมี
ความง่ายในการใช้งาน ( = 4.26, S.D. = 0.73) ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 ( = 4.20, S.D. =
0.80) เอฟเฟคของสื่อ 360 องศา ( = 4.16, S.D. = 0.83) ช่วยในการสื่อความหมายของสถานที่ ( = 4.13,
S.D. = 0.81) ตัวอักษรในสื่อ 360 องศา ( = 4.06, S.D. = 0.73)
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 การพัฒนาสื่อจำลองแบบปฏิสั มพันธ์ ส ภาพแวดล้ อ ม
เสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อพัฒนาสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือน
จริง 360 องศา ตามดังสมมติฐานการวิจัยดังภาพที่ 3 และนำไปทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหา
คำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้ออื่น ๆ ต่อไป
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าหลัก
5.1.2 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 คุณภาพของสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้ อม
เสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มีผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ที่ระดับ มาก
5.1.3 วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ข้ อ ที่ 3 การหาความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ ง านสื่ อ จำลองแบบ
ปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมื อนจริง 360 องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่
ระดับ มาก
5.2 อภิปรายผล
5.2.1 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360
องศา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มีการวิจัยในด้านคุณภาพและความพึงพอใจ ซึ่งสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตสามาถนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างดี
5.2.2 จากผลการประเมิน สื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มีการวิจัยถึงคุณภาพของสื่อด้วยการทดสอบตามแบบทดสอบ การหาคุณภาพของสื่อ
ด้วยการทดสอบตามแบบทดสอบซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัย นางสาวธัญพร กุลพรพันธ์ [1] ได้ทำการวิจัยเรื่อง
ระบบสารสนเทศอ้างอิงตำแหน่งเพื่อการนำเสนอข้อมู ลในสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยวิดีโอ 360 องศา กรณีศึกษา:
โบราณสถานวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย พบว่าคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.50
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีผลต่อการพัฒนาสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ( = 4.25, S.D. = 0.75) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วัลลภ ศรีสำราญ [2] ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการสื่อสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา สำหรับการท่องเที่ยวและการโฆษณาผลิตภัณฑ์
ด้วยเนื้อหาเรื่องราว
763

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ในการพัฒนาสื่อจำลองแบบปฏิสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต ควรศึกษาคู่มือการใช้งานของสื่ออย่างละเอียดก่อการทำการใช้งาน
5.3.2 ในการพั ฒ นาสื ่ อ จำลองแบบปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ส ภาพแวดล้ อ มเสมื อ นจริ ง 360 องศา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ควรมีเมนูและฟังก์ชันต่างๆในการนำเสนอสื่อให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้
เอกสารอ้างอิง
[1] วัลลภ ศรีสำราญ. (2560). การศึกษาการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา
สำหรับการท่องเที่ยวและการโฆษณาผลิตภัณฑ์ด้วยเนื้อหาเรื่องราว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน. หน้า 1-11.
[2] นางสาวธัญพร กุลพรพันธ์. (2560). ระบบสารสนเทศอ้างอิงตำแหน่งเพื่อการนำเสนอข้อมูล
ในสถานที่ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยวิด ีโ อ 360 องศา กรณีศ ึกษา: โบราณสถานวั ดศรีช ุ ม จังหวัด สุโ ขทั ย .
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 5-27.
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D009
การพัฒนากล่องจดหมายอัจฉริยะ
The Development of Smart Postbox
วรพล รักสะโษ1 พัชรีพร พรหมแก้ว2 เศรษฐาพันธ์ สุกใส3 และ สาวิตรี ยอดราช4
1-2
นักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
3-4
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนากล่องจดหมายอัจฉริยะให้สามารถอำนวยความสะดวก
ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อหาประสิทธิภาพของกล่องจดหมายอัจฉริยะให้สามารถป้องกันการสูญหายได้ และเพื่อหาความ
พึงพอใจของผู้ทดลองใช้กล่องจดหมายอัจฉริยะ ผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการพัฒนากล่องจดหมายให้มีการแจ้งเตือน
ผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk เมื่อมีจดหมายหย่อนลง และนับจำนวนการหย่อนจดหมายต่อครั้ง มีไฟสถานะติดเพื่อ
แจ้งเตือนว่ามีจดหมายอยู่ในกล่องทำให้ไม่พลาดจดหมายสำคัญ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนานวัฒ กรรม
โดยใช้แบบทดสอบประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นเครื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากร
ที่ใช้ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านกล่องจดหมายอัจฉริยะ 3 คน และกลุ่มคนที่ชอบสั่งสินค้าออนไลน์ในจังหวัดภูเก็ต
จำนวน 50 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ถึง 1 กุมภาพันธ์
2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพในการใช้งานกล่องจดหมายอัจฉริยะมีความแม่นยำของระบบปลด
ล็อค 93.33 % มีความรวดเร็วของระบบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Blynk 100 % และมีความแม่นยำของ
ระบบแสดงสถานะไฟบนกล่องจดหมายอัจฉริยะ 100 % ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการพัฒนา
กล่องจดหมายอัจฉริยะ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
คำสำคัญ : กล่องจดหมายอัจฉริยะ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ
Abstract
This research has research objectives. to develop smart mailboxes to be able to provide
better convenience to determine the effectiveness of smart mailboxes to prevent loss and to
find the satisfaction of the smart inbox experimenters. The researcher had the idea to develop
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a mailbox to notify via Blynk application when a mail dropped. and count the number of
dropped letters per time There is a status light to notify you that there is a letter in the box so
you don't miss any important mail. This research is an innovation development research. The
performance test and satisfaction questionnaire were used to collect data. The population
used is Three smart mailbox specialists and 50 online order enthusiasts in Phuket using a
specific sampling. Between 6 November 2021 to 1 February 2022 at Phuket Vocational College
The data were analyzed using percentage, mean and standard deviation statistics.
The study found that the efficiency of smart mailbox usage is 93.33% accuracy of
unlocking system, 100% speed of notification system via Blynk app, and accuracy of light
indicator on box. Smart Mail 100% The results of user satisfaction with the development of
smart mailboxes. Overall, it is in a very good level.
Keywords : Smart Mailbox, Efficiency, Satisfaction
1. บทนำ
ตู้ไปรษณีย์เสมือนสัญลักษณ์ของการไปรษณีย์ไทยที่ติดตั้งให้บริการรับฝากส่งข่าวสารจากท้องที่ต่าง ๆ
เชื่อมโยงถึงกันตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ตู้จดหมายเป็นอุปกรณ์ที่ยังคงมีความจำเป็นสำหรับบ้านเรือนในยุค
ปัจจุบันเพื่อใช้รับฝากข่าวสารเอกสารและพัสดุสำคัญที่ถูกส่งมาทางไปรษณีย์เนื่องจากตู้จดหมายมีลักษณะ
รูปร่างที่ทึบทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถสังเกตจดหมายที่มาส่งภายในตู้ได้จึงทำให้จดหมายยังคงค้างอยู่ในตู้รับจดหมาย
เป็นเวลายาวนานส่งผลให้จดหมายสำคัญที่ได้รับเสียหายได้
ยุคปัจจุบันการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบหนึ่งของการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้บริโภค
สามารถซื้อสินค้าโดยตรงหรือจากการให้บริการของผู้ขายทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส ทำให้คนส่วนใหญ่มักจะสั่งสินค้าออนไลน์ เพื่อความ
สะดวกในการเลือกซื้อสินค้า และไม่ต้องออกไปพบปะกับผู้คนจำนวนมากในห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน แต่ในทาง
กลับกันผู้สั่งสินค้ามักจะไม่ค่อยออกไปรับสินค้าด้วยตนเอง จึงจำเป็นต้องให้ผู้ส่งสินค้ าวางพัสดุไว้ในบริเวณบ้าน
หรือตั้งไว้ในที่ไม่เหมาะสมและอาจทำให้สินค้าสูญหายหรือชำรุดได้
จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาวิธีการป้องกันและการลืมจดหมายในตู้รับ
จดหมายโดยทำกล่องจดหมายแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk ขึ้นโดยใช้หลักการเช็คจดหมายภายในตู้เมื่อมี
จดหมายหย่อนลงตู้จดหมายจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk และจะมีการนับจำนวนว่ามีไปรษณีย์มา
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ส่งจดหมายกี่ครั้ง และจะมีไฟติดอยู่ที่กล่องจดหมายเพื่อแจ้งเตือนว่ามีจดหมายอยู่ในกล่องทำให้ไม่พลาด
จดหมายสำคัญและจะแจ้งเตือนขึ้นทุกครั้งเมื่ อมีการใส่จดหมายลงไปในกล่องโดยการนำหลักการของเซ็นเซอร์
ตรวจจับวัตถุสิ่งกีดขวางมาประยุกต์ในการใช้งานสาระสำคัญ
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนากล่องจดหมายอัจฉริยะให้สามารถอำนวยความสะดวกได้ดียิ่งขึ้น
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของกล่องจดหมายอัจฉริยะให้สามารถป้องกันการสูญหายได้
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้กล่องจดหมายอัจฉริยะ
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ระดับประสิทธิภาพของกล่องจดหมายอัจฉริยะให้สามารถป้องกันการสูญหายได้อยู่ในระดับดี
3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้กล่องจดหมายอัจฉริยะอยู่ในระดับมากที่สุด
4. วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
กล่องจดหมายอัจฉริยะปลดล็อคผ่านแอปพลิเคชัน Blynk ในสมาร์ทโฟน โดยมีหลักการทำงาน คือ หาก
นำจดหมายใส่กล่องแล้วจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Blynk ว่ามีการใส่จดหมายจำนวนกี่ครั้ง และจะมีสถานะ
ไฟติดอยู่ที่กล่องจดหมายเพื่อแจ้งเตือนว่ามีจดหมายอยู่ในกล่อง
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 การหาประสิทธิภาพ
1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนากล่องจดหมายอัจฉริยะ จำนวน 3 คน
4.2.2 การหาความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ กลุ่มคนที่ชอบสั่งสินค้าออนไลน์ในตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
2) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ กลุ ่ ม คนที ่ ช อบสั ่ ง สิ น ค้ า ออนไลน์ ใ นตำบลวิ ช ิ ต อำเภอเมื อ ง
จังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คน
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
4.3 เครื่องมือวิจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย
4.3.1 แบบประเมินการหาประสิทธิภาพ การพัฒนากล่องจดหมาย
4.3.2 แบบประเมินการหาความพึงพอใจ การพัฒนากล่องจดหมายอัจฉริยะ
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4.4 ขัน้ ตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยตามหลักการ
4.4.1 การสร้างเครื่องมือวิจัย
1) ศึกษาความต้องการของกล่องจดหมายอัจฉริยะ
2) ออกแบบโครงสร้างกล่องจดหมายอัจฉริยะให้มีความเหมาะสม
3) การหาประสิทธิภาพโดยการทดลองจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
4.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้วิจัยนำแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ได้เก็บข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้อง
ของข้อมูล จากนั้นทำการกำหนดรหัสข้อมูลแล้วบันทึกข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดย
กำหนดสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกล่องจดหมายอัจฉริยะ จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1) ขั้นเตรียมดำเนินการติดต่อประสานงาน ผู้เชี่ยวชาญกับการพัฒนากล่องจดหมายอัจฉริยะ เลือก
แบบเจาะจง จำนวน 3 ท่าน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3) สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนากล่องจดหมายอัจฉริยะ
4.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ ประกอบด้วย
1) ขั ้ น เตรี ย มดำเนการติ ด ต่ อ ประสานงาน กลุ ่ ม คนที ่ ช อบสั ่ ง สิ น ค้ า ออนไลน์ ใ นตำบลวิ ชิ ต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเลือกแบบอย่างง่าย จำนวน 50 ท่าน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนากล่องจดหมายอัจฉริยะ
5. ผลการวิจัย
ผลการวิ จ ั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที ่ 1 เพื ่ อ พั ฒ นากล่ อ งจดหมายอั จ ฉริ ย ะให้ ส ามารถอำนวย
ความสะดวกได้ ด ี ย ิ ่ ง ขึ ้ น โดยใช้ โ ปรแกรม Arduino IDE ในการเขี ย นโค้ ด คำสั ่ ง ค่ า ต่ า งๆ ที ่ ต ้ อ งใช้ ใ น
การควบคุ ม ระบบทั ้ ง หมดเพื ่ อ ให้ ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที ่ ด ี และใช้ เ ซ็ น เซอร์ ต รวจจั บ
สิ ่ ง กี ด ขวาง ในการรั บ ค่ า เพื ่ อ แจ้ ง เตื อ นไปยั ง แอปพลิ เ คชั น Blynk และใช้ แ อปพลิ เ คชั น Blynk
ในการควบคุ ม กลอนล็ อ คไฟฟ้ า เปิ ด -ปิ ด กล่ อ งจดหมาย เพื ่ อ เป็ น การนำเอาเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์
ใช้ร่วมกันให้เกิดการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้งานได้
เป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยได้นำกล่องจดหมายอัจฉริยะ
768

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

ภาพที่ 1 แบบร่างกล่องจดหมายอัจฉริยะ
ภาพร่างกล่องจดหมาย ประกอบไปด้วย กลอนล็อคไฟฟ้า 2 โดยจะติดตั้งทางใส่และทางเอาออกของ
จดหมาย เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ 2 ตัวติดตั้งบริเวณทางใส่จดหมาย เซ็นเซอร์วัดระยะติดตั้งไว้บริเวณฐานกล่อง
จดหมาย ไฟแสดงถานะสีเขียวและสีแดงติดตั้งบริเวณหน้ากล่องจดหมาย และบัซเซอร์ รีเลย์ บอร์ด ESP8266
จะติดตั้งอยู่ในกล่องกันน้ำด้านข้างกล่องจดหมาย
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบปลดล็อคผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สรุป

ประสิทธิภาพในการใช้งาน
ผู้เชี่ยวชาญ 1
ผู้เชี่ยวชาญ 2
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
ไม่แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
ไม่แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
90 %
90 %

หมายเหตุ
ผู้เชี่ยวชาญ 3
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
100 %

ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
ปลดล็อคผ่านแอปพลิเคชัน
Blynk (ปลดล็อคแม่นยำ/
ไม่แม่นยำ)
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ภาพรวม
93.33 %
จากตารางที่ 1 จากผลการประเมินสิทธิภาพในการใช้งานของกล่องจดหมายอัจฉริยะสำหรับผู้เชี่ยวชาญมี
ความแม่นยำในการใช้งาน 93.33 %
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สรุป
ภาพรวม

ประสิทธิภาพในการใช้งาน
ผู้เชี่ยวชาญ 1
ผู้เชี่ยวชาญ 2
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
100 %
100 %
100 %

หมายเหตุ
ผู้เชี่ยวชาญ 3
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
100 %

ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
การแจ้ ง เตื อ นผ่ า นแอป
พลิเคชัน Blynk (แจ้งเตือน
รวดเร็ว/ไม่รวดเร็ว)

จากตารางที่ 2 จากผลการประเมินสิทธิภาพในการใช้งานของกล่องจดหมายอัจฉริยะสำหรับผู้เชี่ยวชาญมี
ความรวดเร็วในการใช้งาน 100 %
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบแสดงสถานะไฟบนกล่องจดหมายอัจฉริยะ
ครั้งที่
1
2
3
4

ประสิทธิภาพในการใช้งาน
ผู้เชี่ยวชาญ 1
ผู้เชี่ยวชาญ 2
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
ไม่แม่นยำ
แม่นยำ

หมายเหตุ
ผู้เชี่ยวชาญ 3
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ

ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
แสดงสถานะไฟบนกล่ อ ง
จดหมายอัจฉริยะ(ไฟแสดง
แม่นยำ/ไม่แม่นยำ)
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5
6
7
8
9
10
สรุป
ภาพรวม

แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
90 %
86.67 %

แม่นยำ
แม่นยำ
ไม่แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
90 %

ไม่แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
ไม่แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
80 %

จากตารางที่ 3 จากผลการประเมินสิทธิภาพในการใช้งานของกล่องจดหมายอัจฉริยะสำหรับผู้เชี่ยวชาญมี
ความแม่นยำในการใช้งาน 86.7 %
จากผลการประเมินสิทธิภาพในการใช้งานของกล่องจดหมายอัจฉริยะสำหรับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ทำ
การประเมินประสิทธิภาพจำนวน 10 ครั้ง พบว่า การประเมินประสิทธิภาพของระบบแสดงสถานะไฟบนกล่อง
จดหมายอัจฉริยะ 86.7 % การประเมินประสิทธิภาพของระบบปลดล็อคผ่านแอปพลิเคชัน Blynk 93.33 %
และการประเมินประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Blynk 100 % ตามลำดับ
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานกล่องจดหมายอัจฉริยะ
ที่ ความพึงพอใจ
1. ด้านการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก
1.1 รูปร่างของนวัตกรรมมีความสวยงาม
1.2 ขนาดของนวัตกรรมมีความพอดี
1.3 การจัดวางอุปกรณ์มีความเหมาะสม
1.4 วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านประโยชน์การนำไปใช้
2.1 นวัตกรรมใช้งานง่าย
2.2 ความรวดเร็วในการแจ้งเตือน
2.3 ความปลอดภัยในการปลดล็อค
2.4 ความถูกต้องในการนับจำนวน

S.D.

ระดับ

4.16
4.28
4.26
4.26
4.24

0.68
0.65
0.50
0.59
0.61

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.14
4.10
4.02
4.06

0.67
0.67
0.74
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก

̅
𝑿
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2.5 สถานะไฟ LED มีความชัดเจน
4.08
0.72
มาก
ค่าเฉลี่ย
4.08
0.70
มาก
3. ด้านการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์
3.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต
4.00
0.72
มาก
ค่าเฉลี่ย
4.00
0.72
มาก
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน
4.11
0.68
มาก
จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานกล่องจดหมายอัจฉริยะอยู่ในระดับดีมาก เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ด้ า นการออกแบบรู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอก อยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ สุ ด
ด้านประโยชน์การนำไปใช้ อยู่ในระดับมาก และด้านการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ อยู่ในระดับมาก
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปค้นพบจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานที่กำหนด
6.1 สรุปผลการวิจัย
1) เพื่อพัฒนากล่องจดหมายอัจฉริยะให้สามารถอำนวยความสะดวกได้ดียิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยได้
ดำเนินการสร้างกล่องจดหมายอัจฉริยะใช้งานได้ตามสมมติฐานการวิจัยดดังภาพ ที่ 2 และนำไปทดลองเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาคำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้ออื่น ๆ ต่อไป

ภาพที่ 2 กล่องจดหมายอัจฉริยะสมบรูณ์
2) เพื่อหาประสิทธิภ าพของกล่อ งจดหมายอัจฉริย ะให้ส ามารถป้ องกัน การสู ญหายได้ มี
ผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ที่ระดับ 93.33% และประสิทธิภาพในการใช้งานกล่องจดหมายอัจฉริยะมีความ
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แม่นยำของระบบปลดล็อค 93.33 % มีความรวดเร็วของระบบ การแจ้งเตือนผ่า นแอปพลิเคชัน Blynk 100 %
และมีความแม่นยำของระบบแสดงสถานะไฟบนกล่องจดหมายอัจฉริยะ 86.67 %
3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้กล่องจดหมายอัจฉริยะมีผลการวิจัยภาพรวมอยู่ที่
ระดับดีมาก (𝑋̅ = 4.11, S.D. = 0.68) และด้านการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก (𝑋̅ = 4.24, S.D. = 0.61)
ด้านประโยชน์การนำไปใช้ (𝑋̅ = 4.08, S.D. = 0.70) ด้านการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ (𝑋̅ = 4.00, S.D. =
0.72)
6.2 อภิปรายผล
1) ผลการวิจัยด้านประสิทธิภาพ อยู่ที่ระดับ 93.33 % มีความสอดคล้องกับงานวิจัย ธนัช
เทพแสง [1] เรื่อง ตู้รับจดหมายไฮเทค ที่มีผลการวิจัยว่า ตู้รับจดหมายไฮเทคแจ้งเตือนทันทีที่มีการหย่อน
จดหมายลงในตู้มีประสิทธิภาพคิดเป็น ร้อยละ 100 ตู้รับจดหมายไฮเทคสามารถป้องกันการลืมจดหมายได้ มี
ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือตู้รับจดหมายไฮเทค แจ้งเตือนทุกครั้ง ที่มีคนเดินผ่านตู้จดหมายมี
ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 95
2) ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้กล่องจดหมายอัจฉริยะอยู่ที่ระดับดีมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัย ธีรบดินทร์ เขื่อนวิชัย และกมลวรรณ สายหลักคํา [2] เรื่อง ตู้จดหมายแจ้งเตือนอัจฉริยะ ที่มี
ผลการวิจัยว่ามีประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์เซ็นเซอร์แสงสำหรับตรวจจับวัตถุสิ่งกีดขวาง ซึ่งจะทําการ
แจ้งเตือนไปยังบัญชี Line ของผู้ใช้งานเมื่อมีสิ่งของหรือวัตถุผ่านตัวเซ็นเซอร์ ทั้งนี้การส่งสัญญาณแจ้งเตือนผู้ใช้
จําเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญาณ Internet หรือWI-FI ก่อนจึงจะใช้งานได้ทั้งที่ตัวอุปกรณ์และโทรศัพท์มือถือ
6.3 ข้อเสนอแนะ
1) ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ตัว
กลอนล็อคไฟฟ้าควรมีความแม่นยำในการปลดล็อคมากยิ่งขึ้น
2) ควรทำฐานของกล่องจดหมายให้เป็นกรวยเพื่อให้จดหมายหรือพัสดุสามารถโดนเซ็นเซอร์วัดระยะได้
เต็มประสิทธิภาพ
3) ควรเลื อ กใช้ แ หล่ ง จ่ า ยไฟจากโซล่ า เซลล์ เ พื ่ อ ประหยั ด พลั ง งานและควรเพิ ่ ม ความสามารถ
ในการกดสวิตช์เพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานได้ผ่านแอพพลิเคชั่น

773

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง
[1] เฉลิ ม ศั ก ดิ ์ อรุ ณ โรจน์ ป ั ญ ญาและคณะ. (2557). ตู ้ ไ ปรษณี ย ์ อ ั จ ฉริ ย ะ. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
สุรนารี.
[2] ธีรบดินทร์ เขื่อนวิชัย และกมลวรรณ สายหลักคํา. (2562). ตู้จดหมายแจ้งเตือนอัจฉริยะ. วิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม.

774

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

D010
กล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและดูแลผ่านแอปพลิเคชัน

The smart cage for control and supervision through applications
ปรเมนทร์ เหล่าประทาย1 อธิวัฒน์ มณีสุข2 เศรษฐาพันธ์ สุกใส3 และ สาวิตรี ยอดราช4
1-2
นักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
3-4
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสําหรับควบคุมและดูแลผ่านแอป
พลิเคชัน เพื่อหา ประสิทธิภาพกล่องเลี้ยงสัตว์อัจ ฉริยะสําหรับควบคุมและดูแลผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อหาความ
พึงพอใจในการพัฒนากล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสําหรับควบคุมและดูแลผ่านแอปพลิเคชัน การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงทดลอง โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านกล่องเลี้ยง สัตว์ จำนวน 3 คน
เพื่อหาประสิทธิภาพของกล่องเลี้ยงสัตว์ และ กลุ่มคนรักสัตว์ในตำบลวิชิตอำเภอ เมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30
คน เพื่อหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานกล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับ ควบคุมและดูแลผ่านแอปพลิเคชัน โดยใช้
แบบทดสอบประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่
7 พฤศจกายน 2563 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
สรุป ผลที่ได้จ ากการวิจ ัย มีความเห็น สอดคล้ อ งกันจากการประเมิ นประสิทธิภ าพ และโดยรวม
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับการพัฒนากล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและดูแลผ่าน แอป
พลิเคชัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.3 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.7 และผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น อายุ 20 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมา ต่ำกว่า 20 ปี คิด เป็นร้อยละ 26.7
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
คำสำคัญ : สัตว์เลี้ยง บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ แอปพลิเคชัน
Abstract
This research has Objective to develop a smart animal box for control and care through
an application. To find the efficiency of a smart animal box for control and supervision through
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an application. to find satisfaction in Developing an intelligent pet box for controlling and
supervising through an application This research is an experimental research. Specific sample
groups were used randomly, namely 3 animal box experts to determine the efficiency of the
animal box, and 30 animal lovers in Wichit Sub-district, Muang District, Phuket Province, to
determine the satisfaction of the animal box users. genius for Controlled and supervised
through the application using a performance test and a satisfaction questionnaire. It is a tool
for collecting information. Between 7 November 2020 and 5 February 2021, the statistics used
in the data analysis were percentage, mean and standard deviation.
Summarize the results of the research. There was a consensus from the efficacy
assessment, and overall, the sample population was satisfied with the development of a smart
pet box for control and supervision via the app. The majority of respondents were male, 53.3%,
gender. Females accounted for 46.7%, and most of the respondents were aged 20 years and
over, representing 73.3%, followed by less than 20 years, accounting for 26.7%. The overall
satisfaction of the respondents was at a high level. the most
Keywords : Pet , Arduino Board , Application
1. บทนำ
สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์และสัตว์เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นมานาน อดีตมนุษย์เลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ ในการ
ดำรงชีวิต เป็นการเลี้ยงเพื่อการบริโภคและใช้งาน เช่น การแกะรอย ช่วยในการล่าสัตว์หรือเฝ้ายาม ดังนั้นความ
ผูกพันที่เกิดขึ้น จึงไม่ลึกซึ้ง ต่อมาสัตว์หลายสายชนิดมีบทบาทที่ เปลี่ยนไป ทำให้สัตว์ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่าง
จากเดิม เช่น มีการตั้งชื่อ ได้รับการดูแลที่นอกเหนือจากการให้ อาหาร เช่น การอาศัยอยู่ร่วมในชายคาเดียวกัน
กับมนุษย์ มีฐานะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพื่อน (companion animal) มากกว่าเป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยง (pet) จน
เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวมากกว่าสัตว์เลี้ยง ทำให้มนุษย์มีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงอย่างลึกซึ้งมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนากล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและดูแลผ่าน
แอปพลิเคชัน โดยการประยุกต์ใช้บอร์ด ESP8266 และอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งควบคุมการ ให้อาหาร น้ำ และ
สิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยเซ็นเซอร์ที่ตัวเครื่องและใช้โมบายแอปพลิเคชันในการควบคุมตรวจสอบการทำงาน
ของอุปกรณ์ได้ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและลดความกังวลแก่ผู้ใช้งานเมื่อมีความจำ เป็นจะต้องออกไปทำ
กิจกรรมนอกบ้าน โดยไม่ต้อง กังวลว่า สัตว์เลี้ยงจะได้รับอาหารไม่เพียงพอระบบออกแบบให้ รองรับการให้
อาหารและน้ำสัตว์เลี้ยงเป็นเวลาหลายวัน ดังนั้นผู้เลี้ยงไม่จำ เป็นต้องเติมน้ำาหรืออาหารทุกวัน ระบบแยกการ
776

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

ทำงานของการให้อาหาร และน้ำาออกจากกัน ผู้วิจัยได้ติดตั้ง เซ็นเซอร์เพื่อวัดระดับอุณหภูมิ ผู้เลี้ยงสามารถ สั่ง
ให้อาหารและน้ำผ่านแอปพลิเคชัน Blynkปุ่มให้อาหาร ตลอดเวลาผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตของทุ กสรรพสิ่ง
(Internet of Things) ระบบออกแบบให้มีการส่งขอ้ความเตือนกรณีที่ ระดับถังเก็บอาหารและน้ำมีระดับต่ำ
กว่าที่กำหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือนเป็นข้อความเข้าแอปพลิเคชันให้ผู้เลี้ยงทราบ ในส่วนของถังจ่ายน้ำ ระบบ
จะเติมน้ำตลอดเวลาเพื่อรักษาระดับน้ำให้เหมาะสม เนื่องจากสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ต้องการน้ำ เป็นจำนวนมาก
ตลอดทั้งวัน นอกจากนั้นผู้วิจัยได้นำสิ่งอำนวยความสะดวก คือ มาติดตั้งพร้อมกล้องเว็บแคมและพัดลม มา
ประยุกต์ ใช้งานให้ติดกับกล่องเลี้ยงสัตว์พร้อมด้วยเซ็นเซอร์เ พื่อใหผู้เลี้ยงสัตว์สามารถทราบพฤติกรรมการ
รับประทาน อาหาร และน้ำ และเห็นภาพเคลื่อนไหวของสัตว์เลี้ยงได้จากระยะไกลผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้
ในปัจจุบันนี้มีผู้คนมากมายที่หันมาสนใจการมีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระแสนิยมนี้
ก็มีทั้งผลดีและผลเสีย ในความเป็นจริงแล้วมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ปล่อยละเลยสัตว์เลี้ยงของตนหรืออาจมีเหตุ
บางประการที่ไม่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของตนได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีเป้าหมายในการพัฒนากล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ
สำหรับควบคุมและดูแลผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลสั ตว์เลี้ยงและควบคุมดูแล
ในขณะที่ผู้เลี้ยงต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนากล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและดูแลผ่านแอปพลิเคชัน
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการพัฒนากล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและดูแลผ่านแอปพลิเคชัน
2.3 เพื ่ อ หาความพึ ง พอใจในการพั ฒ นากล่ อ งเลี ้ ย งสั ต ว์ อ ั จ ฉริ ย ะสำหรั บ ควบคุ ม และดู แ ลผ่ า น
แอปพลิเคชัน
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ระดับประสิทธิภาพการพัฒนากล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและดูแลผ่านแอปพลิเคชันอยู่
ในระดับมากที่สุด
3.2 ระดับความพึงพอใจการพัฒนากล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและดูแลผ่านแอปพลิเคชัน
อยู่ในระดับมากที่สุด
4. วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
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กล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและดูแลผ่านแอปพลิเคชัน กล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับ
ควบคุมและดูแลผ่านแอปพลิเคชัน ใช้ บอร์ด ESP8266 ในการควบคุมการทำงานของระบบแจ้งเตือนการให้
อาหาร โดยใช้เซ็นเซอร์วัดระยะทางในการวัดระยะของอาหารและน้ำภายในถังเก็บ เซ็นเซอร์วัดระดับอุณหภูมิ
ใช้ในการวัดอุณหภูมิภายในกล่องเลี้ยงสัตว์ พัดลมใช้ในการระบายอากาศภายในกล่องเลี้ยงสัตว์ กล้องเว็บแคม
ใช้ในการดูพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง และสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 การหาประสิทธิภาพ
1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านกล่องเลี้ยงสัตว์ จำนวน 3 คน
4.2.2 การหาความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ กลุ่มคนรักสัตว์ในตำบลวิชิตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
2) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ กลุ ่ ม คนรั ก สั ต ว์ ใ นตำบลวิ ช ิ ต อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
จำนวน 30 คน
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.3.1 แบบประเมินการหาประสิทธิภาพ กล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและดูแลผ่าน
แอปพลิเคชัน
4.3.2 แบบประเมินการหาความพึงพอใจ กล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและดูแลผ่าน
แอปพลิเคชัน
4.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1) ขั้นเตรียมดำเนินการติดต่อประสานงาน ผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนากล่องเลี้ยงสัตว์
อัจฉริยะสำหรับควบคุมและดูแลผ่านแอปพลิเคชัน เลือกแบบเจาะจง จำนวน 3 ท่าน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3) สรุปผลการประเมิน ประสิทธิภาพ การพัฒนากล่องเลี้ ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและ
ดูแลผ่านแอปพลิเคชัน
4.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ ประกอบด้วย
1) ขั้นเตรียมดำเนการติดต่อประสานงาน กลุ่มคนรักสัตว์ในตำบลวิชิตอำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต เลือกแบบอย่างง่าย จำนวน 30 ท่าน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
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3) สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจ การพัฒนากล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและ
ดูแลผ่านแอปพลิเคชัน
5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนากล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและดูแลผ่าน
แอปพลิเคชัน โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโค้ดคำสั่งต่าง ๆ ควบคุมระบบภายในกล่องเลี้ยงสัตว์
อัจฉริยะทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ มีลักษณะการแบบเรียลไทม์ มีเซ็นเซอร์วัดระยะทางเพื่อวัดปริมาณของ
อาหารและน้ำภายในถังเก็บ ตั้งเวลาการให้อาหารและน้ำ ระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเมื่อปริมาณอาหาร
และน้ำใกล้หมด และใช้แอพพลิคชั่น Blynk ในการ ดูค่าความชื้น ค่าอุณหภูมิ กล้องเว็บแคม เปิด -ปิด พัดลม
ระบายอากาศ ปุ่มให้น้ำให้อาหาร เพื่อเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกันให้เกิดการพัฒนาระบบที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และสะดวกต่อการใช้งาน

ภาพที่ 1 แบบร่างกล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสําหรับควบคุมและดูแลผ่านแอปพลิเคชัน
ภาพร่างกล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ ประกอบไปด้วย เซ็นเซอร์วัดระยะทาง 2 ตัว โดยจะติดตั้งไว้ในถังเก็บ
น้ำและถังเก็บอาหารบริเวณกล่องด้านหลัง เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ จะติดตั้งบริเวณด้านขวาของกล่องเลี้ยงสัตว์
อัจฉริยะ กล้อง ESP32 จะติดตั้งบริเวณมุมบนซ้ายของกล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ พัดลม DC จะติดตั้งบริเวณข้าง
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และ บอร์ด ESP8266 บัซ เซอร์ รีเลย์ จะติดตั้งไว้ภายในกล่องด้านหลัง
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบให้อาหารและน้ำผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สรุป
ภาพรวม

ประสิทธิภาพในการใช้งาน
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
100 %
100 %
100 %

หมายเหตุ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
100 %

ประสิทธิภ าพของ
ระบบให้ อ าหาร
และน้ ำ ผ่ า นแอป
พลิเคชัน Blynk
(ทำงานรวดเร็ว/ไม่
รวดเร็ว)

จากตารางที่ 1 จากผลการประเมินสิทธิภาพในการใช้งานของกล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและ
ดูแลผ่านแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมสำหรับผู้เชี่ยวชาญมีความสะดวกในการใช้งานของระบบให้อาหารและน้ำ
ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk ทำงานรวดเร็ว 100 %
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ประสิทธิภาพในการใช้งาน
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
ไม่แม่นยำ
แม่นยำ

หมายเหตุ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ

ประสิทธิภาพของ ระบบ
การแจ้ง เตือนผ่านแอป
พลิเ คชัน Blynk (แจ้ง
เ ต ื อ น แ ม ่ น ย ำ / ไ ม่
แม่นยำ)
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9
10

แม่นยำ
แม่นยำ

แม่นยำ
แม่นยำ

แม่นยำ
ไม่แม่นยำ

สรุป

90%

100%

90%

ภาพรวม

90%

จากตารางที่ 2 จากผลการประเมินสิทธิภาพในการใช้งานของกล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุม
และดูแลผ่านแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมสำหรับผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานระบบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
Blynk มีความแม่นยำ 90 %
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระระบบดูกล้องเว็บแคมผ่านแอปพลิเคชัน Blynk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สรุป

ประสิทธิภาพในการใช้งาน
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
ไม่รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
90 %

ภาพรวม

90 %

ครั้งที่

หมายเหตุ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
ไม่รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
90 %

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
ไม่รวดเร็ว
รวดเร็ว
90 %

ประสิทธิภาพของ ระบบ
กล้องเว็บแคมผ่านแอป
พ ล ิ เ ค ช ั น Blynk
(รวดเร็ว/ไม่รวดเร็ว)

จากตารางที่ 3 จากผลการประเมินสิทธิภาพในการใช้งานของกล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุม
และดูแลผ่านแอปพลิเคชัน โดยภามรวมสำหรับผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานระบบกล้องเว็บแคมผ่านแอปพลิเคชัน
Blynk มีความรวดเร็ว 90 %
จากผลการประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานของ กล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและดูแลผ่าน
แอปพลิเคชัน จำนวน 3 ท่าน ทำการประเมินประสิทธิภาพ 10 ครั้ง พบว่า การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ให้อาหารและน้ำผ่านแอปพลิเคชัน Blynk มีความรวดเร็ว 100 % การประเมินประสิทธิภาพ ระบบการแจ้ง
เตือนผ่านแอปพลิเคชัน Blynk มีความแม่นยำ 90 % และ การประเมินประสิทธิภาพ ระบบกล้องเว็บแคมผ่าน
แอปพลิเคชัน Blynk มีความรวดเร็ว 90 % ตามลำดับ
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานกล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสําหรับควบคุมและดูแลผ่านแอป
พลิเคชัน
ที่ ความพึงพอใจ
1. ด้านการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก
1.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม
1.2 ความแข็งแรงของกรงเลี้ยงสัตว์
1.3 ขนาดของกรงเลี้ยงสัตว์มีความเหมาะสม
1.4 รูปทรงมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านประโยชน์การนำไปใช้
2.1 ความสะดวกในการใช้งาน
2.2 สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.3 การทำงานของระบบให้อาหาร
2.4 การใช้แอปพลิเคชันในการสั่งการ
2.5 เซ็นเซอร์และโมดูลมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์
3.1 การนำนวัตกรรมไปพัฒนาต่อในอนาคต
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

̅
𝑿

S.D.

ระดับ

4.63
4.50
4.60
4.66
4.59

0.49
0.57
0.49
0.47
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.73
4.63
4.63
4.56
4.53
4.61

0.44
0.55
0.55
0.56
0.57
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60
4.60
4.60

0.49 มากที่สุด
0.49 มากทีส่ ุด
0.50 มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานกล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะอัจฉริยะอยู่ในระดับดีมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านประโยชน์การ
นำไปใช้ อยู่ในระดับมาก และด้านการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ อยู่ในระดับมาก
6. สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
6.1 สรุปผลการวิจัย
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1) เพื่อพัฒนากล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและดูแลผ่านแอปพลิเคชัน
คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างกล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสำหรับควบคุมและดูแลผ่านแอปพลิเค
ชันใช้งานได้ตามสมมติฐานการวิจัยดังภาพ ที่ 2 และนำไปทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาคำตอบ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้ออื่น ๆ ต่อไป

ภาพที่ 2 กล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะอัจฉริยะ
2) เพื่อหาประสิทธิภาพกล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสําหรับควบคุมและดูแลผ่านแอปพลิเคชัน มี
ผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ที่ระดับ 93.33 % และ ประสิทธิภาพของระบบให้อาหารและน้ำผ่านแอปพลิเคชัน
Blynk 100 % ประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Blynk 90 % และประสิทธิภาพของระ
ระบบดูกล้องเว็บแคมผ่านแอปพลิเคชัน Blynk 90 %
3) เพื่อหาความพึงพอใจในการพัฒนากล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะสําหรับควบคุมและดูแลผ่านแอป
พลิเคชัน มีผลการวิจัยภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด ด้านการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก ด้านประโยชน์การ
นำไปใช้ และด้านการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์
6.2 อภิปราย
1) ผลการวิจัยด้านประสิทธิภาพ อยู่ที่ระดับ 93.33 % มีความสอดคล้องกับงานวิจัย จิรวัฒน์
แท่ น ทอง [1] การประยุ ก ต์ ใ ช้ บ อร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ แ ละเซ็ น เซอร์ ส ำหรั บ เครื ่ อ งให้ อ าหารแมว
Microcontroller and Sensors Application for Cat Feeder อุปกรณ์สามารถรองรับการให้อาหารและน้ำา
แก่สัตว์เลี้ยงได้อย่างน้อย 3 วัน ขึ้นกับพฤติกรรมการกินอาหารและขนาดของสัตว์เลี้ยง ผลประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมาก สามารถ นำไปประยุกต์ใช้กบัสัตว์เลี้ยงตามบ้านได้ทุกชนิด
2) ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้กล่องเลี้ ยงสัตว์อัจฉริยะสําหรับควบคุมและดูแลผ่าน
แอปพลิเคชัน อยู่ที่ระดับมากที่สุด มีความสอดคล้องกับงานวิจัย จิรภาส ทองเต็ม. [2] ระบบให้อาหารสัตว์เลี้ยง
อัตโนมัติด้วยราสเบอร์รี่พาย การใช้งานของระบบ ออโตเมติกบ๊อกฟีดเดอร์ (Automatic Box Feeder) นี้จะใช้
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การสั่งการผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สะดวกต่อการใช้มีประสิทธิภาพในการจัดสรรอาหาร และลดปัญหาทางสุขภาพ
พร้อมดูแลสัตว์เลี้ยงได้
6.3 ข้อเสนอแนะ
1) ควรพัฒนาคุณภาพของกล้องให้มีความชัดยิ่งขึ้น เพื่อง่ายต่อการมองเห็นสัตว์เลี้ยงที่อาศัย
อยู่ภายในกล่องเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ
2) อยากให้มีช่องระบายอากาศ ให้มากกว่านี้
เอกสารอ้างอิง
[1] จิรวัฒน์ แท่นทอง. (2561). การประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และเซ็นเซอร์สำหรับเครื่องให้
อาหารแมว Microcontroller and Sensors Application for Cat Feeder.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม.
[2] จิรภาส ทองเต็ม. (2558). ระบบให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติด้วยราสเบอร์รี่พาย. มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีมหานคร.
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D011
การพัฒนาต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ

The Develop Prototypes for automated Desk with Internet of Things
สุทัศน์ เพ็ชดี1 พลอยณัชชา ชูเพ็ญ2 เศรษฐาพันธ์ สุกใส3 และสาวิตรี ยอดราช4
1-2
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3-4
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
งานวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นาและออกแบบโต๊ ะ ให้ เ หมาะสมตามยุ ค สมั ย
และเทคโนโลยี เพื่อหาประสิทธิภาพของต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันในยุคที่โลกเต็มไปด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยจากการวิจัยของของสหรัฐอเมริกาพบว่าบุคคลประมาณ 81 ล้านคนที่
ทำงานสำนักงานประมาณ 11.6 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นผู้วิจัยโครงการจึงได้มีความสนใจที่จะดำเนินโครงการสร้าง
ต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมตามยุคสมัย และเทคโนโลยี โดยการวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงทดลองโดยใช้แบบทดสอบประสิทธิภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3
คน และเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินจากผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน โดยใช้การ
สุ ่ ม ตั ว อย่า งแบบเฉพาะเจาะจง ระหว่ า งวั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2563 ถึ ง 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ณ วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาภูเก็ต โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลที่ได้จากการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ มีผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ที่
ระดับ ทำงานเยี่ยม และการหาความพึงพอใจต่อการใช้งานต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ มีผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม
คำสำคัญ : ต้นแบบ โต๊ะ อัตโนมัติ
Abstract
This research has research objectives. To develop and design a table to suit the era and
technology to determine the efficiency of the automatic table prototype. and to study the
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satisfaction of using the automatic table prototype which at present, in an era where the world
is full of cutting-edge innovations Various technologies that have become part of human daily
life According to US research, approximately 81 million individuals work approximately 11.6
hours per day in the office [1]. Therefore, project researchers are interested in implementing
an efficient automated desk prototype project. and is appropriate according to the era and
technology. This research is an experimental research using the efficiency test. and the
satisfaction questionnaire was a tool for collecting data. In which the researcher has collected
the assessment data from experts. which is a sample group of 3 people and collecting the
assessment data from the respondents which is a sample of 30 people using a specific sampling
Between 7 November 2020 and 5 February 2021 at the Phuket Vocational College The statistics
used in the data analysis were percentage, mean and standard deviation.
Summarizing the results obtained from the research, it was found that the efficiency of
the automatic table prototype The overall research results were at the level, excellent
performance, and satisfaction with the use of automated tabletop prototypes. The overall
research results were at an excellent level.
Keywords : Prototype, Table, Automatic
1. บทนำ
ปัจจุบันในยุคที่โลกเต็มไปด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน
ของมนุษย์ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับตา โดยเทคโนโลยีส่วนใหญ่ล้วนได้รับการพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มประเทศ
มหาอำนาจ หรือจะเป็นบริษัทของเอกชน ซึ่งเป็นการสร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อการแสวงหาผลกำไรในการผลิต แต่
ในประเทศไทยเองก็มีกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น
ระดับอาจารย์ นักวิจัย หรือจะเป็นกลุ่มของนักศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ ก็มีความสำคัญสำหรับการสร้างและ
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกทั้งกลุ่มของนักศึกษาเองยังเป็นกำลังหลักในการสร้างและการพัฒนาเทคโนโลยี
ในประเทศไปสู่สากลอีกด้วย
ซึ ่ ง นั ก ศึ ก ษา หรื อ บุ ค คลในวั ย ทำงานส่ ว นใหญ่ ใ ช้ เ วลาไปกั บ การทำงาน นั ่ ง อยู ่ ท ี ่ โ ต๊ ะ ทำงานตลอด
ทั้งวัน เรียกได้ว่าการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว โต๊ะทำงานจึงเป็นพื้นที่สำคัญ ที่ช่วยให้คุณมีชีวิตชีวา
มากขึ้น โดยเฉพาะโต๊ะทำงานของคุณผู้หญิง ที่ต้องมีสิ่งของกระจุกกระจิกมากมายไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือการ
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ทำงาน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยจากการวิจัยของของสหรัฐอเมริกาพบว่าบุคคลประมาณ 81 ล้านคนที่ทำงาน
สำนักงานประมาณ 11.6 ชั่วโมงต่อวัน ในประเทศสหรัฐอเมริกานี้ไม่ได้มีสุขภาพดีสำหรับทุกคนเพราะมันนำไปสู่
โรคอ้วนมากขึ้นความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก [1] นอกจากนี้ยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสิ่งต่าง ๆ เช่นโต๊ะทำงานเฟอร์นิเจอร์และ
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อการทำงานเพราะไม่มีการพัฒนาไปจากเดิมเลย
ดังนั้นผู้วิจัยโครงการจึงได้มีความสนใจที่จะดำเนินโครงการสร้างต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพ และ
มีความเหมาะสมตามยุคสมัย และเทคโนโลยี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติให้เหมาะสมตามยุคสมัยและเทคโนโลยี
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ระดับประสิทธิภาพของต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ อยู่ในระดับดี
3.2 ระดับความพึงพอใจของต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ อยู่ในระดับดี
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม

ภาพที่ 1 แสดงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
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4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 การหาประสิทธิภาพ
1) ประชากร เป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ จำนวน 3 คน
4.2.2 การหาความพึงพอใจ
1) ประชากร เป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
2) กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30 คน
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
4.3 เครื่องมือวิจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย
4.3.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ
4.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ
4.4 ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยตามหลักวิชาการ
4.4.1 การสร้างเครื่องมือวิจัย
ศึกษาความต้องการที่เกี่ยวกับต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ ได้ศึกษาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายใน ซึ่งมี
หลักการออกแบบโครงสร้างที่สรุปได้ดังนี้
1) การออกแบบโครงสร้างควรให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
2) การจัดส่วนประกอบของโครงสร้างให้มีความแข็งแรง ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอันตรายใน
การใช้งานในการใช้งาน
3) การออกแบบโครงสร้างให้มีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับสถานที่ และสถานภาพของ
สังคม
4) การออกแบบโครงสร้างควรจัดองค์ประกอบของโครงสร้างให้มีเกิดคุณค่าในด้านความงาม
ตามหลักการออกแบบ และการใช้งาน
5) การออกแบบโครงสร้างควรมีรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัสดุ เครื่องมือเครื่องจักร
และกระบวนการผลิต
6) การหาประสิทธิภาพโดยการทดลองจากจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
4.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้วิจัยนำแแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ได้เก็บข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของ
ข้อมูล จากนั้นทำการกำหนดรหัสข้อมูลแล้วบันทึกข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยกำหนด
สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของการพัฒนาต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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4.5 รายละเอียดในการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลชัดเจน
4.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1) ขั้นเตรียมดำเนินการติดต่อประสานงาน ผู้เชี่ยวชาญ กับการพัฒนาต้นแบบโต๊ะ
อัตโนมัติ เลือกแบบเจาะจง จำนวน 3 ท่าน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3) สรุปผลการประเมิน ประสิทธิภาพ ต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ
4.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ ประกอบด้วย
1) ขั้นเตรียมดำเนินการติดต่อประสานงาน นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 ท่าน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3) สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจ การพัฒนาต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ
5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การสร้างต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติเพื่อพัฒนาต้นแบบโต๊ะให้เหมาะสม
ตามยุคสมัยและเทคโนโลยี มีลักษณะของต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร
สูง 46 เซนติเมตร มีการควบคุมการปรับระดับของต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติได้ด้วยระบบไฟฟ้า ใช้ปุ่มกดก็สามารถ
ปรับระดับได้ตามความต้องการ และมีระบบเซ็นเซอร์ในการเปิด – ปิดไฟของโต๊ะ เมื่อมานั่งบนโต๊ะไฟสามารถ
เปิด - ปิดเองได้โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มเพื่อเปิดปิดไฟ

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ประสิทธิภาพของต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบควบคุมการปรับระดับของต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ
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ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
รวม
สรุป

ประสิทธิภาพระบบควบคุมการปรับระดับ
ผู้เชี่ยวชาญ 1
ผู้เชี่ยวชาญ 2
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
90%
90%
93.33%

ผู้เชี่ยวชาญ 3
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
100%

หมายเหตุ

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบควบคุมการปรับระดับของต้นแบบโต๊ะ
อัตโนมัติอยู่ในระดับ ทำงานดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.33
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ ในการเปิด – ปิดไฟ

ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
รวม
สรุป

ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์
ในการเปิด – ปิดไฟ
ผู้เชี่ยวชาญ 1
ผู้เชี่ยวชาญ 2
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
90%
80%
90%

หมายเหตุ
ผู้เชี่ยวชาญ 3
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
100%

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ ในการเปิด – ปิดไฟอยู่ใน
ระดับ ทำงานดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90
จากผลการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบควบคุมการปรับระดับของต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ
แ ล ะ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ข อ ง ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ เ ซ ็ น เ ซ อ ร ์ ใ น ก า ร เ ป ิ ด – ปิ ด ไ ฟ
จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ทำการประเมินประสิทธิภาพจำนวน 10 ครั้ง พบว่า ระบบควบคุมการปรับ
ระดับของต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ อยู่ในระดับ ทำงานดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.33 และระบบเซ็นเซอร์ ในการเปิด
– ปิดไฟ อยู่ในระดับ ทำงานดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90 ตามลำดับ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 การหาความพึงพอใจต่อการใช้งานต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ
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ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจต่อการใช้งานต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ
รายการประเมิน

𝑥̅

S.D.

ระดับคุณภาพ

4.67
4.40
4.57
4.57
4.55

0.47
0.72
0.77
0.77
0.68

ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4.60
4.73
4.50
4.33
4.50
4.53

0.62
0.45
0.86
0.95
0.73
0.72

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4.53
4.53
4.53

0.68
0.68
0.69

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ด้านการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก

1.1 โต๊ะที่ออกแบบมีความสวยงามและเหมาะสม
1.2 มีสัดส่วนเหมาะสมกับการใช้งาน
1.3 ใช้วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการใช้งาน
1.4 มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
ค่าเฉลี่ย
ด้านประโยชน์การนำไปใช้

2.1 สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
2.2 สามารถจัดวางเข้ากับพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเหมาะสม
2.3 สามารถวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
2.4 ตอบสนองการใช้งานได้หลากหลาย
2.5 ง่ายต่อการบำรุงรักษา
ค่าเฉลี่ย
ด้านการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์

3.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจต่อการใช้งานต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ทุกด้านเรียงตามลำดับดังนี้ ด้านการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์
อ ย ู ่ ใ น ร ะ ด ั บ ด ี เ ย ี ่ ย ม (𝑥̅ = 4.53, S.D. = 0.68) ด ้ า น ป ร ะ โ ย ช น ์ ก า ร น ำ ไ ป ใ ช ้ อ ย ู ่ ใ น ร ะ ดั บ
ดี เ ยี ่ ย ม (𝑥̅ = 4.53, S.D. = 0.72) และด้ า นการออกแบบรู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอก อยู ่ ใ นระดั บ ดี เ ยี ่ ย ม
(𝑥̅ = 4.55, S.D. = 0.68) ตามลำดับ
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
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6.1 สรุปผลการวิจัย
6.1.1 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 การสร้างต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติเพื่อพัฒนาต้นแบบโต๊ะให้
เหมาะสมตามยุคสมัย และเทคโนโลยี คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติใช้งานได้ตามดัง
สมมติฐานการวิจัยดังภาพที่ 3 และนำไปทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาคำตอบตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยในข้ออื่น ๆ ต่อไป

ภาพที่ 3 แสดงสร้างต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ
6.1.2 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ประสิทธิภาพของต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ มีผลการวิจัยใน
ภาพรวมอยู่ที่ระดับ ทำงานดีเยี่ยม ทุกด้านเรียงตามลำดับดังนี้ ผลการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนา
ระบบควบคุมการปรับระดับของต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติอยู่ในระดับ ทำงานดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.33 และผล
การประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ ในการเปิด – ปิดไฟอยู่ในระดับ ทำงานดีเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ 90 ตามลำดับ
6.1.3 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 การหาความพึงพอใจต่อการใช้งานต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ
มีผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ทุกด้านเรียงตามลำดับดังนี้ ด้านการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม ด้านประโยชน์การนำไปใช้ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม และด้านการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม ตามลำดับ
6.2 อภิปรายผล
6.2.1 ผลการวิจัยด้านประสิทธิภาพของต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ อยู่ในระดับ ทำงานดีเยี่ยม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ผกา อรรคไกรสีห์ และคณะ [2] เรื่องการพัฒนาระบบเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์
อัตโนมัติตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล กรณีศึกษา : ผู้นั่งวีลแชร์ ที่มีผลการวิจัยว่า การศึกษาปัญหา
และความต้องการเพื่อนำมาพัฒนาเป็นระบบปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์อัตโนมัติด้วยหลักการประมวลผลภาพ
793

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

วิดีโอ โดยระบบสามารถตรวจจับผู้ใช้งาน 2 ประเภท คือ คนยืนและคนนั่งวีลแชร์ที่อาศัยอยู่ภายในที่พักอาศัย
เดีย วกัน โดยผู้ว ิจ ัย แบ่งการศึกษา เป็น 3 ส่ว น ดังนี้ 1. การศึกษา ปัญหาและความต้องการ โดยใช้การ
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ของคนนั่งวีลแชร์ จำนวน 5 กรณีศึกษา เพื่อนำผลวิเคราะห์มากำหนดพื้นที่ใน
การออกแบบ ซึ ่ ง พบว่ า ปั ญ หาส่ ว นใหญ่ คื อ เฟอร์ น ิ เ จอร์ เนื ่ อ งจากมี ข นาดและการใช้ ง าน คงที่
ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ 2. การสร้างต้นแบบระบบปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์อัตโนมัติ ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อ
คนทั้งมวล 3. การทดสอบประสิทธิภาพในด้านการทำงานและการประเมินประสิทธิภาพในด้านการใช้งานของ
ระบบ ซึ่งสรุปว่าระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถอำนวยความสะดวกให้กับคนทั่วไปและคนนั่งวีล
แชร์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันภายในที่พักอาศัย
6.2.2 ผลการวิจัยด้านการหาความพึงพอใจของต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ อยู่ที่ระดับ ดีเยี่ยม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และณัฐ จันท์ครบ [3] เรื่องการออกแบบโต๊ะเรียนให้เหมาะสม
ตามหลักการยศาสตร์ เพื่อลดความเมื่อ ยล้ากล้ามเนื้อ ที่มีผลการวิจัยว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัญหาด้านความเมื่อยล้า
กล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องมาจาก โต๊ะเรียนแบบเดิมออกแบบมาไม่เหมาะสมกับการนั่งเรียน ดังนั้นจึงได้มี
การออกแบบปรับปรุงโต๊ะเรียนใหม่เพื่อ แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีฐานที่นั่งกว้าง 47.5 ซม. พนักพิงกว้าง 45.5
ซม. ระดับความสูงจากพื้นถึงที่นั่ง 46.0 ซม. และด้านข้างขวามือของโต๊ะเรียนสามารถปรับเลื่อนเข้า -ออกได้
เพื่อความสะดวกในการนั่งโดยคำนึงความหนา ของลำตัว และจากการประเมินความเมื่อยล้าทางการยศาสตร์
ด้วยแบบประเมินลูล่าร์ พบว่าขณะที่นั่งบนโต๊ะเรียน แบบเดิม กลุ่มตัวอย่างมีความเมื่อยล้า และความรู้สึก
สะดวกสบาย แตกต่างจากขณะที่นั่งเรียนบนโต๊ะเรียนที่ ปรับปรุงใหม่ (P - Value < 0.05) นอกจากนี้ยังพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโต๊ะเรียนที่ปรับปรุงใหม่โดย ภาพรวมมากที่สุด (𝑥̅ = 4.36)
6.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการพัฒนาต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติ ผลการวิจัยด้านประสิทธิภาพของต้นแบบโต๊ะ
อัตโนมัติมีระบบการควบคุมการปรับระดับของโต๊ะอัตโนมัติที่ทำงานดีเยี่ยมแล้ว แต่ต้นแบบโต๊ะอัตโนมัติควรรับ
น้ำหนักให้มากกว่าเดิม จากเดิมที่รับน้ำหนักได้ 40 กิโลกรัม ให้เพิ่มมีการรับน้ำหนักได้ 80 – 100 กิโลกรัมขึ้นไป
เพื่อให้สามารถใช้งานโต๊ะอัตโนมัติในการวางของต่าง ๆ ได้มากขึ้น และควรเพิ่มความเร็วและความสมูทในปรับ
ระดับให้มากขึ้นอีกด้วย
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D012
การพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
Website of Development Alumni information Technology Department Institute of
vocational Educational Southern Region 2
สุรเชษฐ์ ใจสูงเนิน1 อนิรุทธิ์ แซ่คู2 เศรษฐาพันธ์ สุกใส3 และสาวิตรี ยอดราช4
1-2
นักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
3-4
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ศ ิ ษ ย์ เ ก่ า ของสาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2
มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 ให้เป็นเว็บศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อหาคุณภาพของการใช้เว็บไซต์ศิษย์ เก่าของสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้เว็บไซต์ศิษย์
เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประชากรที่ใช้ในการหาคุณภาพเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ API ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล เลือกแบบเจาะจง จำนวน 3 คนและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การหาความพึงพอใจคือ นักศึกษาศิษย์เก่า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 สุ่มตามสัดส่วนของแต่
ละรุ่น จำนวน 95 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จาก
การวิจัยทำให้ได้รูปแบบเว็บไซต์ที่ สามารถบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเสนอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พร้อมกับ
เชื่อมโยงระบบข้อมูลศิษย์เก่า ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผลการวิจัย
พบว่าเว็บไซต์สามารถเสนอเนื้อหาแนะนำข้อมูลศิษย์เก่าได้อย่างเหมาะสม ผลการประเมินพบว่ามีคุณภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (μ=4.46, σ=0.58) และมีความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
̅=4.38, S.D.=0.52)
มาก (𝒙̅
คำสำคัญ : การพัฒนาเว็บไซต์ ศิษย์เก่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 คุณภาพ ความพึงพอใจ
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Abstract
Development of alumni websites in the field of information technology Southern
Vocational Education Institute 2 aims to design and develop alumni website of information
technology field. Vocational Education Institute of Southern Thailand 2 to become a web
center for information and knowledge. To find the quality of using the alumni website of the
field of information technology Southern Vocational Education Institute 2 and to study the
satisfaction of using the alumni website of information technology field. Southern Vocational
Education Institute 2 The population used to find quality is Web site specialists API database
specialists. Specifically selected 3 people and the sample used to find satisfaction was student
alumni Information Technology, Class 1 – Class 5 95 participants were randomly assigned
according to the proportion of each cohort. The instruments used in the study were the quality
assessment form and the satisfaction assessment form. Analyze the data by averaging. and
standard deviation
Results of the development of alumni websites in the field of information technology
Institute of Vocational Education in Southern Region 2 From research, the website format was
obtained at Able to manage information for proposing, disseminating and publicizing along with
linking to alumni information system of the information technology branch Southern Institute
of Vocational Education 2 The results showed that the website was able to offer appropriate
content to recommend alumni information. The evaluation results showed that the overall
quality was at the highest level ( μ=4.46, σ=0.58) and the overall satisfaction with the use of
̅=4.38, S.D.=0.52)
the website was at the high level (𝒙̅
Keywords : website development alumni, Southern Institute of Vocational Education 2,
qualitysatisfaction
1. บทนำ
ในปั จ จุ บ ั น เว็ บ ไซต์ ได้ ก ลายเป็ น สื ่อ ที ่ ม ีค วามสำคั ญ ซึ ่ งมี บ ทบาทอย่า งมากในเรื ่อ ง โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เนื่องจาก อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายเปิดและสามารถติดต่อเชื่อมโยงตลอด 24
ชั่วโมง ดังนั้นเราจึงสามารถเข้าถึงข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อความเสียง ภาพ และที่มีผู้นำเสนอไว้ โดยผ่าน
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รูป แบบและเนื้อหาที่แตกต่างกัน และการพัฒ นาเว็บไซต์ เกิดขึ้นอย่างหลากหลายและมีจำนวนมากมาย
เนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ทำกระบวนการผลิตไม่ ยุ่งยาก โดยการพัฒนาเว็บไซต์ นั้นเป็นส่วนประกอบที่
ส่วนใหญ่ผู้ใช้ ส่วนใหญ่ ตัดสินใจที่จะเข้าไปเยี่ยมชมหรือออกไปจากเว็บไซต์ ทั้งนี้เพราะเป็นเพราะหน้าที่รวมเอา
ความน่าสนใจหรือการเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างๆเอาไว้ ทั้งหมดโดยหน้าโฮมเพจนั้นควรจะแสดงถึงข้อมูลเหล่านั้น
ได้ อย่างสะดวก เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้ ท่องไปในเว็บไซต์ ต่อไป
เว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้ 2 ให้บริการข้อมูล
บุคลากร คณาจารย์ และศิษย์เก่าทุกรุ่น ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเว็บไซต์ของสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ยังไม่มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารของศิษย์เก่าที่จบ
การศึกษา
ผู้วิจัยจึงจัดทำเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เพื่อ
รวบรวมรายชื่อ และช่องทางการติดต่อของนักศึกษาศิษย์เก่า และยังเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรม
ที่ทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปแล้วนั้นสามารถเข้าร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของนักศึก ษา ทุกรุ่น
ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 ให้เป็นเว็บศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้
2.2 เพื่อหาคุณภาพของการใช้เว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้เว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ระดับคุณภาพของการใช้เว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 อยู่ในระดับดีมาก
3.2 ระดับ ความพึงพอใจของการใช้เว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 อยู่ในระดับดีมาก
798

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
4.1.1 ศึกษาความต้องการของผู้เกี่ยวข้องเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2ได้วางแผนการสร้างโดยการกำหนดขอบเขตเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
เว็บไซต์ ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านเนื้อหา การออกแบบ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ งบประมาณและระยะเวลาที่ใช้ในการสร้าง
ระบบ ความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อเว็บเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2
4.1.2 ออกแบบเว็บ ไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีว ศึ กษา
ภาคใต้ 2 รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น เว็บ ข้อมูลจากแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับสร้างเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ ในการนำเสนอเนื้อหา
และนำเนื้อหาที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ แล้ว นำมาออกแบบหน้าต่างการใช้งาน แล้ว
นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำ
4.1.3 พัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
จัดทำเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เพื่อรวบรวมรายชื่อ
และช่องทางการติดต่อของนักศึกษาศิษย์เก่า และยังเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรม ของสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 การหาคุณภาพ
1) ประชากร คือ ผู้เชี่ ยวชาญด้านเว็บไซต์ API ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลเลือกแบบเจาะจง
จำนวน 3 คน
4.2.2 การหาความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ นักศึกษาศิษย์เก่า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาศิษย์เก่า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5
สุ่มตามสัดส่วนของแต่ละรุ่น จำนวน 95 คน
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.3.1 เว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
4.3.2 แบบประเมินคุณภาพ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเว็บไซต์ศิษย์เก่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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4.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นของประชากรตัวอย่าง ทั้ง 95 คน ที่มีต่อเว็บไซต์ศิษย์เก่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 20
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ
1) คะแนนเฉลี่ย (Mean) ซึ่งหาได้โ ดยการนำข้อมูล ทุกค่ามารวมกันแล้วหารด้ว ย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวัดการกระจายที่ดีและใช้
กั น มากที ่ ส ุ ด หาได้ จ ากรากที ่ ส องของค่ า เฉลี ่ ย ของผลรวมของคะแนนทุ ก ค่ า ที ่ เ บี ่ ย งเบนไปจากค่ า เฉลี่ ย
ยกกำลังสอง
4.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ
1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 𝑥̅ ซึ่งหาได้โดยการนำข้อมูลทุกค่ามารวมกันแล้วหารด้วยจำนวน
ข้อมูลทั้งหมด
2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวัดการกระจายที่ดีและใช้
กั น มากที ่ ส ุ ด หาได้ จ ากรากที ่ ส องของค่ า เฉลี ่ ย ของผลรวมของคะแนนทุ ก ค่ า ที ่ เ บี ่ ย งเบนไปจาก
ค่าเฉลี่ยยกกำลังสอง
4.5 รายละเอียดในการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลชัดเจน
4.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพ ประกอบด้วย
1) ขั้นเตรียม ดำเนินการติดต่อประสานงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู-อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเว็บไซต์ API ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลเลือกแบบเจาะจง จำนวน 3 ท่าน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3) สรุปผลการประเมินคุณภาพ
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4.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ ประกอบด้วย
1) ด้านเนื้อหา
2) ด้านการใช้งาน
3) ด้านการออกแบบ
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
5.1.1 ผลการศึกษา
เว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ยัง
ไม่มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาและออกไปทำงานจนประสบความสำเร็จในชีวิต
ผู้วิจัยจึงจัดทำเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เพื่อรวบรวม
รายชื่อและช่องทางการติดต่อของนักศึกษาศิษย์เก่า และยังเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ
นักศึกษา ทุกรุ่นของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
5.1.2 ผลการออกแบบนวัตกรรม
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลปัญหาเพื่อนนำมาวางแผนและออกแบบ จากการวิเคราะห์และ
ออกแบบ ระบบ มาสร้างเว็บไซต์ มีองค์ประกอบ 1) ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาศิษย์เก่า 2 2) ข้อมูลกิจกรรมของ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ข่าวประชาสัมพันธ์ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.3 ผลการพัฒนานวัตกรรม

ภาพที่ 1 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ ก่อนเข้าปรับปรุงรายการข้อมูล โดยจะต้องกรอกรหัสบัตรประชาชนและ
รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของศิษย์เก่าดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงหน้าข่าวสาร เพื่อเป็นการประสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นหน้าแรกหลังจากการเช้าสู่ระบบ
5.2 ผลการหาคุณภาพ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงแบบประเมินด้านเนื้อหาจากการใช้งานเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จำนวน 3 ท่าน
รายการประเมิน
ด้านเนื้อหา
1.มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2.การประชาสั ม พั น ธ์ ข ่ าวสาร ภาพ ในเว็ บ ไซต์ ม ีค วามเหมาะสม
น่าสนใจ
3.มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
4.ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
5.เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
ค่าเฉลี่ย
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
1.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
2.หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
3.ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้
ง่าย
4.มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
5.ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
ค่าเฉลี่ย
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้

μ

σ

แปลผล

4.67

0.58

มาก

4.33

0.58

มาก

4.33
4.33
4.67
4.46

0.58
0.58
0.58
0.58

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.00
4.40

0.71
0.55

มาก
มาก

4.50

0.58

มากที่สุด

4.40
4.33
4.36

0.55
0.79
0.58

มาก
มาก
มาก
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รายการประเมิน
1.เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
2.เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
3.เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

μ
4.50
4.31
4.33
4.38
4.40

σ
0.58
0.49
0.79
0.62
0.59

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ประเมินด้านเนื้อหาจากการใช้งานเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 อยู่ในระดับ มากทุกด้านเรียงตามลำดับดังนี้ ด้านเนื้อหา
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (μ=4.46, σ=0.58) ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็ บไซต์ มีความ
เหมาะสมในระดับมาก (μ=4.36, σ=0.58) และด้านประโยชน์และการนำไปใช้มีความเหมาะ สมในระดับมาก
(μ=4.38, σ=0.62) ตามลำดับ
5.3 ผลการหาความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงแบบประเมิน ความพึงพอใจจากการใช้งานเว็บไซต์ ศิษย์เก่า ของสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จากประชากรตัวอย่าง จำนวน 95 ท่าน
รายการประเมิน
ด้านเนื้อหา
1.อธิบายข้อมูลได้ชัดเจน กระชับ
2.ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
3.ข้อมูลที่นำเสนอเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
4.ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วน
5.ข้อมูลที่นำเสนอตรงตามความต้องการ
6.เนื้อหามีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
7.เนื้อหาที่นำเสนอมีความน่าสนใจ
8.เนื้อหาที่ปรากฏสามารถใช้เป็นแหล่งความรู้ได้
รวม
ด้านการใช้งาน
9.หน้าจอใช้งานง่าย

̅
𝒙̅

S.D.

แปลผล

3.44
4.54
3.45
4.54
4.55
4.12
3.99
3.87
4.06

0.50
0.50
0.50
0.52
0.50
0.32
0.10
0.33
0.09

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

3.87

0.33

มาก
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รายการประเมิน
10.มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
11.ข้อมูลที่ค้นหาตรงต่อความต้องการ
12.มีความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บเพ็จ
13.สามารถใช้เป็นช่องทางการติดต่อกับวิทยาลัยได้
รวม
ด้านการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์
14.ขนาดตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน
15.ความเหมาะสมของขนาดภาพ
16.ความคมชัดของภาพ
17.เมนูสะดวกต่อการใช้งาน
18.สีที่ใช้เหมาะสม
19.การจัดองค์ประกอบบนหน้าเว็บเพจเหมาะสม
20.การออกแบบสามารถสะท้อนภาพลักษณ์องค์กร
21.การออกแบบองค์ประกอบบนเว็บไซต์ครบถ้วน
รวม
โดยรวม

̅
𝒙̅
3.02
4.00
3.99
3.99
3.77

S.D.
0.33
0.20
0.11
0.10
0.08

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.45
4.54
3.44
3.24
3.67
3.45
4.00
4.55
3.79
4.38

0.50
0.52
0.50
0.65
0.68
0.50
0.20
0.50
0.13
0.05

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 มีความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 มีความพึงพอใจ ต่อการใช้เว็บไซต์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.06,S.D.=0.09) ส่วน
ด้านการใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.77, S.D.=0.08)ด้านการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.38,S.D.=0.05) ตามลำดับ
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6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
6.1.1 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลปัญหาเพื่อนำมาวางแผนและออกแบบ จากการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบมาสร้างเว็บไซต์ มีองค์ประกอบดังนี้ 1) ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาศิษย์เก่า 2) ข้อมูลกิจกรรมของ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ข่าวประชาสัมพันธ์ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.2 ผลการประเมินคุณภาพของการใช้งานเว็บไซต์ศิษย์เก่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
จากการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ประเมินด้านเนื้อมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด ประเมินด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ มีความเหมาะสมในระดับมาก
ประเมินด้านประโยชน์และการนำไปใช้ มีความเหมาะสมในระดับมาก
6.1.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานเว็บไซต์ศิษย์เก่าสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 มีความพึงพอใจ ต่อการใช้เว็บไซต์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการใช้งานมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ด้านการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
6.2 อภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยการพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผลจากการวิจัยได้ออกแบบและพัฒนาได้เว็บไซต์ที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเสนอ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์พร้อมกับเชื่อมโยงระบบข้อมูลศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผลการประเมินคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผลการประเมินด้านเนื้อหาจาก มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผลความพึงพอใจ
มีความพึงพอใจ ต่อการใช้เว็บไซต์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการสร้างเว็บไซต์ผู้วิจัยได้
คำนึงถึงองค์ประกอบการออกแบบเว็บไซต์ที่มีความเรียบง่าย มีเนื้อหาที่เป็น ประโยชน์แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชม
เว็บไซต์ ใช้กราฟิกและข้อความที่สื่อความหมายชัดเจน สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิชญาย์ เตชะธิติธนวงศ์ [1] การพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และ 2) ศึกษาความพึง
พอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6.3 ข้อเสนอแนะ
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จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 มีข้อเสนอแนะจากผู้วิจัยและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
การค้นหากระทู้ควรมี คีย์เวิร์ดในการค้นหา และการเพิ่มข้อมูลควรใช้ Excel ในการเพิ่มข้อมูล เพื่อลด
ภาระแอดมิน
2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง
เอกสารอ้างอิง
[1] ทิพวัลย์ แสนคำ. (2560). การพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. วารสารวิชาการ การ
จัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
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D013
การพัฒนาระบบ Smart Office

The development system smart office
กันตภณ กาพยานุพันธ์1 พรเทพ อินทร์ดำ2 เศรษฐาพันธ์ สุกใส3 และสาวิตรี ยอดราช4
1-2
นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
3-4
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
งานวิ จ ั ย การพั ฒ นาระบบ Smart office มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ พั ฒ นาระบบ Smart office เพื ่ อ หา
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Smart office และเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ Smart office
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IOT จำนวน 3 คน เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของ
นวัตกรรม และ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวภูเก็ต จำนวน 30 คนเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งาน
ระบบ Smart office โดยใช้แบบทดสอบประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์
IOT จำนวน 3 ท่าน ทำการประเมินผลประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ smart office มีผลโดยรวมทั้งหมดอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี และผู้ใช้งานที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมี ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 3.52,
S.D. = 0.96)
คำสำคัญ : smart office การพัฒนาระบบ นวัตกรรม
Abstract
Smart office system development research aims to develop Smart office systems to
find the performance of Smart office systems and to find satisfaction of users of Smart office
systems. The sample groups are: Three IOT experts to determine the efficiency of innovations
and 30 students of Phuket Vocational College to determine user satisfaction with the
development and use of smart office systems by using a performance test and a satisfaction
questionnaire. It is a tool for collecting information. The data were analyzed using percentage,
mean and standard deviation statistics.
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The results showed that Evaluation of efficiency and satisfaction found that 3 IOT
application experts evaluated the overall smart off system development efficiency at a good
level. And the users who answered the satisfaction questionnaire had good overall satisfaction
(𝑥̅ = 3.52, S.D. = 0.96)
Keywords : smart office, system development, innovation
1.บทนำ
ยุคดิจิทัล หากองค์กรหรือบริษัทต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกคนในองค์กรให้สูงขึ้น
เพื่อให้ได้คุณภาพงานที่ดีขึ้น ปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยได้คือ การปรับเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในที่
ทำงาน ซึ่งในปัจจุบันนี้การปรับเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ
การเป็น Smart Office ซึ่งองค์กรชั้นนำต่างพิสูจน์มาแล้วว่าการออกแบบออฟฟิศที่คำนึงถึงความสมาร์ทในทุก
มิตินั้นส่งผลดีต่อการทำงานมากขึ้นจริงๆ “Smart Office” คือ ออฟฟิศที่ออกแบบเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการ
ทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความ
สะดวก สร้างพื้นที่ความสุขในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน บนพื้นฐานแนวคิดแบบ “Happy Workplace”“
จะเป็นสมาร์ทออฟฟิศต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว”
แนวความคิดหลักของสมาร์ทออฟฟิศ คือการปรับเปลี่ยนภาพและบรรยากาศของออฟฟิศรูปแบบเดิมๆ
อย่างโต๊ะทำงานมีฉากกั้นที่วางเรียงรายกันเป็นแพทเทิร์น พร้อมเอกสารกองโตกระจัดกระจายเต็มโต๊ะ ที่ดูน่าอึด
อัด ให้กลายเป็นพื้นที่ที่เปิดโล่ง ไม่มีฉากกั้น มีโต๊ะสำหรับระดมสมอง ให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น
ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน มีมุมสำหรับพักผ่อน มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเหมาะสมกับการนั่ง
ทำงานที่กินเวลาชีวิตกว่า 70% ในแต่ละวัน เมื่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้น ย่อมส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น
ผู้ว ิจ ัย จึงมีแนวคิ ดที่จ ะพัฒ นาระบบ Smart office ช่ ว ยในการประหยัด พลั งงาน ควบคุมสภาวะ
แวดล้อมในที่ทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานโดยใช้บอร์ดคอมพิวเตอร์แบบฝัง (NodeMCU
ESP8266) ผู้ใช้งานสามารถควบคุมระบบสั่งการเปิด-ปิด จากทุกที่ทุกเวลา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบ smart office
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของการทำงานของระบบ Smart office
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2.3 เพื่อหาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ Smart Office
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ระดับของประสิทธิภาพการทำงานระบบ Smart Office อยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ Smart Office อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและพัฒนาระบบ Smart office
Smart Office มีหลักการการจัดการที่ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ภายในออฟฟิศของคุณ
ให้มากขึ้น เสมือนการสร้างขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีค่าขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมาก แค่จับเอาความรู้ที่มีอยู่แล้ว
ภายในออฟฟิศของคุณเองมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างมีระบบ และศักยภาพของพนักงานที่เปลี่ยนไป โดยมี
อุปกรณ์ Node MCU ควบคุมการทำงาน และเซนเซอร์ ทำงานโดยหลัก ผู้วิจัยดำเนิ นการพัฒนาระบบ Smart
office มีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น Bylnk โดยมีส่วนประกอบดังในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของระบบ Smart office
4.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 การประเมินประสิทธิภาพ
1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ IOT จำนวน 3 ท่าน
4.2.2 การประเมินด้านความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวภูเก็ต
2) กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวภูเก็ตจำนวน 30 คน ได้กำหนดกลุ่มมตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่ม
4.3 เครื่องมือในการวิจัย
4.3.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ Smart Office
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4.3.2 แบบประเมินความพึงใจผู้ใช้ระบบ Smart office
4.4 ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย
4.4.1 การสร้างเครื่องมือวิจัย

ภาพที่ 2 การสร้างเครื่องมือวิจัย
4.4.2 การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย

ภาพที่ 3 เครื่องมือวิจัยประสิทธิภาพของระบบ Smart office
4.5 รายละเอียดในการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลชัดเจน
4.5.1 นัดหมายผู้เชี่ยวชาญด้าน IOT และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวภูเก็ตจำนวน 30 คน
4.5.2 นำเสนอผลงานการพัฒนาระบบ
4.5.3 ส่งแบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพแก่ผู้เชี่ยวชาญ IOT จำนวน 3 ท่าน และ ความ
พึงพอใจแก่นักศึกษา 30 คน
4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.6.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
4.6.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิจัย smart office
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบSmart Office โดยผู้วิจัยได้พัฒนาระบบ Smart Office โดย
ใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโค้ดคำสั่งค่าต่างๆที่ต้องใช้ในระบบทั้งหมดเพื่อให้การพัฒนานวัตกรรม
ให้มีประสิทธิภาพที่ดี โดยระบบ smart office ที่ได้พัฒนาขึ้นมีดังนี้
- ระบบ เปิด-ปิดไฟแบบออโต้และแมนน่วล
- เซนเซอร์ป้องกันการนั้งนานเกินไปแจ้งเตือนผ่านมือถือและหน้าจอ lcd ในมือถือ และ ลำโพงแจ้งเตือน
- เซนเซอร์วัดอุณหผภูมิและความชื้นในห้องแสดงผ่านโทรศัพท์
- ระบบกันขโมย แจ้งเตือนผ่านมือถือและลำโพงแจ้งเตือน
- เซนเซอร์ปรับแรงดันไฟฟ้า
- รีเลย์ขยายกำลังไฟฟ้า
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 การสร้างระบบ smart office นำเสนอคุณลักษณะของการสร้าง
ความอำนวยความสะดวก โดยจำลองโมเดลห้องขนาดเล็ก วิธีการใช้งานทำการอุปกรณ์ผ่านโทรศัพท์โดยใช้งาน
แอป blynk

ภาพที่ 4 โมเดลจำลองการออกแบบระบบ smart office

ภาพที่ 5 หน้าแอปแจ้งและสั่งการ
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ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 การหาประสิทธิภาพของ การพัฒนาระบบ smart office
ตารางที่ 1 ผลประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบ Smart Office
เปิ ด -ปิ ด
ค รั้ ง ไฟออโต้
ที่
แ ล ะ
แมนน่วล

เ ซ น เ ซ อ ร ์ ป ้ อ ง กั น
การนั้งนานเกินไปแจ้ง
เตื อ นผ่ า นมื อ ถื อ และ
หน้ า จอ lcd ในมื อ ถื อ
และ ลำโพงแจ้งเตือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สรุป

แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
100%

แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
100%

Office
เ ซ น เ ซ อ ร ์ วั ด
อุ ณ หภู ม ิ แ ละ
ความชื้นในห้อง
แสดงผ่าน
โทรศัพท์
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
ไม่แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
100%

ระบบกั น
ข โ ม ย เ ซ น เ ซ อ ร์
รีเลย์ขยาย
แจ้งเตือน ป รั บ
กำลังไฟฟ้า
ผ ่ า น มื อ แรงดันไฟฟ้า
ถือ
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
แจ้งเตือน
100%

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
100%

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
100%

จากตารางที่ 1 แสดงถึงการทำงานของระบบ Smart office พบว่า ระบบ เปิด-ปิดไฟแบบออโต้และ
แมนน่วล เซนเซอร์ป้องกันการนั้ง นานเกินไปแจ้งเตือนผ่านมือถือและหน้าจอ lcd ในมือถือ และ ลำโพงแจ้ง
เตือน เซนเซอร์วัดอุณหผภูมิและความชื้นในห้องแสดงผ่านโทรศัพท์ ระบบกันขโมย แจ้งเตือนผ่านมือถือและ
ลำโพงแจ้งเตื อ น เซนเซอร์ป รับ แรงดัน ไฟฟ้า รีเลย์ขยายกำลั ง ไฟฟ้า มความแม่ นยำเท่ า กั บร้ อยละ 100
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 การศึกษาความพึงพอใจของระบบ smart office
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานระบบ Smart Office
รายการประเมิน
แอปพลิเคชันสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง

̅
𝒙̅
3.13

S.D.
1.02

ระดับ
ปานกลาง
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การใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ส่วนของเมนูมีความสะดวก
ข้อมูลที่แอปพลิเคชันจัดเตรียมพร้อมการใช้งาน
การวางตำแหน่งของส่วนประกอบโมเดลจำลอง
ความสะดวกสบายในการใช้งาน
ความน่าสนใจระบบ Smart Office
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ค่าของเซนเซอร์
ฟังก์ชันทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
การประมวลผลของแอปพลิเคชันมีความรวดเร็ว
การตอบสนองระบบSmart Office
ค่าเฉลี่ยรวม

3.23
3.50
3.73
3.70
3.63
3.80
3.63
3.53
3.30
3.52

0.96
0.85
0.93
0.90
0.95
1.01
1.02
0.88
1.13
0.96

ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

จากตารางที ่ 2 แสดงให้เห็น ถึ ง ความพึ ง พอใจของการใช้ง านระบบ Smart Office จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ใช้งานพบว่าระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ดี ((𝑥̅ ) = 3.52 ค่า S.D. =
0.96) โดยเรียงลำดับความพึงพอใจดังนี้ ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ค่าของเซนเซอร์ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ((𝑥̅ ) =
3.80 ค่า S.D. = 1.01) การวางตำแหน่งของส่วนประกอบโมเดลจำลอง อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ((𝑥̅ ) = 3.73 ค่า
S.D. = 0.93) ความสะดวกสบายในการใช้งาน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ((𝑥̅ ) = 3.70 ค่า S.D. = 0.90) ฟังก์ชั น
ทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ((𝑥̅ ) = 3.63 ค่า S.D. = 1.02) ความน่าสนใจระบบ Smart
Office อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ((𝑥̅ ) = 3.63 ค่า S.D. = 0.95) การประมวลผลของแอปพลิเคชันมีความรวดเร็ว อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี ((𝑥̅ ) = 3.53 ค่า S.D. = 0.88) ข้อมูลที่แอปพลิเคชันจัดเตรียมมีความเพียงพอต่อการใช้งาน
อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ((𝑥̅ ) = 3.50 ค่า S.D. = 0.85) การตอบสนองระบบSmart Office อยู่ในเกณฑ์
ระดับปานกลาง ((𝑥̅ ) = 3.30 ค่า S.D. = 1.13) การใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ส่วนของเมนูมีความสะดวก อยู่ในเกณฑ์
ระดับปานกลาง ((𝑥̅ ) = 3.23 ค่า S.D. = 0.96) และ แอปพลิเคชันสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง อยู่ใน
เกณฑ์ระดับปานกลาง ((𝑥̅ ) = 3.13 ค่า S.D. = 1.02)
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
6.1.1 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 พัฒนาระบบSmart Office โดยผู้วิจัยได้พัฒ นาระบบ
Smart Office โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโค้ดคำสั่งค่าต่างๆที่ต้องใช้ในระบบทั้งหมดเพื่อให้
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การพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพที่ดีโดยสามารถทำงานเองออโต้หรือสั่งการเองด้วยมือถื อ ไม่ว่าจะเป็น
ระบบควบคุมในการเปิดปิดไฟ ทั้ง อัอโต้หรือสั่งผ่านมือถือ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในห้องโดยจะแสดงอุณหภูมิ
ผ่านมือถือ เซนเซอร์แจ้งเตือด้วยเสียงเมื่อมีการนั่งทำงานเป็นเวลานานเกินไป ระบบกันขโมยแจ้งเตือนด้วยเสียง
ทำงานเมื่อมีการเคลื่อนไหวนอกเหนือเวลาทำการ ระบบรีเลย์ขยายกำลงไฟฟ้า เซนเซอร์ปรับแรงดันไฟฟ้าเพื่อ
ในการกระจายไฟฟ้าให้ระบบพอเหมาะ ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและสมมติฐานการวิจัย โดย
การนำเอาเทคโนโลยี Internet of thing มาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับการใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างยิ่ง
6.1.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จ ั ย ข้ อ ที่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงานของ Smart office ตาม
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้าน IOT 3 ท่าน ในด้านต่างๆ พบว่า พบว่า ระบบ เปิด -ปิดไฟแบบออโต้ และ
แมนน่วล เซนเซอร์ป้องกันการนั้งนานเกินไปแจ้งเตือนผ่านมือถือและหน้าจอ lcd ในมือถือ และ ลำโพงแจ้ง
เตือน เซนเซอร์วัดอุณหผภูมิและความชื้นในห้องแสดงผ่านโทรศัพท์ ระบบกันขโมย แจ้งเตือนผ่านมือถือและ
ลำโพงแจ้งเตือน เซนเซอร์ปรับแรงดันไฟฟ้า รีเลย์ขยายกำลังไฟฟ้า มีความแม่นยำเท่ากับร้อยละ 100
6.1.3 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ Smart office พบว่า
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับความพึงพอใจดังนี้ ประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ค่าของเซนเซอร์ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี การวางตำแหน่งของส่วนประกอบโมเดลจำลอง อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี ความสะดวกสบายในการใช้งาน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ฟังก์ชันทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี ความน่าสนใจระบบ Smart Office อยู่ในเกณฑ์ระดับดี การประมวลผลของแอปพลิเคชันมีความ
รวดเร็ว อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ข้อมูลที่แอปพลิเคชันจัดเตรียมมีความเพียงพอต่อการใช้งาน อยู่ในเกณฑ์ระดับปาน
กลาง การตอบสนองระบบSmart Office อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง การใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ส่วนของเมนูมี
ความสะดวก อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง และ แอปพลิเคชันสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ปานกลาง
6.2 อภิปรายผล
6.2.1 ผลการวิจัยในด้านประสิทธิภาพ อยู่ระดับทำงานปานกลาง ระบบสามารถนำมาใช้ใน
เพิ่มอำนวยความสะดวกในการทำงานให้มีความรวดเร็วและลดระยะเวลาในการทำงานได้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปรีดาคม แก้วทะชาติ และวรพจน์ สารบุญ [1] ระบบควบคุมการ เปิด-ปิด ไฟด้วยเสียง ว่ามีประสิทธิภาพ
การใช้งานของอุปกรณ์ควบคุมการ เปิด-ปิดไฟด้วยเสียงโดยสั่งการผ่านวงจร ไมโครโฟนจะรับและส่งข้อมูลไปยัง
รีเลย์เพื่อ เปิด-ปิด ไฟ ภายในห้องและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่ดัดแปลงและทำงานสัมพันธ์กันเข้ากับวงจรนี้สามารถ
ใช้ได้จริงใน ชีวิตประจำวันจำเป็นที่จะต้องศึกษาทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปให้เราสามารถเข้าใจการ
ทำงานของวอลลุ่มเกือกม้ากับรีเลย์ว่ามีการทำงานสัมพันธ์กัน
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6.2.2 ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ Smart office รวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ปานกลาง เมื่อเทียบเคียงกันแล้วมีความคล้ายคลึงกับผลงานวิ จัยของ มุหัมมัด มั่นศรัทธา [2] ได้กล่าวถึงระบบ
เปิดปิดไฟอัตโนมัติภายในห้องน้ำโดยใช้โครงข่าย เซ็นเซอร์ไร้สายเป็นการออกแบบและสร้างระบบควบคุมแสง
สว่างภายในห้องน้ำอัตโนมัติของอาคารคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยใช้ตัว
ตรวจจับแบบอินฟราเรด PIR เป็นอุปกรณ์ ตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยมีตัวประมวลผล ESP8266/Node MCU
ทำหน้าที่ควบคุมการเปิด -ปิด หลอดไฟ พร้อมกันนี้ Node MCU จะส่งค่าสถานะของหลอดไฟ (ติดหรือดับ)
แบบไร้สายไปยังเครื่องแม่ข่ายโดยผ่าน โครงข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไปเพื่อแสดงผลสถานะของหลอดไฟทำให้
ผู้ใช้งานได้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ห้องน้ า ของอาคารแบบเวลาจริงได้ อีกทั้งผู้วิจัยได้ออกแบบให้ระบบ
ควบคุมนี้ยังสามารถใช้คู่กับสวิตช์ไฟแบบเดิมได้ การออกแบบในครั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ให้
มากที่สุด จากผลการทดสอบพบว่าสามารถลดการใช้พลังงานของอาคารได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะอื่นๆ
ภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถทำงานวิจัยนี้ไปเป็น
ต้นแบบของระบบบริหารจัดการ การใช้พลังงานของอาคารในอนาคตทีมีข้อดีในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ดีขึ้น และเรื่องการประหยัดพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 จากผลการประเมินความพึงพอใจควรปรับปรุงระบบ Smart office ให้ดีขึ้น
6.3.2 ใช้สเต็ปดาวเพื่อการควบคุมจ่ายไฟเข้าบอร์ดได้อิสระ สร้างลูกเล่นหรือฟังชั่นการทำงาน
ระบบ Smart office และควรเรียนรู้ศึกษาด้านการส่งข้อมูลผ่าน WIFI ให้ทำงานเร็วขึ้น
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D014
การพัฒนาแอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์

Development Applications To Sell Images Online
พีรณัฐ พังงา1 ปฏิภาน พวงพันธ์ศักดิ2์ เศรษฐาพันธ์ สุกใส3 สาวิตรี ยอดราช 4
1-2
นักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
3-4
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อสร้างแอปพลิเคชันซื้อขายรูปภาพออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ
ศึ ก ษาคุ ณ ภ าพภ าพในการใช ้ ง านแอปพลิ เ คช ั น ซื ้ อ ขายรู ป ภ าพออนไลน์ และศึ ก ษาคว าม
พึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันซื้อขายรูปภาพ โดยรูปแบบการวิจัย จัดทำแบบเชิงทดลองใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบทดสอบคุณภาพและแบบทดสอบความพึงพอใจผู้ใช้งานแอปพลิเคชันซื้อขายภาพ
ออนไลน์ การเก็บข้อมูล เก็บจากผู้เชี่ยวชาญและประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเพื่อหาคุณภาพคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิกดีไซต์ ผู้
ชำนาญด้านแอปพลิเคชันและผู้ออกแบบระบบรวมทั้งสิ้นจำนวน 3 คน โดยเลือกแบบเจาะจง และกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการหาความพึงพอใจคือ ผู้ที่ทดลองใช้แอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์จำนวน 30 คน โดยกำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 15 มกราคม 2564 – 13 มีนาคม
2565 วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลที่ได้จากการวิจัย ผลการทดสอบคุณภาพแอปพลิเคชันซื้อขายรูปภาพออนไลน์ ตามแบบทดสอบ
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก และ ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานแอป
พลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์ ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก แนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในด้านการ
พัฒนาเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค
คำสำคัญ : แอปพลิเคชัน การซื้อขายภาพออนไลน์ ออนไลน์
Abstract
This paper presents a guideline for preparing a paper to submit to the 1) Build a better
online photo trading app 2) To find out the quality of using the online photo trading app 3)
Find user satisfaction with the app. image trading application by research model Make an
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experimental model research tools Quality and User Satisfaction Tests of Online Photo Trading
Applications data storage Collected from experts and the sample population. by defining the
sample by using a specific random sampling method sample group The population used in the
research for quality was Graphic design specialist Application specialists and system designers,
a total of 3 people, by choosing a specific and the sample group used to find satisfaction is
Thirty people who tried the online photo trading application, were assigned a specific random
sample. Research period 15 January 2021 – 13 March 2022 Methods used for data analysis.
The conclusion drawn from the study is the quality testing of online applications. The
results show that the quality of expert evaluation is at a good level, and the satisfaction with
online image trading applications is at a medium level. The results of this study will help to
improve consumer demand.
Keywords : application, Sell Images Online, Online
1. บทนำ
ในโลกที่มีความแข่งขันสูง และทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกันข้ามพรมแดนได้ในช่วงพริบตา
การตลาดออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ใช้ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก การตลาดออนไลน์
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้แบบเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าถึง
ลูกค้าได้ทั่วโลก แล้วที่สำคัญ ราคาค่าโฆษณาเมื่อเทียบกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบอื่น ๆ แล้ว การตลาด
ออนไลน์ นั้น เป็นอะไรที่ถูกที่สุด เมื่อเทียบกับการทำการตลาดแบบอื่นๆการทำตลาดออนไลน์การตลาด
ออนไลน์ สามารถช่วยให้ผู้ขายประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในเรื่องของสินค้า พนักงานขาย และให้บริการได้ตลอด 24
ชั่วโมง โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 600 ล้านคน ทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา
แต่ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องศึกษาเรื่องของสินค้า, ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
เพื่อให้การใช้สื่อประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องด้วยปัญหาการซื้อขายภาพที่ไม่ค่อยมีความปลอดภัยเพราะ
ด้านการขายออนไลน์นั้นมีความเสี่ยง ผู้วิจัยจึงทำการพัฒนาแอปพลิเคชั นนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับการซื้อ
ขายที่สะดวกรวดเร็ว การเซฟภาพนั้นจะไม่สามารถทำได้จึงหมดกังวลเรื่องการขโมยภาพ การซื้อขายสินค้า
ร ะ ห ว ่ า ง ผ ู ้ ข า ย แ ล ะ ผ ู ้ ซ ื ้ อ ผ ่ า น ท า ง อ ิ น เ ท อ ร ์ เ น ็ ต โ ด ย ท ั ้ ง ส อ ง ฝ ่ า ย ไ ม ่ ต ้ อ ง พ บ กั น
แต่ใช้การติดต่อขายทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถซื้อขายสินค้าได้ ทุกรูปแบบ สะดวก รวดเร็ว ลดการสัมผัสและ
ประหยัดเวลา
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทดลองจัดทำแอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์ ขึ้นมาเพื่อทำการซื้อขายภาพถ่ายโดย
มีระบบที่รัดกุมตรวจสอบได้และระบบการเงินที่ปลอดภัยได้สินค้าแน่นอน โดยอ้างอิงงานวิจัยของชุมศักดิ์ สีบุญ
เรือง [1] ทีไ่ ด้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชั่นต้นแบบเพื่อขายสินค้าบนสมาร์ททีวีระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดิ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าให้เข้ากับยุคดิจิตอล อีกทั้งยังคำนึงถึงความรวดเร็วในการใช้
บริการแอปพลิเคชั่นอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างแอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์
2.2 เพื่อหาคุณภาพแอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจแอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1. แอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์มีคุณภาพในระดับมากขึ้นไป
3.2. ผู้ใช้แอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์
เพื่อช่วยในการซื้อขายภาพที่มีความสะดวกสบายและทันสมัย สามารถสอนผู้ดูแลส่วนของแอดมินที่มา
เช็ครายการซื้อขายโดยขั้นตอนไม่ยุ่งยากแม้แต่น้อย ตัวแอปพลิเคชันมีฟังก์ชั่นที่สามารถแสดงให้เราเห็น ได้ว่ามี
ออร์เดอร์เข้ามากี่ออร์เดอร์ ขายไปได้แล้วกี่ภาพ และกำไรมีเท่าไหร่
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ประชากรคือ ประชาชนทั่วไปที่ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน
4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนทั่วไปที่ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน จำนวน 30 คน
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีกำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
4.3 เครื่องมือวิจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย
4.3.1 แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน
4.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์
4.4 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยตามหลักวิชาการ
4.4.1 การสร้างเครื่องมือวิจัย
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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2) พิจารณาโครงสร้างและการใช้งานของแอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์
3) ร่างแบบประเมินคุณภพ
4) ร่างแบบประเมินความพึงพอใจ
5) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
6) ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
7) ปรับปรุงและแก้ไขตามจุดบกพร่องที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ
8) จัดทำแบบประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณ์
9) จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์
10) จัดส่งแบบประเมินในงานจริง
4.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้วิจัยนำแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ได้เก็บข้อมูลมาตรวจสอบคตวามสมบูรณ์ และความ
งามถูกต้องของข้อมูล จากนั้นทำการกำหนดรหัวข้อมูลแล้วบันทึกข้อมูลประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดย
กำหนดสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของแอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่าง
โดนใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ผลการวิจัยผลการวิจัยตามวัตถุประส่งค์ข้อที่ 1 การสร้างแอปพลิเคชันซื้อขายรูปภาพออนไลน์ เพื่อหา
คุณภาพภาพในการใช้งานแอปพลิเคชันซื้อขายรูปภาพออนไลน์ เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งาน
แอปพลิเคชันซื้อขายรูปภาพ
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5.1 คุณลักษณะของแอปพลิเคชัน
5.1.1 หน้าระบบจัดการซื้อภาพ
1) มีระบบหมวดหมู่ให้เลือกและปุ่มซื้อภาพเพื่อไปยังหน้าชำระเงิน
2) มีปุ่มเพิ่มหลักฐานการชำระเงิน ปุ่มการยกเลิกคำสั่งซื้อ
3) มีเมนูให้ดูออร์เดอร์ที่สั่งไปทั้งหมดว่ามีกี่จำนวนออร์เดอร์
4) เมื่อได้รับการอนุมัติ ในเมนู download จะมีไฟล์ภาพที่ซื้อให้โหลดได้เลย
5.1.2 หลังบ้านหรือหน้าแอดมิน
1) หน้า Control Panel มีหน้าที่แสดงจำนวนสมาชิก ภาพที่ขายั้งหมด ออร์เดอร์
รายได้
2) หน้า User แสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมดที่มีการสมัครเข้ามา สามารถลบหรือแก้ไข
ได้
3) หน้า Category มีหน้าที่เพิ่ม ลบ แก้ไข หมวดหมู่ได้
4) หน้า all pictures แสดงหมวดหมู่ของภาพต่างๆ ซึ่งเราสามารถเพิ่มภาพลงใน
หมวดหมู่นั้นได้ แก้ไข หรือ ลบได้
5) หน้า Payment มีหน้าที่แก้ไขหรือเพิ่มช่องทางการชำระเงินเพื่อไปแสดงตรงหน้า
ชำระสินค้าได้
6) หน้า Order แสดงรายการคำสั่งซื้อจากลูกค้า มีห น้าที่เช็คหลักฐานการชำระ
ยืนยัน ปฎิเสธหรือลบคำสั่งซื้อ
7) หน้า Download แสดงรายการที่มีการซื้อขายไป สามารถแก้ไขลำดับภาพหรือ
ลำดับ ผู้ใช้งาน สามารถลบได้เช่นกัน
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 การหาคุณภาพของแอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์
รายการ
1. ด้านเนื้อหา
1.1 นำเสนอข้อมูลที่อ่านง่าย
1.2 ภาษาที่เข้าใจง่าย
1.3 ข้อความในแอปพลิเคชันถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์

μ

σ

ระดับคุณภาพ

3.44 0.50 มาก
4.54 0.50 มากทีส่ ุด
3.45 0..50 มาก
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รายการ
1.4 เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
1.5 มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบแอปพลิเคชัน
2.1 การจัดรูปแบบในหน้าต่างแอปพลิเคชันง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
2.2 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
2.3 ความคมชัดของภาพ
2.4 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในฟังก์ชั่นแอปพลิเคชัน
2.5 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างสกรีนอื่น
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านการใช้งาน
3.1 แอปพลิเคชันใช้งานได้ง่าย
3.2 มีความสะดวกในการหาภาพที่ต้องการ
3.3 มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
3.4 เชื่อมต่อกับหน้าสกรีนได้สะดวก
3.5 ช่องทางการต่อสะดวก
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

μ
4.54
4.55
4.30

σ
0.52
0.33
0.47

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

3.87
3.99
3.77
4.00
3.99
3.92

0.33
0.11
0.08
0.20
0.10
0.82

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.54
3.45
3.67
4.55
3.79
4.00
4.07

0.52
0.50
0.68
0.50
0.13
0.47
0.58

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที ่ 1 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพแอปพลิ เ คชั น ซื ้ อ ขายภาพออนไลน์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (μ = 4.07, σ = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป ทุกด้านเรียง
ตามลำดับดังนี้ ด้านเนื้อหา (μ = 4.30, σ = 0.47) อยู่ในระดับ มาก ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบแอป
พลิเคชัน (μ = 3.92, σ = 0.82) อยู่ในระดับ มาก และด้านการใช้งาน (μ = 4.55, σ = 0.33) อยู่ในระดับ
มาก ตามลำดับ
ผลการวิ จ ั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ 3 การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ แ อปพลิ เ คชั น ซื ้ อ ขายภาพ
ออนไลน์
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์แอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์
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แบบประเมินความพึงพอใจ แอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายภาพออนไลน์ Special Art
รายการประเมิน
𝑋̅ SD.
1. ด้านเนื้อหา
1.1 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่ 4.30 0.79
เสมอ
1.2 การประชาสัมพันธ์แนะนำผลงานและรูปแบบงาน
4.06 0.73
1.3 มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
4.40 0.67
1.4 ข้อความในแอปพลิเคชันถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ 4.55 0.33
1.5 เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
4.58 0.75
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบแอปพลิเคชัน
2.1 การจัดรูปแบบในหน้าต่างแอปพลิเคชันง่ายต่อการอ่านและการใช้ 4.30 0.65
งาน
2.2 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
4.20 0.02
2.3 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ 4.32 0.32
ง่าย
2.4 มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
4.80 0.45
2.5 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในฟังก์ชั่นแอปพลิเคชัน
3.97 0.18
2.6 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างสกรีนอื่น
4.00 0.20
3. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
3.1 สามารถสั่งซื้อสั่งงานได้สะดวก
3.45 0.50
3.2 เป็นแหล่งซื้อขายได้เฉพาะกลุ่มและปลอดภัย
3.77 0.08
3.3 เป็นสื่อการนำเสนอที่ครอบคลุมผลงานจากผู้ใช้งาน
3.99 0.11
โดยรวม
4.80 0.56

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที ่ 2 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ ง านแอปพลิ เ คชั น ซื ้ อ ขายภาพออนไลน์
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป ทุกด้านเรียงตามลำดับดังนี้ มี
ความเร็ว ในการแสดงภาพ ตัว อักษร และข้อมูล ต่างๆ ( 𝑋̅ = 4.80, S.D. = 0.45 ) เนื้อหากับภาพมีความ
สอดคล้องกัน ( 𝑋̅ = 4.58, S.D. = 0.75 ) ข้อความในแอปพลิเคชันถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ ( 𝑋̅
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= 4.55, S.D. = 0.33 ) มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ ( 𝑋̅ = 4.40, S.D. = 0.67 )
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ( 𝑋̅ = 4.30, S.D. = 0.79 ) การจัดรูปแบบ
ในหน้าต่างแอปพลิเคชันง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ( 𝑋̅ = 4.30, S.D. = 0.65 ) การประชาสัมพันธ์แนะนำ
ผลงานและรูปแบบงาน ( 𝑋̅ = 4.06, S.D. = 0.73 ) ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างสกรีนอื่น ( 𝑋̅ =
4.00, S.D. = 0.20 ) เป็นสื่อการนำเสนอที่ครอบคลุมผลงานจากผู้ใช้งาน ( 𝑋̅ = 3.99, S.D. = 0.11 ) ความ
ถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในฟังก์ชั่นแอปพลิเคชัน ( 𝑋̅ = 3.97, S.D. = 0.18 ) เป็นแหล่งซื้อขายได้เฉพาะกลุ่ม
และปลอดภั ย ( 𝑋̅ = 3.77, S.D. = 0.08 ) สามารถสั ่ ง ซื ้ อ สั ่ ง งานได้ ส ะดวก ( 𝑋̅ = 3.45, S.D. = 0.50 )
ตามลำดับ
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
6.1 สรุปผลการวิจัย
6.1.1 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 การสร้างแอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์ คณะผู้วิจัยได้

ดำเนินการสร้างแอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์ ใช้งานได้ตามดังสมมติฐานการวิจัยดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2 หน้าต่างแอปพลิเคชัน
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6.1.2 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 การหาคุณภาพของแอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์ มี
ผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากขึ้นไป และด้านการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา เชื่อมต่อกับหน้าสกรีน
ได้สะดวก ภาษาที่เข้าใจง่าย เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในฟังก์ชั่น
แอปพลิเคชัน ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย ความถูกต้องในการเชื่อมโยง
ไปยังหน้าต่างสกรีนอื่น การจัดรูปแบบในหน้าต่างแอปพลิเคชันง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ช่องทางการ
ติดต่อสะดวก ความคมชัดของภาพ มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ ข้อความในแอป
พลิเคชันถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ มีความสะดวกในการหาภาพที่ต้องการ นำเสนอข้อมูลที่อ่านง่าย
6.1.3 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์
มีผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากขึ้นไป และด้านเนื้อหาที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ มีความเร็ว
ในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆ เนื้อหากับภาพมีค วามสอดคล้องกัน ข้อความในแอปพลิเคชัน
ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ มีความชัดเจน
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ การจัดรูปแบบในหน้าต่างแอปพลิเคชันง่ายต่อการอ่านและ
การใช้งาน การประชาสัมพันธ์แนะนำผลงานและรูปแบบงาน ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างสกรีน
อื่น เป็นสื่อการนำเสนอที่ครอบคลุมผลงานจากผู้ใช้งาน ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในฟังก์ชั่นแอปพลิเค
ชัน เป็นแหล่งซื้อขายได้เฉพาะกลุ่มและปลอดภัย สามารถสั่งซื้อสั่งงานได้สะดวก ตามลำดับ
6.2 อภิปรายผล
6.2.1 ผลการวิจ ัย ด้านคุณภาพแอปพลิ เคชัน ซื้ อขายภาพออนไลน์ อยู่ที่ระดับมากขึ ้ น ไป
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง [1] ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบเพื่อขาย
สินค้าบน Smart TV ระบบปฏิบัติการ Android ที่มีผลการวิจัยว่า การซื้อขายสินค้าบน Smart TV โดยได้
พัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบและทดสอบการขายสินค้าคู่กับรายการโทรทัศน์เพื่อให้ผู้ชมสามารถสั่งซื้อสินค้า
ออนไลน์ได้แบบทันทีทันใดผลจากการวิจัยนี้ยังต้องมีการพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมในอีกหลายด้านหากมีการ
นำไปใช้แก่ประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นระบบการชำระเงินรูปแบบต่างๆ อย่างการตัดผ่านบัญชีธนาคาร การ
โอนเงินจากหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงระบบสารสนเทศที่อำนวยความสะดวกการจัดส่งและติดตามสินค้า
รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติม อื่น ๆ
6.2.2 ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันซื้อขายภาพออนไลน์ อยู่ที่ระดับมาก
ขึ้นไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐธยาน์ เกิดมาก [2] ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง การสำรวจความพึงพอใจในการใช้
แอปพลิเคชัน (App Makro) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา เพชรเกษม ที่มีผลการวิจัยว่า ลูกค้าที่
ได้ทำการติดตั้ง App Makro และมีความพอใจในการใช้งานของตัว Application เพราะสามารดดู โปรโมชัน
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และราคาของสินค้าต่าง ๆได้ก่อนที่จะทำการวางแผนออกมาซื้อสินค้าได้ รวมทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆที่เข้ามาให้
กลุ่มผู้ใช้งานได้ร่วมกิจกรรรมได้ตามลักษณะการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน
6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ควรเพิ่มฟังก์ชั่นและทำให้จบในครั้งเดียวไม่ลำบากต่อผู้ซื้อ
6.3.2 ทางด้านการเงินควรมีระบบป้องกันที่รัดกุมกว่านี้และมีวิธีที่สามารถแจ้งรายการคำสั่งซื้อ
ได้โดยไม่ต้องเข้าไปเช็คเอง
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ชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติให้ดียิ่งขึ้น เพื่อหา
ประสิทธิภาพในการใช้งานชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติและเพื่อหาระดับความพึงพอใจ ของผู้ทดลองใช้
งานชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพ เป็นพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 ท่าน โดยเลือกแบบเจาะจง และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาความพึงพอใจคือ กลุ่มคนที่มี
สัตว์เลี้ยงในตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เลือก แบบอย่างง่ายจำนวน 50 ท่าน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบประเมินประสิทธิภาพ และ แบบประเมินการหาความพึงพอใจ ระหว่างวันที่ 1
พฤศจิกายน 2563 ถึง 1 มกราคม 2564 สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ จากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
และ การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ ตาม แบบทดสอบ
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ มีความแม่นยำในเรื่องของประสิทธิ ภาพการให้อาหารผ่านแอปพลิเค ชัน Blynk 100 % มี
ความแม่นยำของเซนเซอร์ในการเปิดปิดผ้าม่านเมื่อเจอแสง 90% มีความ รวดเร็วในเรื่องการสั่งการ 80% และ
พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮม สเตอร์อัตโนมัติโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
ที่สุด (𝑥̅ = 4.47, S.D. = 0.48)
คำสำคัญ : บอร์ดอาดูโน่ แอปพลิเคชันบลิ้ง อินเทอร์เน็ตออฟติงส์
Abstract
This research the aim is to develop a better automatic hamster rearing kit. to determine
the effectiveness of the automatic hamster farming kit and to determine the level of satisfaction
of the experimenters using the automatic hamster rearing kit population used in research for
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efficacy 3 employees of the provincial electricity authority by choosing a specific and the
sample group used to find satisfaction is group of people with pets in khok kloi subdistrict takua
thung district, phang nga province, choose a simple model for 50 people tools used in this
research It is a performance evaluation form and a satisfaction assessment form. Between 1
november 2020 and 1 january 2021 at the phuket vocational college for the statistics used in
the data analysis it is an analysis of performance data. from experts using descriptive statistics
such as frequency, percentage and satisfaction data analysis. from the sample using descriptive
statistics such as mean and standard deviation.
Summary of the results of testing the efficiency of the development of automatic
hamster kits According to the test, experts have 100% accuracy in feeding efficiency through
the Blynk application. There is a sensor accuracy in opening and closing the cloth. The curtain
when exposed to 90% light was 80% quicker to act, and it was found that the satisfaction of
users with the ham raising set the overall automatic stere is the most level criterion (𝑥̅ = 4.47,
S.D. = 0.48)
Keywords : Board Arduino, Blynk App, Internet of Things
1. บทนำ
สังคมในวัยรุ่นหรือผู้ที่สนใจเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันนิยมเลี้ยงสัตว์น่ารักขนาดตัวเล็กเช่น หนูแฮม สเตอร์
เพราะหนูแฮมสเตอร์เป็นสัตว์เลี้ยงขนาดตัวเล็กในการเลี้ยงใช้พื้นที่น้อย กลิ่นไม่แรงไม่ส่งเสียง ดังสามารถเลี้ยง
ในคอนโดหรือห้องพักได้ เลี้ยงง่ายไม่จำเป็นต้องเลี้ยงในห้องแอร์สามารถเลี้ยงในอุณ ภูมิห้องปกติได้และสามารถ
เลี้ยงไว้แก้เหงาหรือบางคนเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์ขายเพราะหนูแฮม สเตอร์ ออกลูกเป็นคอกประมาณ 4-5 ตัว
ราคาของหนูแฮมสเตอร์ไม่สูงมากสามารถจับต้องได้เลี้ยงได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่แต่ที่นิยมในคนหมู่มากคือกลุ่ม
วัยรุ่นที่สนใจเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์และผู้ต้องการเลี้ยงเพื่อ ขยายพันธุ์ทำเป็นฟาร์มหนูแฮมสเตอร์และขายสร้าง
รายได้แต่หนูแฮมสเตอร์เป็นสัตว์ที่ต้องดูแลเอาใจ ใส่ในระดับหนึ่งเพราะหนูแฮมสเตอร์เป็นสัตว์บอบบางถ้าไม่ได้
รับการเอาใจใส่อาจจะทำให้หนูแฮม สเตอร์ตายได้และหนูแฮมสเตอร์จะเป็นสัตว์ที่ชอบสะสมอาหารจำนวนมาก
ไว้ในกระพุ้งแก้มหรือไว้ ตามมุมในกรงเลี้ยงทำให้อาหารหากกินเข้าไปอาจจะทำให้หนูแฮมสเตอร์ท้องเสียหรือ
ตายได้ (Sarah Pellett,2017)
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ในการเลี้ยงผู้เลี้ยงจะประสบปัญหาในการเลี้ยงเช่น ไม่มีเวลาให้ หนูแฮมเตอร์จะเป็นสัตว์ที่ ต้องวาง
อาหารที่สดใหม่ไว้ในชามทุกวัน หนูแฮมสเตอร์เป็นนักสะสม ดังนั้นมันจะสะสมอาหารซ่อนไว้ ด้วย การที่เรานำ
อาหารที่ซ่อนไว้ไปทิ้งจะทำให้มันเครียดได้ ดังนั้นจึงกังวลว่าอาหารที่มันสะสมไว้จะ เน่าเสีย ในเวลาที่เจ้าของ
บ้านไม่มีเวลาอยู่ที่บ้าน หรือจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นเวลานาน จึงต้องให้อาหารจำนวนมากทิ้งเอาไว้
ให้หนูแฮมสเตอร์กินเอง ทำให้หนูแฮมสเตอร์กินอาหารไม่ตรง เวลา หรืออาจจะกินอาหารที่เหลือในกรงที่ทำให้
เกิดผลเสียทางร่ายกายตามมา
คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีแนวคิดพัฒนานำความรู้ทางเทคโนโลยี IOT มา ประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาการให้อาหารหนูแฮมสเตอร์โดยพัฒนาชุดอุปกรณ์เลี้ยงหนูแฮมสเตอร์อัตโนมัติ มีหลักการทำงานโดย
ใช้Blynk App เป็นตัวควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์เลี้ยงหนูแฮม สเตอร์อัตโนมัติมีหลักการทำงานโดย
ใช้ Blynk App เป็นตัวควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ เครื่องให้ อาหารสามารถตั้งเวลาให้อาหารได้ ม่านอัตโนมัติ
สามารถเปิดปิด โดยใช้ตัววัดแสงวัดค่าแสงเมื่อได้ค่า ตามที่ตั้งค่าไว้ จะสั่งการให้เซอโวเปิดและปิดผ้าม่านตาม
เวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถให้อาหาร หนูแฮมสเตอร์ได้ง่ายสะดวกขึ้นแม้เวลาที่ผู้เลี้ยงไม่ได้อยู่บ้าน และ
หนูแฮมสเตอร์ยังได้รับสารอาหาร ตามปริมาณที่สมควร กินอาหารตรงเวลาไม่ทำให้เกิดผลเสียทางร่างกาย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติให้ดียิ่งขึ้น
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพในการใช้งานชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ
2.3 เพื่อหาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ชุดอุปกรณ์เลี้ยงหนูแฮมสเตอร์อัตโนมัติ มีหลักการทำงานโดย ใช้ Blynk App เป็นตัวควบคุมและ
สั ่ ง งานอุ ป กรณ์ เครื ่ อ งให้ อ าหารสามารถตั ้ ง เวลาให้ อ าหารได้ ม่ า นอั ต โนมั ต ิ ส ามารถเปิ ด ปิ ด โดยใช้ ตัว
วั ด แสง วั ด ค่ า แสงเมื ่ อ ได้ ค ่ า ตามที ่ ต ั ้ ง ค่ า ไว้ จะสั ่ ง การให้ เ ซอโวเปิ ด และปิ ด ผ้ า ม่ า นตามเวลาที ่ ก ำหนด
3.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมเตอร์อัตโนมัติควบคุมการทำงานโดยการเขียนโค้ดด้วย Arduino IDE และใช้
แอพพลิเคชั่น Blynk ในการรับข้อมูลค่าแสงและควบคุมการให้อาหารตั้งแต่การวัดค่าแสงและการกดปุ่มให้
อาหาร
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 การหาประสิทธิภาพ
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1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ (Internet of Things) จำนวน 3 ท่าน
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
3.2.2 การหาความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ กลุ่มคนที่มีสัตว์เลี้ยงในตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด
พังงา
2) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มคนที่มีสัตว์เลี้ยงในตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกแบบอย่างง่าย
3.3
ๆ
3.3.1 แบบประเมิ น การหาประสิ ท ธิ ภ าพ ชุ ด อุ ป กรณ์ เ ลี ้ ย งหนู แ ฮมสเตอร์ อ ั ต โนมั ติ
3.3.2 แบบประเมินการหาความพึงพอใจ ชุดอุปกรณ์เลี้ยงหนูแฮมสเตอร์อัตโนมัติ
3.4
3.4.1
ศึกษาความต้องการที่เกี่ยวกับต้นแบบชุดเลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ ได้ศึกษาการออกแบบกรงหนูและ
ม่านอัตโนมัติ ซึ่งมีหลักการออกแบบโครงสร้างควรให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการจัดส่วนประกอบของ
โครงสร้างให้มีความแข็งแรงและใช้งานได้จริงปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายในการใช้งานได้ การออกแบบ
โครงสร้างให้มีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับสถานที่ และสถานภาพของสังคมออกแบบโครงสร้างควรจัด
องค์ประกอบของโครงสร้างให้มีเกิดคุณค่าในด้านความงดงามตามหลักการออกแบบ และการใช้งาน
3.4.2 การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยนำแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ได้เก็บข้อมูลมาตรวจสอบข้อมูลความสมบูรณ์ และความถูกต้อง
ของข้อมูล กำหนดข้อมูลรหัสข้อมูลแล้วบันทึกข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยกำหนดสถิติ
สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจการใช้งานชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ จากกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3.5
3.5.1 การเก็บรวมรวบข้อมูลประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1) ขั้นเตรียม ดำเนินการติดต่อประสานงาน ผู้เชี่ยวชาญกับการพัฒนาชุดอุปกรณ์
เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ เลือกแบบเจาะจง จำนวน 3 คน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3) สรุปผลการประเมินสิทธิภาพ ชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ
3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ ประกอบด้วย
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1) ขั้นเตรียม ดำเนินการติดต่อประสานงาน กลุ่มคนที่ มีสัตว์เลี้ยงในตำบลโคกกลอย
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เลือกแบบอย่างง่าย จำนวน 50 คน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ
4. ผลการวิจัย
1
งต้นแบบชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์เพื่อพัฒนาต้นแบบชุด
อุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ ชุดอุปกรณ์เลี้ยงหนูแฮมสเตอร์อัตโนมัติ มีหลักการทำงานโดย ใช้ Blynk App
เป็นตัวควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ เครื่องให้อาหารสามารถตั้งเวลาให้อาหารได้ ม่านอัตโนมัติสามารถเปิดปิด
โดยใช้ตัววัดแสง วัดค่าแสงเมื่อได้ค่าตามที่ตั้งค่าไว้ จะสั่งการให้เซอโวเปิดและปิดผ้าม่านตามเวลาที่กำหนด

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ
2 การหาประสิทธิภ าพชุด อุ ปกรณ์เลี ้ยงแฮมสเตอร์ อ ัตโนมั ติ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการให้อาหารผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7

ประสิทธิภาพของการให้อาหารผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
ผู้เชี่ยวชาญ 1
ผู้เชี่ยวชาญ2
ผู้เชี่ยวชาญ 3
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ

หมายเหตุ
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8
9

แม่นยำ
แม่นยำ

แม่นยำ
แม่นยำ

แม่นยำ
แม่นยำ

10
รวม
สรุป

แม่นยำ
100%
100%

แม่นยำ
100%

แม่นยำ
100%

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานของชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า ประสิทธิภาพของการให้อาหารผ่านแอปพลิเคชัน Blynk มีความแม่นยำในการใช้งาน
100%
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของเซนเซอร์ในการเปิดปิดผ้าม่านเมื่อเจอแสง
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
สรุป

ประสิทธิภาพของเซนเซอร์ในการเปิดปิดผ้าม่านเมื่อเจอแสง
ผู้เชี่ยวชาญ 1
ผู้เชี่ยวชาญ2
ผู้เชี่ยวชาญ 3
แม่นยำ
ไม่แม่นยำ
ไม่แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นยำ
100%
90%
90%
90%

หมายเหตุ

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานของชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า ประสิทธิภาพของเซนเซอร์ในการเปิดปิดผ้าม่านเมื่อเจอแสง มีความแม่นยำในการใช้
งาน 90%
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพความรวดเร็วในการสั่งการ
ครั้งที่

ประสิทธิภาพความรวดเร็วในการสั่งการ

หมายเหตุ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
สรุป

ผู้เชี่ยวชาญ 1
ไม่รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
ไม่รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
80%
80%

ผู้เชี่ยวชาญ2
ไม่รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
ไม่รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
80%

ผู้เชี่ยวชาญ 3
ไม่รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
รวดเร็ว
90%

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานของชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า ประสิทธิภาพความรวดเร็วในการสั่งการ มีความรวดเร็วในการใช้งาน 80%
จากผลการประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติสำหรับผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่าน ทำการประเมินประสิทธิภาพจำนวน 10 ครั้ง พบว่า การประเมินประสิทธิภาพของการให้อาหาร
ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk 100% การประเมินประสิทธิภาพของเซนเซอร์ในการเปิดปิดผ้าม่านเมื่อเจอแสง 90%
การประเมินประสิทธิภาพของความรวดเร็วในการสั่งการ 80% ตามลำดับ
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ
ความพึงพอใจ
1. ด้านการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก
1.1 รูปร่างของนวัตกรรมมีความสวยงาม
1.2 ขนาดของกรงสัตว์เลี้ยงมีความพอดี
1.3 การจัดวางของใช้สัตว์เลี้ยงภายในกรงมีความเหมาะสม
1.4 วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านประโยชน์การนำไปใช้

x̅

S.D.

ระดับ

4.54
4.52
4.50
4.46
4.50

0.57
0.61
0.58
0.64
0.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ความพึงพอใจ
2.1 นวัตกรรมกะทัดรัดสะดวกต่อการใช้งาน
2.2 ความรวดเร็วในการสั่งการ
2.3 ความแม่นยำในการเปิดปิดผ้าม่านเมื่อเจอแสง
2.4 ความเสถียรของเซนเซอร์
2.5 ความแม่นยำในการให้อาหาร
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์
3.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

x̅
4.38
4.44
4.48
4.44
4.50
4.50

S.D.
0.60
0.57
0.54
0.54
0.54
0.60

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.52
4.52
4.49

0.54
0.54
0.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 แบ่งตามด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการออกแบบ
รูปลักษณ์ภายนอก พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ด้าน
ประโยชน์การนำไปใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60
ด้านการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.60 ตามลำดับ
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
5.1 สรุปผลการวิจัย
1) วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 การสร้างชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ เพื่อพัฒนาชุด
อุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติให้ดียิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์ ใช้งานได้
ตามวัตถุประสงค์ดังภาพที่ 2 และนำไปทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาคำตอบ ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยในข้ออื่นๆ ต่อไป
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ภาพที่ 2 การสร้างชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ
2) วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 การหาประสิทธิภาพของ ชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ
มีผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ที่ระดับ มากที่สุด และด้านประสิทธิภาพของการให้อาหารผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
มีความแม่นยำในการใช้งาน 100% ด้านประสิทธิภาพของเซนเซอร์ในการเปิดปิดผ้าม่านเมื่อเจอแสง มีความ
แม่นยำในการใช้งาน 90% และด้านประสิทธิภาพความรวดเร็วในการสั่งการ มีความรวดเร็วในการใช้งาน 80%
3) วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 แบ่งตามด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้าน
การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.60 ด้านประโยชน์การนำไปใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.60 ด้านการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.52 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.60 ตามลำดับ
5.2 อภิปรายผล (จุดด้อย จุดเด่นของผลการวิจัย และเทียบเคียงกับผลงานวิจัยอื่นๆ ที่ผ่านมา)
1) ผลการวิจัยด้านประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ อยู่ที่ระดับการทำงานดี
ที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรภาส ทองเต็ม, [1] ระบบให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติด้วยราสเบอร์รี่พาย ที่มี
ผลการวิจัยว่าเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยจัดสรรอาหารประเภทเม็ดให้กับสัตว์เลี้ยงได้แก่ แมว และสุนัข หากเกิดกรณี
เจ้าของสัตว์เลี้ยงอยู่นอกสถานที่อยู่อาศัย ไม่สามารถจัดสรรอาหารได้ ซึ่งการจัดอาหารไม่ตรงเวลาจะส่งผล
โดยตรงให้สุขภาพของสัตว์เลี้ยง เกิดภาวะขาดอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดอาการป่วยได้
2) ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจของชุดอุปกรณ์เลี้ยงแฮมสเตอร์อัตโนมัติ อยู่ที่ระดับดีที่สุด
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพงษ์ สิงหา และคณะ [2] เรื่อง เปิด-ปิดผ้าม่านด้วยมือถือและความเข้มของแสง
ที่มีผลการวิจัยว่าเพื่อออกแบบประดิษฐ์ และทดสอบประสิทธิภาพของการเปิด-ปิดผ้าม่านด้วยมือถือและความ
เข้มของแสง พบว่า จากการพัฒนาระบบเปิด-ปิดผ้าม่านผ่านมือถือและความเข้มแสง โดยใช้หลักการทำงาน คือ
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ถ้ากด สวิตช์ที่ 1 บอร์ด KidBright จะประมวณผลและส่งค่าให้มอเตอร์หมุนเปิดผ้าม่าน ถ้ากดสวิตช์ที่ 2 บอร์ด
KidBright จะประมวณผลและส่งค่าให้มอเตอร์หมุนปิดผ้าม่าน แต่ถ้ากดสวิตช์ที่ 1 และสวิตช์ที่ 2 พร้อมกัน
บอร์ด KidBright จะประมวณผลโดยจะวัดค่าความเข้มของของแสง
5.3 ข้อเสนอแนะ
ควรเพิ่มตัววัดความชื้นภายในกรงและเพิ่มฟังก์ชันที่ทำให้วงล้อสำหรับวิ่งเล่นของหนูแฮม
สเตอร์สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้
เอกสารอ้างอิง
[1] จิรภาส ทองเต็ม, (2558). ระบบให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติด้วยราสเบอร์รี่พาย.วิทยานิพนธ์ ปริญญา
วิทยาศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรมเครื อ ข่ าย คณะวิทยาการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.
[2] สุทธิพงษ์ สิงหา. (2562). [ออนไลน์].เปิด-ปิดผ้าม่านด้วยมือถือและความเข้มของแสง. [สืบค้นเมื่อวันที่
18 ม ก ร า ค ม 256 5 ].จ า ก : https://www.princess-it-foundation.org/project/wpcontent/uploads/2020/08/.pdf.
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D016

หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ในพื้นที่โรคระบาด

Medical Assistant Robot
พงศภัค เพชรพงศ์ 1 ชิณวัตร สุขกลิ่น2 เศรษฐาพันธ์ สุกใส3 และสาวิตรี ยอดราช4
1-2
3-4

2

บทคัดย่อ
1) เพื ่ อ พั ฒ นาหุ ่ น ยนต์ ผ ู ้ ช ่ ว ยแพทย์ ใ นพื ้ น ที ่ โ รคระบาด
2) เพื่อหาประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรคระบาด 3) เพื่อหาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรคระบาด โดยรูปแบบการวิจัย จัดทำแบบเชิงทดลองใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบประเมินประสิทธิภาพ และ แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรคระบาดเก็บ
จากผู้เชี่ยวชาญ และ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง กลุ่ม
ตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพ คือ ช่างผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง และ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาความพึงพอใจ คือ บุคลากรทางการแพทย์ ในจังหวัดภูเก็ต
จำนวน 20 คน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเลือกแบบอย่างง่าย ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 1 กันยายน
2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลที่ได้จากการวิจัย ผลการทดสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรค
ระบาด ตามแบบทดสอบ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ประสิทธิภาพโดยภาพรวมเป็น ผ่าน 100% และ ความพึง
พอใจของผู้ใช้งานหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรคระบาด มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
̅ = 4.36 S.D. = 0.38) แนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในด้านการพัฒนาเพื่อสนองความ
มาก (𝒙̅
ต้องการของผู้บริโภค
คำสำคัญ : หุ่นยนต์ ผู้ช่วยแพทย์ พื้นที่โรคระบาด
Abstract
This paper presents a guideline for preparing a paper to submit to the 1) to develop a
robotic physician assistant in an epidemic area, 2) to determine the efficiency of a medical
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assistant robot in an epidemic area, and 3) to determine the level of satisfaction of the robot
user who was in an epidemic area. Helping doctors in epidemic areas by research model Make
an experimental model research tools Performance evaluation form and user satisfaction
assessment form. Medical assistant robots in epidemic areas were collected from specialists
and sample populations by defining the sample by using a specific random method sample
group The population used in the research to determine the efficacy were 5 expert technicians.
By choosing a specific model and the sample used to find satisfaction is the medical personnel
In Phuket, the number of 20 people was determined by a simple model selection method.
Research period 1 September 2020 – 1 February 2022 Methods used in data analysis Use the
software package to analyze the mean and standard deviation.
Conclusion of the results of the research The results of testing the effectiveness of the
development of medical assistant robots in epidemic areas, according to the test, it was found
that experts assessed Overall efficiency is 100% pass and satisfaction of medical assistant robot
̅= 4.36 S.D. =
users in epidemic areas. The overall satisfaction level was at a very good level (𝒙̅
0.38). in terms of development to meet the needs of consumers
Keywords : Robot, Physician Assistant, Epidemic Area
1. บทนำ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไวรัสอุบัติใหม่ที่พบว่ามีการระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม
2562 ซึ่งเชื้อไวรัส COVID-19 มีการแพร่เชื้อระหว่างคนในลักษณะเดียวกับไข้หวัดใหญ่โดยผ่านการติดเชื้อจาก
ละอองเสมหะ จากการไอ ระยะเวลาระหว่างการสัมผัสเชื้อและเริ่มมีอาการ โดยทั่วไปแล้วอยู่ที่ 5 วันแต่มีช่วง
อยู่ระหว่าง 2 ถึง 14 วัน อาการที่พบบ่อยได้แก่ มีไข้ ไอ และหายใจลำบาก ภาวะแทรกซ้อนอาจรวมไปถึงปอด
บวม และกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน การรักษาจะมุ่งเป้าไปที่การจัดการกับอาการและการรักษาแบบ
ประคับประคอง มาตรการป้องกันที่มีการแนะนำคือการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือการอยู่ห่างจากบุคคล
อื่น โดยเฉพาะกับบุคคลที่ป่วย ติดตามอาการ และกักตนเองเป็นเวลา 14 วัน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคและจากข้อมูลที่
ได้รับในปัจจุบัน อาจคาดการณ์ว่าการแพร่เชื้อโควิด -19 ในประเทศไทย จะมีโอกาสขยายตัวขึ้นซึ่งเกิดการนำ

837

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

เชื้อจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาดซึ่งมี การแพร่เชื้อภายในประเทศใน
วงจำกัด
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนา หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรคระบาดเพื่อใช้ในพื้นที่ที่มีโรคระบาดทุก
ชนิด โดยประยุกต์ TECHNOLOGY INTERNET OF TING มาพัฒนา ผู้ใช้สามารถควบคุมหุ่นยนต์ที่โต๊ะทำงาน
ได้เลย โดยบังคับผ่านแอพ Blynk สามารถพูดคุยสอบถามอาการของผู้ป่วยได้ผ่านกล้องเว็บแคม รวมถึงให้
ผู้ป่วยวัดอุณหภูมิของผู้ป่วยให้แพทย์ได้รับทราบ อีกทั้งสามารถวางถาดอาหารเพื่อนำไปให้ผู้ป่วย โดยที่ผู้ใช้งาน
ไม่ต้องเข้าไปใกล้ชิดผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดโรค โดยอ้างอิงงานวิจัยของ กริช จั่นอาจ [1] ที่ได้ทำ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหุ่นยนต์แทนตัวทางไกลที่ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อนำหุ่นยนต์แทนตัวทางไกลไปใช้
ประโยชน์ในการประชุมการเรียนการสอน และ การสื่อสารส่วนบุคคล
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ในพื้นที่โรคระบาด
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ในพื้นที่โรคระบาด
2.3 เพื่อหาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ในพื้นที่โรคระบาด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 การพัฒนาหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ในพื้นที่โรคระบาดมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก
3.2 ผู้ใช้หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ในพื้นที่โรคระบาด มีความพึงพอใจในระดับดีมาก
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรคระบาด ควบคุมการทำงานโดย
การเขียนโค้ดด้วย Arduino IDE และ ใช้แอพพลิเคชั่น Blynk โดยผู้ใช้สามารถควบคุมหุ่นยนต์ที่โต๊ะทำงานได้
เลย และ สามารถพูดคุยสอบถามอาการของผู้ป่วยได้ผ่านกล้องเว็บแคม รวมถึงให้ผู้ป่วยวัดอุณหภูมิของผู้ป่วย
ให้แพทย์ได้รับทราบ อีกทั้งสามารถวางถาดอาหารเพื่อนำไปให้ผู้ป่วย
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 การหาประสิทธิภาพ
1) ประชากร คือ ช่างผู้เชี่ยวชาญ 5 คนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง
4.2.2 การหาความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ บุคลากรทางการแพทย์ ในจังหวัดภูเก็ต
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2) กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทางการแพทย์ ในจังหวัดภูเก็ต เลือกแบบอย่างง่าย
จำนวน 20 ท่าน
4.3

ๆ
4.3.1 แบบประเมินประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ในพื้นที่โรคระบาด
4.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ในพื้นที่โรคระบาด

4.4
4.4.1
ศึกษาความต้องการที่เกี่ยวกับต้นแบบหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ใน
พื้นที่โรคระบาด ได้ศึกษาการออกแบบตัวหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ซึ่งมีหลักการออกแบบโครงสร้างที่สรุปได้ดังนี้
1) การออกแบบโครงสร้างควรให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
2) การจัดส่วนประกอบของโครงสร้างให้มีความแข็งแรงและใช้งานได้จริงปลอดภั ยไม่
ก่อให้เกิดอันตรายในการใช้งานได้
3) การออกแบบโครงสร้างให้มีความเหมาะสมกับสถานที่ และ สถานภาพของสังคม
4) การออกแบบโครงสร้างควรจัดองค์ประกอบของโครงสร้างให้เกิดคุณค่าในด้าน
ความงดงามตามหลักการออกแบบ และการใช้งาน
4.4.2
ผู้วิจัยนำแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ได้เก็บข้อมูลมา
ตรวจสอบข้อมูลความสมบูรณ์ และ ความถูกต้องของข้อมูล กำหนดข้อมูลรหัสข้อมูลแล้วบันทึกข้อมูล และ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยกำหนดสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจการใช้งานหุ่นยนต์
ผู้ช่วยแพทย์ในพื้น ที่โรคระบาด จากกลุ่มตัว อย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
4.5
1) เตรียมหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรคระบาด และ แบบประสิทธิภาพ และประเมินความ
พึงพอใจ
2) นัดหมายผู้ใช้งานหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ในพื้นที่โรคระบาดตามกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกไว้
3) ผู้ใช้งานเครื่องมือหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ในพื้นที่โรคระบาดตอบแบบสอบถามที่เตรียมไว้
4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องข้อมูลดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
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5. ผลการวิจัย
5.1
1
หุ ่ น ยนต์ ผ ู ้ ช ่ ว ยแพทย์ ใ นพื ้ น ที ่ โ รคระบาด
เพื่อพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรคระบาด โดยหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรคระบาด มี
หลักการทำงานโดย ใช้ Blynk เป็นตัวควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ โดยผู้ใช้สามารถควบคุมหุ่นยนต์ที่โต๊ะทำงาน
ได้เลย และ สามารถพูดคุยสอบถามอาการของผู้ป่วยได้ผ่านกล้องเว็บแคม รวมถึงให้ผู้ป่วยวัดอุณหภูมิของผู้ป่วย
ให้แพทย์ได้รับทราบ อีกทั้งสามารถวางถาดอาหารเพื่อนำไปให้ผู้ป่วย

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ในพื้นที่โรคระบาด
2 การหาประสิ ท ธิ ภ าพหุ ่ น ยนต์ ผ ู ้ ช ่ ว ยแพทย์ ใ นพื ้ น ที่

5.2
โรคระบาด

ตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพไมโครโฟนในการรับเสียง
ครั้งที่

ประสิทธิภาพไมโครโฟนในการรับเสียง
ผู้เชี่ยวชาญ 1 ผู้เชี่ยวชาญ 2 ผู้เชี่ยวชาญ 3

หมายเหตุ
ผู้เชี่ยวชาญ 4

ผู้เชี่ยวชาญ 5

1

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

2

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

3

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

4

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

5
สรุป
ภาพรวม

ผ่าน
100%
100%

ผ่าน
100%

ผ่าน
100%

ผ่าน
100%

ผ่าน
100%
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1
ประสิทธิภาพไมโครโฟนในการรับเสียง ได้ มีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน
ทดสอบเป็นจำนวน 5 ครั้ง ผลสรุปโดยรวมเป็น ผู้เชี่ยวชาญให้ผ่าน 100%
ตารางที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพเสาสัญญาณ
ครั้งที่

ประสิทธิภาพเสาสัญญาณ
ผู้เชี่ยวชาญ 1 ผู้เชี่ยวชาญ 2

หมายเหตุ
ผู้เชี่ยวชาญ 3

ผู้เชี่ยวชาญ 4

ผู้เชี่ยวชาญ 5

1

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

2

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

3

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

4

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

5
สรุป
ภาพรวม

ผ่าน
100%
80%

ผ่าน
60%

ผ่าน
100%

ผ่าน
80%

ผ่าน
100%

2
ประเมินประสิทธิภาพเสาสัญญาณ ได้ มีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ทดสอบเป็น
จำนวน 5 ครั้ง ผลสรุปโดยรวมเป็น ผู้เชี่ยวชาญให้ผ่าน 80%
ตารางที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพการตรวจวัดอุณหภูมิ
ครั้งที่

ประสิทธิภาพการตรวจวัดอุณหภูมิ
ผู้เชี่ยวชาญ 1 ผู้เชี่ยวชาญ 2 ผู้เชี่ยวชาญ 3

หมายเหตุ
ผู้เชี่ยวชาญ 4

ผู้เชี่ยวชาญ 5

1

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

2

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

3

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

4

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

5
สรุป
ภาพรวม

ผ่าน
80%
90%

ผ่าน
100%

ผ่าน
80%

ผ่าน
100%

ผ่าน
100%

3
ประเมินประสิทธิภาพการตรวจวัดอุณหภูมิ ได้มีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ทดสอบเป็น
จำนวน 5 ครั้ง ผลสรุปโดยรวมเป็น ผู้เชี่ยวชาญให้ผ่าน 90%
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ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพของกล้อง
ครั้งที่

ประสิทธิภาพของกล้อง
ผู้เชี่ยวชาญ 1 ผู้เชี่ยวชาญ 2

หมายเหตุ
ผู้เชี่ยวชาญ 3

ผู้เชี่ยวชาญ 4

ผู้เชี่ยวชาญ 5

1

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

2

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

3

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

4

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

5
สรุป
ภาพรวม

ผ่าน
100%
100%

ผ่าน
100%

ผ่าน
100%

ผ่าน
100%

ผ่าน
100%

4
ประเมินประสิทธิภาพของกล้อง ได้ มีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ทดสอบเป็น
จำนวน 5 ครั้ง ผลสรุปโดยรวมเป็น ผู้เชี่ยวชาญให้ผ่าน 100%
ตารางที่ 5 การประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมตัวหุ่นยนต์
ครั้งที่

ประสิทธิภาพในการควบคุมตัวหุ่นยนต์
ผู้เชี่ยวชาญ 1 ผู้เชี่ยวชาญ 2 ผู้เชี่ยวชาญ 3

หมายเหตุ
ผู้เชี่ยวชาญ 4

ผู้เชี่ยวชาญ 5

1

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

2

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

3

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

4

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

5
สรุป
ภาพรวม

ผ่าน
100%
100%

ผ่าน
100%

ผ่าน
100%

ผ่าน
100%

ผ่าน
100%

5
ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมตัวหุ่นยนต์ ได้ มีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน
ทดสอบเป็นจำนวน 5 ครั้ง ผลสรุปโดยรวมเป็น ผู้เชี่ยวชาญให้ผ่าน 100%
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ตารางที่ 6 การประเมินประสิทธิภาพรวมทุกด้าน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพไมโครโฟนในการรับเสียง
ประสิทธิภาพเสาสัญญาณ
ประสิทธิภาพการตรวจวัดอุณหภูมิ
ประสิทธิภาพของกล้อง
ประสิทธิภาพในการควบคุมตัวหุ่นยนต์

ผลประเมิน
100%
80%
90%
100%
100%

สรุป
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ภาพรวม

95%

ผ่าน

6 การประเมินประสิทธิภาพรวมทุกด้าน ผลการทดสอบทั้ง 5 ด้าน ผลสรุปโดยรวมเป็น
ผู้เชี่ยวชาญให้ผ่าน 95%
5.3
3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรค
ระบาด
ตารางที่ 7
ความพึงพอใจ
1. ด้านการออกแบบ
1.1 วัสดุมีคุณภาพแข็งแรง
1.2 การออกแบบชิ้นงานมีความเหมาะสม
1.3 มีขนาดเหมาะสมไม่ใหญ่เกินไป
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านการใช้งาน
2.1 การใช้งานง่ายสะดวก
2.2 ประโยชน์ในการใช้งานจริง
2.3 ความเสถียรในการควบคุม
2.4 การแสดงผลของหน้าจอ
2.5 ระยะการตอบสนองของการใช้งาน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ในพื้นที่โรคระบาด
x̅

S.D.

ระดับ

4.50
4.25
4.45
4.80

0.60
0.55
0.68
0.61

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.35
4.30
4.25
4.30
4.50
4.34
4.36

0.74
0.73
0.63
0.65
0.68
0.69
0.38

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลความพึงพอใจในการใช้งานหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ในพื้นที่โรค
ระบาด จากการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้งาน พบว่าระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก
โดยเรียงตามลำดับระดับความพึงพอใจดังนี้ วัสดุมีคุณภาพแข็งแรง ระยะการตอบสนองของการใช้งาน มีขนาด
เหมาะสมไม่ใหญ่เกินไป การใช้งานง่ายสะดวก ประโยชน์ในการใช้งานจริง การแสดงผลของหน้าจอ ความเสถียร
ในการควบคุม การออกแบบชิ้นงานมีความเหมาะสม
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ำ
6.1
6.1.1 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1

หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรคระบาด คณะผู้วิจัยได้

ดำเนินการสร้างหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรคระบาด ใช้งานได้ตามดังสมมติฐานการวิจัยดังภาพที่ 2 และ
นำไป ทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาคำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้ออื่น ๆ ต่อไป

ภาพที่ 2 การใช้งานหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรคระบาด
6.1.2

2

หุ่นยนต์ผ ู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรคระบาด
ดีมาก
ต่างๆ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ประสิทธิภาพในการ
ควบคุมตัวหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์สรุปเป็นผ่าน 100 % ประสิทธิภาพของกล้องสรุปเป็นผ่าน 100% ประสิทธิภาพ
ไมโครโฟนในการรับเสียง 100% ประสิทธิภาพการตรวจวัดอุณหภูมิสรุปเป็นผ่าน 90% และ ประสิทธิภาพเสา
สัญญาณสรุปเป็นผ่าน 80%
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6.1.3

3
หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรคระบาด
ในเกณฑ์ระดับดีมาก โดยเรียงตามลำดับระดับความพึงพอใจดังนี้วัสดุมีคุณภาพ
แข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ระยะการตอบสนองของการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก มีขนาดเหมาะสมไม่
ใหญ่เกินไปอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก การใช้งานง่ายสะดวกอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ประโยชน์ในการใช้งานจริงอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี การแสดงผลของหน้าจออยู่ในเกณฑ์ระดับ ความเสถียรในการควบคุมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี การ
ออกแบบชิ้นงานมีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
6.2
6.2.1
หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรคระบาดอยู่ที่ระดับดี
มาก ตามแบบประเมิน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ประสิทธิภาพในการควบคุมตัวหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์สรุปเป็น
ผ่าน 100 % ประสิทธิภาพของกล้องสรุปเป็นผ่าน 100% ประสิทธิภาพไมโครโฟนในการรับเสียง 100%
ประสิทธิภาพการตรวจวัดอุณหภูมิสรุปเป็นผ่าน 90% และ ประสิทธิภาพเสาสัญญาณสรุปเป็นผ่าน 80%
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุรงค์ฤทธิ์ ตรีภาค และ พีรยศ ภมรศิลปธรรม [2] ได้ทำการวิจัยเรื่องหุ่นยนต์ทาง
การแพทย์และเภสัชกรรม ที่มีผลการวิจัยว่าการ หุ่นยนต์ทางการแพทย์นำไปใช้ประโยชน์ด้านการผ่าตัดช่วยใน
ด้านพัฒนาการของเด็กใช้ติดตามคนไข้บนหอผู้ป่วยด้านการดูแลและการพยาบาลใช้ขนส่งอุปกรณ์ทางการ
แพทย์และยา
6.2.2
หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ในพื้นที่โรคระบาด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณัฐชัย กัดไธสง และ ณัฐพงศ์ พลสยม [3] ได้ทำการวิจัยเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วย
ล้อผ่านการสื่อสารไร้สาย ที่มีผลการวิจัยว่าการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อผ่านการ
สื่อสารไร้สาย สามารถใช้ใน การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อได้ ให้เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวา
โดยควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้ WIFI เป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล
6.3
6.3.1 ควรเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้
6.3.2 ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน และ มีน้ำหนักเบาเพื่อสะดวกต่อ
การเคลื่อนย้าย
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การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์

D017

Web Application of Development KaewThip Coffee Shop
ธันกร เดชสุข1 วิรัลพัชร ปภานิจโชติสิริ2 เศรษฐาพันธ์ สุกใส3 แลธสาวิตรี ยอดราช4
1-2
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3-4
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
งานการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์ เพื่อหาคุณภาพ
เว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์ และเพื่อหาความพึงพอใจในการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์
ผลการวิจัยพบว่าระบบการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์ สามารถเพิ่มรายการสินค้าที่
หน้าระบบได้โดยไม่ต้องแก้ไขที่ฐานข้อมูล และสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านบัญชีการเช็ครายการ
ยอดขายย้อนหลังได้รวดเร็วขึ้นและสามารถตรวจเช็คสต็อกสินค้าของร้านค้าได้ทั้งหมด โดยผลการประเมิน
คุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันร้านกาแฟแก้วทิพย์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บแอพพลิเคชัน จำนวน 3 คน พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( =4.73, =0.32) หมายถึงเว็บแอบพลิ
เคชั ่ น ร้ า นกาแฟแก้ ว ทิ พ ย์ ม ี ค ุ ณ ภาพระดั บ ดี ม ากที ่ ส ุ ด และแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ ง านเว็บ
แอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านแก้วทิพย์โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.60 , =0.49)
คำสำคัญ: เว็บแอพพลิเคชั่น / ร้านกาแฟแก้วทิพย์
Abstract
The purpose of this work is to research to develop a web application for Kaew Thip
Coffee Shop. To find quality web applications Kaew Thip coffee shop and to find satisfaction
in using the Kaew Thip coffee shop web application
The results showed that the web application development system at Kaew Thip Coffee
Shop Able to add a list of products to the system page without having to modify the database.
And can be used to solve accounting problems, check past sales items faster and can check
the stock of all stores. The results of the quality assessment of the Kaew Thip coffee shop web
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application Of the three web application experts, it was found that the majority of respondents
had a very good overall level.( =4.73, =0.32), meaning the Kaewthip coffee shop web
application had the highest quality. And the satisfaction assessment of the users of the
Kaewthip coffee shop web application found that the overall satisfaction of the users towards
the development of the Kaewthip cafe web application was at the highest level ( =4.60,
=0.49)
Keywords: web application / Kaew Thip Coffee Shop
1. บทนำ
ณ ปัจจุบันนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs)ได้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของระบบ
เศรษฐกิจประเทศไทย และมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ภายในประเทศให้เติบโต ผู้ประกอบการ SMEs มักประสบปัญหาในด้านเงินทุน เนื่องจากยังไม่มีการจัดทำบัญชี
อย่างเป็นระบบ หรือขาดหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้อย่างสินเชื่อ SMEs หรือในบางกิจการอาจเป็นช่วง
เริ่มต้น ทำให้ยังลงทุนได้ไม่มากพอผู้ประกอบการ SMEsส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการจัดการและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ และส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมักดำเนินธุรกิจ เป็นธุรกิจของครอบครัว ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการแข่งขันทางธุรกิจในยุคที่ต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว และมีข้อจำกัดในการปรับระบบการ
ทำงานเมื่อกิจการมีการขยายตัว และยังทำให้ผู้ประกอบการไม่ทราบสถานการณ์ทางธุรกิจที่แท้จริง การทำบัญชี
ผิดพลาด หรือไม่ทำบัญชีเลย จะทำให้เห็นภาพรวมกระแสเงินเข้า-ออกของบริษัทไม่ชัดเจน
โดยร้านแก้วทิพย์เป็นร้านธุรกิจขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise:SME ) ได้มีการเปิดหน้า
ร้านและไม่ได้มีการจัดทำบัญชี เมนู สต็อกราคาสินค้าที่ไม่ชัดเจน ให้เป็นรูปร่าง ยังใช้รูปแบบการจดบันทึกเมนู
ความจำ และการคาดคะเน คำนวณผลประกอบการ รวมถึงรายได้ ทางร้านกาแฟแก้วทิพย์จึงต้องการจัดการ
เกี่ยวกับบัญชีของร้านค้า เมนู และสต็อกสินค้าของเครื่องดื่ม
ดังนั้นทางผู้วิจัยมีแนวคิดในการทำ เว็บแอพพลิเคชั่นร้านแก้วทิพย์ สำหรับการเลือกซื้อเครื่องดื่ม การ
จัดทำบัญชีเบื้องต้นผ่านการคำนวณของเว็บแอพลิเคชั่น และการเช็คสต็อกของเครื่องดื่ม เพื่อง่ายต่อการขาย
เครื่องดื่ม การเช็คสต็อกสินค้าของเครื่องดื่ม และการสอนแก่พนักงาน และผู้ประกอบการ ให้เว็บแอพพลิเคชั่น
เข้ามาเพิ่มความสามารถทางค้านดำเนินธุรกิจให้มีการใช้งานง่ายสะดวกและทันสมัย ผนวกเข้ากับฟังก์ชั่นต่าง ๆ
ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด.
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์
2.2 เพื่อหาคุณภาพเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ระดับคุณภาพการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านแก้วทิพย์อยู่ในระดับดี
3.2 ระดับความพึงพอใจในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์อยู่ในระดับดี
4. วิธีการกำเนินการวิจัย
4.1 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์
4.2.1 การใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นของแอดมินหรือผู้จัดการร้านทำการศึกษาระบบจัดการ
สินค้าและการขายของร้านค้าในปัจจุบัน วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ ฟังก์ชันการทำงานของระบบ โครงสร้าง
ของฐานข้อมูล และพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชั่นที่สามารถบันทึกรายการสั่งซื้อคำนวณเงินออกใบเสร็จให้ลู กค้า
และสามารถเบิกวัตถุดิบในการทำรายการสินค้าให้ผู้จัดการร้านนำไปบริหารจัดการ โดยระบบประกอบด้วย
ระบบ POS หรือระบบการจัดการสินค้าหน้าร้าน ระบบการจัดการรายการสินค้าและวัตถุดิบ การจัดการข้อมูล
พนักงาน ระบบการสั่งซื้อสินค้ารวมไปถึงออกใบเสร็จและบันทึกรายการขาย
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 การประเมินด้านคุณภาพ
1) ประชากร ด้านการสร้างเว็ปแอพพลิเคชั่น และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกราฟิกดีไซต์
จำนวน 3 คน
4.2.2 การประเมินด้านความพึงพอใจ
1) ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้จัดการร้านและพนักงานร้านกาแฟแก้วทิพย์
ใช้งานเว็ปแอพพลิเคชั่น จำนวน 5 คน
4.3 เครื่องมือใช้ในการวิจัย
4.3.1 แบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจเว็ปแอพพลิเคชั่น ที่มีต่อ การทำการ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีดังนี้
1) แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เขี่ยวขาญ
2) แบบประเมินความพึงพอใจโดยประชาชนทั่วไป
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4.3.2 แบบความพึงพอใจเว็ปแอพพลิเคชั่น ที่มีต่อการทำโครงการการสร้างการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์
1) การประเมิ น ความคุ ณ ภาพและความพึ ง พอใจเว็ บ ไซต์ ที ่ ม ี ต ่ อ การทำการสร้ า งเว็ บ
แอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์ ได้แก่
ก. ด้านการออกแบบและความเหมาะสมของเว็บแอพพลิเคชั่น
ข. ด้านการใช้งานของเว็บไซต์
ค. ด้านความสะดวกและความพึงพอใจต่อผู้ใช้
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.4.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.4.2 พิจารณาโครงสร้างและการใช้งานขอแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์
4.4.3 ร่างแบบประเมินคุณภพ
4.4.4 ร่างแบบประเมินความพึงพอใจ
4.4.5 ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
4.4.6 ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
4.4.7 ปรับปรุงและแก้ไขตามจุดบกพร่องที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ
4.4.8 จัดทำแบบประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณ์
4.4.9 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์
4.4.10 จัดส่งแบบประเมินในงานจริง
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5. ผลการวิจัย
5.1 เว็บ แอพเว็บ แอพพลิเ คชั่ นร้า นกาแฟแก้ว ทิ พย์ มีว ัตถุประสงค์เ พื่ อจัด ทำโครงการวิ จัย เว็บ
แอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์ เพื่อจัดทำแบบประเมินคุณภาพ เว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์ และ
เพื่อจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ

ภาพที่ 1 แสดงหน้าการเพิ่มสินค้าในตะกร้าเพื่อ ทำการสั่งซื้อสินค้าและเครื่องดื่มโดยแอดมินหรือผู้จัดการร้าน
กาแฟแก้วทิพย์
ตารางที่ 1 สรุปคุณภาพผู้เชี่ยวชาญที่ใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์
รายการการประเมิน
1.ด้านการตรงตามความต้องการขอผู้ใช้แอพพลิเคชั่น
2. ความสามารถของเว็บแอพลิเคชั่นส่วนของการแสดงข้อมูลในส่วน
ของเมนูเครื่องดื่ม
3. ความสามารถของเว็บแอพลิเคชั่นส่วนของการแสดงข้อมูลในส่วน
ของสต็อกสินค้าของเครื่องดื่ม
2.ด้านการทำงานได้ตามฟังชั่นการทำงาน
4. การใช้คำสั่งต่างๆในส่วนของเมนูมีความสะดวก
5. เว็บแอพลิเคชั่นที่สร้างครอบคลุมการใช้งานจริง
6. ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่จะได้จากประมวลของผลแอพพลิเคชั่น
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น

4.57
4.17

ระดับคุณภาพ
0.62 มากที่สุด
0.64 มาก

4.70

0.52 มากที่สุด

4.43
4.43
4.43
4.43
4.73

0.67
0.67
0.67
0.67
0.27





มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
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7. ความเหมาะสมในการเลื อ กใช้ ช นิ ด ขนาด สี ต ั ว อั ก ษรบนเว็ บ
แอพพลิเคชั่น
8. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อ
ความหมาย
9. ความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบและเมนูต่างๆ
ของเว็บแอพพลิเคชั่น
10.ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
โดยค่าเฉลี่ยรวม

4.70

0.46 มากที่สุด

4.73

0.45 มากที่สุด

4.73

0.52 มากที่สุด

4.73
4.73

0.45 มากที่สุด
0.32 มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันร้านกาแฟแก้วทิพย์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านแอปพลิเคชัน จำนวน 3 ท่าน โดยค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน (  =4.73และ  =0.32) หมายถึงแอปพลิเค
ชัน มีคุณภาพระดับ ดีมากที่ส ุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตรงตามความต้องการขอผู้ใช้
แอพพลิเคชั่น มีคุณภาพภาพระดับดีมาก (  =4.41และ  =0.43 ) ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันการทำงานมี
คุณภาพระดับดีมากที่สุด ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชั่นการทำงานมีคุณภาพระดับดีมาก(  =4.43 และ 
=0.67) ด้านความง่ายต่อการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น มีคุณภาพดีมาก (  =4.73 และ  =0.32)
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการการสร้างเว็ปแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์
รายการการประเมิน
ด้านการออกแบบและความเหมาะสมของเว็บแอพพลิเคชั่น
1. มีการวางตำแหน่งข้อมูลต่างๆบนหน้าจอได้อยางเหมาะสม
2. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม
3. เว็บแอพพลิเคชั่นมีความทันสมัย
4. การจัดรูปแบบในเว็บแอพพลิเคชั่นง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
5. ความเหมาะสมของเมนูในการใช้งานของเว็บแอพพลิเคชั่น
ด้านการใช้งานของเว็บแอพพลิเคชั่น
6. ความสามารถของระบบด้านการจัดการในส่วนของการเพิ่มสินค้า
7. การเช็คสต็อกสินค้ามีความสะดวก
8. วิธีการแสดงสต็อกสินค้า ชัดเจนเข้าใจง่าย



.

ระดับความพึง
พอใจ

4.60
4.40
5.00
4.20
4.60

0.49
0.80
0.00
0.75
0.49

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.40 0.49 มาก
5.00 0.00 มากที่สุด
4.40 0.49 มาก
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ด้านความพึงพอใจในการใช้งาน
9. การออกแบบสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของร้านค้า
4.60 0.49 มากที่สุด
10. ท่านมีความความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานเว็บ
4.60 0.49 มากที่สุด
แอพพลิเคชั่น
โดยค่าเฉลี่ยรวม
4.60 0.49 มากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์แบบเฉพาะเจาะจง มี
ความพึงพอใจ ต่อการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60และ  = 0.49) เมื่อ
พิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้านการออกแบบและความเหมาะสมของเว็บแอพพลิเคชั่น ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด(  = 4.60 และ  = 0.49) ด้านการใช้งานของเว็บแอพพลิเคชั่นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =
4.40 และ  = 0.49) และด้านความพึงพอใจในการใช้งาน (  = 4.41 และ  = 0.43)
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6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัญ
ผลจากการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
6.1.1 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์ เพื่อหาคุณภาพของการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์และเพื่อศึกษาความ พึงพอใจของผู้ใช้เว็บการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้าน
กาแฟแก้ว ทิพย์ มีว ิธ ีก ารดำเนิน การ คือ ศึกษาการใช้โ ปรแกรม Visual Studio Code โปรแกรม XAMPP
โปรแกรม Adobe photoshop และโปรแกรม Adobe Illustrator ศึกษาการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้ใน
การสร้างเว็บที่จะทำ การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล โดยแบ่งระบบได้ 2 ส่วน คือส่วนผู้จัดการร้าน และ พนักงาน
ขายโดยโดยผู้จัดการร้านสามารถจัด ระบบหน้า POS ระบบการเพิ่มรายการสินค้า ระบบจัดการวัตถุดิบ และ
ระบบเพิ่มพนักงานขายโดยให้รหัสผ่านกับพนักงานขาย และพนักงานขายสามารถใช้ระบบหน้า POS และระบบ
รายการยอดขาย การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์ ที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบการใช้งานในร้าน
พนักงานขาย หลังจากการทดสอบการใช้งานจริงจากผู้ พัฒนาแล้วนั้นจึงได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ ทดสอบการใช้งาน
พร้อมทั้งประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจ
6.1.2 ผลการหาคุณภาพ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์ มีผลดังนี้ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 และเพศชาย จำนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.30 ช่วยอายุ 30 ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 อายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 1 คิด
เป็นร้อยละ 33.30 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 คุณภาพโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ระดับการประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิ เคชั่น ร้านกาแฟแก้วทิพย์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
แอปพลิเคชัน จำนวน 3 ท่าน โดยค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน (  =4.73,  =0.32) หมายถึงแอปพลิเคชันมี
คุณภาพระดับ ดีมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตรงตามความต้องการขอผู้ใช้แอพพลิเคชั่น
มีคุณภาพภาพระดับดีมาก (  =4.41,  =0.43 ) ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันการทำงานมีคุณภาพระดับดี
มากที่สุด ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชั่นการทำงานโดยรวมมีคุณภาพระดับดีมาก(  =4.43 ,  =0.67)ด้าน
ความง่ายต่อการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นมีคุณภาพดีมาก (  =4.73,  =0.27)
6.1.3 ผลการหาความพึงพอใจ การหาคามพึงพอใจของการพัฒนาเว็แอพพลิเคชั่นร้านกาแก้ว
ทิพย์ ผลประเมินคุณภาพการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์ มีผลดังนี้ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบเฉพาะเจาะจงทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งเป็น เพศหญิง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80. 00
และ เพศชาย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 แบ่งเป็น อายุ 21--30 ปีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00
อายุ 31-40 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ อายุ 50ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00
โดยเรียงลำดับความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพ ย์ ความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นร้าน
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กาแฟแก้วทิพย์ มีความพึงพอใจ ต่อการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด (  =4.60 , 
=0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการออกแบบและความเหมาะสมของเว็บแอพพลิเคชั่น ที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด(  =4.60 และ  = 0.49) ด้านการใช้งานของเว็บแอพพลิเคชั่นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(  =4.40 และ,  = 0.49) และด้านความพึงพอใจในการใช้งาน (  =4.41 และ  = 0.43)
6.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์ พบว่า
6.2.1 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์ มีการวิจัยในด้าน
คุณภาพและความพึงพอใจ ซึ่งระบบการการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์ สามารถเพิ่มรายการ
สินค้าที่หน้าระบบได้โดยไม่ต้องแก้ไขที่ฐานข้อมูล และสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านบัญชี การเช็ครายกา
ยอดขายย้อนหลังได้รวดเร็วขึ้นและสามารถตรวจเช็คสต็อกสินค้าได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายธนดล
จันทร์หอม [1] การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สะดวกต่อการใช้งานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของ
ร้านได้ระบบการทำงานถูกแบ่งออกเป็นเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ดูแลระบบใช้ในการจัดการหรือปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลของทางร้านทั้งหมด ส่วนเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับพนักงานใช้ในการเพิ่มข้อมูลสั่งซื้อสินค้าและการซื้อ
วัตถุดิบเข้าร้านเว็บแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการร้านกาแฟ พบว่าคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
6.2.2 จากผลการประเมินการพัฒนาการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์มีการวิจัย
ถึงคุณภาพของระบบด้วยการทดสอบตามแบบทดสอบ ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชั่นการทำงานมีคุณภาพ
โดยรวมในระดับดีมากด้านความง่ายต่อการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นมีคุณภาพดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นายธนดล จันทร์หอม [1] การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สะดวกต่อการใช้งานและสามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลต่าง ๆ ของร้านได้ระบบ การทำงานถูกแบ่งออกเป็นเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ดูแลระบบใช้ในการจัดการ
หรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของทางร้านทั้งหมด ส่วนเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับพนักงานใช้ในการเพิ่มข้อมูลสั่งซื้อ
สินค้าและการซื้อวัตถุดิบเข้าร้านเว็บแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการร้านกาแฟ พบว่าคุณภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
6.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง เว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟแก้วทิพย์มีข้อเสนอแนะจากผู้วิจัยและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.3.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1) ระบบควรมีการตัดสต็อกแบบมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้ใช้สั่งสินค้าเครื่องดื่ม ควรมีการลดของ
วัตถุดิบในระบบได้เลย
6.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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1) ระบบควรมีการนำเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ ประจำเทศกาล
เอกสารอ้างอิง
[1] ธนดล จันทร์หอม. (2562). เว็บแอปพลิเ คชัน ระบบบริหารจัดการร้า นกาแฟ (กรณีศ ึกษา ร้า นลุง
ทองกาแฟสด). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก.https://e-research.siam.edu/kb/coffee-shopmanagement-system/
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การพัฒนาต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ
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Developing a prototype for a smart cactus greenhouse
เมธี อะนะฝรั่ง1 นครินทร์ สุทธิวิเศษพงศ์1 เศรษฐาพันธ์ สุกใส3 และสาวิตรี ยอดราช4
1-2
นักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
3-4
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การศึกษาการวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ (Developing a prototype for
a smart cactus greenhouse) มีว ัตถุป ระสงค์เพื่อพัฒ นาต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ และเพื่อหา
ประสิทธิภาพของ ต้นแบบโรงเรือนแคคตัส พร้อมทั้งศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งาน ต้นแบบโรงเรือนแคคตัส
อัจฉริยะ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน และเก็บรวบรวม
ข้อมูล แบบประเมิน จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของการพัฒนา ต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ และการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนา
ต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า การประเมินหาประสิทธิภาพการพัฒนาต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน พบว่า แบบประสิทธิภาพการพัฒนาระบบทำงานของต้นแบบโรงเรือนแคคตัส
อัจฉริยะ ทำงานดีเยี่ยม คิดเป็น ร้อยละ 93.33 และประสิทธิภาพการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ ในการวัดค่า
ความชื้นของต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ ทำงานดีเยี่ยม คิดเป็น ร้อยละ 86.66 การประเมินความพึงพอใจ
การพัฒนาต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ ด้านการออกแบบ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย
4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ด้านประโยชน์การนำไปใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย
4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 และด้านการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่
ค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59
คำสำคัญ: ต้นแบบ โรงเรือน อัจฉริยะ
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Abstract
This research study on Developing a prototype for a smart cactus greenhouse aims to
develop a prototype for a smart cactus greenhouse and to determine the efficiency of cactus
greenhouse prototype as well as to study satisfaction with use The smart cactus greenhouse
model, in which the researcher collected the assessment data from 3 experts and collected
the assessment data from 30 respondents. The research tool was the development efficiency
evaluation form. Cactus greenhouse model, genius and development satisfaction assessment.
Smart cactus greenhouse model. The statistics used in the data analysis were percentage, mean
and standard deviation.
The results showed that the evaluation of the efficiency of the smart cactus greenhouse
prototype development by 3 experts found that the efficiency model for the development of
the smart cactus greenhouse prototype Excellent work, representing 93.33% and the efficiency
of the development of the sensor system. In measuring the humidity of the Smart Cactus
Greenhouse Prototype, it performed excellently, representing 86.66%. The satisfaction
assessment of the design of the Smart Cactus Greenhouse Prototype found that the overall
picture was at the highest level. at mean 4.58 standard deviation 0.57 In terms of utilization, it
was found that the overall picture was at the highest level at the mean 4.58 standard deviation
0.56, and on the commercial development aspect, it was found that the overall picture
was at the highest level at Mean 4.59 Standard Deviation 0.59
Keywords : prototype, greenhouse, genius
1. บทนำ
ในปัจจุบันกระแสการปลูกต้นไม้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของ โควิด-19 องค์การอนามัยโลกจึงประกาศให้โควิด-19 เป็นเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ไป แต่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้มีอัตราการแพร่เชื้อที่รวดเร็วและกระจายเป็นวงกว้างโดยการแพร่กระจาย จากคนสู่
คน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสสูง จึงทำให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยให้มีการกักตัว เลี่ยงออกจากที่
อาศัย รวมถึงการทำงานที่ปรับเปลี่ยนเป็น Work From Home และการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา
ปรับเปลี่ยนเป็น ออนไลน์ ด้วยเหตุนี้กระแสปลูกต้นไม้จึงเติบโตเป็นเท่าตัว เพราะเป็นกิจกรรมที่ใคร ๆ ก็
สามารถทำได้ ซึ่งต้นไม้ที่ได้รับความนิยมที่สุด คือ ต้นแคคตัส และอีกทั้งสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้อีกด้วย
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แคคตัส เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ในวงศ์ Cactaceae มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ มีจำนวน
1,210 ชนิด 118 สกุล โดยมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงลำต้นทำให้สามารถเก็บสะสมน้ำได้มากจากสภาพที่แห้ง
แล้ง ได้แก่ ลำต้นเล็กลง รูปทรงอวบกลม ภายในเป็นที่เก็บสะสมน้ำ ใบเปลี่ยนเป็นหนามหรือขน บางพันธุ์อาจมี
ใบ แต่มีขนาดเล็ก และหลุดร่วงง่าย การออกดอกจะออกเพียงครั้งเดียวในรอบปี นิยมปลูกประดับภายในอาคาร
เช่น ห้องทำงาน ห้องรับแขก ห้องนอน ตามระเบียงหรือห้องโถงในอาคารต่าง ๆ เนื่องจากเป็นไม้ที่โดดเด่น
สะดุดตา ต้นไม่มีใบ และมีอายุนานหลายปี ปัญหาที่พบได้บ่อยสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงต้นแคคตัส คือการควบคุม
ความชื้นดิน ต้นแคคตัสเป็นพืชทนแดด ทนความแห้งแล้ง จึงทำให้การรดน้ำต้นแคคตัส เป็นอะไรที่ยากมาก การ
รดน้ำต้นแคคตัสที่ถูกต้องคือ รดให้น้ำไหลผ่านหน้าดิน ลงก้นกระถาง โดยรดเฉลี่ย อาทิตย์ละ 1 ครั้ง หรือตาม
ความแห้งของดิน หากครบอาทิตย์แล้ว แต่ดินยังไม่แห้ง แล้วรดน้ำอีก จะทำให้ความชื้นดินมากเกินไป หาก
ปล่อยไว้ รากของต้นแคคตัสจะเน่า เกิดเชื้อรา ทำให้ต้นแคคตัสนิ่ม และตายในที่สุด
ดั ง นั ้ น คณะผู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง ได้ ส ร้ า งโรงเรื อ นแคคตั ส อั จ ฉริ ย ะ ที ่ พ ั ฒ นาอุ ป กรณ์ โ ดยใ ช้ แ นวคิ ด จาก
TECHNOLOGY INTERNET OF TING เพื่อแก้ไขปัญหา และสามารถวัดความชื้นของดิน ทำให้มือใหม่ที่สนใจ
การเลี้ยงต้นแคคตัส ทำเป็นงานอดิเรก หรือธุรกิจ สามารถดูต้นแคคตัสได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของ ต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ
2.3 เพื่อหาระดับความพึงพอใจของ ต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ระดับประสิทธิภาพของต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ อยู่ในระดับดี
3.2 ระดับความพึงพอใจของต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ อยู่ในระดับดี
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
โรงเรื อ นแคคตั ส อั จ ฉริ ย ะ ควบคุ ม การทำงานโดยการเขี ย นโค้ ด ด้ ว ย Arduino IDE และใช้
แอพพลิเคชั่น Blynk ในการรับข้อมูลแจ้งเตือนในโรงเรือน ตั้งแต่เรื่องความชื้นของดิน และอุณหภูมิของโรงเรือน
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 การหาประสิทธิภาพ
1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกต้นแคคตัส จำนวน 3 ท่าน
4.2.2 การหาความพึงพอใจ
1) ประชากร คือ ประชาชนทั่วไป
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย
4.3 เครื่องมือวิจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย
4.3.1 แบบประเมินการหาประสิทธิภาพการพัฒนาต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ
4.3.2 แบบประเมินการหาความพึงพอใจการพัฒนาต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ
4.4 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยตามหลักวิชาการ
4.4.1 การสร้างเครื่องมือวิจัย
ศึกษาความต้องการที่เกี่ ยวกับต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ ได้ศึกษาการออกแบบ ต้นแบบ
โรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ ซึ่งมีหลักการออกแบบโครงสร้างที่สรุปได้ดังนี้
1) การออกแบบโครงสร้างควรให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
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2) การจัดส่วนประกอบของโครงสร้างให้มีความแข็งแรงและใช้งานได้จริ งปลอดภัยไม่
ก่อให้เกิดอันตรายในการใช้งานได้
3) การออกแบบโครงสร้างให้มีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับสถานที่ และสถานภาพ
ของสังคม
4) การออกแบบโครงสร้างควรจัดองค์ประกอบของโครงสร้างให้มีเกิดคุณค่าในด้าน
ความงดงามตามหลักการออกแบบ และการใช้งาน
4.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้วิจัยนำแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ได้เก็บข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของ
ข้อมูล จากนั้นทำการกำหนดรหัสข้อมูลแล้วบันทึกข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยกำหนด
สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกล่องจดหมายอัจฉริยะ จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.5 ระบุรายละเอียดในการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลชัดเจน
4.5.1 การเก็บรวมรวบข้อมูลประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1) ขั้น เตรีย ม ดำเนินการติดต่อประสานงานผู้เชี่ยวชาญ กับการพัฒ นาต้นแบบ
โรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ เลือกแบบเจาะจง จำนวน 3 คน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3) สรุปผลการประเมินสิทธิภาพ การสร้างโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ
4.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ ประกอบด้วย
1) ขั้นเตรียม ดำเนินการติดต่อประสานงานประชาชนทั่วไป กับการพัฒนาต้นแบบ
โรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย จำนวน 30 คน
2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ การพัฒนาต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ
5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การสร้างต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ เพื่อพัฒนาโรงเรือน
แคคตัส โดยมีลักษณะของต้นแบบโรงเรือแคคตัส อัจฉริยะ มีขนาด 110*140*240 mm. โดยลักษณะของ
โรงเรือนเป็นทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า หลังคาเป็นหน้าจั่ว ประกอบด้วยกระจกที่มิดชิดเพื่อไม่ให้มีแมลงเข้าไปได้ ส่วน
ของหน้าจั่วสามารถเปิด -ปิดได้ ภายในโรงเรือนจะบรรจุกระถางได้ 3-6 กระถาง ตามขนาดกระถาง แต่ละ
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กระถางจะมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน โดยเซ็นเซอร์ วัดความชื้นในดิน และตัวบอร์ดควบคุมจะอยู่ใต้ฐาน
โรงเรือน จะแจ้งเตือนปัญหาที่เกิดในแต่ละกระถาง เช่น เซ็นเซอร์มีปัญหา และความชื้นในดินต่ำ

ภาพที่ 1 แบบร่างต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 ประสิทธิภาพของโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของต้นแบบโรงเรือนแคคตัสอัจฉริยะ
ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
รวม
สรุป

ประสิทธิภาพระบบควบคุมการทำงาน
ผู้เชี่ยวชาญ 1
ผู้เชี่ยวชาญ 2
ผู้เชี่ยวชาญ 3
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
90%
90%
100%
93.33%

หมายเหตุ
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จากตารางที่ 1 แบบประสิทธิภาพการพัฒนาระบบทำงานของต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน พบว่า ระบบทำงานของต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ ทำงาน ดีเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ 93.33
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ ในการวัดค่าความชื้น
ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ ในการวัดค่าความชื้น
หมายเหตุ
ผู้เชี่ยวชาญ 1
ผู้เชี่ยวชาญ 2
ผู้เชี่ยวชาญ 3
1.
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
2.
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
3.
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
4.
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
5.
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
6.
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
7.
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
8.
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
9.
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
10.
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
รวม
90%
80%
90%
สรุป
86.66%
จากตารางที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ ในการวัดค่าความชื้น โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน พบว่า ประสิทธิภาพในการวัดค่าความชื้นทำงานดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 86.66
ครั้งที่

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 การหาระดับความพึงพอใจของ ต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ
ตารางที่3แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของต้นแบบโรงเรือนแคคตัส
อัจฉริยะ
รายการประเมิน
S.D.
ระดับคุณภาพ
x̅
1. ด้านการออกแบบ
1.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม
4.63
0.55
มากที่สุด
1.2 ความแข็งแรงของโรงเรือนแคคตัส อัฉริยะ
4.56
0.56
มากที่สุด
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รายการประเมิน
1.3 ขนาดความเหมาะสมโรงเรือนแคคตัสอัจฉริยะ

x̅
4.53

S.D.
0.62

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย
2. ด้านประโยชน์การนำไปใช้
2.1 บอร์ดที่ใช้งานมีคุณภาพ
2.2 คุณภาพระบบเซ็นเซอร์วัดความชื้น
2.3 ความสะดวกสบายในการดูแลแคคตัส
2.4 สามารถวัดความชื้นไม่ติดขัด
2.4 สามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์
3.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต
3.2 สามารถนำไปต่อยอดนวัตกรรม
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

4.58

0.57

มากที่สุด

4.63
4.53
4.63
4.56
4.56
4.58

0.55
0.62
0.55
0.56
0.56
0.56

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.56
4.63
4.59
4.58

0.56
0.63
0.59
0.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของต้นแบบโรงเรือนแคคตัส
อัจฉริยะ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 แบ่งตามด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการออกแบบ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.57 ด้านประโยชน์การนำไปใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.56 และด้านการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.59 ตามลำดับ
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
6.1 สรุปผลการวิจัย
6.1.1 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 การสร้างต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ เพื่อพัฒนา
โรงเรือนแคคตัสคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะใช้งานได้ตามดังสมมติฐานการ
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วิจัยดังภาพที่ 2 และนำไปทดลอง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาคำตอบ ตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัยใน
ข้ออื่น ๆ ต่อไป

ภาพที่ 2 การสร้างต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ
6.1.2 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 การหาประสิทธิภาพของ ต้นแบบโรงเรือนแคคตัส
อัจฉริยะ มีผลการวิจัยประเมินหาประสิทธิภาพการพัฒนาต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ โดยผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่าน พบว่า ประสิทธิภาพการควบคุมการทำงานของการพัฒนาต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ
ทำงานดีเยี่ยม คิดเป็น ร้อยละ 93.33 และระบบเซ็นเซอร์ ในการวัดค่าความชื้นทำงานดีเยี่ยม คิดเป็น ร้ อยละ
86.66
6.1.3 วัตถุป ระสงค์การวิจัยข้อที่ 3 การหาระดับความพึงพอใจของ ต้นแบบโรงเรือน
แคคตัส อัจฉริยะ มีผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57
แบ่งตามด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการออกแบบ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.58 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ด้านประโยชน์การนำไปใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.58
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 และด้านการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ที่
ค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ตามลำดับ
6.2 อภิปรายผล
6.2.1 ผลการวิจัยด้านประสิทธิภาพการพัฒนาต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ อยู่ที่ระดับ
ทำงานดีเยี่ยม สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติกานต์ วิบูลย์พานิช [1] เรื่องพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart
Greenhouse) สำหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่มีผลการวิจัยว่าการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาการเพาะปลูกที่ให้ผลผลิตทาง
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การเกษตรต่ำ รายได้ไม่เพียงพอกับค่าจ่าย มีการใช้สารเคมีมาก และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืช
และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
6.2.2 ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจของต้นแบบโรงเรือนแคคตัส อัจฉริยะ อยู่ที่ระดับดีมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรศักดิ์ วงษ์บงกชไพศาล [2] เรื่อง การออกแบบสร้างระบบควบคุ มอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนเพาะปลูก พืชไร้ดิน ที่มีผลการวิจัยว่าระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถเริ่มและหยุด
การทำงานได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถสั่งให้ระบบการทำความเย็นด้วยวิธีการระเหยของน้ำและระบบ
สเปรย์ละอองน้ำ ทำงานตามเงื่อนไข อุณหภูมิและเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อรักษาให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนไม่เกิน
30 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ แนะนำสำหรับการปลูกพืชไร้ดินในโรงเรือน โดยอุณหภูมิภายในโรงเรือน
เฉลี่ย 30.45 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ภายในโรงเรือนเฉลี่ย 80.54 เปอร์เซ็นต์
6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ต้นแบบควรมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้
6.3.2 เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน ไฟฟ้ารัดวงจรได้ง่าย
เอกสารอ้างอิง
[1] รัตติกานต์ วิบูลย์พานิช. (2560) .พัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse) สำหรับเกษตรกรบน
พื้นที่สูง. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน). [สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562] จาก https://www.spsmartplants.com/
[2] จิรศักดิ์ วงษ์บงกชไพศาล. (2561) .การออกแบบสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ใน
โรงเรือนเพาะปลูก พืชไร้ดิน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.
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กลุ่มวิชาการตลาด
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.ศึกษาและพัฒนาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้ง
สาลีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม 2.ศึกษาและพัฒนาไส้ผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์
เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลี โดยการเสริมผงงาดำ ผงชาเขียวมัทฉะ และผงใบเตยในปริมาณที่เท่าๆกัน 3.ศึกษาและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ จำนวน 30 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินผล 9 Point Hedonic Scaling เกี่ยวกับการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่าจากการศึกษาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลี ทั้ง 3 สูตร นำไป
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม สูตรที่ 2 ได้รับการยอมรับมากที่สุ ด
(7.06±0.73) การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาไส้ขนมชูครีม เสริมผงงาดำ ผงชาเขียว และผงใบเตยใน
ปริมาณที่เท่าๆกัน พบว่า การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาไส้ผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม คือ ไส้ครีมชา
เขียวมัทฉะ (7.26±0.69) การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม พบว่า
การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกใส ความเหมาะสมเป็นการยอมรับในระดับชอบมาก
(7.20±0.71)
คำสำคัญ : ชูครีม แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ ชาเขียว
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Abstract
This research aims 1 . Study and develop the right amount of rice berry flour substitute
for wheat flour in the development of Choux Cream products. 2 . Study and develop Choux
Cream fillings Case Study of Riceberry Flour Instead of Wheat Flour by Supplementing Poppy
Powder Match tea powder and panda powder in equal quantities 3 . Study and develop
packaging suitable for the development of Choux Cream products. The samples used in the
study included students at Sawaopha Vocational College. Bachelor's degree in Food and
Nutrition Technology 3 0 persons The tools used in the research are evaluations. 9 Point
Hedonic Scaling on Consumer Acceptance of Creamy Confectionery Products Development
The statistics used in the research were frequency, percentage, average, and standard deviation.
It was found that by studying ChouxCream products, Case Study of Riceberry Flour Instead of
Wheat Flour in All 3 Recipes Test sensory quality Choux Cream Product Development Formula
2 is the most accepted. (7.06±0.73) Consumer acceptance of the development of ChouxCream
fillings Poppy Powder Supplement match tea powder and panda powder in equal quantities It
found that consumer acceptance of the development of ChouxCream fillings is match tea
cream filling (7.26±0.69). It was found that consumer acceptance of clear plastic box packaging,
suitability was very favorable (7.20 ±0.71)
Keywords : Choux Cream, Riceberry Flour, Green Tea
1. บทนำ
ในปัจจุบันแนวโน้มการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับ
อิทธิพลการบริโภคขนมหวานจากต่างประเทศที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะสังคมเมืองที่มี
ความเร่งรีบในการดำเนินชีวิต ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยเฉพาะอาหารเช้า และอาหาร
ว่าง โดยส่วนใหญ่จะบริโภคขนมปังหรือขนมหวานจำพวกแป้งรวมกับ นม ชา หรือกาแฟ สามารถหาซื้อได้ง่าย
สะดวกต่อการบริโภค ซึ่งขนมจำพวกแป้งมักจะมีส่วนประกอบของแป้ง น้ำตาลในปริมาณสูง ที่ไม่มีคุณค่าทาง
โภชนาการมากเท่าที่ควร ชูครีมหรือครีมพัพก็เป็นขนมอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยม
ชูเพสตรี (Choux pastry) มีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งคำว่าชู (Choux) ในภาษาฝรั่งเศส
แปลว่า กะหล่ำปลี ด้านในของชูจะกลวง เนื้อแป้งมีรสจืด สอดไส้ครีมรสหวานหอม ซึ่งทำจากแป้งที่กวนสุกด้วย
น้ำและไขมันแล้วตีรวมกับไข่ เพื่อให้แป้งขยายตัว เมื่อได้รับความร้อนจากตู้อบไอน้ำที่ระเหยจากความชื้นที่
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เกิดขึ้นในระหว่างการอบเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการขยายตัว (จินตธนา แจ่มเมฆ และอรอนงค์ นัยวิกุล ,
2554)
ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวเจ้า ที่มีลักษณะเมล็ดข้าวกล้องมีสีม่วงเข้ม เป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาโดยการ
ผสมพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล และข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีลักษณะเป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม มีส่วนประกอบ
เป็นสารแอนโทไซยานิน ซึ่งก็คือสารสี จัดอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์หรือสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพ
สูง มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ มีรสชาติหวาน
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ชูครีมหรือครีมพัฟที่มีส่วนผสมของแป้งเป็นหลัก ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ จึงมี
แนวคิดในการศึกษาผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ในผลิตภัณฑ์ชูครีมเพื่อเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการ รสชาติที่แปลกใหม่ และเป็ นทางเลื อกของผู ้ท ี่ รั กสุ ขภาพ ทั้งยังสามารถนำไปประยุ กต์ใ ช้ ใ น
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม
กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลี
2.2 ศึกษาและพัฒนาไส้ผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม โดยการเสริมผงงาดำ ผงชาเขียว และผงใบเตยในปริมาณ
ที่เท่าๆกัน
2.3 ศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม
3. สมมติฐานการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์ เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลีมีคุณค่าทาง
โภชนาการเพิ่มขึ้น เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ขอบเขตของการวิจัย
กำหนดขอบเขตการศึกษาเป็น 3 ด้าน คือ ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
และขอบเขตด้านเวลา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม
กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลี จำนวน 3 สูตร คือ สูตรที่1 แป้งเค้ก 30 กรัม : แป้งข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ 10 กรัม, สูตรที่2 แป้งเค้ก 25 กรัม : แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ 15 กรัม และสูตรที่3 แป้งเค้ก 20 กรัม :
แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ 20 กรัม
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ จำนวน 30 คน
ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ มิถุนายน2564 – เดือนมีนาคม2565
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ศึกษากระบวนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม นำสูตรชูครีมพื้นฐาน โดยมีวัตถุดิบที่นำมา
ทำเป็นชูครีมคือแป้งสาลี เนยเค็ม นมสด น้ำเปล่า ไข่ไก่ ที่ผ่านการคัดเลือก นำแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้ง
สาลีในชูครีมสูตรพื้นฐาน คือ สูตรที่1 แป้งเค้ก 30 กรัม : แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ 10 กรัม, สูตรที่2 แป้งเค้ก 25
กรัม : แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ 15 กรัม และสูตรที่3 แป้งเค้ก 20 กรัม : แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ 20 กรัม
ส่วนผสมแป้งชูครีม
แป้งเค้ก
แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่
ไข่ไก่
เนยเค็ม
นมสด
น้ำเปล่าสะอาด

สูตรที่ 1
30
10
70
30
33
33

สูตรที่ 2
25
15
70
30
33
33

สูตรที่ 3
20
20
70
30
33
33

วิธีการทำ
1. วอร์มเตาอบที่อุณหภูมิ 180°C ไฟบน-ล่าง เตรียมไว้
2. นำเนย นมสด น้ำเปล่า ใส่หม้อตั้งไฟจนเนยละลายคนให้ทุกอย่างเข้ากัน แล้วรอให้เดือดเล็กน้อย
3. ยกลงจากเตา ใส่แป้งสาลีและแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ร่อนแล้วลงไป ค่อยๆ กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
จากนั้นเอาขึ้นเตาอีกที ค่อยๆ ผัดจนแป้งไม่ติดหม้อ นำแป้งที่ผัดจนเป็นก้อนแล้วมาเทใส่ชาม
4. พักแป้งให้อุ่นเล็กน้อย ค่อยๆ ใส่ไข่ทีละนิด กวนจนเข้ากัน (ใช้ไม้พายตักแป้งขึ้นมาแล้วปล่อยให้แป้ง
ทิ้งตัวลง แป้งที่ได้ที่จะไหลลงคล้ายๆตัวVอย่างช้าๆ)
5. นำแป้งชูใส่ถุงบีบแป้งตามขนาดที่ต้องการ (หากมียอดแป้งให้ใช้มือจุ่มน้ำแตะเบาๆ ให้เรียบ ก่อนเข้า
อบฉีดน้ำลงบนแป้งบางๆ ให้ทั่วความชื้นจากน้ำที่พรมจะช่วยให้แป้งชูส์พองตัวได้ดีขึ้น) แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ
190 °C เป็นเวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นลดอุณหภูมิลงเหลือ 150 °C เป็นเวลาอีก 15 นาที
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4.2 ศึกษาพัฒนาไส้ผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม โดยการเสริมผงงาดำ ผงชาเขียว และผงใบเตย ปริมาณที่
เท่าๆกันอย่างละ 10 กรัม
ส่วนผสมไส้ครีมคัสตาร์ด
วิปปิ้งครีม (ส่วนผสมครีม)
น้ำตาลทราย
นมสด
ไข่แดง
วิปปิ้งครีม
แป้งเค้ก
ผงชาเขียว, ผงงาดำ, ผงใบเตย

ไส้ชาเขียว
125
40
120
1 ฟอง
25
5
10

ไส้งาดำ
125
40
120
1 ฟอง
25
5
10

ไส้ใบเตย
125
40
120
1 ฟอง
25
5
10

วิธีการทำ
1. นำไข่แดง น้ำตาลทราย แป้งเค้ก ผงชาเขียว นมสด วิปปิ้งครีม คนผสมให้เข้ากัน
2. นำขึ้นตั้งไฟ คนจนส่วนผสมทั้งหมดมีลักษณะคนหนืดขึ้น แล้วพักไว้จนเย็นตัวลง
3. นำอ่างผสมแช่เย็นประมาณ10 นาที เทวิปปิ้งครีมที่ผ่านการแช่เย็นจัดๆใส่อ่างผสม
4. ตีวิปปิ้งครีมให้ตั้งยอดแข็ง จากนั้นนำไปผสมกับส่วนผสมคัสตาร์ดในข้อ(2)
4.3 การทดสอบความชอบของผู้บริโภคด้วยวิธี วิธีการให้ค่าคะแนนความชอบ (9-point Hedonic
Scaling Test) การประเมินคุณถาพทางประสาทสัมผัส คือ การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพของอาหาร โดยใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของผู้ประเมิน ได้แก่ การมอง การฟัง การดม การชิม และการสัมผัส ประมวลผลด้ วยวิธี
ทางสถิติ และแปลผลอย่างมีหลักเกณฑ์คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหารถูกบแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ (i.)
เนื้อสัมผัส (ii.) กลิ่น (iii.) สี และ (iiii.) รสชาติ Internstional Organization of Standardization (IOS) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ระดับปริญญาตรี ปี 2
จำนวน 30 คน
5. ผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลี ทั้ง
3 สูตร นำไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม กรณีศึกษาการใช้แป้ง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลี สูตรที่ 2 ได้รับการยอมรับมากที่สุด
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ภาพความแตกต่างของปริมาณแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่แต่ละสูตร
ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม
กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลี ด้านสี รสชาติ กลิ่น และเนื้อสัมผัส
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม

การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม
สูตร1

สูตร2NS

สูตร3

1. สีของผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม
5.76 ± 0.81b
6.43 ± 0.85
5.20 ± 0.66c
2. กลิ่นของผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม
5.96 ± 0.71
6.00 ± 0.78
6.00 ± 0.74
3. รสชาติของผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม
6.66 ± 0.60
6.93 ± 0.63
6.26 ± 1.01b
4. เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม
6.00 ± 0.69b
6.36 ± 0.71
5.83 ± 0.74b
5. ความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ขนม
6.23 ± 0.62b
7.06 ± 0.73
6.50 ± 0.90b
ชูครีม
หมายเหตุ : a, b, c….. ตัวอักษรที่ต่างกัน หมายถึงค่าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05 และ NS หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.1 พบว่า การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม กรณีศึกษาการใช้แป้ง
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลี สูตรที่ 1 โดยรวมเป็นการยอมรับในระดับชอบเล็กน้อย (𝑥̅ =6.23) การยอมรับ
ของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลี สูตรที่
2 โดยรวมเป็นการยอมรับในระดับชอบปานกลาง (𝑥̅ =7.06) และการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลี สูตรที่ 3 โดยรวมเป็นการยอมรับใน
ระดับชอบปานกลาง (𝑥̅ =6.50)
เมื่อพิจารณาลำดับที่การยอมรับเป็นรายข้อ พบว่ า การยอมรั บ ของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ สีของผลิตภัณฑ์
ขนมชูครีม อันดับแรก คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม สูตรที่ 2 เป็นการยอมรับในระดับชอบปานกลาง
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(𝑥̅ = 6.43) รองลงมาคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม สูตรที่ 1 เป็นการยอมรับในระดับชอบเล็กน้อย (𝑥̅ =
5.76) และการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมชู ค รี ม สู ต รที ่ 3 เป็ น การยอมรั บ ในระดั บ ชอบเล็ ก น้ อ ย (𝑥̅ = 5.20)
ตามลำดับ
การยอมรั บ ของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ กลิ่นของผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม อันดับแรก คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมชูครีม สูตรที่ 2 เป็นการยอมรับในระดับชอบเล็กน้อย (𝑥̅ = 6.00) รองลงมาคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชู
ครีม สูตรที่ 3 เป็นการยอมรับในระดับชอบเล็กน้อย (𝑥̅ = 6.00) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม สูตรที่ 1
เป็นการยอมรับในระดับชอบเล็กน้อย (𝑥̅ = 5.96) ตามลำดับ
การยอมรับ ของผู้บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ รสชาติของผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม อันดับแรก คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมชูครีม สูตรที่ 2 เป็นการยอมรับในระดับชอบปานกลาง (𝑥̅ =6.93) รองลงมาคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชู
ครีม สูตรที่ 1 เป็นการยอมรับในระดับชอบปานกลาง (𝑥̅ =6.66) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม สูตรที่ 3
เป็นการยอมรับในระดับชอบเล็กน้อย (𝑥̅ =6.26) ตามลำดับ
การยอมรับ ของผู้ บ ริ โ ภคที่มี ต่อ เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม อันดับแรก คือ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม สูตรที่ 2 เป็นการยอมรับในระดับชอบปานกลาง (𝑥̅ =6.36) รองลงมาคือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม สูตรที่ 1 เป็นการยอมรับในระดับชอบเล็กน้อย (𝑥̅ =6.00) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชู
ครีม สูตรที่ 3 เป็นการยอมรับในระดับชอบเล็กน้อย (𝑥̅ =5.83) ตามลำดับ
ตารางที่ 4.2 ค่ าเฉลี่ ย ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของการยอมรับของผู้ บริโ ภคที่ มีต่ อ การพัฒนาไส้ขนมชูครีม
กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลี (ผงชาเขียว, ผงงาดำ, ผงใบเตย)
สูตรการพัฒนาไส้ขนมชูครีม กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์ ความชอบโดยรวมการพัฒนาไส้ขนมชู
เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลี (ผงชาเขียว, ผงงาดำ, ผงใบเตย) ครีม
1. การพัฒนาไส้ขนมชูครีม กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่
7.26 ± 0.69a
ทดแทนแป้งสาลี ไส้ครีมชาเขียว
2. การพัฒนาไส้ขนมชูครีม กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่
6.96 ± 0.71a
ทดแทนแป้งสาลี ไส้ครีมงาดำ
3. การพัฒนาไส้ขนมชูครีม กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่
6.90 ± 0.75a
ทดแทนแป้งสาลี ไส้ครีมใบเตย
หมายเหตุ : a, b, c…. ตัวอักษรที่ต่างกัน หมายถึงค่าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดั[0.05
และNS หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4.2 การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาไส้ผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม ในกรณีศึกษาการใช้แป้งข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลี ไส้ครีมชาเขียว โดยรวมเป็นการยอมรับในระดับชอบมาก การยอมรับของผู้บริโภคที่
มีต่อการพัฒนาไส้ขนมชูครีม ไส้ครีมงาดำ โดยรวมเป็นการยอมรับในระดับชอบปานกลาง และการยอมรับของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาไส้ขนมชูครีม ไส้ครีมใบเตย โดยรวมเป็นการยอมรับในระดับชอบปานกลาง
ตารางที่ 4.3 ค่ าเฉลี่ ย ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของการยอมรับของผู้ บริโ ภคที่ มีต่ อ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลี

คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์

กล่องพลาสติกใสNS

รูปแบบรรจุภัณฑ์
กล่องพลาสติก 4 ช่องNS ถุงกระดาษ มีหน้าต่าง

1. ความสะอาดของบรรจุ
7.16 ± 0.69
6.93 ± 0.63
6.83 ± 0.74a
ภัณฑ์
2. ความสวยงามของบรรจุ
7.16 ± 0.64
7.10 ± .066
6.56 ± 0.81b
ภัณฑ์
3. ความเหมาะสมของบรรจุ
7.26 ± 0.58
7.20 ± 0.55
6.96 ± 0.71a
ภัณฑ์
4. การเพิ่มมูลค่าของบรรจุ
7.20 ± 0.71
7.13 ± 0.57
6.43 ± 0.50b
ภัณฑ์
หมายเหตุ : a, b, c….. ตัวอักษรที่ต่างกัน หมายถึงค่าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05 และ NS หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.3 การยอมรั บ ของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ บรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกใส ในผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม ความ
เหมาะสมเป็นการยอมรับในระดับชอบมาก การยอมรั บ ของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ บรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติก 4 ช่อง
ในผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม ความเหมาะสมเป็นการยอมรับในระดับชอบปานกลาง การยอมรั บ ของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี
ต่ อ บรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษ มีหน้าต่าง ในผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม ความเหมาะสมเป็นการยอมรับในระดับชอบปาน
กลาง
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม
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จากการศึกษาเรื่อง การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม
กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลีในด้านความชอบโดยรวม ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ
และเนื้อสัมผัสด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ โดยให้ผู้ชิมจำนวน 30 คน ซึ่งเป็น นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ แล้วนำผลที่ได้มาหา
ค่าเฉลี่ย (x̅) วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่าง สรุปได้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม กรณีศึกษาการ
ใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลีทั้ง 3 สูตร นำไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่าการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลีสูตรที่ 2 ได้รับการยอมรับมากที่สุด
การยอมรับโดยรวมระดับชอบมาก (x̅ = 7.06)
6.2 ศึกษาและพัฒนาไส้ผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม โดยการเสริมผงงาดำ ผงชาเขียว และผงใบเตยในปริมาณ
ที่เท่าๆกัน
จากการศึกษาการยอมรั บ ของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ การพัฒนาไส้ขนมชูครีม โดยนำผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม
กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลีสูตรที่ 2 ที่ได้การยอมรับมากที่สุดนำมาเสริมผงงาดำ ผงชา
เขียว และผงใบเตยในปริมาณที่เท่าๆกัน พบว่าการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาไส้ผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม
กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลี อันดับแรก คือ การพัฒนาไส้ผลิตภัณ ฑ์ขนมชูครีม ไส้ครีม
ชาเขียว (𝑥̅ =7.26)
6.3 ศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม
จากการศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม ผู้วิจัย จึงเลือกบรรจุภัณฑ์
กล่องพลาสติกใสที่มีต้นทุนของวัตถุดิบที่นำมาผลิตมีราคาไม่ แพง กล่องพลาสติกใส่อาหารสามารถทนร้อนหรือ
เย็นได้ พลาสติกสามารถคัดแยกขยะ และนำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้
6.4 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
6.4.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม กรณีศึกษาการใช้แป้งข้าวไรซ์ เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลีสามารถ
ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถปรับเปลี่ยนรสชาติตามความชอบ
6.4.2 ควรศึกษาและพัฒนาไส้ผลิตภัณฑ์ขนมชูครีม ที่หลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการที่มากขึ้น
ในอนาคต
6.4.3 ควรมีการศึกษาเรื่องปริมาณแคลอรี่และข้อมูลโภชนาการให้มากขึ้น
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E002
การศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภค
จากร้านสะดวกซื้อในแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
The Study of the Decision Marking to Buy Vitamin Waters
from Convenience Store Locate in Samaedum Bangkhunthian Bangkok
ธารวิมล สุดตา1,สมหมาย เสถียรธรรมวิทย์2, พิศมัย บุณยโสภณ3,ปิตพิ ร อานันตาภรณ์4
Thanvimon Sudta1, Sommai Sathianthammawit2, Pitsamai Bunyasophon3, Pitiporn Anantaporn4

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของ
ผู้บริโภคจากร้านสะดวกซื้อในแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบปัจจัยทางการ
ตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภคจากร้านสะดวกซื้อในแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตร ของ ทาโร
ยามาเน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 399 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ) สถิติทดสอบ t – test และ F-test วิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way
– ANOVA) กรณีพบความแปรปรวนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) ที่ระดับนัยสำคัญสถิติ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า
ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภคจากร้านสะดวกซื้อในแขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการกำหนดราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านโครงสร้างทางกายภาพ ด้านช่องทางการ
จัดจำหน่าย ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ
การเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภคจากร้านสะดวก
ซื้อในแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า จำนกตาม
เพศ และอายุ ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่กลับพบว่า ลูกค้ าที่
มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แบรนด์น้ำดื่มผสมวิตามินที่เลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อบริโภค
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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คำสำคัญ : ส่วนผสมการตลาด ปัจจัยทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ
Abstract
The objectives of this study were: 1) to study the market factors in the purchasing
decision of consumers with vitamin-mixed drinking water from convenience stores in Samae
Dam Province. Bang Khun Thian District Bangkok 2) Comparison of market factors in the
consumer's decision to buy vitamin-mixed drinking water from convenience stores in Samae
Dam Bang Khun Thian District Bangkok Classified by personal fundamentals The sample size
was determined by using Taro Yamane's formula to calculate the sample size of 399 people.
The questionnaire was used as a data collection tool. The statistics used in the data analysis
were frequency (Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation). Only (One-Way-ANOVA)
cases found that the variance was statistically significant. A pair test was performed using the
Scheffe method. The results of the research revealed that the market factors in the consumer's
decision to purchase vitamin-mixed drinking water from convenience stores in Samae Dam
Province Bang Khun Thian District Bangkok Overall, it's at a high level. The averages are arranged
in descending order as follows: Products pricing marketing promotion physical structure
distribution channel Service personnel service process comparison results Marketing factors for
consumers' decision to buy vitamin water from convenience stores in Samae Dam Bang Khun
Thian District Bangkok Classified by personal fundamentals, it was found that gender and age
had different opinions about The marketing factors in making purchasing decisions in all aspects
were not different, but it was found that customers with education level, occupation, average
monthly income Brand of drinking water mixed with vitamins that you choose to buy The total
and individual purchase frequency were significantly different at the 0.05 level.
Keywords : Marketing mix Market factors Purchasing Decisions
1. บทนำ
น้ำดื่มผสมวิตามินเป็นน้ำดื่มที่แพทย์สั่งให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานวิตามินชนิดเม็ดได้รับประทาน
แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ทำให้เกิดแสความนิยมซื้อน้ำดื่มผสม
วิตามินรับประทานเอง ทำให้ผู้ผลิตมองเห็นโอกาสการเติบโต และส่วนการตลาดที่น่าสนใจจากข้อมูล ตลาดน้ำ
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ดื่มไทย ปี พ.ศ 2563 มูลค่าทางตลาดลดลง 3 % น้ำแร่มีมูลค่าทางตลาดลดลง 24.2 % น้ำดื่มผสมวิตามินมี
สัดส่วนการเติบโตกว่า 75.1 % และสามารถจะเติบโตขึ้นได้อีกในอนาคต ทำให้มีผู้ผลิตต่างเข้ามาแข่งขันใน
ตลาดน้ำดื่มผสมวิตามินเพิ่มมากขึ้น จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ ดื่มผสมวิตามินที่มีรูปแบบและรสชาติ ที่
หลากหลายออกมาวางจำหน่าย และทำการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้า และตัดสินใจซื้อ
บริโภคกันอย่างแพร่หลายในรูปแบบต่าง ๆ [1,2]
จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ผู้จัดทำโครงการมีความสนใจที่จะทำการศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภคจากร้านสะดวกซื้อในแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อดื่มผสมวิตามินจากร้านสะดวกซื้อบริโภคต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภคจากร้านสะดวกซื้อ
ในแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภคจากร้าน
สะดวกซื้อในแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
3. สมมติฐานการวิจัย
ลูกค้าในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลแตกต่างกันปัจจัยทางการตลาด
ในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินแตกต่างกัน
4. วิธีการดำเนินการวิจัย
การศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภคจากร้านสะดวกซื้อใน
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยกำหนดวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้
4.1 ประชากรใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บริโภคที่ซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินจากร้านสะดวกซื้อในแขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน จำนวน 125,133 คน (ข้อมูลจากสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรเดือนธันวาคม 2563)
ผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 399
คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล แผนการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบอาศัยความน่าจะ
เป็น โดยการสุ่มแบบง่าย
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4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของลูกค้า
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ แบรนด์น้ำดื่มผสมวิตามินที่เลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อ
บริโภค ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภคจากร้านสะดวก
ซื้อในแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการกำหนดราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการบริการ ด้าน
โครงสร้างทางกายภาพ [3]
4.3 ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะของเครื่องมื อ แบ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสิน้ำดื่มผสมวิตามิน ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating
Scale) 5 ระดับ [4] ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4.5 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยนำร่างแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3
ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อและภาษาที่ใช้ ดำเนินการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Index of Item-Objective Concurrence : IOC) เกณฑ์การยอมรับค่า IOC
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปได้ การศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภคจากร้าน
สะดวกซื้อในแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.87 นำแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน คน 30 นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการ
ของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รวมได้เท่ากับ 0.95
4.6 ผู้วิจัยดำเนินการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยตนเอง ภายใน วัน 30 สามารถ
รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจนครบถ้วน จำนวน 399 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของคำตอบในแบบสอบถาม ลงรหัสจัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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4.7.1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ แบรนด์น้ำ
ดื่มผสมวิตามินที่เลือกซื้อ ในการซื้อบริโภค ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อ ยละ
(Percentage) [4]
4.7.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภค
จากร้ า นสะดวกซื ้ อ ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยค่ า เฉลี ่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) [4]
3) การเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภคจากร้าน
สะดวกซื้อในแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล วิเคราะห์
โดยใช้สถิติทดสอบ t-test และสถิติทดสอบ F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
กรณีพบว่าความแปรปรวนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทำการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ (Multiple
Comparison) โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scehffe) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 [4]
5. ผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภคจากร้านสะดวกซื้อใน
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบว่า
5.1 ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน ของผู้บริโภคจากร้านสะดวกซื้อในแขวง
แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่ม
ผสมวิตามิน
ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านการกำหนดราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ

(𝑥̅ )
.447
4.43
.410
.431
.408

(S.D.)
.051
.052
.064
.057
.066

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลำดับที่
1
2
5
3
6
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ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย

ด้านการส่งเสริมการตลาด

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ
ด้านโครงสร้างทาง
กายภาพ
โดยรวม

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา

ด้านการกำหนดราคา

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล

ด้านผลิตภัณฑ์

6. ด้านกระบวนการให้บริการ
.405 .069
มาก
7
7. ด้านโครงสร้างทางกายภาพ
.422 .058
มาก
4
รวม
.424 .048
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
กำหนดราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านโครงสร้างทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากร
ผู้ให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่ม จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคล
ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน

0.28
0.44
.001*

0.22
0.21
.093

0.97
0.49
.099

0.56
0.09
.003*

0.71
0.26
.476

0.51
0.61
.105

0.76
0.92
.133

0.77
0.64
.033
*
.464
0.35
.135

4. อาชีพ
.121 .184 .687 .038* .877 .821 .750
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
0.67 0.79 0.01* 0.28 0.31 0.75 0.24
6. แบรนด์น้ำดื่มผสม
.088 .035* .741 .045* .330 .496 .239
วิตามิน
7. ความถี่ในการซื้อบริโภค .011* .072 .269 .100 .890 .717 .313 .148
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภคจากร้านสะดวกซื้อในแขวง
แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า
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จำแนกตามเพศ และ อายุ ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินโดยรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน
จำแนกระดับการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน ด้านการกำหนดราคา
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการบริการ และด้านโครงสร้างทางกายภาพ
ไม่แตกต่างกัน แต่กลับพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการการส่งเสริมการตลาด และโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จำแนกตามอาชีพปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
กำหนดราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
โครงสร้างทางกายภาพ และโดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่กลับพบว่า ด้านการการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการกำหนดราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านโครงสร้างทางกายภาพ และโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่กลับพบว่า ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จำแนกตามแบรนด์น้ำดื่มผสมวิตามิน ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านโครงสร้าง
ทางกายภาพ และโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่กลับพบว่า ด้านการกำหนดราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จำแนกตามความถี่ในการซื้อบริโภค ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน ด้านการ
กำหนดราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านโครงสร้างทางกายภาพ และโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่กลับพบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภคจากร้านสะดวกซื้อใน
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในครั้งผู้บริโภคที่ซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุ 15- ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25
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10, 001- 20, บาท เลือกซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ความถี่ในการซื้อบริโภค สัปดาห์ละ 000
ครั้ง 1 ผลการวิจัย พบว่า
6.1.1 ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน ของผู้บริโภคจากร้านสะดวกซื้อในแขวง
แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการกำหนดราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านโครงสร้างทางกายภาพ ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ
6.1.2 การเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภคจากร้าน
สะดวกซื้อในแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า
6.1.2.1 จำแนกตามเพศ และ อายุ ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินโดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
6.1.2.2 จำแนกระดับการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน ด้านการ
กำหนดราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการบริการ และด้านโครงสร้าง
ทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน แต่กลับพบว่า ด้านผลิตภั ณฑ์ ด้านการการส่งเสริมการตลาด และโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.1.2.3 จำแนกตามอาชีพปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านการกำหนดราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และ
ด้านโครงสร้างทางกายภาพ และโดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่กลับพบว่า ด้านการการส่งเสริมการตลาด แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.1.2.4 จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการกำหนดราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านโครงสร้างทางกายภาพ และโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่กลับพบว่า ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.1.2.5 จำแนกตามแบรนด์น้ำดื่มผสมวิตามิน ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสม
วิตามิน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และ
ด้านโครงสร้างทางกายภาพ และโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่กลับพบว่า ด้านการกำหนดราคา และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.1.2.6 จำแนกตามความถี่ในการซื้อบริโภค ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสม
วิตามิน ด้านการกำหนดราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
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ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านโครงสร้างทางกายภาพ และโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่กลับพบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.2 อภิปรายผล
การศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน ของผู้บริโภคจากร้านสะดวกซื้อใน
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อ น้ำดื่มผสมวิตามิน ของ
ผู้บริโภคจากร้านสะดวกซื้อในแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการกำหนดราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านโครงสร้างทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้าน
กระบวนการให้บริการ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นายจักร์ โนจากุล [7] ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่ม ตรา มทส. พบว่า อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่ม ตรา มทส. โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกำหนดราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านบุคลากรในการให้บริการ ด้านโครงสร้างทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก
6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันผู้ประกอบการน้ำดื่มผสมวิตามิน ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม
ทันสมัย หยิบจับถนัดมือพกพาได้สะดวก แข็งแรง กว่าน้ำดื่มทั่วไป ผู้ประกอบการน้ำดื่มผสมวิตามินควรให้
ความสำคัญเพิ่มเติมกับผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายรสชาติ สูตรส่วนผสม และใส่ใจรายละเอียดในฉลาก
ผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจง่าย
6.3.2 ด้านการกำหนดราคา ผู้ประกอบการน้ำดื่มผสมวิตามินให้ราคาเหมาะสมกับคุณประโยชน์ที่ได้รับ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ผู้ประกอบการน้ำดื่มผสมวิตามินควรมีราคาเหมาะสมกับขนาดและปริมาณ และ
ราคาอยู่ในระดับเดียวกันเมื่อเทียบกับน้ำแร่ทั่วไป
6.3.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้ประกอบการน้ำดื่มผสมวิตามินควรให้ความสำคัญกับการเข้าถึงเว็บไซต์
การใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วในการค้นหาสั่งซื้อ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6.3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด เน้นความหลากหลายของการประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา มี
กิจกรรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ จัด กิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีการให้ส่วนลด
เนื่องจากเทศกาลวันสำคัญต่างๆ
6.3.5 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พนักงานมีการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย
พนักงานมีกิริยามารยาท สุภาพ มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ
886

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

6.3.6 ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการรับคำสั่งซื้อสะดวก ไม่ยุ่งยาก การปฏิบัติงาน การบริการ
ที่รวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งซื้อได้อย่างถูกต้อง
6.3.7 ด้านลักษณะโครงสร้างทางกายภาพ พื้นที่จัดเก็บน้ำดื่มผสมวิตามินที่มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศ
ถ่ายเทสะดวก ร้านค้ามีความสะอาด ปราศจากกลิ่นอับการจัดพื้นที่ใช้สอยในร้าน โดยการจัดแบ่งสินค้าที่
จำหน่ายเป็น หมวดหมู่ เปิดเพลงเบา ๆ บรรยากาศที่ดีให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน และควรให้
ความสำคัญกับร้านค้าใช้อุปกรณ์จัดการตกแต่งตามเทศกาลต่างๆ ที่สวยงาม
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การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มตาม
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จักรวาล โสพิพันธ์1 เบญจมาภรณ์ อินทรพิมาย2 วรวิษฎา ใจเย็น3
เบญจมาภรณ์ อินทรพิมาย1 วรวิษฎา ใจเย็น2 พิศมัย บุณยโสภณ3

บทคัดย่อ
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงแรม
คาเพลลา กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการ
อาหารและเครื ่ อ งดื่ มตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มโรงแรม
คาเพล่า จำนวน 70 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ) สถิติทดสอบ t – test และสถิติทดสอบ F-test วิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way
– ANOVA) กรณีพบความแปรปรวนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) ที่ระดับนัยสำคัญที่สถิติ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านทัศนคติในการปฏิบัติงาน ด้าน
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน ด้านอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน ด้าน
ทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และด้านมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและ
เครื่องดื่มตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วน
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บุคคล พบว่า จำแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ส่วน เพศ อายุ ตำแหน่งงาน อายุการปฏิบั ติงาน
ความถี่ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
Abstract
This Paper Presents a Guideline for Preparing a Paper to Submit to The Study and Compare The
Study of Desirable Characteristics of Food and Beverage Service Personnel According to The Capella Hotel
Performance Standards. Bangkok It is The Preparation of a Data Survey Project. The Period for The
Preparation of this Special Project is from 14 June 2021 to 26 February 2022. The Samples Used were : a
Study of Desirable Characteristics of Food and Beverage Operations Employees in Accordance with The
Capella Hotel Performance Standards Bangkok a Population -Specific form of 70 People Used a
Questionnaire as a Tool to Collect Data. Statistics for Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation
were used for Analysis. and using T-test Statistics and F-test Statistics.
The Results Found That
1. Desirable Characteristics of Food and Beverage Service Personnel in Accordance with The Capella
Hotel Performance Standards, Overall, it was at The High Level, When Considering Each Aspect it was Found
that The Aspect that were at The High Level were : Work Attitude, Personality Development for
Performance, Knowledge in Operation, Occupational Health in Operational, Work Skills, English
Communication Skills and Human Relations in The Work
2. Comparison of Desirable Characteristics of Food and Beverage Service Personnel in Accordance with
Operational Standards Classified by Personal Fundamentals, it was Found that Gender and Educational Level
No Different, Age, Job Position, Working age The Frequencies of Overall and Individual Desirable Characteristics
were Statistically Different at The 0.05 Level.
Keywords : Attribute Performance Standardization
1. บทนำ
ธุรกิจโรงแรมของไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมากต้อง
เผชิญกับภาวะวิกฤตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผลกระทบในครั้งนี้รุนแรง
และมีแนวโน้มจะยาวนาน การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน ตลอดจนวิเคราะห์ภูมิทัศน์ของการ
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ท่องเที่ยวในอนาคตช่วงหลังวิกฤตโรคระบาด ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมสามารถปรับตัว
ได้ทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ทำให้ธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากกว่าธุรกิจอื่นๆ ในมิติของการดำเนินธุรกิจในเรื่องของยอดขาย
ลดลง เนื่องจากโดยลูกค้ามีความกลัวโรคระบาดไม่กล้ามาใช้บริการ รวมทั้งมาตรการที่รัฐบาลประกาศใช้เพื่อ
จำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดของเชื้อโรค และบางแห่งถูกสั่งปิดจากมาตรการของรัฐเนื่องเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้น
รวมถึงมาตรการล็อคดาวน์เมือง จังหวัด และประเทศ โดยธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจะประสบปัญหารุนแรงกว่า
โรงแรมนาดกลาง และโรงแรมขนาดใหญ่ ต้องแบกรับภาวะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แต่ขาดรายได้จนบางแห่งต้อง
ตัดสินใจเลิกกิจการไปในที่สุด [1] โรงแรมคาเพล่า กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง แขวงยานาวา เขต
สาทร เป็นโรงแรมระดับห้าดาวแบบบูติค ลักซัวรี่ รีสอร์ต ใจกลางเมือง บนพื้นที่กว่า 35 ไร่ ทอดยาวตามแนวริม
ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้บริการห้องพักในรูปแบบวิลล่าและห้องสวีท รวมทั้งสิ้น 101 ห้อง เป็นโรงแรมหนึ่งในอีก
หลาย ๆ แห่งที่ได้รับผลกระทบ ไม่ แตกต่างกันจากปัญหาการขาดรายได้ ไม่มีลูกค้าลงทะเบียนเข้าพัก ผู้บริหาร
ต่างคิดค้นกลยุทธ์ และยุทธวิธีในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อประคองกิจการ และรักษา
พนักงานของทุกคนของโรงแรม ไว้อย่างเต็มความสามารถ โดยพันธกิจหลักที่สำคัญของโรงแรมมุ่งเน้นแล ะให้
ความสำคัญกับมาตรฐานการให้บริการลูกค้าอย่างเกินความคาดหมาย เกี่ยวกับ ความรู้ในการปฏิบัติงาน ทักษะ
ในการปฏิบัติงาน ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปฏิบัติงาน อาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน และมนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน โดย [2, 3, 4] โดยลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริการต่างมีความคาดหวังว่าจะได้รับการบริการมาตรฐานที่โรงแรมกำหนด ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญและ
ก่อให้ความจงรักภักดีกลับมาใช้บริการซ้ำและมีการบอกเล่าปากต่อปากในสื่อสังคมของลูกค้าทั้ง Online และ
Offline เป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันที่มีการลงทุนน้อยที่สุด แต่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อธุรกิจโรงแรม
จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงาน
ระดั บ ปฏิ บ ั ต ิ ก ารฝ่ า ยบริ ก ารอาหารและเครื ่ อ งดื ่ ม ตามมาตรฐานการปฏิ บ ั ต ิ ง านข องโรงแรมคาเพลลา
กรุงเทพมหานคร ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนฝึกอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานที่โรงแรมกำหนดไว้ ทำให้ลูกค้า พึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับและกลับมาใช้บริการ
สาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและ
เครื่องดื่มตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคล
3. สมมติฐานการวิจัย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล แตกต่างกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติ การฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตำแหน่งงาน
5. อายุการปฏิบัติงาน

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
1. ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน
2. ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
3. ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
4. ด้านทัศนคติในการปฏิบัติ
5. ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
6. ด้านอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน
7. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
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4. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินการวิจัย
ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนของบริ การอาหารและเครื่องดื่ม
ของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเจาะจงใช้ประชากร จำนวน 70 คน สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
[5]
2. เครื่องมือ ที่ ใช้ ในการวิจ ัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะของเครื่ อ งมื อ แบ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของโรงแรม ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ [6] เกณฑ์การให้
คะแนนมีรายละเอียดดังนี้
5 หมายความว่า พนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานมากที่สุด
4 หมายความว่า พนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานมาก
3 หมายความว่ า พนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานปานกลาง
2 หมายความว่า พนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานน้อย
1 หมายความว่า พนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริ การอาหารและเครื่องดื่มมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์การให้คะแนน ผู้วิจัยใช้วิธีการแปลความหมาย ของ ธานินทร์
ศิลป์จารุ [6] ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50 – 5.00 หมายความว่า พนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ ายบริการอาหารและ
เครื่องดื่มมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50 – 4.49 หมายความว่า พนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและ
เครื่องดื่มมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
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ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50 – 3.49 หมายความว่า พนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและ
เครื่องดื่มมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50 – 2.49 หมายความว่า พนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและ
เครื่องดื่มมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.49 หมายความว่า พนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและ
เครื่องดื่มมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ [6]
3. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ผู้วิจัยนำร่างแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3
ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อและภาษาที่ใช้ ดำเนินการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Index of Item-Objective Concurrence : IOC) เกณฑ์การยอมรับ
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปได้ การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการ
อาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร ได้ค่า IOC เท่ากับ
0.75 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน นำข้อมูลมาทำ
การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รวมได้
เท่ากับ 0.87
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอนด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน สามารถรวบรวมแบบสอบถามที่
สมบูรณ์มาจนครบถ้วน จำนวน 70 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
คำตอบในแบบสอบถาม ลงรหัสจัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามแบบให้เลือกตอบเพียง
คำตอบเดียว ประกอบด้วย เพศ อายุระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน อายุการปฏิบัติงานใช้
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) [6]
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการ
อาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร ใช้มาตรวัดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) [6]
การเปรีย บเทีย บคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ข องพนัก งานระดับปฏิบัติ การฝ่ายบริการอาหารและ
เครื่องดื่มตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วน
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บุคคล ใช้สถิติทดสอบ t-test และ F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กรณีพบว่า
ความแปรปรวนมี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ำการทดสอบค่ า เฉลี ่ ย รายคู ่ ( Multiple
Comparison) โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scehffe) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 [6]
5. ผลการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (µ) และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (σ) คุณลักษณะที่พึ งประสงค์ข องพนัก งานระดั บ
ปฏิบัติการ ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร โดยรวม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1. ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน
2. ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
3. ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
4. ด้านทัศนคติในการปฏิบัติงาน
5. ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน
6. ด้านอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน
7. ด้านมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
รวม

(µ)

(σ)

4.24
4.13
3.97
4.31
4.27
4.16
3.92
4.14

0.52
1.12
0.66
0.51
0.56
0.44
0.72
0.38

แปลผล ลำดับที่
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
5
6
1
2
4
7

จากตารางที่ 1 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โดยรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านทัศนคติในการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน ด้ านความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ด้านอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน ด้านทักษะ ในการปฏิบัติงาน ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
และด้านมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ตามลำดับ
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2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและ
เครื่องดื่มตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคล แสดงดังตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับ ปฏิบัติการฝ่าย
บริการอาหารและเครื่องดื่ม จำแนกเพศ
ชาย
หญิง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
t
p
(µ)
(µ)
(σ)
(σ)
เพศ
4.16
0.39
4.13 0.37 0.39
0.69
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม จำแนก
เพศ พบว่า โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับ ปฏิบัติการฝ่าย
บริการอาหารและเครื่ องดื่ ม จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน และอายุการปฏิบัติ ง าน
ปรากฏผลดังนี้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ แหล่งของความแปรปรวน
อายุ

ระดับการศึกษา

ตำแหน่งงาน
อายุการปฏิบัติงาน

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

SS

df

MS

F

sig

1.072
9.292
10.365
.159
10.205
10.365
3.427
6.938
10.365
1.089
9.276

2
67
69
3
66
69
6
63
69
2
67

.536
.139

3.866 0.02*

.053
.155

.343

.571
.110

5.186 0.00*

.544
.138

3.932 0.02*

0.79
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รวม
10.365
69
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่าย
บริการอาหารและเครื่องดื่ม จำแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าจำแนกตามอายุ ตำแหน่งงาน
และอายุการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 การอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ
54.30 ส่วนใหญ่มี อายุ 20 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.10 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิ ดเป็นร้อยละ 70.00
ตำแหน่งพนักงานบริกร (Waiter/Waitress) คิดเป็นร้อยละ 32.90 อายุการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 1 – 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 52.90
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับที่มาก ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับที่มาก ด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับที่มาก ด้านทัศนคติในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับที่มาก ด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับที่มาก ด้านอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับที่มาก และด้าน
มนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับที่มาก ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของโรงแรมคาเพลลา จำแนกตาม
ปัจ จัย พื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน จำแนกตามระดับ
การศึกษา ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าจำแนกตามอายุ ตำแหน่งงาน และอายุการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ราตรีญา ขาวกลิบ [7] ที่ได้ศึกษาเรื่องมาตราฐาน
อาชีพของผู้ปฏิบัติงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พบว่ามาตราฐาน
อาชีพของผู้ปฏิบัติงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โดยรวม อยู่ในระดับที่
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ข้อที่ มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน ด้าน
ทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านทัศนคติในการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน ด้านอาชี
วอนามัยในการปฏิบัติงาน และด้านมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีความสำคัญ อยู่ ใน
ระดับมากที่สุด คือ ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และยังสอดคล้องมากกับผลงานวิจัยของ ภราดร สุข
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พันธ์ [8] ที่ได้ศึกษาเรื่องการสร้างเจตคติเชิงบวกมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ พบว่า การสร้างเจตคติเชิงบวกมีความสัมพันธ์กับผลสั มฤทธิ์ในการเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ด้านความรู้โครงสร้างทางไวยากรณ์คำศัพท์ อยู่ในระดับที่มาก
6.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการโรงแรม ควรจะจัดให้มีการฝึกอบรมในด้านความรู้
เฉพาะทางเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น
2. ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการโรงแรม ควรจะจัดให้มีการฝึกอบรมในด้านทักษะใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับบริการอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น
3. ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผู้ประกอบการโรงแรม ควรจะจัดให้มีการฝึกอบรม ในด้าน
การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
4. ด้านทัศนคติในการปฏิบัติ ผู้ประกอบการโรงแรม ควรจะจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน หรือการจัดกิจกรรมพูดคุย เปิดใจ แลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการคิดเชิง
บวกของพนักงานในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
5. ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงานผู้ประกอบการโรงแรม ควรจะจัดให้มีการฝึกอบรม
หลักสูตรการสอนแต่งหน้า หลักสูตรการสอนเดิน
6. ด้านอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการโรงแรม ควรจะจัดให้มีการฝึกอบรบในด้านการ
ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการโรงแรม ควรจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร
เรียนรู้ลักษณะคนแต่ละบุคคล หลักสูตรการอ่านคนเป็น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายบริการอาหาร และเครื่องดื่ม ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร สำเร็จลงได้เพราะได้รับแรงบันดาลใจจาก
อาจารย์พิศมัย บุณยโสภณ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์เบญจมาภรณ์ อินทรพิมาย และอาจารย์รวิษฎา ใจเย็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ความรู้ แนวคิด คำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างมากต่ อการดำเนินงาน พร้อมทั้ง
ขอขอบพระคุณคณะครู อาจารย์วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ใน
การศึกษาที่ผู้วิจัยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้ วยดี ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่ น้อง เพื่อนทุกคน และคุณวรัญญู มรรคผลผู้บังคับบัญชาที่ให้
คำแนะนำ และคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ตลอดจนกำลังใจที่ช่วยส่งเสริมและผลักดันให้ผู้วิจัยมีกำลังใจ
และพลังบวกในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และท้ายที่สุดนี้ประโยชน์ใด ๆ ที่ทุกท่านได้รับจาก
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบคุณงามความดีให้แด่ครอบครัว
ครู อาจารย์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และผู้มีพระคุณทุกท่าน และหากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอน้อม
รับความผิดพลาดไว้แต่เพียงผู้เดียว
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E004
การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทย
ในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)
The Study of Factors Influencing Travel in The New Normal Life
of Thai Residents in Kannayao District, Bangkok
ภูริชกรณ์ อันประเสริฐ1 เบญจมาภรณ์ อินทรพิมาย2 ชุติมา ตาเดอิน3 พิศมัย บุณยโสภณ4
เบญจมาภรณ์ อินทรพิมาย1 ชุติมา ตาเดอิน2 พิศมัย บุณยโสภณ3

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทย
ในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) 2) เปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทย ในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ ( New
normal) จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 397 คน ใช้แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบ t-test และ F-test ในการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กรณีพบว่าความแปรปรวนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ทำการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (Multiple Comparison) ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe)
กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า
ปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประชาชนชาวไทย ในเขตคันนายาว โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจ ารณาเป็น รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านมาตรการและนโยบายของรัฐบาล ด้านโครงสร้างทางกายภาพของสถานที่ท่องเที่ยว ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัย ด้านช่องทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และ ด้านการกำหนดราคา
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า
เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษาและ สถานภาพ ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า อาชีพ และโดยรวม
ปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ : การตัดสินใจ การทางท่องเที่ยว ส่วนผสมการตลาด
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Abstract
The Study of Factors Influencing Travel in The New Normal Life of Thai Residents in
Kannayao District, Bangkok. The purpose of this study 1) To study the factors that influencing
travel of Thai residents of Kannayao Area in The New Normal Life, Bangkok. 2) To compare the
study of factors that influencing travel of Thai residents of Kannayao Area in The New Normal
Life, Bangkok. Classified by personal factors. The sample that is used in the study was 397
people. Questionnaires were used as a tool to collect statistical data which was used in data
analysis. The statistical data by frequency, percentage, mean, standard deviation t-test and Ftest and one way ANOVA using computer program. The results found that
The factors influencing Travel of Thai residents overall were at a high level, When
considerate the result by descending order, it was found that the public relation was at a high
level, following with the government’s rules and regulation, the physical evidence, the product,
the safety, the travel accessibility and the price.
The comparison of the factors influencing travel of Thai residents. Classified by gender,
age, the average monthly income and the education have no difference. Alternatively, the
occupation and the status were the factors influencing travel of Thai residents decisions with
statistically significant at the level of 0.05
Keywords : Decision, Travel, Marketing Factors
1. บทนำ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลก
(World Health Organization) ประกาศให้โควิด-19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย และประกาศเป็น
โรคติดต่อที่มีการระบาดใหญ่ไปในทุกประเทศทั่วโลก (Pandemic) [1] การแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เกิดขึ้นทำ
ให้เกิดกระทบกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรม
การบริการและการประกอบธุรกิจเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศไทย รัฐบาลของทุกประเทศ
ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ต้องประกาศนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนถือปฏิบัติ ได้เพื่อการ
รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ และใช้เจลแอลกอร์ฮอล์ทำความสะอาด
มือ การประกาศปิดให้บริการของสถานประกอบการเอกชน และรัฐบาลเมื่อตรวจพบคลัสเตอร์ (Cluster) ของ
เชื้อโรค การเว้นระยะห่างสังคม การทำงานที่บ้าน การเดินทางออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น และห้ามออกนอก
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เคหะสถานตามเวลาที่กำหนด ยกเลิกการจัดงานที่มีการรวมกลุ่มของผู้คน การยกเลิกเที่ยวบิน การปิดท่าอากาศ
ยาน และการปิดสถานศึกษา ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย และการท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างมาก การเดินทาง
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทย ข้อมูลล่าสุดของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยสะสมระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน
6.7 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 39.9 ล้านคน ซึ่งลดลงประมาณร้อยละ 83.2
ส่งผลให้ภ าพรวมของรายได้จ ากธุร กิจ การท่องเที่ยวของประเทศไทยลดลง ทำให้การประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยวต้องแบกรับความเสี่ยงสูง [2]
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในไตรมาสที่ 1/2563
ลดลงร้อยละ 38.01 เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) ที่หดตัวลงร้อยละ 30.77 กระทบ
ต่อรูปแบบการดำรงชีวิต การปรับตัวและเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ต้องปรับเปลี่ยนไป รูปแบบการท่องเที่ยวที่ยังสามารถดำเนินต่อไปได้จะต้องมีมาตรการด้านความ
ปลอดภัยในการควบคุมโรคควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด [3, 4, 5]
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ
ประชาชนชาวไทยในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ข้อมูลที่ได้รับจะ
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงาน มาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
และสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื ่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที ่ ย วของประชาชนชาวไทยในเขตคั น นายา ว
กรุงเทพมหานคร ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)
2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทยในเขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
3. สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทยในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในยุค
ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลแตกต่างกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
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การศึ ก ษาปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที ่ ย วของประชาชนชาวไทยในเขตคั น นายาว
กรุงเทพมหานคร ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปั จจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

ปั จจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเทีย่ ว
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านการกาหนดราคา
3. ด้านการประชาสัมพันธ์
4. ด้านโครงสร้างทางกายภาพของ
สถานที่ ท่องเทีย่ ว
5. ด้านช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเทีย่ ว
6. ด้านความปลอดภัย
7. ด้านมาตรการและนโยบายของ
รัฐบาล

4. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึ ก ษาปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที ่ ย วของประชาชนชาวไทยในเขตคั น นายาว
กรุงเทพมหานคร ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนชาวไทยในเขตคันนายาว จำนวน 96,330 คน ผู้วิ จัยใช้
สูตร ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 397 คน [6]
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะของเครื่องมือ แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียงคำตอบเดียว ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ผู้วิจัยใช้
มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เกณฑ์ การให้คะแนนมีรายละเอียดดังนี้
5 หมายความว่า มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทย มากที่สุด
4 หมายความว่า มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทยใน มาก
3 หมายความว่า มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทย ปานกลาง
2 หมายความว่า มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทย น้อย
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1 หมายความว่า มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทย น้อยที่สุด
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์การให้คะแนน ผู้วิจัยใช้วิธีการแปลความหมาย ของ ธานินทร์
ศิลป์จารุ [7] ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาว
ไทย อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาว
ไทย อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาว
ไทย อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาว
ไทย อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีว่า มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชน
ชาวไทย อยู่ในระดับน้อยที่สุด
และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ [7]
3. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยนำร่างแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3
ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อและภาษาที่ใช้ ดำเนินการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Index of Item-Objective Concurrence : IOC) เกณฑ์การยอมรับ
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปได้ การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทยในเขตคัน
นายาว กรุงเทพมหานคร ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.87 นำแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูร ณ์ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการ
ของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รวมได้เท่ากับ 0.96
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน สามารถรวบรวมแบบสอบถามที่
สมบูรณ์มาจนครบถ้ว น จำนวน 397 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของ
แบบสอบถาม ลงรหัสจัดหมวดหมู่ของข้อมูลใน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ย วกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง
คำตอบเดียว ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) [7]
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ ใช้ ค ่ า เฉลี ่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) [7]
การเปรีย บเทีย บปัจ จัย ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทยในเขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ใช้สถิติทดสอบ
t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน ด้วยค่า Independent - Sample ttest และสถิติทดสอบ F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กรณีพบว่าความ
แปรปรวนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ (Multiple Comparison)
โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scehffe)
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 [7]
5. ผลการวิจัย
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที ่ ย วของประชาชนชาวไทยในเขตคั น นายาว
กรุงเทพมหานคร ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (x ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ ยว
โดยรวม
ปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
(S.D.)
แปลผล ลำดับที่
(𝑥̅ )
1.ด้านผลิตภัณฑ์
3.92
0.42
มาก
4
2.ด้านการกำหนดราคา
3.88
0.44
มาก
7
3.ด้านการประชาสัมพันธ์
3.94
0.43
มาก
1
4.ด้านโครงสร้างทางกายภาพของสถานที่ท่องเที่ยว
3.93
0.46
มาก
3
5.ด้านช่องทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
3.90
0.46
มาก
6
6.ด้านความปลอดภัย
3.91
0.46
มาก
5
7.ด้านมาตรการและนโยบายของรัฐบาล
3.93
0.47
มาก
2
โดยรวม
3.92
0.26
มาก
จากตารางที่ 1 ปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทยในเขตคันนายาว พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
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การประชาสัมพันธ์ ด้านมาตรการและนโยบายของรัฐบาล ด้านโครงสร้างทางกายภาพของสถานที่ท่องเที่ยว
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัย ด้านช่องทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และด้านการกำหนดราคา
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทยในเขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล แสดงดังตารางที่
2 และ ตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจำแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
ปัจจัยในการตัดสินใจ
(S.D.)
(S.D.)
(𝑥̅ )
(𝑥̅ )
เดินทางท่องเที่ยว
t
p
เพศ
3.91
0.28
3.92
0.24 -0.56 0.58
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชน ชาวไทยในเขตคันนา
ยาว จำแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวจำแนกตามจำแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปรากฏผลดังนี้
ปัจจัยในการตัดสินใจเดินทาง แหล่งของความ
SS
df
MS
F
sig
ท่องเที่ยว
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
0.45
4.00
0.11
1.63
0.17
อายุ
ภายในกลุ่ม
26.86
392.00
0.07
รวม
27.31
396.00
ระหว่างกลุ่ม
0.23
2.00
0.12
1.70
0.18
ระดับการศึกษา
ภายในกลุ่ม
27.07
394.00
0.07
รวม
27.31
396.00
ระหว่างกลุ่ม
0.27
2.00
0.14
1.99
0.14
สถานภาพ
ภายในกลุ่ม
27.03
394.00
0.07
รวม
27.31
396.00
อาชีพ
ระหว่างกลุ่ม
3.41
4.00
0.85 13.99 0.00*
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ภายในกลุ่ม
23.89
392.00
0.06
รวม
27.31
396.00
ระหว่างกลุ่ม
0.08
5.00
0.02
0.23
0.95
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ภายในกลุ่ม
27.22
391.00
0.07
รวม
27.31
396.00
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทยในเขตคันนา
ยาว จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า โดยรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน แต่พบว่า จำแนกตามอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที ่ ย วของประชาชนชาวไทยในเขตคั น นายาว
กรุงเทพมหานคร ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 51.89 มีอายุต่ำกว่า – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.68 ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.77
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 35.77 ประกอบอาชีพนักธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 25.44 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.65 ปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชน
ชาวไทยในเขตคันนายาว โดยรวม และรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านมาตรการและนโยบายของรัฐบาล ด้านโครงสร้างทางกายภาพของสถานที่ท่องเที่ยว
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัย ด้านช่องทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และด้านการกำหนดราคา ส่วน
การศึกษาผลของการเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทยในเขตคันนายาว
จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่าจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าจำแนกตามอาชีพ ปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ของประชาชนชาวไทยในเขตคันนายาว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ น้ำลิน เทียมแก้ว [8] ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ สำนั กวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 พบว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนัก
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วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับมาตรการ
และนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดนโยบายโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ได้ประกาศข้อกำหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง
นำไปใช้ในการปฏิบัติตนตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 ข้อเสนอแนะ
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2. ด้านการกำหนดราคา ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการไม่คิดราคาเพิ่มกรณีใช้จ่ายผ่านแอป
พลิเคชันของธนาคาร
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกั บประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
4. ด้านการโครงสร้างทางกายภาพของสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับ สถานที่
ท่องเที่ยวมีความสวยงาม สะอาด การเดินทางเข้าถึงสะดวก
5. ด้านช่องทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับ มีรถโดยสารสาธารณะ
ให้บริการถึงแหล่งท่องเที่ยวทุกวัน
6. ด้ า นความปลอดภั ย ผู ้ ป ระกอบการควรให้ ค วามสำคั ญ กั บ เจ้ า ของสถานที ่ / ผู ้ ป ระกอบการ
ลงทะเบียนเพื่อรับ QR Code ผ่านแพลตฟอร์ม“ไทยชนะ”
7. ด้านมาตรการและนโยบายของรัฐบาล ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับ ตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณ
ภูมิ ตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนของนักท่องเที่ยว จดบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที ่ ย วของประชาชนชาวไทยในเขตคั น นายาว
กรุงเทพมหานคร ในยุ คฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) เล่มนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความ
อนุเคราะห์ การสนับสนุน การให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินงานที่ดีเสมอมาจาก อาจารย์พิศมัย บุณยโส
ภณ ที่เอาใจใส่ ให้คำแนะนำ ตลอดจนชี้แนะข้อบกพร่องในการจัดทำงานวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ เบญจมา
ภรณ์ อินทรพิมาย อาจารย์ชุติมา ตาเดอิน อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ความรู้ แนวคิด คำแนะนำอันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งให้งานสามารถดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์ อาจารย์และประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร นางสาวนิตยา เทพนิมิต ครู
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แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นายณัฐพล ยินดีสุข ครูแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ และคณะครู อาจารย์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการศึกษาให้
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้งผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าให้ความร่วมมือและให้โอกาส
แก้ผู้วิจัยในการศึกษางานวิจัยฉบับนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ รวมถึง พี่ น้อง และเพื่อน ๆ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม
และให้กำลังใจกับผู้วิจัยมาโดยตลอด คุณประโยชน์ใด ๆ ที่ท่านได้รับจากงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบให้แด่ครอบครัว
คณะครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน รวมทั้งผู้มีพระคุณ ทุกท่าน หากงานวิจัยฉบับนี้มี
ข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับความผิดพลาดไว้แต่เพียงผู้เดียว
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E005
ความเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอด
Consumer opinions on the consumption factor of chicken pop mala at Khun Ying Fried
Chicken Restaurant
ศรัณย์ ขาวบุตร 11, ศักย์ภวิชญ์ แก้วสมบูรณ์ 21 , อ่อนจันทร์ คงสกุล 12 ,จิรนันท์ เสนี 22
ขวัญใจ โชติสุวรรณ 32

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ความเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอด โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ประการ คือ 1. เพื่อทำการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการ
บริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอด 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริโภคไก่ป๊อป
หม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอด มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
สำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามคือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยใช้วิธีการแบบเจาะจงจำนวน 50 คน
จากการดำเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยการบริโภคไก่ป๊อป
หม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอด จากแบบสอบถามจำนวน 50 ชุด ใน 2 ประเด็น พบว่า 1. ผลการประเมินปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน 2. ผลการประเมินปัจจัยด้านพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน
คำสำคัญ : ปัจจัย ผลิตภัณฑ์ไก่ป็อปหม่าล่า ส่วนผสมทางการตลาด
Abstract
research subject Consumer opinions on the consumption factor of chicken pop mala at
Khun Ying Fried Chicken Restaurant The objectives of this research are as follows: 1. to study
the factors of marketing ingredients of consumers in consuming chicken pop ma at Khun Ying
Fried Chicken restaurant; 2. To study the behavioral factors of consumers in consuming pop
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ma chicken. Hunt for Khunying Fried Chicken Shop Data was collected using Focus Group
Discussion with key informants and quantitative research. (Quantitative Research) using survey
research (Survey Research) collected using questionnaires. The population used in the research
lived in the area of Mueang District, Krabi Province. using a specific method of 50 people
from conducting research The results of the analysis of data from consumers' opinions
on the consumption factor of chicken pop mala at Khun Ying Kai Kai Restaurant From 50
questionnaires in 2 issues, it was found that: 1. The results of the evaluation of the marketing
ingredients of the consumers in the consumption of chicken pop ma at Khun Ying Fried Chicken
restaurant were at a high level. When considering each aspect, it was found that it was in a
very agreeable level in all aspects. 2. The results of the assessment of consumer behavioral
factors in consuming chicken pop ma at Khun Ying Fried Chicken Restaurant were at a very
agreeable level. When considering each aspect, it was found that it was in a high level of
agreement in all aspects.
Keywords : Factors, Chicken Pop Mala, Products marketing mix
1. บทนำ
ปัจจุบันสังคมไทยของเรามีวัฒนธรรมการบริโภคที่หลากหลายมากขึ้น อาหารเป็นปั จจัยข้อที่ 1 ใน
ปัจจัย 4 ที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งการดำรงปัจจุบันของคนเราเปลี่ยนไปมาก ด้วยความเร่งรีบและต้องการ
ความสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้ไม่มีเวลาในการประกอบอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริโ ภคต้องการเลือกรับประทานอาหารที่ง่ายต่อการเลือกซื้อ
ผู้บริโภคเลือกที่จะรับประทานอาหารตาม Street Food มากขึ้น
จากสถานการณ์การเกิดโรคระบาด Covid-19 ทำให้ลูกค้าที่บริโภค ไก่ทอดร้านคุณหญิงลดลง จึงมี
แนวคิดที่จะเพิ่มตัวเลือกให้กับลูกค้าโดยจะทำ “ไก่ป๊อปซอสหม่าล่า ” ที่จะทำให้แปลกใหม่มากขึ้น โดยจะมี
ความเผ็ดให้เลือกทานมากกกว่า 3 ระดับ ได้แก่ เผ็ดน้อย เผ็ดปานกลาง เผ็ดมาก ให้ลูกค้าสามารถเลือกเพิ่ม
ความเผ็ดได้ เพื่อเป็นจุดเด่นของร้าน โดยการจำหน่ายผ่านหน้าร้านไก่ทอดคุณหญิง
ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะทำการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสูตรจากเดิมที่เป็นไก่ทอดธรรมดา พัฒนาเป็นไก่ป๊อปหม่า
ล่า โดยการนำหม่าล่า ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมาเป็นส่วนผสม เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์
ของไก่ทอดโดยส่วนใหญ่แล้วนิยมนำมาปรุงเพื่อเพิ่มความเผ็ด แต่จากการคิดค้นสูตรใหม่ทางร้านจะนำมาหมัก
เข้ากับไก่ป๊อป ดัดแปลงประยุกต์ใช้ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อทำการศึกษาปัจจัยส่ว นผสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้าน
คุณหญิงไก่ทอด
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอด
3. สมมติฐานการวิจัย
ประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีพฤติกรรมการบริโภคไก่ป๊อปซอสหม่าล่าที่มีความแตกต่าง
กัน
3.1.1 ตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ
3.1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
1.ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอด
1) สาเหตุที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไก่ป็อปหม่าล่า
2) ความถี่ในการซื้อไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอด (จำนวนครั้ง/เดือน)
3) จำนวนเงินในการซื้อไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอดโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
4) ผลิตภัณฑ์ที่นิยมซื้อสินค้าใดในร้านคุณหญิงไก่ทอด
5) ข้อมูลที่คุณใช้ในการตัดสินใจซื้อไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอดจากแหล่งใด
6) ช่วงเวลาใดที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไก่ป็อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอด
7) คุณเลือกซื้อไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอดเพราะเหตุใด
2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอด ได้แก่
1) ด้านผลิตภัณฑ์
2) ด้านราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด
4. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยการบริโภคไก่ป๊ อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอดการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยวิธีการแบบเจาะจง( Purposive sampling ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2
ประการ คือ 1. เพื่อทำการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้าน
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คุณหญิงไก่ทอด 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอด
ดังนี้
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยใช้วิธีการแบบ
เจาะจงจำนวน 50 คน
4.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire )
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ทำการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แสดงความคิดเห็น ใน
ส่วนที่ตนเองคิด ซึ่งเป็นคำถามแบบปลายเปิดสามารถแสดงความคิดเห็นได้หลากหลาย
4.2.1 เครื่องมือวิจัย
1) แบบประเมินปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการบริ โภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่
ทอด
2) ประเมินปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอด
4.2.2 การหาคุณภาพของเครื่องมือ
4.2.2.1 ค่าความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตัล (ล้วน สายยศและอังคณา
สายยศ. 2543: 248 - 289)[1]
IOC =
ZR

∑𝑅
𝑁
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เมื่อ

IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง
∑ 𝑅 แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N
แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ โดยค่าตามเกณฑ์ IOC 2 0.5
4.2.2.2 ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 32)
𝑎=
เมื่อ

α
k
Si2
St2

𝑘
𝑘−1

(1 −

∑ 𝑠𝑗2
𝑠𝑗2

)

แทน สัมประสิทธิ์ของความเที่ยง
แทน จำนวนข้อของแบบสอบถาม
แทน คะแนนความแปรปรวนรายข้อ
แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ

คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามตามเกณฑ์ α ≥ 0.75
ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปหาค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ (Reliability) = 0.64
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
4.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ดำเนินการดังนี้
1) การวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการวิจัยอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยใช้วิธีการ
แบบเจาะจงจำนวน 50 คน
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซึง่
ได้จากการศึกษาเอกสาร (Documentary) การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant Observasion) และ
การสัมภาษณ์ แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำเสนอเชิงพรรณนา
4.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การวัดความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.4.2.1 การแจกแจงความถี่แต่ละระดับ และการกำหนดค่าน้ำหนักมาตราส่วนของข้อคำถาม ใน
ประเด็นเห็นด้วยกับปัจจัยในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอด ดังต่อไปนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด
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ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด
4.4.2.2 การหาค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับ โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยกำหนดช่วงค่าเฉลี่ย
ของระดับความรู้สึกหรือความคิดเห็น เพื่อแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best.1981: 82)[2] มีรายละเอียดดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง เห็นด้วยระดับปานกลาง
1.51- 2.50 หมายถึง เห็นด้วยระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
4.5.1 ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยคำนวณจากสูตร
Σ𝑥

เมื่อ

𝑥̅ =
Ν
x แทน คะแนนเฉลี่ย

Σx แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
4.5.2 การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542, หน้า49)
ค่า S.D. โดยคำนวณจากสูตร
S.D. =
เมื่อ

Σ√(𝑥𝑖 +𝑥̅ )2
𝑛−1

𝑥𝑖 แทน ค่าของตัวอย่าง
N แทน จํานวนตัวอย่าง
Σx แทน ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง
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5. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจเป็นวิจัยเพื่อศึกษาความเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยการบริโภคไก่ป๊อปหม่า
ล่าร้านคุณหญิงไก่ทอด มีผลการดำเนินการวิจัย ดังนี้ เพื่อนำเสนอเป็นลำดับต่อไป
ตารางที่ 1 : ผลการประเมินปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิง
ไก่ทอด (จำนวน 50 ชุด)
รายการประเมิน
S.D
การแปลค่า
̅
𝒙̅
1.ด้านผลิตภัณฑ์
1.1 ไก่ป๊อปหม่าล่ามีรสชาติความเผ็ดหลากหลายระดับ

4.16

.54

เห็นด้วยมาก

1.2 ไก่ปอ๊ ปหม่าล่ามีปริมาณตรงตามความต้องการ

4.12

.59

เห็นด้วยมาก

1.3 ไก่ป๊อปหม่าล่ามีคุณภาพดี

4.20

.63

เห็นด้วยมาก

1.4 ไก่ป๊อปหม่าล่ามีความแตกต่างจากร้านอื่น

4.26

.63

เห็นด้วยมาก

1.5 ไก่ปอ๊ ปหม่าล่าเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง

4.38

.66

เห็นด้วยมาก

4.22

.61

เห็นด้วยมาก

2.1 ราคาคุ้มค่า

4.22

.58

เห็นด้วยมาก

2.2 ราคาสินค้าระบุชัดเจน

4.30

.58

เห็นด้วยมาก

2.3 มีราคาเหมาะสม

4.36

.56

เห็นด้วยมาก

2.4 มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย

4.36

.56

เห็นด้วยมาก

4.31

.57

เห็นด้วยมาก

4.32

.58

เห็นด้วยมาก

ค่าเฉลี่ย
2.ด้านราคา

ค่าเฉลี่ย
3.ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
3.1 การจัดจำหน่ายผ่านหน้าร้าน
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3.2 การจัดจำหน่ายผ่านแอพลิเคชั่น

4.44

.54

เห็นด้วยมาก

3.3 หน้าร้านมีบริการที่รวดเร็ว

4.42

.64

เห็นด้วยมาก

3.4การจัดส่งสินค้าในการสั่งซื้อผ่านแอพลิเคชั่นที่รวดเร็ว

4.2

.62

เห็นด้วยมาก

ค่าเฉลี่ย

4.34

.59

เห็นด้วยมาก

4.42

.60

เห็นด้วยมาก

4.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสม่ำเสมอ เช่น ให้
ส่วนลดตามเทศกาล ต่างๆ

4.40

.60

เห็นด้วยมาก

4.3 มีการคืนกำไรให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการเป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ลดราคา หรือฟรีค่าจัดส่ง ลดราคา

4.48

.54

เห็นด้วยมาก

ค่าเฉลี่ย

4.43

.58

เห็นด้วยมาก

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.1 มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้

จากตารางที่ 1 : ผลการประเมินปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้าน
คุณหญิงไก่ทอดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก พิจารณาเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย (( x ) ̅= 4.22 ) ด้านราคาอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (( x ) ̅= 4.31 ) ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (( x ) ̅= 4.34) ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (( x ) ̅= 4.43 ) ตามลำดับ
ตารางที่ 2 : ผลการประเมินปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิง
ไก่ทอด (จำนวน 50 ชุด)
รายการประเมิน
S. D
การแปลค่า
̅
𝒙̅
5.พฤติกรรมการซื้อด้านผลิตภัณฑ์
5.1 ซื้อแต่ละครั้งในปริมาณที่มาก
4.26
.52
เห็นด้วยมาก
5.2 รสชาติอร่อย
4.20
.49
เห็นด้วยมาก
5.3 มีความเผ็ดหลากหลายระดับ
4.20
.49
เห็นด้วยมาก
5.4 ปริมาณคุ้มค่ากับราคา
4.28
.49
เห็นด้วยมาก
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5.5 ไก่ป็อปหม่าล่ามีปริมาณที่เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์
4.24
.47
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย
4.23
.49
เห็นด้วยมาก
6.พฤติกรรมการซื้อด้านความสะอาดปลอดภัย
6.1 หน้าร้านมีความสะอาด
4.26
.63
เห็นด้วยมาก
6.2 บรรจุภัณฑ์มีความสะอาด
4.22
.61
เห็นด้วยมาก
6.3 มีระบบการชำระเงินที่ปลอดภัย
4.30
.67
เห็นด้วยมาก
6.4 สินค้ามีคุณภาพ
4.22
.64
เห็นด้วยมาก
6.5 มีมาตรฐานการผลิต
4.22
.64
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย
4.24
.63
เห็นด้วยมาก
7.พฤติกรรมการซื้อด้านการให้บริการ
7.1 หน้าร้านมีการบริการที่คีบสินค้า
4.40
.63
เห็นด้วยมาก
7.2 มีการให้บริการที่รวดเร็ว
4.42
.60
เห็นด้วยมาก
7.3 พนักงานมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ รักการบริการ
4.44
.57
เห็นด้วยมาก
7.4 สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที
4.46
.61
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย
4.43
.60
เห็นด้วยมาก
จากตารางที่ 2 : ผลการประเมินปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่
ทอดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก พิจารณาเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ พฤติกรรมการซื้อด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.23 ) พฤติกรรมการซื้อด้านความสะอาดปลอดภัยและความน่าเชื่อถืออยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.24 ) พฤติกรรมการซื้อด้านการให้บริการอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.43 ) ตามลำดับ
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามความเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้าน
คุณหญิงไก่ทอด และปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอด คณะ
ผู้จัดทำได้สำรวจถึงปัจจัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อนำมาทดลองพัฒนาสูตรให้มีคุ ณภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ ผลการประเมินปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภค
ในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก พิจารณาเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ ด้าน
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ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.22 ) ด้านราคาอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
(̅
x = 4.31 ) ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.34) ด้านการส่งเสริม
การตลาดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.43 ) ตามลำดับ ผลการประเมินปัจจัยด้านพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก พิจารณาเป็นรายด้าน
ดังต่อไปนี้ พฤติกรรมการซื้อด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.23 ) พฤติกรรมการ
ซื้อด้านความสะอาดปลอดภัย และความน่ าเชื่ อถือ อยู ่ในระดั บเห็น ด้ว ยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.24 )
พฤติกรรมการซื้อด้านการให้บริการอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.43 ) ตามลำดับ
ผลการวิจัยจำนวน 50 ชุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ มาก สามารถอภิปรายผลตามประเด็นต่าง ๆ ได้
ดังนี้ การศึกษาด้านผลิตภัณฑ์ การศึกษาด้านราคา การศึกษาด้านช่องทางการจัดจำหน่าย การศึกษาด้านการ
ส่งเสริมการตลาด การศึกษาพฤติกรรมการซื้อด้านผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการซื้อด้านความสะอาดปลอดภัยและ
ความน่าเชื่อถือ การศึกษาพฤติกรรมการซื้อด้านการให้บริการ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาก
6.2 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการ
ผลการวิจัยนี้ สามารถระบุปัจจัยการซื้อที่ส่งผลต่อการบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอดได้ อีก
ทั้งยังสามารถบอกถึงระดับความสำคัญในแต่ละพฤติกรรมว่าส่งผลกับการตัดสินใจซื้อมากน้อยเพียงใด ซึ่งใน
งานวิจัยนี้พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด พฤติกรรมการซื้อด้าน
ผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการซื้อด้านความสะอาดปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ พฤติกรรมการซื้อด้านการให้บริการ
ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการซื้อ การบริโภคไก่ป๊อปหม่าล่าร้านคุณหญิงไก่ทอดมากที่สุด ทั้งในเรื่องไก่ป๊อป
หม่าล่ามีรสชาติความเผ็ดหลากหลายระดับ มีปริมาณตรงตามความต้องการ มีคุณภาพดี มีความแตกต่างจาก
ร้านอื่น เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง ราคาคุ้มค่า ราคาสินค้าระบุชัดเจน มีราคาเหมาะสม มีช่องทางการชำระเงินที่
หลากหลาย การจัดจำหน่ายผ่านหน้าร้าน การจัดจำหน่ายผ่านแอพลิเคชั่น หน้าร้านมีบริการที่รวดเร็ว การจัดส่ง
สินค้าในการสั่งซื้อผ่านแอพลิเคชั่นที่รวดเร็ว มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อการรับ รู้ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายสม่ำเสมอ เช่น ให้ส่วนลดตามเทศกาล ต่างๆ มีการคืนกำไรให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการเป็นประจำ
อย่างต่อเนื่อง เช่น ลดราคา หรือฟรีค่าจัดส่ง ลดราคา
แสดงให้เห็น ว่าผู้บ ริโภคคำนึงถึงเรื่องการตอบสนองความต้องการของตัว เองเป็นสำคัญจึงทำให้
พฤติกรรมของผู้บ ริโ ภคนั้น คล้อยตามไปกับการที่จะตอบสนองความต้ องการของตนเอง นอกจากนี้ยังมี
พฤติกรรมการซื้อด้านผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการซื้อด้านความสะอาดปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ พฤติกรรมการ
ซื้อด้านการให้บริการ สำคัญรองลงมาตามลำดับ
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6.3 ข้อจำกัดงานวิจัย
ข้อมูลที่เก็บได้จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามได้ค่อนข้างน้อย
เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 เป็นผลทำให้ยังไม่สามารถได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และไม่สามารถเข้าถึงข้อ มูลที่
จำเป็น และข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลสำคัญบางอย่างได้ โดยระยะเวลาในการทำการวิจัยครั้งนี้ค่อยข้างจำกัด ซึ่งมี
เวลาเก็บข้อมูลประมาณ 4 เดือน จึงอาจส่งผลให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อนในการนำไปอ้างอิงกลุ่มประชากรใน
จั ง หวั ด กระบี ่ ไ ด้ เนื ่ อ งจากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที ่ ต อบแบบสอบถามมี ก ารกระจายตั ว ตามความแตกต่ า งของ
ประชากรศาสตร์ เช่น อายุ ระดับการศึกษาระดับรายได้ ที่ไม่เพียงพอ ดังนั้น ผู้ที่จะนำข้อมูลวิจัยชุดนี้ไปใช้ควร
ระมัดระวังการนำข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และข้อมูลเชิงสถิติอื่นๆ สำหรับเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ
นอกจากนี้
6.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง
ในงานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
6.4.1 ควรทำการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้นโดยการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างมากขึ้นหรือครอบคลุมทั่ว
ทั้งจังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมประชากรผู้ซื้อสินค้าได้มากขึ้น
6.4.2 ควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลเชิงลึก
และความต้องการหรือพฤติกรรมที่แท้จริงของกลุ่มผู้ซื้อสินค้า เพื่อจะนำมาพัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
6.4.3 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้
ศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น ด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เป็น
ต้น
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E006
ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง
บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่
Study on consumer satisfaction of rice crackers from pumpkin flavored Sangyod rice
Ban Koh Klang, Krabi Province.
กมลทิพย์ ห้าหวา11 , ศุภาวรรณ ศรประดิษฐ์21 ,
อ่อนจันทร์ คงสกุล12 , จิรนันท์ เสนี22 , ขวัญใจ โชติสุวรรณ32
Kamontip Hawa11 , Supawan sronpradit21 ,
Onjun Kongsakul12 , Jiranan Senee22 , Kwanjai Chotsuwan32

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง บ้านเกาะกลาง
จังหวัดกระบี่” มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง
บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยมี กลุ่มตัว อย่างบ้านเกาะกลาง จังหวัด
กระบี่ จำนวน 60 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.769 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ หาค่าความเชื่อมั่น ( Reliability) หาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
ผลจากการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง บ้านเกาะกลาง
จังหวัดกระบี่ ทำให้ทราบถึงความพึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคข้าวเกรียบสังข์หยดของคนใน
บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสังข์หยดรส
ฟังทอง ผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย มีความพึงพอใจในการนำข้าวสังข์หยดมาแปรรูปในระดับมาก
เนื่องจากเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแปลกใหม่ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของข้าวให้มีความน่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีให้คงอยู่สืบไป
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบ ข้าวสังข์หยด รสฟักทอง
Abstract
research subject The objective of this study was to study consumer satisfaction of
pumpkin-flavored Sangyod rice crackers, Ban Koh Klang, Krabi Province. this research It is an
exploratory research with The sample group of Ban Koh Klang Krabi A total of 60 samples were
used, a 5-level estimation scale satisfaction questionnaire as a data collection tool with a
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confidence value of 0.769. Data were analyzed by using find confidence (Reliability) Find
Cronbach's alpha coefficient.
The results of this research study on consumer satisfaction of rice crackers from
pumpkin flavored Sangyod rice at Ban Koh Klang, Krabi Province. It made them aware of the
satisfaction and factors affecting the consumption of Sang Yod crackers of the people in Ban
Koh Klang. Krabi The results of the evaluation of consumer satisfaction towards Sangyod
flavored Fungthong rice crackers Consumers who are the samples in the research. They were
satisfied with the processing of Sangyod rice at a high level. Because it is something that is quite
new. and to increase the value of rice to be more attractive It also helps to conserve the local
wisdom that has persisted forever.
Keywords : products, rice crackers, Sangyod rice, pumpkin flavor
1. บทนำ
ข้าวมีหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง ที่เ รารับประทานกันทั่วไป อีกทั้งมี
ข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ข้าวชมทุ่งของภาคกลาง ข้าวเล้าแตกของภาคอีสาน ข้าวซิวแม่
จัน และข้าวลืมผัวของภาคเหนือและสายพันธุ์อื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถเลือกรับประทานได้ และถ้ากล่าวถึง
ข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองที่เป็น เอกลักษณ์ของภาคใต้นั้นก็คือ “ข้าวสังข์หยด” และในพื้นที่ “เกาะกลาง” ตำบล
คลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ เป็นอีกหนึ่งแหล่งของภาคใต้ที่มีการทำนา “ข้าวสังข์หยด” จนได้กลายมาเป็นหนึ่ง
ในผลิตภัณฑ์ โอท็อป (OTOP) ของจังหวัดกระบี่
ข้าวเกรีย บจากข้าวสังข์หยดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการนำแป้งข้าวเหนียวผสมข้าวสังข์หยดและ
ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น น้ำตาลทราย เกลือ น้ำ กระเทียม พริกไทย แต่งกลิ่นรสด้วยฟักทอง นำมาทำเป็นแท่ง
เท่า ๆ กัน นึ่งให้ส ุกนำใส่กระปุกแช่เย็นไว้ 1 คืน หั่นเป็นชิ้นบาง ๆ แล้ว นำไปตากโดยใช้ความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ หรือแหล่งพลั งงานอื่น ก่อนบริโภคควรนำไปทอดจนสุกกรอบ ข้าวเกรียบจากข้าวเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต่างมีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น ข้าวเกรียบข้าว ข้าวแคบ ข้าวเกรียบข้าวเวียดนาม ข้าวเกรียบมอญ ข้าว
เกรียบ มีวิธีการทำคล้ายกันคือนำมาทำเป็นแท่งหรือแผ่นนึ่งให้สุกตากให้แห้ง แต่มีส่วนผสมที่แตกต่างกันบ้าง
การผลิตข้าวเกรียบจากข้าวที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโบราณกำลังจะสูญหายไป เนื่องจากจำนวนผู้ผลิตมี
น้อยลง ข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดบ้านเกาะกลางจังหวัดกระบี่ที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยด
รสฟักทอง และไม่มีการถ่ายทอดสูตรข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทองให้กับบุคคลใด
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จากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทองพร้อมทั้งเสริมคุณค่าลง
ไปในข้าวเกรียบ โดยใช้ข้าวสังข์หยดและฟักทองลงในส่วนผสมเนื่องจากข้าวสังข์หยดและฟักทองมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงโดยเฉพาะข้าวสังข์หยดที่ไม่ผ่านการคัดสี จะมีสารต้านอนุมูลอิสระใยอาหารกรดโฟลิควิตามินบี 6
และวิตามินบี 12 ปัจจัยอื่น ๆ ที่ช่วยลดคอเลสโตรอลในเลือดช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ และความดันอีก
ทั้งยังส่งเสริมให้ร่างกายใช้กลูโคสและฮอร์โมนอินซูลินได้ดีขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่กำลังจะ
สูญหายไป และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มแม่บ้านซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวสังข์หยดแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์ห ยดรสฟักทอง บ้านเกาะกลาง
จังหวัดกระบี่
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าว
เกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ในบ้านเกาะ
กลาง จังหวัดกระบี่ เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจในการบริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง และ
สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค และกระตุ้นการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจข้าวสังข์หยดเพิ่มมากขึ้น มี
ขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร
1. ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ จำนวน 100 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
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1. ผู้ศึกษาทำการสุ่มตัวอย่างจากประชากร จำนวน 60 คน จากกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิเทียบสัดส่วน (Proportional Stratified Random
Sampling)
n=
โดย

𝑁
1+𝑁(𝑒)2

n

= จำนวนขนาดตัวอย่าง

N

= จำนวนประชากร

e

= ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (ในการศึกษากำหนดให้ = 0.05)

n

=

แทนค่า

=
=
=

100
1+100(0.05)2
20
1+100(0.0025)
100
1+0.25
75
1.25

≈ 60
เพื่อให้การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเกิดความคลาดเคลื่อนได้น้อยที่สุดจึงกำหนดจากการคำนวณตามสูตร
การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ได้กำหนดให้มีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 60 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคข้าวเกรียบจากข้าว
สังข์หยดรสฟักทองบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค และกระตุ้นการเพิ่ม
ยอดขายให้กับธุรกิจข้าวสังข์หยดเพิ่มมากขึ้น ของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
3.2.1 ลักษณะแบบสอบถามของการวิจัยแบ่งเป็น 4 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อข้าวเกรียบจากข้าวสังข์
หยดรสฟักทองบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจการบริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทองบ้าน
เกาะกลาง จังหวัดกระบี่ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบจัดระดับความคิดเห็นของไลเคริท (Likert Scale)
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open –
ended Questionnaires)
3.2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการธุรกิจข้าวสังข์หยด บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่
2. กำหนดขอบเขตเนื้อหาในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. ร่างแบบสอบถามงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เพื่อ
ตรวจสอบแก้ไขฉบับร่างแบบสอบถามงานวิจัย
4. นำเสนอแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ใช้บริการ
ธุรกิจข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ จำนวน 15 คน แล้วนำมาหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.769
5. นำแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้วไปปรับปรุง และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
เพื่อให้ความเห็นชอบและจัดพิมพ์ แล้วนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประสานงานกับเจ้าของธุรกิจที่กำหนดในการวิจัยครั้งนี้
2. ทำการจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการส่งแบบสอบถามไปยัง
ธุรกิจข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยด บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่
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3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
4. นำเสนอแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการประมวลผลข้อมูล
เป็นขั้นตอน คือ หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จึงนำข้อมูลที่ได้มา
เปลี่ยนแปลงเป็นรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกรหัสลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมสั่งงานโดยใช้
สถิติ ดังนี้
3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค
ข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทองบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) การสำรวจลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ใช้วิธีการหา
ค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)
สูตรการคำนวณค่าร้อยละ
ค่าร้อยละ

=

หรือ P

=

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 𝑥 100
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
𝑛 𝑥 100
𝑁

แทนค่า
P

=

ค่าร้อยละของคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม

n

=

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

N

=

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อลักษณะธุรกิจข้าวสังข์
หยด ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบจัดระดับความคิดเห็นของไลเคริท (Likert Scale) การสำรวจลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร
สูตรคำนวณค่าเฉลี่ย
𝑋

=

𝑋

=

∑𝑥
𝑁

ค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภค
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∑𝑋 =

ผลรวมคะแนนทั้งหมดของผู้ใช้

N

จำนวนผู้ใช้

=

3.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open – ended Questionnaires) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปเรียบเรียง
ออกมาเป็นความถี่ (Frequency) แล้วนำมาจัดลำดับ
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร (Documentary) การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation)
และการสัมภาษณ์ แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำเสนอเชิงพรรณนา
3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การวัดความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.5.2.1 การแจกแจงความถี ่ แ ต่ ล ะระดั บ และการกำหนดค่ า น้ ำ หนั ก มาตราส่ ว นของข้ อ คำถาม
ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง ความคิดเห็น
ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง ความคิดเห็น
ระดับมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง ความคิดเห็น
ระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง ความคิดเห็น
ระดับน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง ความคิดเห็น
ระดับน้อยที่สุด
3.5.2.2 การหาค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับ โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยกำหนดช่ วงค่าเฉลี่ย
ของระดับความรู้สึกหรือความคิดเห็น เพื่อแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best.1981: 82) มีรายละเอียดดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
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3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง อยู่ใน
ระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง อยู่ใน
ระดับปานกลาง
1.51- 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง อยู่ใน
ระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด
4. ผลการวิจัย
การจัดทำโครงการในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเพื่อศึกษา เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ มีผลการดำเนินการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 การสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสังข์หยดรสฟังทอง บ้าน
เกาะกลาง จังหวัดกระบี่
รายการประเมิน
1. ด้านผลิตภัณฑ์
1.1 รสชาติของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสังข์หยดรสฟักทอง
1.2 คุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสังข์หยดรสฟักทอง
1.3 ความสะดวกสบายของสถานที่จำหน่าย
1.4 ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสังข์หยดรสฟักทอง
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านราคา
2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2.2 มีป้ายบอกราคาชัดเจน
2.3 มีการตั้งราคาเหมาะสมกับแบรนด์
2.4 มีวิธีการชำระเงินได้หลายช่องทาง
ค่าเฉลี่ย

x̅

S.D.

ระดับ

4.55
4.40
4.46
4.41

0.53
0.49
0.59
0.64

มาก
มาก
มาก
มาก

4.45

0.56

มาก

4.58
4.51
4.58
4.36

0.49
0.59
0.49
0.60

มาก
มาก
มาก
มาก

4.50

0.54

มาก

ลำดับ

4

1
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รายการประเมิน
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
3.1 ความเหมาะสมสถานที่ชัดเจนหาง่าย
3.2 ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ
3.3 สถานที่มีความปลอดภัย
3.4 ความเหมาะสมกับเวลาเปิด – ปิดบริการ
3.5 ที่จอดรถสะดวกเพียงพอ
ค่าเฉลี่ย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.1 การให้ส่วนลดจากราคาปกติ
4.2 มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษประจำเดือน
4.3 มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พิเศษในช่วงเทศกาล
ค่าเฉลี่ย
5. ด้านบุคคล
5.1 การต้อนรับและอัธยาศัยของพนักงาน
5.2 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
5.3 พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย
6. ด้านกระบวนการให้บริการ
6.1 ความรวดเร็วในการบริการ
6.2 แก้ไขปัญหาได้ทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด
ค่าเฉลี่ย
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
7.1 ความสะอาดของอาคารสถานที่
7.2 บรรยากาศและการตกแต่งร้านสวยงาม
7.3 การจัดวางสินค้ามีความเหมาะสม
7.4 ความกว้างขวางของพื้นที่ภายในร้าน อำนวยความสะดวก
สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

x̅

S.D.

ระดับ

ลำดับ

4.48
4.51
4.38
4.38
4.48
4.44

0.77
0.56
0.58
0.58
0.62
0.62

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

6

4.40
3.78
3.60
3.92

0.69
1.04
1.02
0.91

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

7

4.35
4.53
4.55
4.47

0.65
0.56
0.53
0.58

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

2

4.51
4.40
4.45

0.67
0.55
0.61

มากที่สุด
มาก
มาก

3

4.53
4.41
4.43
4.40

0.59
0.64
0.67
0.64

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.44
4.38

0.63
0.63

มาก
มาก

5

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสังข์หยดรสฟังทอง บ้าน
เกาะกลาง จังหวัดกระบี่ อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ในภาพรวมที่ค่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อพัฒนาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่
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มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านราคา อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาด้านบุคคลอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย
4.47 ด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการให้บริการ ที่ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก ด้านช่อง ทางการจัด
จำหน่ายและด้านลักษณะทางกายภาพ ที่ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับที่มาก ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ค่าเฉลี่ย
3.92 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
พฤติกรรมการบริโภคข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูล ด้านประชากรศาสตร์ ด้าน 7Ps ที่ส่งผลพฤติกรรมการบริโภคข้าวเกรียบจากข้าว
สังข์หยดรสฟักทอง บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ และความพึงพอใจที่มีต่อข้าวเกรี ยบจากข้าวสังข์หยดรส
ฟักทองบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการพัฒนา และแปรรูปสินค้าข้าวสังข์หยดให้เกิดประโยชน์ เพื่อ
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าข้าวสังข์หยด และเป็นการถ่ายทอดความรู้และวิธีทำให้กับกลุ่มแม่บ้าน บ้าน
เกาะกลาง จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยู่ในบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 60 คน เป็นเพศหญิงจำนวน จำนวน 31 คน เพศชายจำนวน จำนวน 29 คน มี
อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 8 คน มีอายุ 20 – 30 ปี จำนวน 14 คน มีอายุ 31 – 40 ปี จำนวน 15 คน มีอายุ 41
– 50 ปี จำนวน 12 คน มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 11 คน มีนักเรียน – นักศึกษา จำนวน 16 คน มีข้าราชการ
จำนวน 6 คน มีพนักงานบริษัท จำนวน 10 คน มีรับจ้าง จำนวน 11 คน มีธุรกิจส่วนตัว จำนวน 17 คน มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 6,000 บาท จำนวน 14 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,000 – 6,999 บาท จำนวน 7
คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7,000 – 7,999 บาท จำนวน 5 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,000 – 8,999 บาท
จำนวน 15 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน9,000 – 9,999 บาท จำนวน 8 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท
ขึ้นไป จำนวน 11 คน มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 14 คน มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. จำนวน 14 คน มีระดับการศึกษาอนุปริญญา จำนวน 18 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน
14 คน
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ ตอบแบบสอบถามที่มีต่อข้าวสังหยดตำบลคลอง
ประสงค์ จังหวัดกระบี่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกบริโภคเพราะคุณประโยชน์ จำนวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.8 อยากให้มีรสปาปริก้าเพิ่มเติม จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 บริโภคจากสถานศูนย์ OTOP
ข้าวสังข์หยด บ้านเกาะกลาง จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 บริโภคข้าวเกรียบสังข์หยดรสฟักทอง 1 – 2
ถุง/ครั้ง จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 ความถี่ในการรับประทานข้าวเกรียบสังข์หยดรสฟักทอง 1 - 2
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ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 และวิธีการชำระเงินด้วยเงินสด จำนวน 38 คน คิดเป็นร้ อย
ละ 63.3
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยด
รสฟักทองบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ พบว่าระดับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅
= 4.45) ความพึงพอใจด้านราคาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.50) ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการ
จัดจำหน่ายอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.44) ระดับความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.92) ระดับความพึงพอใจด้านบุคคลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.47)
ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.45) และความพึงพอใจ
ด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.44)
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
จากการทำผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคในเขตพื้นที่บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่โดยมีความคิดเห็นความพึงพอใจการบริโภค
ข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยดรสฟักทอง บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก และสามารถอภิปรายผลประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้
การศึกษาความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาก โดยแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้ รสชาติของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสังข์หยดรสฟักทอง รองลงมาคือความสะดวกสบายของสถานที่จำหน่าย ตรายี่ห้อของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด และคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสังข์หยดรสฟักทอง ตามลำดับ
การศึกษาความพึงพอใจด้านราคาซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาก โดยแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้คือ มีการตั้งราคา
เหมาะสมกับแบรนด์ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือมีป้ายบอกราคาชัดเจน และมีวิธีการ
ชำระเงินได้หลายช่องทาง ตามลำดับ
การศึกษาความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาก โดยแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้
คือ ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ รองลงมาคือความเหมาะสมสถานที่ในการใช้บริการเพียงพอ
สถานที่มีความปลอดภัย และความเหมาะสมกับเวลาเปิด – ปิดบริการ ตามลำดับ
การศึกษาความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาดซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยแบ่งรายละเอียดได้
ดังนี้คือ การให้ส่วนลดจากราคาปกติ รองลงมาคือมีการจัดส่วนลดทางการตลาดพิเศษประจำเดือน และมีการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์พิเศษในช่วงเทศกาลอยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ
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5.3 ข้อเสนอแนะ
ควรมีการส่งเสริมทางตลาดใหม่ ๆ ในแต่ละเดือนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้แก่
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสังข์หยดรสฟักทอง
ควรมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึงไปยังจังหวัดอื่น ๆ ด้วย เพื่อเป็นการขนาดพื้นที่ในการจัดจำหน่ายให้
กว้างมากยิ่งขึ้น
ควรมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสังข์หยด เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ และควรมีการให้
ทดลองชิมผลิตภัณฑ์ก่อนจะบริโภค
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2564]. จาก http://it.nation.ac.th/studentresearch
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E007
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาเปลือกหอย
Development of shell doll packaging
กัญญา ศรีหมาด1, อารียา กุลพัฒนรุ่งเรือง1, อาจารย์อ่อนจันทร์ คงสกุล2, ดร.ขวัญใจ โชติสุวรรณ2
Miss. Kanya Srimad 1 Miss. Areeya Kulpattanarungruang 1 Miss. Onjun Kongsakul2
Dr.Kwanjai Chotsuwan2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 2อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาเปลือกหอย” มีวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ประการ คือ 1.เพื่อ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาเปลือกหอย 2.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยมี
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นเครื่องในการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)
ผลการวิจัยจำนวน 50 ชุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ มาก และสามารถอภิปรายผลประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
การศึกษาด้านลักษณะทางกายภาพ การศึกษาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก การศึกษาด้านการส่งเสริมการตลาด
การศึกษาด้านราคา การศึกษาด้านการสื่อสารทางการตลาด มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก
คำสำคัญ : บรรจุภัณฑ์ ตุ๊กตา เปลือกหอย
Abstract
research subject “Development of shell doll packaging” has 2 research objectives: 1.
To develop shell doll packaging 2.To create added value to materials this research It is an
exploratory research with The sample group consisted of 50 samples using a 5-level estimation
scale questionnaire as a data collection device. Analyze the data using Statistics of frequency
distribution (Frequency), percentage (Percentage), mean (Mean) and Standard Deviation
(Standard Deviation : SD)
The results of 50 research studies, which were averaged in the high criteria and can be
discussed on various issues as follows: Study of physical characteristics. facility education
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Marketing Promotion Studies price study Marketing Communication Studies reliable which is in
the criteria of being very satisfied
Keywords : packaging, dolls, shells
1. บทนำ
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ส่งผลกระทบต่อสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก หนึ่งในนั้นคือ สุสานหอย 75 ล้านปี ก่อนที่จะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สุสาน
หอย 75 ล้านปีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งมีจุดเด่นคือซากเปลือกหอยและร้านขายของฝาก
มากมาย ที่โดดเด่นที่สุดก็คือตุ๊กตาเปลือกหอย ซึ่งเป็นการนำปูนพลาสเตอร์มาใส่พิมพ์รูปแบบต่างๆ และนำ
เปลือกหอยที่มีลักษณะพิเศษที่มีอยู่เฉพาะที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่มาประดับตกแต่งที่ตัวหุ่น แต่เนื่องจากก่อน
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านไม่ได้มีบรรจุภัณฑ์สำหรับตุ๊กตาเปลือกหอย แต่จะใช้แค่การห่อด้วยพลาสติกใส และห่อด้วย
หนังสือพิมพ์อีกชั้น การใช้วิธีนี้เจ้าของโครงการคิดว่าจะมีผลทำให้ตัวตุ๊กตาเสียหายได้ง่ายในขณะที่ขนย้าย จึงคิด
ทำโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาเปลือกหอย
ตุ๊กตาเปลือกหอยเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของสุสานหอย เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้ที่
หมู่บ้านแหลมโพธิ์ที่เดียว ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งของสุสานหอย 75 ล้านปีและคิดค้นตุ๊กตาเปลือกหอยขึ้นมา จึงทำ
ให้ตุ๊กตาเปลือกหอยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากตุ๊กตาทำจากปูนและเปลือกหอยทำให้แตกหัก
ง่าย และชาวบ้านก็ไม่ได้มีตัวบรรจุภัณฑ์ เจ้าของโครงการจึงคิดค้นกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแตกหักของ
ตุ๊กตา สร้างความพิเศษให้กับตัวตุ๊กตาเปลือกหอยมากยิ่งขึ้น และเพิ่มมูลค่าให้กับตัวตุ๊กตาเปลือกหอย
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาเปลือกหอย
2.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุ
3. สมมติฐานการวิจัย
นักท่องเที่ยวในสุสานหอย 75 ล้านปี เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีความพึงพอใจในการเลือกซื้อที่
แตกต่าง
3.1.1 ตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ
3.1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
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1.พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวในสุสานหอย 75 ล้านปีเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
มีผลต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาเปลือกหอย
1. สาเหตุในการเลือกซื้อตุ๊กตาเปลือกหอย
2. ปริมาณในการซื้อตุ๊กตาเปลือกหอย
3. สินค้ารูปแบบใดที่นิยมซื้อในร้านขายตุ๊กตาเปลือกหอย
4. ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อตุ๊กตาเปลือกหอย
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่
1) ด้านผลิตภัณฑ์
2) ด้านราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
4) ด้านการสงเสริมการตลาด
4. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาเปลือกหอย ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Methodology Research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ประการ คือ 1.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ตุ๊กตาเปลือกหอย 2.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุ ดังนี้
4.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
4.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวสุสานหอย 75 ล้านปี เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยใช้วิธีการ
แบบเจาะจงจำนวน 50 คน
4.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาเปลือกหอย
4.2.2 การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ค่าความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตัล (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ.
2543: 248 - 289)
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∑𝑅

IOC =
𝑁
ZR
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง
∑ 𝑅 แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N
แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ โดยค่าตามเกณฑ์ IOC 2 0.5
2. ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (ล้วน สาย
ยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 32)
𝛼=

𝑘
𝑘−1

(1 −

Σ 𝑆𝑖2
𝑆𝑖2

)

เมื่อ

α แทน สัมประสิทธิ์ของความเที่ยง
k แทน จำนวนข้อของแบบสอบถาม
Si2 แทน คะแนนความแปรปรวนรายข้อ
St2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามตามเกณฑ์ α ≥ 0.75
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ดำเนินการดังนี้
1) การวิจัยครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวสุสานหอย 75 ล้านปี เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยใช้
วิธีการแบบเจาะจงจำนวน 50 คน
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.4.1 การแจกแจงความถี่แต่ละระดับ และการกำหนดค่าน้ำหนักมาตราส่วนของข้อคำถาม
ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความรู้สึกหรือความพึงพอใจระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความรู้สึกหรือความพึงพอใจระดับมาก
3 หมายถึง ความรู้สึกหรือความพึงพอใจระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความรู้สึกหรือความพึงพอใจระดับน้อย
1 หมายถึง ความรู้สึกหรือความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
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4.4.2 การหาค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับ โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยกำหนดช่วง
ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้สึกหรือความคิดเห็น เพื่อแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best.1981: 82) มี
รายละเอียดดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง มีศักยภาพหรือความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีศักยภาพหรือความสุขอยู่ในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีศักยภาพหรือความสุขอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีศักยภาพหรือความสุขอยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีศักยภาพหรือความสุขอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยคำนวณจากสูตร
Σ𝑥

เมื่อ

𝑥̅ =
Ν
x แทน คะแนนเฉลี่ย
Σx แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

5. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจเป็นวิจัยเพื่อศึกษา เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาเปลือกหอย มี
ผลการดำเนินการวิจัย ดังจะได้นำเสนอเป็นลำดับต่อไปนี้
ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพของพฤติกรรมของผู้บริโภค (จำนวน 50 ชุด)
รายการประเมิน
1. ด้านลักษณะทางกายภาพ
1.1 การติดป้ายราคาอย่างชัดเจน
1.2 สินค้ามีความสวยงาม
1.3 การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ
ค่าเฉลี่ย
2.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
2.1 มีสถานที่จอดรถเพียงพอ เหมาะสม สะดวก
2.2 มีห้องน้ำ-ห้องสุขาที่สะอาด/สะดวกต่อการใช้งาน

̅
𝒙̅

S.D

การแปลค่า

4.42
4.40
4.48
4.43

.60
.60
.54
.58

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

4.22
4.30

.58
.58

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
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2.3 การโปรโมท เช่น โบว์ชัวร์
ค่าเฉลี่ย
3.ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.1 การทำโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น ยูทูป อินสตาแกรม
เฟสบุ๊ค ป้ายโฆษณา เป็นต้น
3.2 การจัดโปรโมชั่น
3.3 การให้ส่วนลดจากปกติ
3.4 การให้ของแถม
ค่าเฉลี่ย
4.ด้านราคา
4.1 สินค้ามีความหลากหลาย
4.2 ราคามีความสมเหตุสมผลกับคุณภาพ
4.3 สินค้ามีป้ายราคาที่ชัดเจน
4.4 ราคาหลากหลายตามคุณภาพสินค้า
4.5 มีการกำหนดราคาอย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย
5. ด้านการสื่อสารทางการตลาด
5.1 ด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ
5.2 พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร
5.3 พนักงานดูแลเอาใจใส่
5.4 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย

4.36
4.31

.56
.57

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

4.26

.63

พึงพอใจมาก

4.22
4.30
4.22
4.22
4.24

.61
.67
.64
.64
.63

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

4.26
4.20
4.20
4.28
4.24
4.23

.52
.49
.49
.49
.47
.49

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

4.16
4.12
4.20
4.26
4.22

.54
.59
.63
.63
.61

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 1 : ผลการประเมินปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาเปลือกหอย อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก พิจารณาเป็นรายด้านดังต่อไปนี้
ด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.43 ) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.31 ) ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.24 ) ด้านราคาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.23 ) ด้านการสื่อสารทาง
การตลาดอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.22 ) ตามลำดับ
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6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคสามารถแบ่งออกเป็น 52% เพศชาย 48% ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 26 – 30 ปี คิดเป็น 48% ทั้งนี้ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง ระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าคิดเป็น 66% อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน - นักศึกษา คิดเป็น 52% และระดับรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็น 28%
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาเปลือกหอยพบว่าระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีการแบ่งระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามคือ ด้านการสื่อสาร
ทางการตลาดอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.22 ) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.31 ) ด้านราคา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.23 ) ด้าน
การส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.24 ) ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅
x = 4.43 )
ผลปรากฏว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก สามารถแบ่งความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาเปลือกหอยได้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา การสื่อสารทางการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ผู้บริโภคหรือผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นที่ส่งผลในระดับพึงพอใจมาก ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ผู้บริโภคหรือผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นที่ส่งผลในระดับพึงพอใจมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภค
หรือผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นที่ส่งผลในระดับพึงพอใจมาก ด้านราคา ผู้บริโภคหรือผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นที่ส่งผลในระดับพึงพอใจมาก การสื่อสารทางการตลาด ผู้บริโภคหรือผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นที่
ส่งผลในระดับพึงพอใจมาก
6.2 ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยนี้ สามารถระบุความพึงพอใจในการการซื้อตุ๊กตาเปลือกหอยได้ อีกทั้งยั งสามารถบอกถึง
ระดับความสำคัญในแต่ละความพึงพอใจว่าส่งผลกับการตัดสินใจซื้อมากน้อยเพียงใด ซึ่งในงานวิจัยนี้พบว่า การ
สื่อสารทางการตลาด ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจัยด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการซื้อตุ๊กตาเปลือ กหอย ทั้งในเรื่องการให้คำปรึกษาและแนะนำ
พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร พนักงานดูแลเอาใจใส่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มี
สถานที่จอดรถเพียงพอ เหมาะสม สะดวก มีห้องน้ำ -ห้องสุขาที่สะอาด/สะดวกต่อการใช้งาน การโปรโมท เช่น
โบว์ชัวร์ การทำโฆษณาผ่านสื่อ ต่างๆ เช่น ยูทูป อินสตาแกรม เฟสบุ๊ค ป้ายโฆษณา เป็นต้น การจัดโปรโมชั่น
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การให้ส่วนลดจากปกติ การให้ของแถม การแข่งขันชิงรางวัล การติดป้ายราคาอย่างชัดเจน สินค้ามีความ
สวยงาม การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ
แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคคำนึงถึงเรื่องการตอบสนองความพึงพอใจของตัวเองเป็นสำคัญจึงทำให้พฤติกรรม
ของผู้บริโภคนั้นคล้อยตามไปกับการที่จะตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง
6.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อไป
ในงานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
5.4.1 ควรทำการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้นโดยการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างมากขึ้นหรือครอบคลุมทั่วทั้ง
จังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมประชากรผู้ซื้อสินค้าได้มากขึ้น
5.4.2 ควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลเชิงลึก
และความต้องการหรือพฤติกรรมที่แท้จริงของกลุ่มผู้ซื้อสินค้า เพื่อจะนำมาพัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
5.4.3 ควรศึกษาความพึงพอใจอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเพิ่มเติม ผู้วิจัยจึงขอเสนอ
ให้ศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
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E008
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งของประชากร
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
To study the purchasing behavior of dried fish kidney products of
the people of Pak Nam Subdistrict, Mueang District Krabi
ปรีดาพร อ่าวลึกเหนือ 11 , สุพัตรา มารยา 21
อ่อนจันทร์ คงสกุล 12 , จิรนันท์ เสนี 22 , ดร. ขวัญใจ โชติสุวรรณ 32
1
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัย“เรื่องศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งของประชากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.
กระบี่” มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อไตปลาแห้งของประชากรของ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคไตปลา
แห้งที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชากรของ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
สำรวจโดยมี กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน
ผลการวิจัยพบว่า ประชากรของ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ พฤติกรรมการซื้อไตปลาแห้งมากที่สุดคือ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์แบบบรรจุใส่กระปุกพลาสติกพร้อมฝาดึง PET จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้ง คือตัวเอง จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 ซื้อผลิตภัณฑ์ไต
ปลาแห้ง 3 เดือนต่อครั้ง จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งจากร้า นขาย
ออนไลน์จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 จำนวนเงินที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไตปลาต่ำกว่า 100 บาท จำนวน 23 คน
คิดเป็น ร้อยละ 46.0 ชำระเงินด้วยเงินสดจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 รูปแบบขนส่งสินค้า ส่งโดย
ตัวแทน/พนักงานขาย จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 การวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อไตปลาแห้ง ของ
ประชากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ พบว่าการตัดสินใจซื้อไตปลาแห้งของประชากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.21) โดยมีปัจจัยด้านตัดสินใจซื้อไตปลาแห้งเนื่องจากไตปลาแห้งสามารถหา
ซื้อได้สะดวกมีประโยชน์ และมีการเปรียบเทียบคุณภาพขอผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อเสมอ และจะแนะนำ
บุคคลอื่นหรือบุคคลใกล้ชิดให้มีการซื้อ อยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.26) รองลงมาคือ มีผลิตภัณฑ์ตอบ
โจทย์ความต้องการในการบริโภคและมีความสอดคล้องกับวิถีชีวติประจำวัน อยู่ในระดับที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
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(𝑥̅ =4.20) การตัดสินใจซื้อไตปลาแห้งมีการค้นหาข้อมูล เช่น สอบถามจากคนรู้จักที่เคยซื้อร้านค้าที่จำหน่าย
และจากแหล่งอื่นๆ อยู่ในระดับที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.14) ตามลำดับ
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์ ไตปลาแห้ง
Abstract
The research, “Study on the purchasing behavior of dried fish kidney products among
the population of Pak Nam Subdistrict, Mueang District, Krabi Province” has two objectives: (1)
to study the marketing mix factors, namely product factors; price factor Distribution Channel
Factors and marketing promotion factors affecting the purchasing decision of the people of Pak
Nam Subdistrict, Mueang District, Krabi Province. (2) To study the consumption behavior of
dried fish kidneys affecting the purchasing decision of the population of Pak Nam Subdistrict,
Mueang District, Krabi Province. It is an exploratory research with The sample group consisted
of 50 samples.
The results showed that the population of Pak Nam Subdistrict, Mueang District, Krabi
Province, the most behavior of buying dried fish kidneys was The form of the product is
packaged in a plastic jar with a PET pull-up lid: 25 people accounted for 50.0%. The factor
influencing the purchase of dried fish kidney products was myself, 27 people, accounting for
54.0%, bought dried fish kidney products every 3 months. times, 22 people, representing 44.0%
Purchased dried fish kidney products from online stores: 20 people accounted for 40.0%. The
amount purchased less than 100 baht of kidney fish products, 23 people accounted for 46.0%,
paid by cash, 36 people accounted for 72.0%. product Sent by 28 agents/sales staff,
representing 56.0%. An analysis of the decision to buy dried fish kidneys of the people of Pak
Nam Subdistrict, Mueang District, Krabi Province, found that the decision to buy dried fish
kidneys of the people of Pak Nam Subdistrict, Mueang District, Krabi Province It was at a high
level with a mean (𝑥=4.21). The deciding factor for buying dried fish kidneys is because dried
fish kidneys can be bought easily and usefully. And always compare the quality of the product
before making a purchase. And will recommend other people or close people to buy. at a high
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level with mean ((𝑥=4.26) followed There are products that meet the needs of consumption
and are in line with daily life. At the highest level, there was an average
((𝑥=4.20). The purchase decision was made by searching for information, for example by asking
from acquaintances who had bought the store. and from other sources at the highest level
with mean ((𝑥=4.14) respectively
Keyword : product , dried fish kidney
1. บทนำ
ไตปลาเป็นอาหารพื้นบ้านของคนไทยในภาคใต้ ซึ่งเป็นอาหารที่รับประทานภายในครัวเรือนที่มีมา
ยาวนาน และยังคงมีความนิยมรับประทานในรูปแบบเดิม คือการทำเป็นแกงไตปลาซึ่งไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน
จึงมีการศึกษาและพัฒนาการรักษาอาหารหรือแปรรูปอาหารทำให้อยู่ได้นานโดยไม่บูดเสีย และผลของการ
ถนอมอาหารจะช่วยยืดอายุของอาหารมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน สี กลิ่น รสชาติ ด้วยวิธีการทำเป็นไตปลาแห้ง
จะได้รสชาติที่อร่อยกว่าเดิมและเก็บไว้ได้นาน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องมีการศึกษา เนื่องจากไตปลาแห้งเป็นสินค้า OTOP เป็น
มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมเก่าแก่ และเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย เป็นอาหารที่คนไทยรู้จักและมี โอกาส
ทางการตลาด ในธุรกิจหรือการผลิตไตปลาแห้งออกจำหน่ายยังกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นการศึกษาวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้ง กรณีศึกษาประชากรของ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
เพื่อเป็น ประโยชน์และผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้ง และการประกอบธุรกิจเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในซัพพลายเช่นอาหารไทยต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไตปลาแห้งของประชากร
ของ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคไตปลาแห้งที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชากรของ ต.ปากน้ำอ.เมืองจ.ก
ระบี่

943

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

3. วิธีดำเนินการวิจัย
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งของประชากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ซึ่งเป็นการ
วิจัยเชิงสำรวจและเชิงบรรยาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไตปลาแห้งของประชากรของ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคไตปลาแห้งที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชากรของ ต.ปากน้ำ อ.เมื อง จ.กระบี่
ทั้งนี้โดยมีรายละเอียด เกี่ยวกับวิธีดำเนินงานวิจัยดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรของ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ จำนวน 50 คน
3.2 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้แก่ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อไตปลาแห้ง ของประชากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านพฤติกรรม ด้านส่วนประสมทางการตลาด และด้านการตัดสินใจซื้อ
3.2.1 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. หาค่าความตรงรายข้อ (Validity) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตัล ( [2] ล้วน สายยศและอังคณา
สายยศ. 2543: 248-289)
Σ𝑅

IOC =
Ν
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง
Σ𝑅 แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ โดยค่าตามเกณฑ์ IOC ต้องผ่าน 0.5 ขึ้นไป
2. หาค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ (Reliability) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอบาค ( [2] ล้วน
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 32)
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𝛼=

เมื่อ

𝑘

(1 −
𝑘−1

Σ 𝑆𝑖2
𝑆𝑖2

)

α แทน สัมประสิทธิ์ของความเที่ยง
K แทน จำนวนข้อของแบบสอบถาม
Si2 แทน คะแนนความแปรปรวนรายข้อ
St2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามตามเกณฑ์ α ≥ 0.75
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการส่งแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดด้วย
ตัวเอง จำนวนทั้งสิ้ น 50 ชุด พร้อมกับได้แนบคำชี้แจงถึงรายละเอียดของแบบสอบถามในแต่ละตอน และให้
ข้อแนะนำถึงวิธีการตอบแบบสอบถามอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจถึงการทำวิจัย และการ
เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดด้วยตนเอง โดยประชากร ต.
ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ส่งแบบสอบถามให้กับ ประชากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.
กระบี่ ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบและส่งกลับโดยทันที เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวกลับมาทำการวิเคราะห์
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การแจกแจงความถี่แต่ละระดับ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นคำถามที่มีคำตอบให้เลือกเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Liker's scale โดยมีกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน และ
เกณฑ์ การวัดระดับดังนี้
5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับมาก
3 หมายถึง ระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับน้อย
1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
การหาค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับ โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยกำหนดช่วงค่าเฉลี่ยของระดับ
ความรู้สึกหรือความคิดเห็น เพื่อแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best.1981: 82) มีรายละเอียดดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
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1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
4. ผลการวิจัย
การจัดทำวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจเป็นวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้ง
ของประชากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ มีผลการดำเนินการวิจัย ดังจะได้นำเสนอเป็นลำดับต่อไปนี้
ตารางที่ 1 : ผลการประเมินปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการบริโภคไตปลาแห้งกระบี่ (จำนวน
50 ชุด)
รายการประเมิน
S.D
ระดับคุณภาพ
̅
𝒙̅
1.ด้านผลิตภัณฑ์
1.1 รสชาติมีความเป็นเอกลักษณ์
4.50
.50
มาก
1.2 การใช้วัตถุดิบและส่วนผสมที่มีคุณภาพ
4.38
.63
มาก
1.3 บรรจุภัณฑ์มีความสะอาด
4.36
.63
มาก
1.4 มีคุณค่าทางอาหารและประโยชน์
4.34
.65
มาก
1.5 มีตราสัญลักษณ์ที่แสดงอย่างชัดและโดดเด่น
4.10
.90
มาก
1.6 ระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุที่ชัดเจน
4.38
.72
มาก
1.7 เครื่องหมายอาหารและยา(อย.) กำกับชัดเจน
4.52
.57
มากสุด
ค่าเฉลี่ย
4.36
.65
มาก
2.ด้านราคา
2.1 มีการระบุราคาสินค้าอย่างชัดเจน
2.2 ราคามีความคุ้มค่าเปรียบเทียบกับปริมาณที่ได้รับ
2.3 ราคามีความสมเหตุสมผลกับคุณภาพผลิตภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย
3.ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
3.1 มีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้า
ใกล้ชุมชนร้านโชว์ห่วย โลตัส ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต
3.2 สั่งซื้อได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์
3.3 มีหน้าร้านและแสดงผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายชัดเจน

4.22
4.34
4.34
4.30

.76
.55
.62
.64

มาก
มาก
มาก
มาก

4.18

.74

มาก

4.46
4.34

.61
.68

มาก
มาก
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3.4 ตัวแทนในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
4.2
.62
มาก
ค่าเฉลี่ย
4.33
.67
มาก
4.ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.1 มีการจัดแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ
4.20
.72
มาก
4.2 มีการทำโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น ยูทูป อินสตา
4.26
.80
มาก
แกรม เฟสบุ๊ค ป้ายโฆษณา เป็นต้น
4.3 จัดโปรโมชั่นส่วนลดหรือส่งฟรี เช่น ซื้อ 2 กระปุก
4.10
.86
มาก
ส่งฟรี
ค่าเฉลี่ย
4.18
.79
มาก
จากตารางที่ 1 : ผลการประเมินปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคไตปลาแห้ง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าอยู่ ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.36) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =
4.33) ด้านราคาอยู่ในเกณฑ์ ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.30) และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.18) ตามลำดับ
ตารางที่ 2 : ผลการประเมินปัจจัย ด้านวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งของประชากร ต.
ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ (จำนวน 50 ชุด)
รายการประเมิน
S.D
ระดับคุณภาพ
̅
𝒙̅
1. มีการเปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อน
4.26
.66
มาก
ตัดสินใจซื้อเสมอ และจะแนะนำบุคคลอื่นหรือบุคคล
ใกล้ชิดให้มีการซื้อไตปลาแห้ง
2. ตัดสินใจซื้อไตปลาแห้งเนื่องจากหาซื้อได้สะดวก
4.26
.66
มาก
3. การตัดสินใจซื้อ ไตปลาแห้งมีการค้นหาข้อมูล เช่น
สอบถามจากคนรู้จักที่เคยซื้อร้านค้าที่จำหน่าย และจาก
แหล่ง อื่นๆ
4. มีผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการในการบริโภค
และมีความสอดคล้องกับวิถี ชีวติประจำวัน
ค่าเฉลี่ย

4.14

.70

มาก

4.20

.60

มาก

4.21

.65

มาก
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จากตารางที่ 2 : ผลการประเมินปัจจัย ด้านวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งของประชากร ต.
ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ อยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.21) โดยมีปัจจัยด้านตัดสินใจซื้อ
ไตปลาแห้งเนื่องจากไตปลาแห้งสามารถหาซื้ อได้ส ะดวกมีประโยชน์ และมีการเปรียบเทียบคุณภาพขอ
ผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อเสมอ และจะแนะนำบุคคลอื่นหรือบุคคลใกล้ชิดให้มีการซื้อ อยู่ในระดับที่มาก มี
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.26) รองลงมาคือ มีผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการในการบริโภคและมีความสอดคล้องกับวิถี
ชีวติประจำวัน อยู่ในระดับที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.20) การตัดสินใจซื้อ ไตปลาแห้งมีการค้นหาข้อมูล เช่น
สอบถามจากคนรู้จักที่เคยซื้อร้านค้าที่จำหน่าย และจากแหล่งอื่นๆ อยู่ในระดับที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.14)
ตามลำดับ
5.สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึ กษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันโดยจำแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไตปลาแห้งของประชากร ต.
ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไต
ปลาแห้งของประชากรของ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคไตปลาแห้งที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของประชากรของ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยมีกลุ่ม
ตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นเครื่องในการเก็บข้อมูลซึ่งมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ผลการวิจัยสรุปดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นประชากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ จำนวน 50 คน วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับกาศึ กษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการแจกแจงความถี่
และร้อยละ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 อายุระหว่าง 21 – 25 ปี จำนวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 22 คน คิดร้อยละ 44.0 อาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา
จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ
34.0
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อไตปลาแห้งของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ประชากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ มีพฤติกรรมการซื้อไตปลาแห้งมากที่สุดคือ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไต
ปลาแห้งที่นิยมซื้อ แบบบรรจุใส่กระปุกพลาสติกพร้อมฝาดึง PET จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา
แบบบรรจุใส่กระปุกพลาสติกจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ส่วนใหญ่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้ง คือตัวเอง จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมา บุคคลในครอบครัว จำนวน 17
คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 ซื้อผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งแต่ละครั้งบ่อยแค่ไหน 3 เดือนต่อครั้ง จำนวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.0 รองลงมา 1 เดือนต่อครั้ง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้ง
จากสถานที่ ร้านขายออนไลน์ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา ตลาดนัด/ตลาดสด จำนวน 14
คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 จำนวนเงินที่ท่านใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งในแต่ละครั้งอยู่ที่ ต่ำกว่า 100
บาท จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาประมาณ 101 – 300 บาท จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ
42.0 วิธีชำระเงินของท่านเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้ง จ่ายเงินสดจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 รองลงมา
โอนผ่าน internet banking จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รูปแบบขนส่งสินค้าแบบ ส่งโดยตัวแทน/
พนักงานขาย จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาขนส่งไปรษณีย์ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อไตปลาแห้งของประชากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ สรุป
ได้ดังนี้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อไตปลาแห้งของประชากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก เครื่องหมายอาหารและยา (อย.) กำกับชัดเจน อยู่ใน
ระดับที่มากที่สุด รองลงมาคือ รสชาติมีความเป็นเอกลักษณ์ อยู่ในระดับทีม่ าก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อไตปลาแห้งของของประชากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ราคามีความสมเหตุสมผลกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และราคามีความคุ้มค่า
เปรียบเทียบกับปริมาณที่ได้รับ อยู่ในระดับที่มาก รองลงมาคือ มีการระบุราคาสินค้าอย่างชัดเจน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อไตปลาแห้งของประชากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สั่งซื้อได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ อยู่ในระดับที่มาก มี
ค่าเฉลี่ย รองลงมาคือ มีหน้าร้านและแสดงผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายชัดเจน และตัวแทนในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
อยู่ในระดับที่มาก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อไตปลาแห้งของประชากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ด้าน
ช่องทางส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีการทำโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น ยูทูป อินสตาแกรม
เฟสบุ๊ค ป้ายโฆษณา เป็นต้น อยู่ในระดับที่มาก รองลงมาคือ มีการจัดแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ อยู่ในระดับ
ที่มาก
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วิเคราะห์การตัดสินใจซื้อไตปลาแห้งของประชากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
วิเคราะห์การตัดสินใจซื้อไตปลาแห้งของประชากร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ อยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.21, SD=.65) โดยมีปัจจัยด้านตัดสินใจซื้อไตปลาแห้งเนื่องจากไตปลาแห้งสามารถหาซื้อได้
สะดวกมีประโยชน์ และมีการเปรียบเทียบคุณภาพขอผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อเสมอ และจะแนะนำบุคคลอื่น
หรือบุคคลใกล้ชิดให้มีการซื้อ อยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.26, SD=.66) รองลงมาคือ มีผลิตภัณฑ์ตอบ
โจทย์ความต้องการในการบริโภคและมีความสอดคล้องกับวิถี ชีวติประจำวัน อยู่ในระดับที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ =4.20, SD=.60)
5.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยพบว่า รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งที่นิยมซื้อแบบบรรจุใส่กระปุก
พลาสติกพร้อมฝาดึง PET มีลักษณะที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับราคา มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่สะดวก และ
การส่งเสริการตลาดที่ดี มีผลต่อการบริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้ง ดังนั้น ผู้ประกอบการจำหน่าย ไตปลา
แห้งควรมีการส่งเสริมการซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้านเพื่อช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านภาคใต้ เช่น
ผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้ง น้ำพริก เครื่องแกง และอื่นๆ
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E009
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS)
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
A study on the behavior of purchasing a key holder with engraved name
in Muang District Krabi Province
นิภาพร นาวาสมุทร์ 11 , สุพรรษา ทองทิพย์ 21
อ่อนจันทร์ คงสกุล 12 , จิรนันท์ เสนี 22 , ดร.ขวัญใจ โชติสุวรรณ 32
1
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 2อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัย “เรื่องศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS) เขตอำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่” มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจ ให้สินค้าตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจ (3) เพื่อศึกษาระดับความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อที่เก็บกุญแจเนื่องในโอกาสต่าง ๆ จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล การวิจัยครั้งนี้ เป็น
การวิจัยเชิงสำรวจโดยมี กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา 5 ระดับ
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติการแจกแจงความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :
SD)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ มีสาเหตุที่เลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key
Cover By SS) มากที่สุด คือ สะดวกสบายต่อการใช้งาน รองลงมาเป็นของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ ความสวยงาม
ความชอบโดยส่วนตัว ตามลำดับ อีกทั้งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเนื่องในโอกาสวันเกิด
รองลงมาเทศกาลปีใหญ่ วันวาเลนไทน์ วันครบรอบ วันศริสมาสต์ ตามลำดับ และปัจจัยส่ว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ ที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS) โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก โดยมีปัจจัยด้านบุคลากร อยู่ในระดับที่มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับที่มากที่สุด ด้าน
ราคา อยู่ในระดับที่มากที่สุด ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับที่มาก ด้านกระบวนการในการจัดการ
บริการ อยู่ในระดับที่มาก ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับที่มาก และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย อยู่ใน
ระดับที่มาก ตามลำดับ
คำสำคัญ : พฤติกรรม ผลิตภัณฑ์ ที่เก็บกุญแจ
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Abstract
Research subject “A study on the behavior of purchasing a key holder with engraved
name (Key Cover By SS) in Muang District Krabi Province” has 4 objectives : (1) to study the
behavior of purchasing key storage. 2. To study the factors affecting the purchase of key storage.
(3) To study the level of consumer demand for key storage on various occasions, classified by
data. Personal this research It is a survey research with The sample group consisted of 50
samples. A 5-level estimation scale questionnaire was used to collect data with a confidence
value of 0.89. The data were analyzed by using Statistics of frequency distribution (Frequency),
percentage (Percentage), mean (Mean) and standard deviation (Standard Deviation : SD)
The results showed that Consumers in Mueang District, Krabi Province There is a reason
for choosing the key holder that is engraved (Key Cover By SS) the most is that it is comfortable
to use. Followed by souvenirs for special occasions, beauty, personal preferences, respectively.
It was also found that most of the respondents made a purchase on the occasion of their
birthday. Followed by big year festivals, Valentine's Day, anniversary, Christmas day,
respectively. And the marketing mix factors affecting the purchasing behavior of key cover by
SS as a whole are at a high level. With personnel factors at the highest level, followed by
products It is at the highest level. Price is at the highest level. Marketing promotion at a very
high level in service management processes at a very high level physical appearance at a very
high level and distribution channels are at a very high level, respectively.
Keywords : Behavior , Product , Key Cover
1. บทนำ
ปัจจุบันมีสินค้าและบริการมากมายที่ต้องผลิตขึ้นเพื่อให้ดึงดูดใจผู้บริโภค และสินค้าที่น่าสนใจคือสินค้า
ที่มีดีไซน์แปลกตา สวยงาม และไม่เหมือนใคร เพื่อให้โดดเด่นและบ่งบอกถึงความเป็นตัวของตัวเอง มีความ
สะดวกในการพกพา และมีดีไซน์ที่ทันสมัย
เนื่องจากในปัจจุบันสังคม และวิถีชีวิตของมนุษย์ตกเป็นทาสของเวลาและความเร่งรีบโดยไม่รู้ ตัว เช่น
ตื่นเช้าขึ้นมาก็รีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อเดินทางไปทำงาน หากท่านใดมีครอบครัวก็ต้องรีบไปรับลูก ทุกอย่างล้วนเร่ง
รีบไปเสียหมด จนบางครั้งด้วยความที่รีบทำอะไรเร็ว ๆ นั้น จึงทำให้เกิดปัญหาในการหลงลืมหรือของบางสิ่งมี
ขนาดเล็กและต้องเก็บไว้ในกระเป๋าที่ต้องพกพาของเป็นจำนวนมาก ทำให้หาของที่ต้องการไม่เจอจึงเกิดความ
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ล่าช้าที่จะไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป ไม่เว้นแม้แต่ในวัยเด็กที่มักจะมีปัญหาในการหยิบกระเป๋าสลับกัน ซึ่งอาจ
ทำให้มีผลอื่น ๆ ตามมา จากพฤติกรรมเหล่านี้ ทำให้คณะผู้จัดทำโครงการเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้
และได้คิดทำการหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยการประดิษฐ์ที่เก็บกุญแจแฮนด์เมด
จากการที่คณะผู้จัดทำโครงการได้ศึกษาวิธีแก้ไขปัญหานี้จึงคิดว่าที่เก็บกุญแจแฮนด์เมดเป็นสิ่งที่
สามารถทำให้ ของสิ่งนั้นสะดุดตาผู้คนค้นหากุญแจที่อยู่ในกระเป๋าได้ง่าย และยังมีสีสันที่สวยงามทันสมัย
นอกจากนี้ผู้จัดทำโครงการจึงเล็งเห็นความสำคัญในด้านแพ็คเกจจิ้งและโลโก้เอกลักษณ์ที่มีเฉพาะตัว เพื่อที่จะ
สามารถนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ได้ เช่น เทศกาลปีใหม่ วันวาเลนไทน์ วันเกิด วันคริสต์มาส วันครบรอบ หรือ
นำไปเป็นของฝาก รวมถึงมีการจัดในรูปแบบของคู่รัก หรือครอบครัว โดยจะมีซิกเนเจอร์ของแบรนด์คือการ
เขียนการ์ด ซึ่งลูกค้าสามารถบอกกับทางร้านได้ว่าอยากได้ข้อความภายในการ์ดว่าอย่างไรเพื่อส่งถึงคนที่ลูกค้า
ต้องการมอบให้ เพื่อสื่อถึงความรู้สึก ความใส่ใจ ให้กับคนที่คุณรัก
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจ ให้สินค้าตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจ
3. เพื่อศึกษาระดับความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อที่เก็บกุญแจเนื่องในโอกาสต่าง ๆ
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS) เขตอำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ และรวมถึงหลักการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อต้องการทราบถึง
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS) โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีดำเนินงานวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
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กลุ่มประชากรอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 50 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งตามรูปแบบการวิจัย เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ แนวคำถามที่ใช้ใ นการ
สนทนา ซึ่งเป็นประเด็นสนทนาเพื่อให้ได้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับความสนใจในการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ
(Key Cover By SS) เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ว่ามีความต้องการผลิตภัณฑ์ใด 2. การวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key
Cover By SS) ใน 7 ด้าน หรือ 7’P คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการในการจัดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ
3.2.1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.2.1.1 แบบสอบถาม ผู้วิจัยดำเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS) เขตอำเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ ใน 7 ด้าน คือ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านช่องทางการจำหน่าย 4. ด้านส่งเสริม
กาตลาด 5. ด้านบุคลากร 6. ด้านกระบวนการในการจัดบริการ 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
2) กำหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย
3) กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย
4) ดำเนินการสร้างเครื่องมือ
5) นำเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ทำการตรวจสอบความ
สอดคล้องและความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.89 ขึ้นไป
6) นำเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรอื่นที่ไม่ใช่ประชากรที่
ศึกษา จำนวน 30 ชุด แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
7) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนำใปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1.2 แนวคำถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยดำเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1) กำหนดหัวข้อและประเด็นสนทนา
2) จัดเรียงลำดับคำถามก่อนหลังให้เหมาะสม
3) จัดพิมพ์ (ร่าง) ข้อคำถาม
4) นำร่างข้อคำถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม
5) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
6) จัดพิมพ์ข้อคำถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการสนทนากลุ่ม
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ดำเนินการดังนี้
1) ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสนทนากลุ่ม โดยใช้แนวคำถามที่สร้างขึ้นเป็นประเด็นใน
การสนทนา โดยการซักถามผู้ให้ข้อมูล จุดประเด็นให้เกิดการพูดคุย ถามความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ
2) ดำเนินการบันทึกโดยใช้แบบบันทึกการสนทนา ร่วมกับการบันทึกเสียง
3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ดำเนินการดังนี้
1) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้ประชากรเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตอบแบบสอบถาม และ
เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวน 50 ฉบับ
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร (Documentary) การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant Observasion)
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์ แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำเสนอ
เชิงพรรณนา
3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การวัดพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บ กุญแจสลักชื่อ (Key
Cover By SS) เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.4.2.1 การแจกแจงความถี่แต่ละระดับ และการกำหนดค่าน้ำหนักมาตราส่วนของข้อคำถาม
ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นระดับมาก
3 หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นระดับน้อย
1 หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด
3.4.2.2 การหาค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับ โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยกำหนดช่วง
ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้สึกหรือความคิดเห็น เพื่อแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best.1981: 82) มีรายละเอียด
ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง มีศักยภาพหรือความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีศักยภาพหรือความสุขอยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีศักยภาพหรือความสุขอยู่ในระดับปานกลาง
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1.51 – 2.50 หมายถึง มีศักยภาพหรือความสุขอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีศักยภาพหรือความสุขอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 ค่าความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตัล (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2543: 248 – 289)
Σ𝑅

IOC =
Ν
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง
Σ𝑅 แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N
แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ โดยค่าตามเกณฑ์ IOC ≥ 0.5
1.2 ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 32)
𝛼=

𝑘
𝑘−1

(1 −

Σ 𝑆𝑖2
𝑆𝑖2

)

เมื่อ

α แทน สัมประสิทธิ์ของความเที่ยง
k แทน จำนวนข้อของแบบสอบถาม
Si2 แทน คะแนนความแปรปรวนรายข้อ
St2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามตามเกณฑ์ α ≥ 0.75
2. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยคำนวณจากสูตร
Σ𝑥

เมื่อ

µ =
Ν
x แทน คะแนนเฉลี่ย
Σx แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคำนวณจากสูตร
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𝑆. 𝐷. =

√𝑛Σ𝑥 2 −(Σ𝑥)2
𝑛(𝑛−1)

เมื่อ S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Σx แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว
Σx2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว
N แทน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
4. ผลการวิจัย
การวิจัย “เรื่องศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS) เขตอำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่” มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจ ให้สินค้าตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อที่ เก็บกุญแจ (3) เพื่อศึกษาระดับความ
ต้องการของผู้บ ริโภคที่มีต่อที่เก็บ กุญแจเนื่องในโอกาสต่าง ๆ จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ผู้วิจัยทำการ
วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ตอน ตามลำดับดังนี้
ตอนที่ 1 : วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 : วิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS)
ตอนที่ 3 : วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลัก
ชื่อ (Key Cover By SS)
ตอนที่ 4 : วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS) เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ตอนที่ 1 : วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน สภานภาพ โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ ตามรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ตารางแสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ
เพศ
จำนวน
ร้อยละ
ชาย
14
28.0
หญิง
36
72.0
รวม
50
100
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จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ
72.0 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ตามลำดับ
ตอนที่ 2 : วิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS)
ตารางที่ 2 : ตารางแสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโอกาสใดที่ท่านมักจะเลือกซื้อที่เก็บกุญแจ
สลักชื่อ (Key Cover By SS) ให้คนที่รัก
โอกาสที่เลือกซื้อ
จำนวน
ร้อยละ
วันเกิด
16
32.0
เทศกาลปีใหญ่
13
26.0
วันวาเลนไทน์
11
22.0
วันศริสมาสต์
1
2.0
วันครบรอบ
9
18.0
อื่น ๆ
0
0
รวม
50
100
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซื้อเนื่องในโอกาสวันเกิด จำนวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.0 รองลงมาเทศกาลปีใหญ่ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 วันวาเลนไทน์ จำนวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.0 วันครบรอบ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 วันศริสมาสต์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
2.0 ตามลำดับ
ตอนที่ 3 : วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key
Cover By SS)
วิเคราะห์ป ัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดที่ มี่ผ ลต่ อ พฤติ กรรมการเลือ กซื้ อ ที่เ ก็ บกุญ แจสลั ก ชื่ อ
(Key Cover By SS) โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover
By SS) ด้านผลิตภัณฑ์
ระดับความพึง
ด้านผลิตภัณฑ์
S.D
ลำดับ
𝑥̅
พอใจ
มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลายรูปแบบ
4.58
.53
มากที่สุด
1
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ผลิตภัณฑ์สวยงามสะดุดตา
ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลายเทศกาล
ผลิตภัณฑ์มีความประณีต ละเอียด
รวม

4.50
4.52
4.56
4.54

.50
.58
.50
.52

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4
3
2

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.54) มีการแบ่งระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ มีผลิตภัณฑ์ให้เลือก
หลายรูปแบบ อยู่ในระดับที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.58) รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์มีความประณีต ละเอียด อยู่
ในระดับที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.56) ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลายเทศกาล อยู่ในระดับที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ =4.52)
ผลิตภัณฑ์สวยงามสะดุดตา อยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.50) ตามลำดับ
ตอนที่ 4 : วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อที่
เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS) เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อที่
เก็บ กุญแจสลั กชื่อ (Key Cover By SS) เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ : 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ
(Key Cover By SS) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ค่าเฉลี่ย
ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บ
ค่าส่วนเบี่ยงเบน ระดับความพึง
ลำดับ
̅)
(𝒙̅
กุญแจสลักชื่อ (Key Cover By
มาตรฐาน (S.D)
พอใจ
SS)
ด้านผลิตภัณฑ์
4.54
.52
มากที่สุด
2
ด้านราคา
4.54
.54
มากที่สุด
3
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
4.33
.58
มาก
7
ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.46
.51
มาก
4
ด้านบุคลากร
4.71
.47
มากที่สุด
1
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ด้านกระบวนการในการจัดการ
บริการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
รวม

4.45

.56

มาก

6

4.45
4.49

.52
0.52

มาก
มาก

5

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลัก
ชื่อ (Key Cover By SS) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.49) โดยมีปัจจัยด้านบุคลากร อยู่ใน
ระดับที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.71) รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา อยู่ในระดับที่มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.54) ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.46) ด้านกระบวนการในการ
จัดการบริการและด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.45) ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย อยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.33) ตามลำดับ
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ จำนวน 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศ
หญิง จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 อายุระหว่าง 19 – 22 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 เป็นนักเรียนนักศึกษา จำนวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 มีสถานภาพโสด
จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0
การบริโภคของผู้บริโภคเขตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ สรุปได้ดังนี้
ผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ มีสาเหตุที่เลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS)
มากที่สุด คือ สะดวกสบายต่อการใช้งาน จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ซื้อเนื่องในโอกาสวันเกิด จำนวน
16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS) บรรจุภัณฑ์
สวยงาม จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ผู้ร่วมตัดสินใจซื้อ ตัดสินใจเอง จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ
46.0
อายุการใช้งานของที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS) มากกว่า 1 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.0 ความคิดเห็นว่าราคาผลิตภัณฑ์ที่เก็บกุญแจเหมาะสม จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 98.0
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ระยะเวลาในการเลือกซื้อน้อยกว่า 5 นาที จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 ความคิดเห็นว่าประโยชน์ที่ คิด
ว่าจะได้รับจากที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS) พกพาสะดวก จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อโดยภาพรวม สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS) ของ
ผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยด้านบุคลากร อยู่ในระดับที่
มากที่สุด เป็นเพราะผู้ขายมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover
By SS) ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นเพราะมีผลิตภัณฑ์ให้
เลือกหลายรูปแบบ อยู่ในระดับที่มากที่สุด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By
SS) ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นเพราะมีผลิตภัณฑ์มีป้าย
ราคาชัดเจน อยู่ในระดับที่มากที่สุด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีผลต่อการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ
(Key Cover By SS) ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เป็นเพราะมี
ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ อยู่ในระดับที่มาก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ
(Key Cover By SS) ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เป็นเพราะการ
โฆษณาสินค้าน่าสนใจ อยู่ในระดับที่มากที่สุด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุ คลากรที่มีผลต่อการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover
By SS) ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นเพราะผู้ขายมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี อยู่ในระดับที่มากที่สุด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการในการจัดการบริการที่ มีผลต่อการเลือกซื้อที่เก็บ
กุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS) ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
เป็นเพราะมีระยะเวลาในการให้บริการ อยู่ในระดับที่มาก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกซื้อที่เก็บกุญแจสลักชื่อ
(Key Cover By SS) ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เป็นเพราะมี
ความสะอาดภายในร้าน อยู่ในระดับที่มาก
5.3 ข้อเสนอแนะ
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย พบว่า ตัวผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น การตกแต่งลวดลายที่มีเอกลักษณ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจำหน่าย ลักษณะการบริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และประโยชน์การใช้สอย มีผลต่อการเลือก
ซื้อ การบริโภคของลูกค้า ดั้งนั้นผู้ประกอบการร้านที่เก็บกุญแจสลักชื่อ (Key Cover By SS) ควรมีการส่งเสริม
การตลาดให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ และควรเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า จั ดส่งสินค้าแบบ Delivery
Service เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid – 19 ในปัจจุบัน ต้องมีมาตราการป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการบริโภคในครั้งถัดไป
6. เอกสารอ้างอิง
[1] ทัศนีย์ พงศพรเจริญ. (2552). [ออนไลน์]. แฮนด์เมดดีไซด์เกาหลีอินเตอร์. [สืบค้น 27 มกราคม 2564]. จาก
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/1352/3/chonnat.sang.pdf
[2] วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. (2538). [ออนไลน์]. เกณฑ์การวัดความพึงพอใจ. [สืบค้น 4 มกราคม 2565]. จาก
https://www.gotoknow.org/posts/492000
[3] โสภณ ศุภวิริยากร. (2557). [ออนไลน์]. รูปแบบลวดลายของผ้าบาติก. [สืบค้น 14 มกราคม 2565]. จาก
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E010
ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวในเขตอำเภอเมืองกระบี่
To study the satisfaction of consumers of Krachai Honey Lemon juice in
Mueang Krabi District
ณัฐวรรณ ชูเพชร1 , บุศราภรณ์ แท่นทอง1 ,
อ่อนจันทร์ คงสกุล2 , ขวัญใจ โชติสุวรรณ2 , จิรนันท์ เสนี2
Natthawan Chuphet1 , Bussaraporn Thanthong2 ,
Onchan Kongsakul2 , Kwanchai Chotsuwan2 , Jiranan Senee2
1
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง)2อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวในเขตอำเภอ
เมืองกระบี่ ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป – ภายในจังหวัดกระบี่ จำนวน 50 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ผลการศึกษาพบว่าศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวในเขตอำเภอเมืองกระบี่ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด และสามารถ อภิปรายผลประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ ผลการวิจัยจำนวน 50 ชุด ซึ่งมี
คุณภาพของเครื่องดื่ม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด (𝑥̅ = 4.66 S.D. = 0.55) รสชาติของเครื่องดื่มมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด (𝑥̅ = 4.66 S.D. = 0.74) มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด
(𝑥̅ = 4.56 S.D = 0.54) ความปลอดภัยในการบริโภคมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด (𝑥̅= 4.62 S.D = 0.53)
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)
คำสำคัญ : พฤติกรรม, ผู้บริโภค, น้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาว
Abstract
This study aims to To study the consumer satisfaction of Krachai Honey Lemon juice in
Mueang Krabi District Data were collected from a sample of 50 general people – within Krabi
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province by using a questionnaire as a research tool. The statistics used in data analysis were
percentage, mean, data analysis by using computer software package.
The results of this study were found to study the satisfaction of consumers of galingale
honey lemon juice in Mueang Krabi District. The average was in the highest criteria and the
results could be discussed as follows: The results of 50 sets of research with the mean in the
highest criteria. (𝑥̅ = 4.66 S.D. = 0.55) The quality of the beverages. (𝑥̅ = 4.66 S.D. = 0.74) with
the highest average The taste of the drink was average at most. (𝑥̅ = 4.56 S.D = 0.54)
It has the proper packaging, it is most average. (𝑥̅= 4.62 S.D = 0.53) The safety of
consumption was average at the highest. and analyze the data using basic statistical values
such as Statistics of frequency distribution (Frequency), percentage (Percentage), mean (Mean)
and standard deviation (Standard Deviation : SD)
Keywords: behavior, consumer, Ginger Juice Honey Lemon
1. บทนำ
สถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการแพร่กระจายอย่าง
รวดเร็ว และเป็นวงกว้าง ความหวังที่จะลดการติดเชื้อก็คือวัคซีน และยารักษาโรค ที่จะสามารถหยุดยั้ง ลด
จำนวนผู้ติดเชื้อ และลดความรุนแรงให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ได้
ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศต่างมุ่งมั่นที่จะคิดค้นพัฒนาทั้งวัคซีน และยารักษาโรค จนในขณะนี้
มีวัคซีนจากหลากหลายผู้ผลิต ที่มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งเพื่อป้องกัน หรือลดความรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อ
COVID -19 แต่ทั้งนี้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยยังคงไม่หยุดคิดค้นยาสำหรับรักษาผู้ติดเชื้อ
COVID-19 ทั้งการทดลองรักษาด้วยยาต้านไวรัสต่าง ๆ ที่เคยผลิตออกมาใช้กับไวรัสตัวอื่น นำมาลองรักษากับ
ผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา รวมทั้งการคิดค้นหาสารสกัดต่าง ๆ
จากพืชที่มีมากตามท้องถิ่น หรือเป็นวัตถุดิบที่มีตามครัวเรือน และนี่คือเหตุผลของการหยิบยกนำสมุนไพรไทย
มาศึกษาหาข้อมูลในการทดลองผลิตเป็นยาต้านไวรัสนี้เอง ทำให้คนไทยมองเห็นถึงความสำคัญของวัตถุดิบที่มี
ในบ้านเรา
ด้วยงานวิจัยสมุนไพรไทยที่หลากหลาย ทำให้คนไทยหันมาสนใจศึกษาหาข้อมูลสรรพคุณสมุนไพรไทย
มากขึ้น เพราะอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสำหรับคนไทย หากมองเข้าไปในครัวบ้านเราเอง วัตถุดิบที่ใช้
ปรุงอาหารบางอย่างนอกจากจะทำให้อาหารของเรามีกลิ่นรสสัมผัสที่ดีแล้ว บางอย่ างก็เป็นสมุนไพรที่เรากินอยู่
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แทบทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นหัวหอมแดง กระเทียม กระชาย ขิง ข่า ตะไคร้ เป็นต้นและผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจน
พบว่าสารสกัดที่ได้จากกระชายขาว ได้แก่ แพนดูราทินเอ (Panduratin A) และพิโนสโตรบิน (Pinostrobin)
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้ อไวรัส COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถึงอย่างนั้นการค้นคว้านี้
ยังคงอยู่ภายใต้การทดลอง เพื่อพัฒนาให้มีความปลอดภัยมากขึ้น หากต้องนำมาใช้กับผู้ป่วยจริง
ดังนั้นผู้จัดทำวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวในเขตอำเภอเมือง
กระบี่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเล็งเห็นความสำคัญของสมุนไพรไทยที่ร่างกายและอาการแทรกซ้อนที่เกิดจาก
เชื้อของโรคไวรัส COVID-19 จึงคิดค้นการทำน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวเพื่อสุขภาพขึ้นมาและสมุนไพรไทยเหล่านี้
ก็มีสรรพคุณหลักคล้าย ๆ กัน คือ ช่วยบรรเทาอาการไอ แก้หวัด คัดจมูก นอกจากนี้ยังมีความสำคัญอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวในเขตอำเภอเมืองกระบี่
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวในเขตอำเภอเมืองกระบี่การวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบสำรวจ
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
กลุ่มประชากรในเขตอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 50 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัจจัยในการตัดสินใจซื้อน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวในเขตอำเภอเมือง
กระบี่ กลุ่มประชากรในเขตอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 50 คน แบบเจาะจง
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
1. ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสนทนากลุ่ม โดยใช้แนวคำถามที่สร้างขึ้นเป็นประเด็นในการสนทนา
โดยการซักถามผู้ให้ข้อมูล จุดประเด็นให้เกิดการพูดคุย ถามความรู้สึกนึกคิดต่างๆ
2. ดำเนินการบันทึกโดยใช้แบบบันทึกการสนทนา ร่วมกับการบันทึกเสียง
3.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ดำเนินการดังนี้
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1. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้ประชากรเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตอบแบบสอบถาม
และเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวน 50 ชุด
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1) ค่าความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตัล (ล้วน สายยศและอังคณา
สายยศ. 2543: 248 – 289
IOC =
เมื่อ IOC
แทน ดัชนีความสอดคล้อง
แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N
แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ โดยค่าตามเกณฑ์ IOC ≥ 0.5
1.2) ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (ล้วน
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 32)

เมื่อ

α
แทน สัมประสิทธิ์ของความเที่ยง
k
แทน จำนวนข้อของแบบสอบถาม
Si2 แทน คะแนนความแปรปรวนรายข้อ
St2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามตามเกณฑ์ α ≥ 0.75
2. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยคำนวณจากสูตร
∑𝑅
𝑥̅ =
𝑁
เมื่อ x
แทน คะแนนเฉลี่ย
∑𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว
N
แทน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
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2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคำนวณจากสูตร
S.D. = √+
เมื่อ

S.D.
∑𝑥
∑ ×2
N

𝑛∑×2 −(∑×)2
𝑛(𝑛−1)

แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว
แทน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การวัดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าที่มี
ต่อเครื่องความพึงพอใจของผู้บริโภคน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวในเขตอำเภอเมืองกระบี่ โดยใช้ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย
3.5.1.1 การแจกแจงความถี่แต่ละระดับ
5 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมาก
3 หมายถึง ความคิดเห็นระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อย
1 หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด
3.5.2.2 การหาค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับ โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยกำหนด
ช่วงค่าเฉลี่ยของระดับความรู้สึกหรือความคิดเห็น เพื่อแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best.1981: 82) มี
รายละเอียดดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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4. ผลการวิจัย
การจัดทำโครงการในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเพื่อศึกษา เรื่องศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวในเขตอำเภอเมืองกระบี่ มีผลการดำเนินการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 : ตารางแสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ
เพศ
จำนวน
ร้อยละ
หญิง
17
34.00
ชาย
33
66.00
รวม
50
100
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00
รองลงมาเป็นเพศหญิง จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 ตามลำดับ
ตารางที่ 2 : ตารางแสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอายุ
อายุ
จำนวน
ร้อยละ
20 - 30 ปี
15
30.00
31 - 35 ปี
19
38.00
36 - 40 ปี
13
26.00
41 ปีขึ้นไป
3
6.00
รวม
50
100
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 35 ปี จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00
รองลงมาอายุ 20 - 30 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 อายุ 36 - 40 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ
26.00 และอายุ 41 ปีขึ้นไป จำนวน 3 คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามลำดับ
ตารางที่ 3 : ตารางแสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
ร้อยละ
ปวช.
4
8.00
ปวส.
12
24.00
ม.3
5
10.00
ม.6
6
12.00
ปริญญาตรี
21
42.00
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ปริญญาโท
2
4.00
รวม
50
100
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.00 รองลงมาระดับการศึกษา ปวส. จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ระดับการศึกษา ม.6 จำนวน
6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ระดับการศึกษา ม.3 จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระดับการศึกษา ปวช.
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และระดับการศึกษาปริญญาโท จำนวน 2 คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามลำดับ
ตารางที่ 4 : ตารางแสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอาชีพ
อาชีพ
จำนวน
ร้อยละ
บุคคลทั่วไป
16
32.00
ข้าราชการ
5
10.00
พนักงานบริษัท
11
22.00
เกษตรกร
3
6.00
ค้าขาย
8
16.00
ธุรกิจส่วนตัว
7
14.00
รวม
50
100
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพบุคคลทั่วไป จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00
รองลงมาอาชีพพนักงานบริษัท จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 อาชีพค้าขาย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
16.00 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 อาชีพข้าราชการ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
10.00 และอาชีพเกษตรกร จำนวน 3 คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามลำดับ

ตารางที่ 5 : ตารางแสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตารางแสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด
รายการประเมิน
1. ด้านผลิตภัณฑ์
1.1 คุณภาพของเครื่องดื่ม
1.2 รสชาติของเครื่องดื่ม
1.3 ความสะอาดของเครื่องดื่ม
1.4 ความสดใหม่ของเครื่องดื่ม

𝑥̅

S.D.

ลำดับความพึงพอใจ

4.66
4.66
4.50
4.50

0.55
0.74
0.76
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
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1.5 ดื่มได้สะดวกทันทีตามความต้องการ
1.6 มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
1.7 ความปลอดภัยในการบริโภค
1.8 มีการระบุสรรพคุณบนฉลากที่ชัดเจน
1.9 ช่วยรักษาในเรื่องสุขภาพ
1.10 ความสวยงามของรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านราคา
2.2 ราคาเครื่องดื่มเหมาะสม
2.3 เลือกซื้อเพราราคาถูกกว่าประเภทอื่น
2.4 ราคามีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
2.5 เครื่องดื่มเหมาะสมกับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
3.1 เลือกซื้อสินค้าจากร้านขายของชำ
3.2 มีบริการจัดส่งถึงบ้าน
ค่าเฉลี่ย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.1 การให้ส่วนลดจากราคาปกติ
4.2 มีการจัดทำโปรโมชั่น
4.3 การโฆษณาประชาสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์
4.4 ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ หรือเทศกาล
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

4.48
4.56
4.62
4.48
4.52
4.58
4.56

0.57
0.54
0.53
0.57
0.54
0.53
0.45

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.64
4.60
4.60
4.54
4.60

0.52
0.53
0.57
0.50
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.46
4.46
4.46

0.64
0.81
0.56

มาก
มาก
มาก

4.50
4.48
4.34
4.28
4.40
4.50

0.58
0.61
0.68
0.57
0.51
0.14

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 : ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อเปรียบเทียบ ในด้านผลิตภัณฑ์โดย
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพของเครื่องดื่ม รสชาติของเครื่อง ดื่มมี
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ความปลอดภัยในการบริโภค ช่วยรักษาในเรื่องสุขภาพ ความสวยงามของรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56
รองลงมาเป็น ด้านราคา ราคาเครื่องดื่มเหมาะสม เลือกซื้อเพราะราคาถูกกว่าประเภทอื่น ราคามีอิทธิพลใน
การตัดสินใจ เครื่องดื่มเหมาะสมกับคุณภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60
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รองลงมาเป็น ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย เลือกซื้อสินค้าจากร้านขายของชำ มีบริการจัดส่งถึงบ้าน อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.46
รองลงมาเป็น ด้านการส่งเสริมการตลาด การให้ส่วนลดจากราคาปกติ มีการจัดทำโปรโมชั่น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์ ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ หรือเทศกาล อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.40
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวในเขตอำเภอเมืองกระบี่
วัตถุประสงค์การวิจัยศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวในเขตอำเภอเมืองกระบี่
มีการสำรวจแบบสอบถามแบบเจาะจง จำนวน 50 คน
5.1 สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นประชากรในเขตอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 50 คน วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับกาศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการแจกแจงความถี่
และร้อยละพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 35 ปี จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
รายได้ 10,000 - 15,000 บาท จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00
ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวในเขตอำเภอเมืองกระบี่ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นประชากรในเขตอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 50 คน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.56) มีการ
แบ่งระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามคือ คุณภาพของเครื่องดื่มอยู่ในระดับมากที่สุดที่สุดมีค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ = 4.66) รองลงมาคือ รสชาติของเครื่องดื่มอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.66) ความปลอดภัยใน
การบริโภคอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.62) ความสวยงามของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.58) มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.56) ช่วยรักษาในเรื่อง
สุขภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.52) ความสะอาดของเครื่องดื่มอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =
4.50) ความสดใหม่ของเครื่องดื่มอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.50) ดื่มได้สะดวกทันทีตามความต้องการอยู่
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ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.48) และมีการระบุสรรพคุณบนฉลากที่ชัดเจนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =
4.48) ตามลำดับ
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
ผลในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 เมื่อเปรียบเทียบ ในด้านผลิตภัณฑ์โดยเรียงลำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพของเครื่องดื่ม รสชาติของเครื่อง ดื่มมีบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม ความปลอดภัยในการบริโภค ช่วยรักษาในเรื่องสุขภาพ ความสวยงามของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.56)
รองลงมาเป็น ด้านราคา ราคาเครื่องดื่มเหมาะสม เลือกซื้อเพราะราคาถูกกว่าประเภทอื่น ราคามี
อิทธิพลในการตัดสินใจ เครื่องดื่มเหมาะสมกับคุณภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.60)
รองลงมาเป็น ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย เลือกซื้อสินค้าจากร้านขายของชำ มีบริการจัดส่งถึงบ้าน อยู่
ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.46)
รองลงมาเป็น ด้านการส่งเสริมการตลาด การให้ส่วนลดจากราคาปกติ มีการจัดทำโปรโมชั่น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์ ของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ หรือเทศกาล อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =
4.40)
5.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1.) ต้องศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าบนโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลา
2.) ต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าหกลุ่มเป้าหมาย
3.) ต้องมีการวางแผนการผลิตสินค้าที่ถูกต้องและแม่นยำได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
4.) ควรขยายช่องทางออนไลน์ที่ทันสมัยและแปลกใหม่
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E011
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
Study on Purchasing Behavior of Healthy juice of consumers
วิไลวรรณ นวลวิจิตร 11 , อรอุมา โสภี 11 , อ่อนจันทร์ คงสกุล 12 , จิรนันท์ เสนี 22, ดร.ขวัญใจ โชติสวุ รรณ 32
1
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด2อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
วิจัย “เรื่องศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค” โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อ
สร้างธุรกิจให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้
เพื่อสุขภาพ (3) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยมี กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติการแจกแจง
ความถี ่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี ่ ย (Mean) และส่ ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : SD)
ผลวิจัยพบว่า
จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบสอบถามที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ พบว่าผู้ตอบ
ถามส่วนใหญ่เลือกซื้อน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพจากห้างสรรพสินค้า จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 โดย
ผู้บริโภคนิยมดื่มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพรสชาติอัญชันมะพร้าว จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ พบว่าผู้สอบ
ถามมีความพึงพอใจด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.71) ความพึงพอใจด้านราคาและด้าน
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก โดยมี ค่ าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.54) มีความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามการส่งเสริม
การตลาด อยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.46) มีความพึงพอใจด้านด้านช่องทางการจัดจำหน่าย อยู่ใน
ระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.33)
ความสำคัญ : ผลิตภัณฑ์ , พฤติกรรม , น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ
Abstract
Research on “ Study of Consumers Buying Behavior of Healthy Fruit Juices” with the
objectives ( 1) to build a business to be known to target customers ( 2) to study factors
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influencing the selection of fruit juice products Healthy wood ( 3) to meet the needs of
consumers in designing marketing strategies this research It is an exploratory research with The
sample group consisted of 50 samples. A 5-level estimation scale questionnaire was used as a
data collection tool with a confidence value of 0. 89. Statistics of frequency distribution
(Frequency), percentage (Percentage), mean (Mean) and standard deviation (Standard Deviation:
SD)
The results showed that
From the study on the behavior of respondents towards healthy fruit juice products. It
was found that most of the respondents bought healthy fruit juices from department stores,
of 28 people, representing 56.0%, with 20 people, accounting for 40.0% of consumers preferring
to drink healthy fruit juices with coconut pea flavor.
From the study of the satisfaction of the respondents towards healthy fruit juice
products It was found that the questionnaires had a high level of satisfaction with personnel,
with an average (𝑥̅ = 4.71) price and product satisfaction with an average (𝑥̅ = 4.54). Answer
the marketing promotion questionnaire at a high level with an average (𝑥̅ = 4.46) satisfaction
in terms of distribution channels At a high level, with an average (𝑥̅ = 4.33)
Keywords: Product , Behavior , Healthy Juice
1.บทนำ
เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยมีวิถีชีวิตที่รีบเร่งมากขึ้น ทำให้คนในปัจจุบันไม่เวลาดูแลสุขภาพของตัวเอง
จากอดีตที่วัฒนธรรมการบริโภคอาหารไทยมักมีผักโดยเฉพาะผักพื้นบ้านเป็นส่วนประกอบ ทำให้คนไทยนิยมกิน
ผักในรูปของผักเคียงจิ้มน้ำพริก และผักในแกงต่าง ๆ ได้เปลี่ยนมาเป็น การบริโภคอาหารจานด่วนที่ไม่มีผักเป็น
ส่วนประกอบหลัก ทำให้ขาดความสมดุลของสารอาหาร ซึ่งการบริโภคผักและผลไม้น้อยในคนไทยเป็นสาเหตุ
ของภาระโรคในอันดับต้น ๆ ก่อให้เกิดการสูญเสีย ทางสุขภาพ ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น
โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และ โรคมะเร็ง เป็นต้น
จากข้อมูลพบว่า 75% ของคนไทยรับประทานผักและผลไม้น้อยกว่ามาตรฐาน รอง ศาสตราจารย์ ดร.
วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยข้อมูลใน การประชุมวิชาการแห่งชาติ
ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 เรื่อง "ผักและผลไม้เพื่อ ความมั่นคงทางโภชนาการ" เมื่อ
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กลางเดือนมกราคม 2557 ว่าแม้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความ หลากหลายของผักและผลไม้ แต่จากการ
สำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการ ตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 กลับพบว่าคน
ไทยบริโภคผักผลไม้น้อยลง โดยเพศชาย อายุ 15 ปีขึ้นไป บริโภคผักและผลไม้ประมาณ 268 กรัมต่อวัน ส่วน
เพศหญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป บริโภคผัก และผลไม้ประมาณ 283 กรัมต่อวัน และมีการบริโภคผักผลไม้น้อยลงตาม
อายุ โดยในกลุ่มอายุ 80 ปี ขึ้นไปบริโภคน้อยที่สุด เพียง 200 กรัมต่อวัน (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 2557)1
จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ “ทำให้ผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของ
ตนเองกันมากขึ้น โดยจะคำนึงถึงคุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างแรก ตามมาด้วยการดูแลผิวพรรณ ประกอบ
กับทางภาครัฐได้ออกมารณรงค์ให้ผู้บริโภคคนไทยดื่ มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพกันมากขึ้น ด้วยการจัดโครงการ
ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้คนไทยดื่มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ ทั้งน้ำผลไม้สดและน้ำผลไม้กล่อง เพราะจากการ
วิจัยข้อมูลเบื้องต้นของภาครัฐพบว่า คนไทยมีอัตราการบริโภค น้ำผลไม้เฉลี่ย 3 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งถือว่าเป็น
จำนวนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศในแถบยุโรป ที่มีการบริโภคอยู่ที่ 22 ลิตรต่อคนต่อปี ภาครัฐจึงได้
ออกมากระตุ้นการดื่มน้ำผลไม้ของคนไทยให้มากขึ้น (หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ, 2557)”2
จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ ำผลไมเพื่อ
สุขภาพ ของผู้บริโภคในเขตอำเมือง จังหวัดกระบี่ เพราะเป็นสินค้าที่เข้าใหม่ในตลาด เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริโภคน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพและเป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด
เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือขยายตลาดให้ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการช่วย
ผู้ประกอบการ รวมไปถึงผู้ที่สนใจ ในธุรกิจนี้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจต่อไป
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างธุรกิจให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ
3. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด
3.วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร คือ ผู้บริโภคน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพที่อาศัยในเขตอำเมือง จังหวัดกระบี่ ทั้งเพศหญิง
และชาย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเลือกเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ในที่ชุมชนที่มีประชากรจำนวนมาก ได้แก ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา ตลาดสดและสถานที่ ทำงานซึ่งอยู่ใน
เขตที่สุ่มได้ จำนวน 50 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ ใน 7 ด้าน หรือ 7’P ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการในการจัดการบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ
3.2.1 การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือ
3.2.1.1 แบบสอบถาม ผู้วิจัยดำเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ใน 7 ด้าน 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4. ด้านส่งเริมการตลาด 5. ด้าน
บุคลากร 6. ด้านกระบวนการในการจัดบริการ 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
2) กำหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
3) กำหนดวัตถุประสงค์ ในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
4) ดำเนินการสร้างเครื่องมือ
5) นำเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ทำการตรวจสอบความ
สอดคล้องและความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เลือกคำถามที่มีค่า (IOC) ตั้งแต่ 0.89 ขึ้นไป
6) นำเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรอื่นที่ไม่ใช้ประชากรที่
ศึกษา จำนวน 30 ชุด และนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
3.2.2 แนวคำถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยดำเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1) กำหนดหัวข้อและประเด็นสนทนา
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2) จัดเรียงลำดับคำถามก่อนหลังให้เหมาะสม
3) จัดพิมพ์ (ร่าง) ข้อคำถาม
4) นำร่างข้อคำถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม
5) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะข้อผู้เชี่ยวชาญ
6) จัดพิมพ์ข้อคำถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการสนทนากลุ่ม
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ดำเนินการดังนี้
1) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้ประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตอบแบบสอบถาและ
เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวน 50 ฉบับ
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 ค่าความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตัล (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543:
248 – 289)
Σ𝑅

IOC =
Ν
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง
Σ𝑅 แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N
แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ โดยค่าตามเกณฑ์ IOC ≥ 0.5
1.2 ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 32)
𝛼=
เมื่อ

𝑘
𝑘−1

(1 −

Σ 𝑆𝑖2
𝑆𝑖2

)

α แทน สัมประสิทธิ์ของความเที่ยง
k แทน จำนวนข้อของแบบสอบถาม
Si2 แทน คะแนนความแปรปรวนรายข้อ
St2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามตามเกณฑ์ α ≥ 0.75
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2. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยคำนวณจากสูตร
Σ𝑥

𝑥̅ =
Ν
เมื่อ x แทน คะแนนเฉลี่ย
Σx แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคำนวณจากสูตร
𝑆. 𝐷. =

√𝑛Σ𝑥 2 −(Σ𝑥)2
𝑛(𝑛−1)

เมื่อ S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Σx แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว
Σx2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว
N แทน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การวัดพฤติกรรมการเลือกซื้อที่น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ เขต
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.5.1.1 การแจกแจงความถี ่ แ ต่ ล ะระดั บ และการกำหนดค่ า น้ ำ หนั ก มาตราส่ ว นของข้ อ คำถาม
ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นระดับมาก
3 หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นระดับน้อย
1 หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด
3.5.1.2 การหาค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับ โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยกำหนดช่วงค่าเฉลี่ย
ของระดับความรู้สึกหรือความคิดเห็น เพื่อแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best.1981: 82) มีรายละเอียดดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง มีศักยภาพหรือความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีศักยภาพหรือความสุขอยู่ในระดับมาก
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2.51 – 3.50 หมายถึง มีศักยภาพหรือความสุขอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีศักยภาพหรือความสุขอยู่ในระดับน้อย
0.00 – 1.50 หมายถึง มีศักยภาพหรือความสุขอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4.ผลการวิจัย
การจัดทำวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีวจิ ัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงทดลองเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซื้อน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ มีผลดำเนินการวิจัยดังนี้

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับรสชาติที่นิยมเลือกซื้อน้ำผลไม้
รสชาติที่นิยมเลือกซื้อน้ำผลไม้
จำนวน
ร้อยละ
เก๊กฮวยดอกคำฝอย
15
30.0
ฝักข้าวเสาวรส
5
10.0
รางจืดตะไคร้
10
20.0
อัญชันมะพร้าว
20
40.0
อื่น ๆ
0
0
รวม
50
100.0
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อรสชาติอัญชันมะพร้าว จำนวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมารสชาติเก๊กฮวยดอกคำฝอย จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รสชาติรางจืด
ตะไคร้ จำนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 20.0 รสชาติฝักข้าวเสาวรส จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามลำดับ

ตารางที่ 2 : ตารางแสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกซื้อน้ำผลไม้เพื่อ
สุขภาพ
เหตุผลในการเลือกซื้อน้ำผลไม้เพื่อ
จำนวน
ร้อยละ
สุขภาพ
ชื่นชอบในรสชาติ
10
20.0
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มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ชื่นชอบในเอกลักษณ์
เพื่อดูแลสุขภาพ
อื่น ๆ

23
7
9
1

46.0
14.0
18.0
2.0

รวม
50
100.0
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อน้ำผลไม้ด้วยเหตุผลมีประโยชน์ต่อร่างกาย
จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาชื่นชอบในรสชาติ จำนวน 10 คิดเป็นร้อยละ 20.0 เพื่อดูแล
สุขภาพ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ชื่นชอบในเอกลักษณ์ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และอื่น ๆ
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลำดับ

ตารางที่ 3 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำผลไม้เ พื่อ
สุขภาพ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
ระดับความพึง
ลำดับ
ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำผลไม้
̅)
(𝒙̅
มาตรฐาน (S.D)
พอใจ
เพื่อสุขภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์

4.54

.52

มากที่สุด

2

ด้านราคา

4.54

.54

มากที่สุด

3

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

4.33

.58

มาก

7

ด้านการส่งเสริมการตลาด

4.46

.51

มาก

4

ด้านบุคลากร

4.71

.47

มากที่สุด

1

ด้านกระบวนการในการจัดการบริการ

4.45

.56

มาก

6

ด้านลักษณะทางกายภาพ

4.45

.52

มาก

5

4.49

0.52

มาก

รวม

980
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จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำผลไม้เพื่อ
สุขภาพโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.49) โดยมีปัจจัยด้านบุคลากร อยู่ในระดับที่มากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.71) รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา อยู่ในระดับที่มากที่สุด มีค่ าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.54)
ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.46) ด้านกระบวนการในการจัดการบริการและ
ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.45) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย อยู่ในระดับที่
มาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =4.33) ตามลำดับ
5. การอภิปรายผลวิจัย
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยด้านบุคลากรอยู่ในระดับที่มากที่สุด เพราะผู้ขายมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี
1) การศึกษาความพึงพอใจด้านผลิ ตภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก โดยแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้ ความ
สะอาดของบรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถดื่มได้ง่าย ความสดใหม่ของน้ำผลไม้อยู่
ในระดับมาก ความเหมาะสมของปริมาณ และมีน้ำผลไม้ความหลากหลายให้เลือก ตามลำดับ
2) การศึกษาความพึงพอใจด้ านราคา ซึ่งอยู่ในระดับ มาก โดยแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้ความสะดวก
ของในชำระเงิน รองลงมาคือมีราคายุติธรรมเหมือนร้านอื่นมีราคามีหลายระดับให้เลือก และความเหมาะสม กับ
คุณภาพอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ
3) การศึกษาความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งอยู่ในระดับ มาก โดยแบ่งรายละเอียดได้
ดังนี้ การสั่งซื้อผ่านสื่อออนไลน์รองลงมาคือความรวดเร็วในการจัดส่งการบริการขายตรง อยู่ในระดับมาก
ตามลำดับ
4) การศึกษาความพึงพอใจด้านความพึงพอใจการส่งเสริมการตลาด ซึ่งอยู่ในระดับ มาก โดยแบ่ง
รายละเอียดได้ดังนี้ ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรั บได้เมื่อเทียบกับร้านขายน้ำผลไม้อื่น ๆ รองลงมาคือขายผ่านสื่อ
ออนไลน์จัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมซื้อผลไม้ 5ถุง แถม ฟรี1ถุง จัดส่งฟรีเมื่อซื้อครบ10ถุง (เฉพาะใน เขตตัว
เมืองกระบี่) ตามลำดับ
5) การศึกษาความพึงพอใจด้านบุคคล ซึ่งอยู่ในระดับ มาก โดยแบ่งรายละเอียดได้ดั งนี้ พนักงานขายมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีร องลงมาคือแต่งกายสะอาด พนักงานขายมีความสุภาพเรียบร้อย ความสามารถในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตามลำดับ
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6) การศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการบริการ ซึ่งอยู่ในระดับ มาก โดยแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้
การบริการ รองลงมาคือพนักงานสามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ พนักงานขายบริการอย่างรวดเร็ว ตามลำดับ
7) การศึกษาความพึงพอใจด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งอยู่ในระดับ มาก โดยแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้
บรรจุภัณฑ์มีความสะอาด รองลงมาคือมีป้ายราคาบอกชัดเจน ตามลำดับ
5.1 ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการรับประทาน
2) ควรมีป้ายบอกราคาและตราสินค้า
3) เพิ่มความทันสมัยตามกระแสนิยม
4) ควรพัฒนาจากการบรรจุภัณฑ์ใส่ถุงมาเป็นแบบขวดแทนและมีความหลากหลายของน้ำผลไม้
6.เอกสารอ้างอิง
[1] (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 2557). ปี 58 อัตราการรับประทานและผลไม้ของคนไทย.สืบค้นจาก
http://health.kapook.com/view80429.html
[2] (หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ, 2557). ปี 58 อัตราการบริโภคน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ. สืบค้นจาก
http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=10153
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E012
การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก
A study of factors in deciding to buy jewelry from batik scraps
พัชราภา ทวีรัตน์ 11 , ศันสนีย์ เพ็ชรกุล 21 จิรนันท์ เสนี 12 , อ่อนจันทร์ คงสกุล 22 , และขวัญใจ โชติสุวรรณ 32
1
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก” โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีต่อเครื่องประดับจาก
เศษผ้าบาติก จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50
ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่ งมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)
จากการดำเนินการวิจัยศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้ าบาติก ตาม
วัตถุประสงค์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีต่อ
เครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก ผลปรากฏว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก
คำสำคัญ : ปัจจัย ผ้าบาติก เศษผ้าบาติก
Astract
Research subject The objectives of this research were: ( 1 ) to study the factors of
customer purchasing decision towards jewelry from batik rags. tick Classified by personal
information this research is an exploratory research The sample group consisted of 50 samples
using a 5-level estimation scale questionnaire as a tool to collect data. which has a confidence
value of 0 . 8 9 . Data were analyzed by using Statistics of frequency distribution ( Frequency) ,
percentage (Percentage), mean (Mean) and Standard Deviation (Standard Deviation : SD)
From conducting research to study factors in deciding to buy jewelry from batik scraps
according to the objectives of the data analysis results from the questionnaire To study the
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factors of purchasing decisions of customers towards jewelry made from batik scraps The
results showed that the overall picture was at a very high level.
Keywords : Factor, Batik , Batik rag
1. บทนำ
ศิลปะเครื่องประดับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนกระทั่งปัจจุบันถูกสร้างขึ้นสำหรับมนุษย์ ไม่ใช่แค่
เพียงจุดมุ่งหมายในการแสดงทักษะทางฝีมืออันวิจิตรงดงามหรือเพื่อตกแต่งร่างกายภายนอก เครื่องประดับเป็น
ภูมิปัญญาที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่สะท้อนความคิด วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา เพียงแต่แตกต่าง
กันไปตามแต่ละเชื้อชาติ ภาษา ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิ ประเทศ ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเชื่อ
เครื่องประดับ นอกจากนี้เครื่องประดับยังถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากและยังเป็นงานที่ต้องอาศัยช่างฝีมือ
แรงงานที่มีความชำนาญ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องประดับได้มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการค้าขึ้นมา
อย่างรวดเร็ว จนมีบ ทบาทสำคัญในการนำรายได้เข้าประเทศและปัจจุบันมีการเลือกซื้อขายแลกเปลี่ยน
เครื่องประดับกันอย่างแพร่หลาย โดยปัจจัยในการเลือกซื้อนั้นก็แตกต่างกันออกไป ทั้งทางด้ านสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง รวมไปถึงรสนิยมอีกด้วย (https://preciouspieces.wordpress.com/)
เนื่องจากร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี จะมีเศษผ้าบาติกเหลือจากการตัดออกไปแล้ว เป็นจำนวนมาก
หากถูกทอดทิ้งให้เปล่าประโยชน์ นานวันก็จะเสื่อมสภาพไม่เกิดประโยชน์และคุณค่าจะกลายเป็นขยะ จาก
ผิวสัมผัสและสีสันของเศษผ้าชิ้นใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ทำให้กลุ่มผู้วิจั ยเกิดแรงบันดาลใจ กระตุ้นจินตนาการ เกิด
การออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก นำไปสู่การ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการสั่งซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก หลักการ
ตลาดแบบ 4P รวมถึง การวิเคราะห์และศึกษาเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การ
วิจัยในการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก ที่มีต่อการสั่งซื้อสินค้า
เครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก เพื่อเป็นกรณีศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร
1. ประชากร คือ ประชากร อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากร อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 50 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีต่อเครื่องประดับจากเศษผ้าบา
ติก
3.2.1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.2.1.1 แบบสอบถาม ผู้วิจัยดำเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1) การศึกษาปัจจัยการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีต่อเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก
ใน 7 ด้าน คือ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านช่องทางการจำหน่าย 4. ด้านส่งเสริมกาตลาด 5. ด้าน
บุคลากร 6. ด้านกระบวนการในการจัดบริการ 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
2) กำหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย
3) กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย
4) ดำเนินการสร้างเครื่องมือ
5) นำเครื่องมือที่ส ร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ทำการตรวจสอบความ
สอดคล้องและความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.89 ขึ้นไป
6) นำเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรอื่นที่ไม่ใช่ประชากรที่ศกึ ษา
จำนวน 30 ชุด แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
7) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนำใปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1.2 แนวคำถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยดำเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
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1) กำหนดหัวข้อและประเด็นสนทนา
2) จัดเรียงลำดับคำถามก่อนหลังให้เหมาะสม
3) จัดพิมพ์ (ร่าง) ข้อคำถาม
4) นำร่างข้อคำถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม
5) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
6) จัดพิมพ์ข้อคำถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการสนทนากลุ่ม
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 ค่าความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตัล (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.
2543: 248 – 289)[1]
Σ𝑅

IOC =
Ν
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง
Σ𝑅 แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N
แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ โดยค่าตามเกณฑ์ IOC ≥ 0.5
1.2 ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ. 2543: 32)
𝛼=
เมื่อ

𝑘
𝑘−1

(1 −

Σ 𝑆𝑖2
𝑆𝑖2

)

α แทน สัมประสิทธิ์ของความเที่ยง
k แทน จำนวนข้อของแบบสอบถาม
Si2 แทน คะแนนความแปรปรวนรายข้อ
St2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามตามเกณฑ์ α ≥ 0.75

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ดำเนินการดังนี้
1) ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสนทนากลุ่ม โดยใช้แนวคำถามที่สร้างขึ้นเป็นประเด็นใน
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การสนทนา โดยการซักถามผู้ให้ข้อมูล จุดประเด็นให้เกิดการพูดคุย ถามความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ
2) ดำเนินการบันทึกโดยใช้แบบบันทึกการสนทนา ร่วมกับการบันทึกเสียง
3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ดำเนินการดังนี้
1) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้ประชากรเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตอบแบบสอบถาม และเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวน 50 ฉบับ
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การวัดปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจาก
เศษผ้าบาติก โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.4.1.1 การแจกแจงความถี่แต่ละระดับ และการกำหนดค่าน้ำหนักมาตราส่วนของข้อคำถาม
ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมาก
3 หมายถึง ความคิดเห็นระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อย
1 หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด
3.4.2.2 การหาค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับ โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยกำหนดช่ว ง
ค่ า เฉลี ่ ย ของระดับ ความรู้ ส ึ ก หรื อ ความคิ ดเห็น เพื ่ อ แปรผลตามเกณฑ์ ข องเบสท์ ( Best.1981: 82) [2] มี
รายละเอียดดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยคำนวณจากสูตร
𝑥̅ =

Σ𝑥
Ν

987

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

เมื่อ

𝑥̅ แทน คะแนนเฉลี่ย
Σx แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคำนวณจากสูตร
𝑆. 𝐷. =

√𝑛Σ𝑥 2 −(Σ𝑥)2
𝑛(𝑛−1)

เมื่อ S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Σx แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว
Σx2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว
N แทน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
4. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจเป็นวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับ
จากเศษผ้าบาติก เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผลการดำเนินการวิจัย ดังนี้ เพื่อนำเสนอเป็นลำดับต่อไป
ตอนที่ 1 : วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 : ตารางแสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ
เพศ
จำนวน
ร้อยละ
ชาย
7
14.0
หญิง
43
86.0
รวม
50
100.0
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0
รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามลำดับ
ตารางที่ 2 : ตารางแสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอายุ
อายุ
จำนวน
ร้อยละ
น้อยกว่า 25 ปี
39
78.0
25 – 35 ปี
7
14.0
36 – 45 ปี
4
8.0
46 – 55 ปี
0
0
56 – 65 ปี
0
0
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65 ปีขึ้นไป
0
0
รวม
50
100.0
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ น้อยกว่า 25 ปี จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 78.0 รองลงมาอายุ 25 – 35 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 อายุ 36 – 45 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.0 ตามลำดับ
ตารางที่ 3 : ตารางแสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอาชีพ
อาชีพ
จำนวน
ร้อยละ
รับราชการ-รัฐวิสาหกิจ
9
18.0
รับจ้าง-ลูกจ้าง
13
26.0
นักเรียน-นักศึกษา
21
42.0
เกษตรกรรม
4
8.0
ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว
0
0
อื่น ๆ
3
6.0
รวม
50
100.0
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพนักเรียน-นักศึกษา จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.0 รองลงมาอาชีพรับจ้าง-ลูกจ้าง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 อาชีพรับราชการ-รัฐวิสาหกิจ
จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 อาชีพเกษตรกรรม จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 อาชีพอื่น ๆ จำนวน 3
คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามลำดับ
ตารางที่ 4 : การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก จำนวน 50 ชุด
รายการประเมิน
1. ด้านผลิตภัณฑ์
1.1 สินค้ามีรูปแบบหลากหลาย
1.2 สินค้ามีความสวยงามและมีรสนิยม
1.3 สินค้ามีความโดดเด่น
1.4 สินค้ามีความคงทน
1.5 สินค้าเก็บรักษาและทำความสะอาดได้ง่าย
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านราคา

x̅

S.D.

ระดับ
คุณภาพ

4.18
4.22
4.14
4.14
4.24
4.18

0.82
0.81
0.75
0.80
0.79
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลำดับ

1
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รายการประเมิน
2.1 สินค้ามีป้ายราคาที่ชัดเจน
2.2 ราคาหลากหลายตามคุณภาพสินค้า
2.3 มีการกำหนดราคาอย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
3.1 มีช่องทางในการเลือกซื้อที่สะดวก
3.2 จัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว
ค่าเฉลี่ย
4. ด้านการส่งเสริมการขาย
4.1 การให้ส่วนลดจากปกติ
4.2 มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษในโอกาสต่าง ๆ
4.3 มีใบเสร็จสะสมรับเครื่องประดับฟรี
ค่าเฉลี่ย
5. ด้านบุคคล
5.1 ผู้ขายมีความรู้ และความสามารถให้คำปรึกษา
หรือแนะนำสินค้า
5.2 ผู้ขายมีอัธยาศัยดี
5.3 ผู้ขายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ค่าเฉลี่ย
6. ด้านกระบวนการให้บริการ
6.1 มีการให้กระบวนการทีด่ ี
2.2 มีการให้บริการ โดยการทดลองใช้สินค้า
2.3 มีการให้บริการอย่างดี
ค่าเฉลี่ย
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ

x̅

S.D.

4.26
4.12
4.06
4.14

0.72
0.74
0.86
0.77

ระดับ
คุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก

ลำดับ

4.06
4.10

0.79
0.78

มาก
มาก

4.08

0.78

มาก

6

3.96
4.10
3.96
4.00

0.90
0.86
0.92
0.89

มาก
มาก
มาก
มาก

7

4.12
4.10
4.14

0.79
0.81
0.75

มาก
มาก
มาก

4.12

0.78

มาก

5

4.22
4.14
4.20
4.18

0.76
0.78
0.78
0.77

มาก
มาก
มาก
มาก

2

4
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รายการประเมิน
7.1 มีการแยกสินค้าเป็นชุดอย่างละเอียด
7.2 มีการติดป้ายราคาอย่างละเอียด
7.3 สินค้ามีความสวยงาม
7.4 การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

x̅

S.D.

4.22
4.20
4.22
4.16
4.20
4.12

0.76
0.83
0.73
0.79
0.77
0.79

ระดับ
คุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลำดับ

3

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคต่อเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก พิจารณาเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ =
4.18 ) ด้านราคา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.14 ) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย อยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.08) ด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅𝑥 = 4.00 ) ด้านบุคคล
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.12) ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ =
4.08) ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.08) ตามลำดับ
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก เขตอำเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่” มีวัตถุประสงค์ คื อ 1. เพื่อการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีต่อ
เครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยมี กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 50 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นเครื่องในการ เก็บข้อมูลซึ่งมี
ค่ า ความเชื ่ อ มั ่ น เท่ า กั บ 0.89 วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ สถิ ต ิ ก ารแจกแจงความถี ่ (Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ผลการวิจัยดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ ธุรกิจเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 อายุระหว่าง น้อยกว่า
25 ปี จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 78.0 มีสถานภาพโสด จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 มีอาชีพ
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นักเรียน-นักศึกษา จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 เป็นศาสนาพุทธ จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 88.0
ระดับปริญญาตรี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 มีรายได้ 9,000 บาท จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อธุรกิจเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่รู้จักธุรกิจเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก ส่วนใหญ่จะเป็นสร้อยคอ จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ
58.0 ส่วนใหญ่ซื้อเครื่องประดับจำนวน 1 ครั้ง/เดือน จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 ช่องทางที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารส่วนใหญ่จะได้รับจากบุคคลในครอบครัว จำนวน 25 คน คิดเป็นร้ อยละ 50.0 ช่องทางในการเลือกซื้อ
ส่วนใหญ่เป็น Facebook จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 การเลือกชำระเงินส่วนใหญ่ผ่านระบบออนไลน์
จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 เครื่องประดับที่นิยมเลือกซื้อส่วนใหญ่เป็นทอง จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.0 มูลค่าของเครื่องประดับที่ มักเลือกซื้อส่วนใหญ่ 100-500 บาท จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0
โทนสีที่เลือกซื้อส่วนใหญ่สีเหลือง จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0ลวดลายที่เลือกซื้อลวดลายสีพื้น จำนวน
26 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 สิ่งจูงใจที่ทำให้เลือกซื้อกำลังเป็นที่นิยม จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 บุคคล
ที่มีส่วนร่วมในการเลือกซื้อส่วนใหญ่เป็นตนเอง จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 คำนึงถึงเรื่องคุณภาพ
บริการ จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก ของประชากรเขตอำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ จำนวน 50 คน คณะผู้จัดทำได้สำรวจถึงการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2559) ที่กล่าวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า ผ่านทางสังคมออนไลน์ ผลของการศึกษาจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจการขายสินค้า
ผ่านทาง สังคมออนไลน์สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ งานวิจัยนี้เป็น
งานวิจ ัย เชิงปริม าณ กลุ่มตัว อย่างคื อ ผู้ที่เคยซื้อสิ นค้าผ่ านทางสั งคมออนไลน์ จำนวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่ควรนำมาอภิปราย
ผล ดังนี้
จากการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติกของกลุ่มประชากรต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติก ด้านลักษณะทาง
กายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.20,S.D=0.77 ) ข้อที่กลุ่มประชากรมีความพึงพอใจ
มากเป็นอันดับแรกต่อการตัดสินใจซื้อ คือ มีการแยกสินค้าเป็นชุดอย่างละเอียดและสินค้ามีความสวยงาม มี
ค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.22,S.D=0.76 )
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จากการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติกของกลุ่มประชากรต่อปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติกด้านผลิตภัณฑ์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.18,S.D=0.79 ) ข้อที่กลุ่มประชากรมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับ
แรกต่อการตัดสินใจซื้อ คือ สินค้าเก็บรักษาและทำความสะอาดได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.24,S.D=0.79 )
จากการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติกของกลุ่มประชากรต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติกด้านกระบวนการ
ให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.18,S.D=0.77 ) ข้อที่กลุ่มประชากรมีความพึงพอใจ
มากเป็นอันดับแรกต่อการตัดสินใจซื้อ คือ มีการให้กระบวนการที่ดี มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.22,S.D=0.76 )
จากการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติกของกลุ่มประชากรต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติกด้านราคา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.14,S.D=0.77 ) ข้อที่กลุ่มประชากรมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับ
แรกต่อการตัดสินใจซื้อ คือ สินค้ามีป้ายราคาที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.26,S.D=0.72 )
จากการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติกของกลุ่มประชากรต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติกด้านบุคคล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.12,S.D=0.78 ) ข้อที่กลุ่มประชากรมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับ
แรกต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ผู้ขายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.14,S.D=0.75 )
จากการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติกของกลุ่มประชากรต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติกด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.08,S.D=0.78 ) ข้อที่กลุ่มประชากรมีความพึงพอใจ
มากเป็นอันดับแรกต่อการตัดสินใจซื้อ คือ จัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.10,S.D=0.78 )
จากการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติกของกลุ่มประชากรต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับจากเศษผ้าบาติกด้านการส่งเสริมการ
ขาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.00,S.D=0.89 ) ข้อที่กลุ่มประชากรมีความพึงพอใจมาก
เป็นอันดับแรกต่อการตัดสินใจซื้อ คือมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษในโอกาสต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย ( x̅= 4.10,S.D=0.86 )
5.3 ข้อเสนอแนะ
1. สินค้าควรมีขนาดครบทุกขนาดตามความต้องการของลูกค้า
2. ควรมีการติดป้ายราคาอย่างชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการระบุราคาแยกแต่ละชิ้นอย่างชัดเจน
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3. อยากจะให้มีการทดลองสินค้าเพื่อที่จะได้มั่นใจต่อการใช้สินค้า
4. ควรมีการแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จักในท้องตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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E013
ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อปลาซาบะย่างจากบรรจุภัณฑ์
ของร้านโกหมก (Ko Mok shop)
Satisfaction with marketing ingredient factors affecting the purchase of grilled mackerel
from the packaging of Ko Mok shop
กนกวรรณ โดยประกอบ11 , ปิยาพัชร บัวดำ21 , อ่อนจันทร์ คงสกุล12 , จิรนันท์ เสนี22
Kanokwan Doeprakob11 , Piyapat Buadam21 , Onchan Kongsakul12 , Jiranan Senee22
1
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 2อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่สถาบันการศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
วิจัยเรื่องความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อปลาซาบะย่างจากบรรจุ
ภัณฑ์ของร้านโกหมก (Ko Mok Shop) ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.ศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อปลาซาบะย่างจากบรรจุภัณฑ์ของร้านโกหมก (Ko Mok Shop) 2. เพื่อพัฒา
บรรจุภัณฑ์ปลาซาบะย่างของร้านโกหมก (Ko Mok Shop) 3. ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุ
ภัณฑ์ปลาซาบะย่างของร้านโกหมก (Ko Mok Shop) สำหรับการจัดทำวิจัยในครั้งนี้ช้ วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ
(Survey Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคปลาซาบะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อปัจจัยปลาซาบะย่าง
ผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อปลาซาบะ
ย่างจากบรรจุภัณฑ์ของร้านโกหมก (Ko Mok Shop) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจากข้อเสนอแนะ
ของความพึงพอใจต่อปัจจัยปลาซาบะย่าง พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจปลาซาบะย่าง ควรมีการส่ งเสริมการตลาดให้
สม่ำเสมออยู่ ตลอดเวลา และควรพัฒ นาการบริ การให้ ต อบโจทย์ ต่ อ ความต้ อ งการของลู กค้า เนื่องด้ ว ย
สถานการณ์ Covid – 19 ในปัจจุบัน ควรมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า และ
พนักงานร้านค้า ควรมีการนำพนักงานลงทะเบียนฉีดวัคซีน ก่อนที่จะมาบริการลูกค้า
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์ , บรรจุภัณฑ์ , ปลาซาบะ
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ABSTRACT
This time, this research was about satisfaction on marketing ingredient factors affecting
the purchase of grilled mackerel from the packaging of Ko Mok Shop. 1. To study the satisfaction
on factors of marketing ingredients that affect the purchase of grilled mackerel from the
packaging of Ko Mok Shop 2. To develop the packaging of grilled mackerel of Ko Mok shop (
Ko Mok Shop) 3. To study consumer demand for grilled mackerel packaging at Ko Mok Shop.
For this research, survey research was used. is the consumers of saba fish who live in the area
Muang District 50 people in Krabi
The results of the satisfaction research on marketing ingredient factors affecting the
purchasing of grilled mackerel from the packaging of Ko Mok Shop. Satisfied with the factor of
grilled saba found that grilled saba business operators There should be a constant marketing
promotion at all times. and should develop services to meet the needs of customers Due to
the current Covid-19 situation, strict precautions should be taken. for customer safety and shop
staff Employees should be registered for vaccination. before coming to customer service
Keywords : product , packaging , mackerel
1. บทนำ
ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่และบทบาทสำคัญทางการตลาดมากขึ้น เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษาคุณภาพและการยืดอายุของสินค้า รวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทาง
การตลาด ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สวยงาม โดดเด่นสะดุดตา หรือมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสินค้าอื่นใน
ตลาด จะมีความได้เปรียบในการดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้
การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสูงมากทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเป็น จำนวนมากทำให้กระทบต่อ
อายุของตัวผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จะมีชีวิตที่สั้นลงเป็ นผลให้เกิดการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อการยืดอายุผลิตภัณฑ์
ให้มีวงจรชีวิตที่ยาวนานขึ้นภายในตลาด การที่ผลิตภัณฑ์ได้ออก สู่ ตลาดนั่นหมายถึงการเริ่มต้นเข้าสู่วงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์นั้น (Product Life Cycle) เป็นการแสดง ถึงการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์นั้น หากมีการเติบโต
ด้านยอดขายที่ดีแสดงว่าได้รับการยอมรับ จากผู้บริโภคในทางตรงกันข้ามหากไม่ได้รับการนิยมนั่นหมายถึง
ผลิตภัณฑ์จะหายออกไปจากตลาด
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ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมองเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงมีการพัฒนา บรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นเพื่อ ปัจจัย
ดังต่อไปนี้การลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด การรักษาคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของ ผู้บริโภคหรือการ
ส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของสินค้า
2. วัตถุประสงค์
1. ศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อปลาซาบะย่างจากบรรจุภัณฑ์
ของร้านโกหมก (Ko Mok Shop)
2. เพื่อพัฒาบรรจุภัณฑ์ปลาซาบะย่างของร้านโกหมก (Ko Mok Shop)
3. ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ปลาซาบะย่างของร้านโกหมก (Ko Mok Shop)
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 สถิติในการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร คือ กลุ่มผู้บริโภคปลาซาบะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ จำนวน 50 คน โดยกลุ่มแบบเจาะจงผู้ที่บริโภคปลาซาบะ
3.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.2.1 เครื่องมี่ใช้ในการวิจัย แบ่งตามรูปแบบการวิจัย เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อปัจจัย
ปลาซาบะย่าง ในด้าน 7’P คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการในการจัดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ
3.2.2 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ลักษณะแบบสอบถามของการวิจัย แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklish)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ปลาซาบะย่าง
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีผลต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ปลาซาบะย่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบจัดระดับความคิดเห็นของไลเคริท (Likert Scale)
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Openended Questionnaires)
1) หาค่าความตรงรายข้อ (Validity) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตัน (ล้วน สายยศและ
อังคณา สายยศ. 2543: 248-289)
∑𝑅

𝐼𝑂𝐶 =
𝑁
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง
𝛴𝑅 แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญโดยค่าตามเกณฑ์ IOC ต้องผ่าน 0.5 ขึ้นไป
2) หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Realibitita) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอบาค
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 32)
𝛼=

𝑘

∑𝑠𝑖 2

(1 − 𝑠𝑖 2 )
𝑘−1
เมื่อ 𝛼 แทน สัมประสิทธิ์ของความเที่ยง
k แทน จำนวนข้อของแบบสอบถาม
Si2 แทน คะแนนความแปรปรวนรายข้อ
Si2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามตามเกณฑ์ 𝛼 ≥ 0.75 ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูปหาค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ (Reliability) = 0.743
3.2.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) ศึกษาพฤติกรรมความต้องการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ปลา
ซาบะย่าง
2) กำหนดขอบเขตเนื้อหาในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3) ร่างแบบสอบถามงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
เพื่อตรวจสอบแก้ไขฉบับร่างแบบสอบถามงานวิจัย
4) นำเสนอแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริโ ภค
ผลิตภัณฑ์ปลาซาบะย่าง จำนวน 50 คน แล้วนำมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
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5) นำแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้วไปปรับปรุงและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิ จัย
เพื่อให้ความเห็นชอบและจัดพิมพ์ แล้วนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
3.3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ดำเนินการดังนี้
1) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตอบแบบสอบถาม และ
ดำเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวน 50 ฉบับ
2) นำเสนอแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การแจกแจงความถี
แต่ละระดับ โดยวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบคำอธิบาย มีเกณฑ์การแปลผลรายละเอียดดังนี
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลา
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อ
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
3.5 สถิติในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการประมวลผลข้อมูล
เป็นขั้นตอน คือ หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จึงนำข้อมูลที่ได้มา
เปลี่ยนแปลงเป็นรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกรหัสลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมสั่งงานโดยใช้
สถิติ ดังนี้
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมู ลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีผลต่อการเลือกซื้อปลาซาบะย่างจากบรรจุภัณฑ์ของร้านโกหมก ( Ko Mok
Shop) ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แล้ ว สรุ ป ออกมาเป็ น ร้ อ ยละ
(Percentage)
สูตรการคำนวณค่าร้อยละ

=

หรือ

=

P

จำนวนผุ้ตอบแบบสอบถาม 𝑥 100
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
𝑛 𝑥 100
𝑁
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แทนค่า
P
=
ค่าร้อยละของคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม
n
=
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
N
=
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีผลต่อการพัฒนาปลาซาบะ
ย่างจากบรรจุภัณฑ์ การสำรวจลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ โดยการหาค่าเฉลี่ ย
(Mean) โดยใช้สูตร
สูตรคำนวณค่าเฉลี่ย
∑𝑥

𝑥̅
=
𝑁
𝑥̅
=
ค่าเฉลี่ยคะแนนทั้งหมดของผู้ใช้
∑𝑥
=
ผลรวมคะแนนทั้งหมดของผู้ใช้
N
=
จำนวนผู้ใช้
3.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปเรียบเรียงมา
เป็นความถี่ (Frequency) แล้วนำมาจัดลำดับ
4. ผลการวิจัย
การจัดดทำวิจัย ในครั้งนี้ใช้ว ิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อปลาซาบะย่างจากบรรจุภัณฑ์ของร้านโกหมก (Ko Mok Shop) มี
ผลการดำเนินการวิจัยดังนี้
ตารางที่ 1 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาซาบะย่าง ด้านผลิตภัณฑ์
(จำนวน 50 ชุด)
ด้านผลิตภัณฑ์
S.D
ระดับคุณภาพ
̅
𝒙̅
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
4.36
.98
มาก
ผลิตภัณฑ์สวยงามสะดุดตา
4.54
.61
มากที่สุด
รสชาติ/กลิ่น
4.44
.64
มาก
ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียง/เป็นที่รู้จัก
4.60
.45
มากที่สุด
ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลายขนาด(ปริมาณ)
4.40
.53
มาก
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บรรจุภัณฑ์สะอาด/มิดชิดปลอดภัย
4.60
.61
มากที่สุด
บรรจุภัณฑ์สวยงาม
4.62
.60
มากที่สุด
ผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
4.50
.61
มาก
ผลิตภัณฑ์บริโภคได้สะดวก
4.48
.65
มาก
ผลิตภัณฑ์มีฉลากระบุส่วนผสม,วิธีบริโภค, วัน
4.40
.68
มาก
เดือนปีผลิตและหมดอายุ
รวม
4.50
.64
มาก
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
ปลาซาบะย่างจากบรรจุภ ัณฑ์ของร้านโกหมก (Ko Mok Shop) พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.50) เมื่อพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า บรรจุ
ภัณฑ์มีความสวยงามอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.62) บรรจุภัณฑ์สะอาด/มิดชิดปลอดภัยอยู่
ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.60) ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.60)
ผลิตภัณฑ์สวยงาม สะดุดตา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.54) รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.50) ผลิตภัณฑ์บริโภคได้สะดวก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ = 4.48) รสชาติ/กลิ่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.44) ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายขนาด อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.40) ผลิตภัณฑ์มีฉลากระบุส่วนผสม,วิธีบริโภค,วันเดือนปีผลิตและหมดอายุ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.40) ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ อยู๋ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.36) ตามลำดับ
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อปลาซาบะย่างจากบรรจุภัณฑ์ของร้านโกหมก
(Ko Mok Shop) พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.50) มีการ
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยของผู้ตอบแบบสอบถามคือ บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามอยู่ในเกณฑ์
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.62) บรรจุภัณฑ์สะอาด/มิดชิดปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.60)
ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.60) ผลิตภัณฑ์สวยงาม สะดุดตา อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.54) รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.50) ผลิตภัณฑ์บริโภคได้สะดวก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.48) รสชาติ/กลิ่น อยู่ใน
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ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.44) ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายขนาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.40)
ผลิตภัณฑ์มีฉลากระบุส่วนผสม,วิธีบริโภค,วันเดือนปีผลิตและหมดอายุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.40)
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ อยู๋ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.36)
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ผลปรากฏว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ในทางด้านผลิตภัณฑ์ที่มี บรรจุภัณฑ์มี
ความสวยงาม และบรรจุภัณฑ์มีความสะอาด มิดชิดปลอดภัย บรรจุภัณฑ์ปลาซาบะย่าง เหมาะสมสำหรับการ
วางจัดจำหน่าย มีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย แบบ 125 กรัม และแบบ 250 กรัม การพัฒนาของบรรจุภัณฑ์
แบบเดิมจะเป็นถุงหีบห่อ ที่ไม่ได้มาตรฐาน มีสิ่งปนเปือนได้ง่าย ยากต่อการจัดเก็บในระยะยาว จึงได้มีการ
พัฒนามาเป็นแบบถุงซีลสูญญากาศ สามารถเก็บกลิ่น และคงสภาพของกลิ่นปลาซาบะย่างไว้ได้คงเดิม จัดเก็บได้
ง่าย และยาวนานถึง 3 สัปดาห์ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา อาจารย์อ่อน
จันทร์ คงสกุล และอาจารย์จิรนันท์ เสนี แผนกการตลาด ผลการวิจัยสำเร็จไปได้ด้วยดี สามารถนำไปต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ในการเข้าสู่ตลาด เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ วิจัยไตปลาแห้ง
5.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ป้ายราคาได้บอกไว้อย่าง
ชัดเจน ช่องทางการจัดจำหน่าย การบริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดโปรโมชั่น และวัตถุประสงค์ต่อการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อของผู้บริโภคปลาซาบะย่าง ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจปลาซาบะย่าง ควรมี
การส่งเสริมการตลาดให้สม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา และควรพัฒนาการบริการให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของ
ลูกค้า เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid – 19 ในปัจจุบัน ได้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัย
ของลูกค้า และพนักงานร้านค้า จึงได้มีการนำพนักงานลงทะเบียนฉีดวัคซีน ก่อนที่จะมาบริการลูกค้า และยังคง
คงมาตรการไว้อย่างเดิม
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พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
Product Development of Palm Oil Liquid Soap
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นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการศึกษาภาคใต้ 2

บทคัดย่อ
วิจัยเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) โดยมีวัตถุประสงค์ 1.ศึกษา
ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) 2.เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน และ3.
ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมั นปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) สำหรับการ
จัดทำวิจ ัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัย เชิงทดลอง (Experimental Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) กลุ่ม
ตัวอย่างคือบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) จำนวน 80 คน
จากการดำเนินการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามจากข้อเสนอแนะของความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม
(CPO LIQUID SOAP) พบว่า 1.ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องของคุณสมบัติของสบู่เหลว เช่น คุณภาพ
และวัสดุที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ รวมถึงลักษณะภายนอกความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์และความทนทานของฉลาก
ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น 2.ความสะดวกในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ต้องมีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งยังไม่มีทางเลือกมากเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่
ต้องการจะซื้อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) 3.การประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์
ให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและจัดโปรโมชั่นเพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์ สบู่เหลว น้ำมันปาล์มดิบ
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Abstract
Research on Product Development of Palm Oil Liquid Soap with the objectives 1.Study consumer
demand towards palm oil liquid soap (CPO LIQUID SOAP) 2.To Product Development of Palm Oil Liquid
Soap to have suitable properties for use. and 3.to study consumer satisfaction towards Palm oil liquid soap
products (CPO LIQUID SOAP). For the preparation of this research, survey research was used. The research
tools were the consumer demand questionnaire for palm oil liquid soap products (CPO LIQUID SOAP) and
the satisfaction questionnaire. of consumers towards palm oil liquid soap products (CPO LIQUID SOAP). The
sample consisted of 80 individuals who used palm oil liquid soap (CPO LIQUID SOAP).
From the research and development of palm oil liquid soap products (CPO LIQUID SOAP), the results of
data analysis from questionnaires based on consumer satisfaction recommendations towards palm oil liquid
soap products (CPO LIQUID SOAP). 1.The product must be developed in terms of the properties of liquid
soap, such as the quality and materials used to make the product. Including the appearance, variety of
packaging and durability of product labels must be improved to be more suitable for use. 2. Ease of
purchasing products requires additional distribution channels. There are still not enough choices to meet
the needs of consumers who want to buy palm oil liquid soap (CPO LIQUID SOAP). 3.For public relations to
the consumer group, there are too few. There should be a promotion to expand the customer base more.
Keywords : Product , Liquid soap , Crude palm oil
1. บทนำ
ปัจจุบันปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของภาคใต้ และจังหวัดที่ปลูกน้ำมันปาล์มมากที่สุดคือ
จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดสตูล และจังหวัดตรังเรียงตามลำดับ ทั้งนี้ปาล์มน้ำมันยัง
มีต้นทุนการผลิตต่ำผลผลิตต่อพื้นที่สูง เสี่ยงต่อความเสียหายจากภัยธรรมชาติน้อย สามารถผลิตได้ปริมาณมาก
อีกทั้งประโยชน์จากน้ำมันปาล์ม ประกอบด้วย กรดไขมันหลายชนิดอุดมด้วยวิตามินอี (E) และวิตามินเอ (A)
องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถสกัดและใช้ประโยชน์เป็นสารตั้งต้นอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง
อุตสาหกรรมใช้โอเลฟินเป็นวัตถุดิบและอื่น ๆ
ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ก็มีทรัพยากรปาล์มน้ำมันที่ปลูกไว้ภายในวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จำนวน
10 ไร่ ซึ่งปาล์มน้ำมันเหล่านี้ได้มีผู้คิดค้นนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จากการนำผลสดของปาล์มน้ำมันมาสร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) คืออาจารย์เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล ตำแหน่งครู
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คศ4 และผู ้ ช ่ ว ยการผลิ ต คื อ อาจารย์ พ นาสั ณ ฑ์ ชู ป ระพั น ธ์ ตำแหน่ ง ครู พ ิ เ ศษ แผนกวิ ช าช่ า งยนต์
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อใช้ภายในวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และเป็นการทำ CSR
(Corporate Social Responsibility) เพื ่ อ สั ง คมโดยการนำไปแจกจ่ า ยให้ ก ั บ หน่ ว ยงานต่า ง ๆ เนื ่ อ งจาก
สถานการณ์ของโรคไวรัส covid-19 โดยเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่สามารถทดแทนเจลล้างมือได้ อุดมไป
ด้วยวิตามินอี (E) วิตามันเอ (A) และเบต้าแคโรทีน สามารถช่วยในการบำรุงรักษาดูแลผิวพรรณ ทำให้ผิวไม่แห้ง
กร้านผลัดเซลล์ผิว เพิ่มความชุ่มชื้น ต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันรังสียูวีและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้
ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นตรงกันว่ามีแนวคิดริเริ่มการนำผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO
LIQUID SOAP) มาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาสูตรของสบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO
LIQUID SOAP) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
ให้สามารถนำไปสร้างยอดขายกับวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ในอนาคตต่อไปได้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้
งาน
3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
3. วิธีดำเนินการวิจัย
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การสรุปและวิเคราะผล

1005

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) มีขั้นตอนดังนี้
ศึกษาความต้องการของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์สบู่
เหลวจากน้ามันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)

พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ามันปาล์ม
(CPO LIQUID SOAP)

ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลว
จากน้ามันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
(รูปภาพที่ 1 กรอบแนวทางการวิจยั )

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีกรอบแนวทางการดำเนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
2. นำผลการศึกษามาพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
3. นำผลิตภัณฑ์สบู่มาศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ด้านความต้องการของผู้บริโภค
1) ประชากร คือประชากรจากบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) จำนวน 80 คน
โดยสุ่มแบบเจาะจง
3.2.2 ด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค
1) ประชากร คือประชากรจากบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) จำนวน
40 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง
3.3 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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1) แบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID
SOAP)
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID
SOAP)
3.3.2 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) หาค่าความตรงรายข้อ (Validity) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตัล (2] ล้วน สายยศและอังคณา
สายยศ. 2543: 248-289)
Σ𝑅

IOC =
Ν
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง
Σ𝑅 แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ โดยค่าตามเกณฑ์ IOC ต้องผ่าน 0.5 ขึ้นไป
2) หาค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ (Reliability) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอบาค
([2] ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 32)
𝛼=
เมื่อ

𝑘
𝑘−1

(1 −

Σ 𝑆𝑖2
𝑆𝑖2

)

α แทน สัมประสิทธิ์ของความเที่ยง
K แทน จำนวนข้อของแบบสอบถาม
Si2 แทน คะแนนความแปรปรวนรายข้อ
St2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามตามเกณฑ์ α ≥ 0.75
ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปหาค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ (Reliability) = 0.743
3.4 การเก็บรวมรวบข้อมูล
3.4.1 ด้านความต้องการของผู้บริโภค
1) ประสานงานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) ที่กำหนดในวิจัย
ครั้งนี้
2) การจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้องมูล และดำเนินการส่ง แบบสอบถามไปยัง
กลุ่มผู้บริโภค ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
3) คณะผู้จัดทำโครงการได้เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
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4) นำเสนอแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.2 ด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค
1) ประสานงานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) ที่กำหนดในวิจัย
ครั้งนี้
2) การจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้องมูลและดำเนินการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ผู้บริโภค ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
3) คณะผู้จัดทำโครงการได้เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
4) นำเสนอแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 การสรุปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและพึงพอใจตามความคิดเห็น หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
วิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบคำอธิบาย โดยมีเกณฑ์การแปลผลรายละเอียดดังนี้
4.21 - 5.00 หมายถึง มีความต้องการหรือความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
3.41 - 4.20 หมายถึง มีความต้องการหรือความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
2.61 - 3.40 หมายถึง มีความต้องการหรือความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง
1.81 - 2.60 หมายถึง มีความต้องการหรือความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใช้
1.00 - 1.80 หมายถึง มีความต้องการหรือความพึงพอใจ อยู่ในระดับปรับปรุง
4. ผลการวิจัย
การจัดทำวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจาก
น้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) มีผลการดำเนินการวิจัยดังนี้
4.1 การสำรวจความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
ก่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจประเมินความต้องการของผู้บริโภค (จำนวน 80 ชุด)
ระดับ
ลำดั
รายการประเมิน
𝐱̅ S.D.
คุณภาพ
บ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
1.1 ทำความสะอาดได้ดี
4.05 0.61
มาก
1.2 คุณภาพและวัสดุที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์
4.17 0.70
มาก
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1.3 ความทนทานของตราผลิตภัณฑ์
1.4 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
1.5 ปริมาณสบู่ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านราคา
2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
2.2 ราคายุติธรรมเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
3.1 ความสะดวกในการซื้อ
ค่าเฉลี่ย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.1 การประชาสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ย
5. ด้านบุคคล
5.1 ผู้ผลิตมีความรู้ และมีการให้คำปรึกษาหรือ แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ของตนได้

2.17
2.13
4.08
3.32

รายการประเมิน

𝐱̅

S.D.

ระดับ
คุณภาพ

ลำดั
บ

4.25
4.25
4.41
4.25

0.49
0.49
0.54
0.34

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2

4.42 0.59

มากที่สุด

4.11 0.47

มาก

5. ด้านบุคคล (ต่อ)
5.2 ผู้ผลิตและผู้ขายมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5.3 ผู้ขายมีความสุภาพ พูดจาไพเราะ
5.4 การให้บริการของผู้ขาย
ค่าเฉลี่ย
6. ด้านกระบวนการให้บริการ
6.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการทำ
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม ฯ
6.2 มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม

0.72
0.77
0.55
0.33

พอใช้
พอใช้
มาก
ปานกลาง

7

4.18 0.42
4.26 0.58
4.22 0.42

มาก
มาก
มากที่สุด

3

3.36 0.55
3.36 0.55

ปานกลาง
ปานกลาง

6

3.48 1.04
3.48 1.04

มาก
มาก

5

4.10 0.37

มาก
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ค่าเฉลี่ย
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
7.1 ผลิตภัณฑ์มีความทนทานแข็งแรง
7.2 สภาพผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์
7.3 มีการจัดเรียงผลิตภัณฑ์เป็นหมวดหมู่
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

4.26 0.41
4.10
4.08
3.80
3.99
3.85

0.56
0.64
0.56
0.49
0.59

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1

4

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID
SOAP) พบว่าในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจาก
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.26) รองลงมา
คือ ด้านบุคคลอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.25) ด้านราคาอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =
4.22) ด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.99) ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ปานมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.48) ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.36) และ
ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.32) ตามลำดับ
4.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
ขั้นตอนการผลิตพัฒนาผลิตสบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
1. นำน้ำมันปาล์มใส่ลงในภาชนะสแตนเลสหรือแก้วทนความร้อนอุ่นน้ำมันปาล์มให้ร้อน 70 องศาเซลเซียส
2. นำโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์ใส่ลงในภาชนะพลาสติกหรือกระเบื้องขนาด 250 ซี.ซี. เติมน้ำ 50 ซี.ซี. คน
จน โปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์ละลายหมด
3. ค่อยรินสารละลายโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์ลงในน้ำมันคนให้เข้ากันตลอดเวลาจะเกิดเป็นสบู่
4. เติมน้ำลงในบีกเกอร์สบู่อย่างช้าๆ ครั้งละประมาณ 100 ซี.ซี. คนตลอดเวลาจนได้สบู่เหลวสีน้ำตาลอ่อน
ยกลงจากเตา
5. พักไว้ 3 วันสบู่จะมีความข้นพอดีสามารถบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ที่จัดเตรียมไว้พร้อมติดฉลากผลิตภัณฑ์
จากการดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID
SOAP) จึงนำผลการวิจัยมาพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) โดยการเพิ่มกลิ่น
ของสบู่เหลวจากน้ำมันปาล์มให้เป็นกลิ่นซากุระ และการเพิ่มจำนวนฟองของสบู่ให้มากขึ้น และเพิ่มความ
หลากหลายต่อสภาพการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้คนโดยมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไว้ 3 ประเภทไม่ว่าจะ
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เป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดพกพา 50 ml บรรจุภัณฑ์ชนิดขวด PET ขนาด 500 ml และบรรจุภัณฑ์ขวดหัวปั้ม ขนาด
500 ml เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น
การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) ให้มีความน่าดึงดูดใจเมื่อ
ลูกค้าได้พบเห็น และทนทานต่อการใช้งานได้จริงเนื่องจากทางสถานประกอบการได้ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบใหม่เพื่อให้ลูกค้าสามารถอ่านได้ง่าย รวมถึงมีการใส่ช่องทางการติดต่อไว้บ นตราผลิตภัณฑ์อีกทั้งการ
อธิบายส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ และยังมีคุณสมบัติกันน้ำเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ สบู่เหลวจากน้ำมัน
ปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)

(รูปภาพผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) ที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่)
4.3 การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
หลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ (จำนวน 40 ชุด)
รายการประเมิน
1. ด้านผลิตภัณฑ์
1.1 ทำความสะอาดได้ดี
1.2 คุณภาพและวัสดุที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์
1.3 ความทนทานของตราผลิตภัณฑ์
1.4 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
1.5 ปริมาณสบู่ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านราคา

𝐱̅

S.D.

ระดับ
คุณภาพ

ลำดั
บ

4.15
4.30
4.12
4.20
4.10
4.17

0.36
0.56
0.46
0.51
0.59
0.49

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
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2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
รายการประเมิน
2. ด้านราคา (ต่อ)
2.2 ราคายุติธรรมเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น
ค่าเฉลี่ย
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
3.1 ความสะดวกในการซื้อ
รายการประเมิน
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (ต่อ)
ค่าเฉลี่ย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.1 การประชาสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ย
5. ด้านบุคคล
5.1. ผู้ผลิตมีความรู้ และมีการให้คำปรึกษาหรือแนะนำ
ผลิตภัณฑ์ของตนได้
5.2 ผู้ผลิตและผู้ขายมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5.3 ผู้ขายมีความสุภาพ พูดจาไพเราะ
5.4 การให้บริการของผู้ขาย
ค่าเฉลี่ย
6. ด้านกระบวนการให้บริการ
6.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการทำ
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม ฯ
6.2 มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับ
ปริมาณของผลิตภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย

4.20 0.40

มาก
ระดับ
คุณภาพ

ลำดั
บ

4.40 0.54
4.30 0.47

มากที่สุด
มากที่สุด

4

4.20 0.56

มาก
ระดับ
คุณภาพ

ลำดั
บ

4.20 0.56

มาก

5

4.02 0.57
4.02 0.57

มาก
มาก

7

4.10 0.37

มาก

𝐱̅

x̅

4.47
4.42
4.62
4.40

S.D.

S.D.

0.50
0.50
0.49
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.62 0.54

มากที่สุด

4.50 0.64

มากที่สุด

4.56 0.59

มากที่สุด

2
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7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
7.1 ผลิตภัณฑ์มีความทนทานแข็งแรง
7.2 สภาพผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์
7.3 มีการจัดเรียงผลิตภัณฑ์เป็นหมวดหมู่
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

4.50
4.65
4.02
4.39
4.29

0.67
0.57
0.35
0.53
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID
SOAP) พบว่าในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับ
จากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุดที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.56)
รองลงมาคือ ด้านบุคคลอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.40) ด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.39) ด้านราคาอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.30) ด้านช่องทางการจัด
จำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มี (𝑥̅ = 4.20) ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ระดับมากมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.17) และด้านการ
ส่งเสริมการตลาดอยู่ในเกณฑ์ระดับมากมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.02) ตามลำดับ
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูล ทั่ว ไปของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ส บู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID
SOAP) พบว่าระดับความต้องการของผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.85) มีการแบ่ง
ระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามคือ ด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ = 4.26) รองลงมาคือ ด้านบุคคลอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.25) ด้านราคาอยู่ในเกณฑ์
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.22) ด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.99)
ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.48) ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ใน
เกณฑ์ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.36) และด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =
3.32)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) จากการศึกษาความต้องการของ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ ให้มีแบบพกพา ขนาด 50 ml การ
เพิ่มกลิ่นของสบู่เหลวจากน้ำมันปาล์มให้เป็นกลิ่นซากุระ และการเพิ่มจำนวนฟองของสบู่ให้มากขึ้น ซึ่งทางคณะ
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ผู้จัดทำได้ไปติดต่อประสานงานกับอาจารย์เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล และอาจารย์พนาสัณฑ์ ชูประพันธ์ แผนก
วิชาช่างยนต์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) จนผลสำเร็จไปได้ด้วยดี
จากการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ส บู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
สมบูรณ์ตรงตามความต้องการแล้ว จึงได้นำผลิตภัณฑ์ไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้และทำแบบสอบถามศึกษา
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภั ณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP) พบว่าระดับความ
พึงพอใจของผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.29) มีการแบ่งระดับความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.56) รองลงมา
คือ ด้านบุคคลอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.40) ด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.39) ด้านราคาอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.30) ด้านช่องทาง
การจัดจำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.20) ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ = 4.17) และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.02)
5.2 อภิปรายผล
ผลปรากฏว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที่ส ุด เป็นเพราะด้านกระบวนการ
ให้บริการบุคลากรที่ผลิตผลิตภัณฑ์มีความรู้ความสามารถในการทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม และได้มี
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม อีกทั้งการพัฒนาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ ให้มีแบบพกพา ขนาด 50
ml การเพิ่มกลิ่นของสบู่เหลวจากน้ำมันปาล์มให้เป็นกลิ่นซากุระ และการเพิ่มจำนวนฟองของสบู่ให้มากขึ้น ซึ่ง
ทางคณะผู้จัดทำได้ไปติดต่อประสานงานกับอาจารย์เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล และอาจารย์พนาสัณฑ์ ชู
ประพันธ์ แผนกวิชาช่างยนต์ ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดีสามารถนำต่อยอดในการขายสู่ตลาดให้เข้าถึงกลุ่มของ
ลู ก ค้ า เป้ า หมายได้ ม ากยิ ่ ง ขึ ้ น โดยการสร้ า งเพจที ่ ม ี ช ื ่ อ ว่ า Cpo Liquid Soap สบู ่ เ หลวจากน้ ำ มั น ปาล์ ม
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ มาใช้เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกสามารถสั่งซื้อผ่านหน้าเพจได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
[2] วิจัยเรื่องสบู่เหลวสับปะรดและเสาวรส
5.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องของคุณสมบัติของสบู่เหลว เช่น คุณภาพและวัสดุที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์
รวมถึงลักษณะภายนอกความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์และความทนทานของฉลากผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น
2. ความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์ต้องมีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งยังไม่มีทางเลือกมากเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการจะซื้อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์ม (CPO LIQUID SOAP)
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3. การประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและจัดโปรโมชั่นเพื่อขยาย
ฐานลูกค้าให้มากขึ้น
6. เอกสารอ้างอิง
[1] ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2543). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:สุวีริยา
สาส์น.
[2] บุญพิทักษ์ นรชาญ และวีรวิชญ์ ชูพวกพ้อง. (2560). สบู่เหลวสับปะรดและเสาวรส. (สหกิจศึกษา).
กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.
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F001
ระบบระบุตำแหน่งโคสำหรับฟาร์มเปิด
Cattle tracking system for open farm
อาฟีพ จิการะจิ1 ชลธิศา รัตนชู1 ฮัสซัน ดาโอะ1 และรชต เรืองกาญจน์1
1
อาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

บทคัดย่อ
ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) ซึ่งจากอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนโคเนื้อและมีรูปแบบการเลี้ยงปล่อยโคในพื้นที่
ส่งผลให้สร้างความเดือดร้อนจากการบุกรุกพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งในบางพื้นที่มีการกั้นบริเวณด้วย
ลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อกั้นให้โคอยู่ในบริเวณที่กำหนด อาจส่งผลให้เป็นอันตรายต่อโคเนื้อและผู้ดูแลเป็น
อย่างมาก ดั้งนั้นงานวิจัยนี้ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและมีแนวทางในการแก้ใขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการออกแบบและ
สร้างระบบระบุตำแหน่งของโคในรูปแบบปลอกคอติดตั้งบนตัวโค โดยใช้จีพีเอสเครือข่ายสัญญาณไร้สาย (GPS)
ในการระบุตำแหน่งจากสัญญาณดาวเทียม และทำการจำกัดพื้นที่สำหรับเลี้ยงแบบฟาร์มเปิด จากนั้นออกแบบ
หน้าต่างแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของแผนที่บนเว็บไซต์ เพื่อป้องกันการบุกรุกของโคเนื้อต่อพื้น ที่การเกษตรของ
ชาวบ้าน
คำสำคัญ : ระบบระบุตำแหน่งโค
Abstract
Currently, Thailand has an increasing rate of beef cattle raising, especially in the three
southern border provinces (Narathiwat, Pattani and Yala) by a traditional raising model in the
fields after harvesting or cropping. As a result, taking care of cattle can be quite difficult and
caused trouble from the invasion of the farming area of the villagers where electric wire barrier
obstructs the cattle in the specified areas. This can result in serious harm to beef cattle and their
caregivers. Therefore, we have foreseen such problems and has a solution to the problem. In this
research, the design and construction of beef cattle positioning system was designed and constructed
using a wireless network GPS signal on the cattle that relies on satellite signals to determine
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the location and limiting the area for raising in an open farm, then design the window in the form
of a map on website. To prevent the invasion of beef cattle on the farmland of the villagers.
Keywords : beef cattle identification system
1. บทนำ
ปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 7.15 ต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การ
ผลิตโคเนื้อในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) พบว่าส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้ออัตรา
ร้อยละ 37.40 ต่อปี (สมนึก ลิ้มเจริญ , 2562) ซึ่งเป็นอาชีพที่เกษตรกรใช้ควบคู่กับการทำนา สามารถสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและผู้ประกอบการ และยังพบอีกว่าเกษตรกรร้อยละ 99 มีรูปแบบการเลี้ยง
โคเนื้อแบบปล่อยฝูงตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ เป็นการเลี้ยงโคเนื้อแบบพื้นบ้านโดยการปล่อยโคให้หากินอย่างอิสระ
ในพื้นที่ทุ่งนาหลังเก็บเกี่ยว หรือแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวพืชผลแล้ว ซึ่งในบางพื้นที่มีการกั้น
บริเวณด้วยลวดต่อกับแบตเตอรี่ปล่อยกระแสไฟฟ้า เพื่อกั้นให้โคอยู่ในบริเวณที่กำหนด (Wattananan, 2008)
ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้นำเสนอระบบระบุตำแหน่งโคสำหรับฟาร์มเปิด โดยสร้างขึ้นเป็นอุปกรณ์ปลอกคอ
ติดตั้งบริเวณส่วนคอบนตัวโค ซึ่งภายในอุปกรณ์ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) ต่อเข้ากับโมดูลจี
พีเอสเครือข่ายสัญญาณไร้สาย (GPS Module) ในการระบุตำแหน่ง และโมดูลเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย
(GSM Module) จากนั้นแสดงผลตำแหน่งเป็นรูปแบบแผนที่บนเว็บไซต์
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างระบบระบุตำแหน่งโคในการจำกัดพื้นที่การเกษตร
2.2 เพื่อทดสอบการทำงานของระบบในการระบุตำแหน่งโคสำหรับเลี้ยงแบบฟาร์มเปิด
3. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
3.1 ระบบสามารถระบุพิกัด GPS
3.2 ระบบสามารถแสดงข้อมูลตำแหน่งบนเว็บไซต์
4. วิธีดำเนินการวิจัย
วิธีดำเนินการวิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การออกแบบระบบโดยรวมและการออกแบบอุปกรณ์ระบุ
ตำแหน่งโค โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 การออกแบบระบบโดยรวม
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การออกแบบระบบระบุตำแหน่งโคสำหรับฟาร์มเปิด สามารถแบ่งหลักการทำงานของระบบเป็น 2 ส่วน
คือ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดตามสำหรับโค โดยส่วนที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำหน้าที่เป็น
เซิร์ฟเวอร์ใช้สำหรับการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ติดตาม ซึ่งข้อมูลที่ถูกส่งมาจะประกอบด้วยพิกัดตำแหน่งละติจูด ลองจิจูดและในส่วนที่ทำงานบนอุปกรณ์ติดตามสำหรับโค จีพีเอสโมดูลจะทำหน้าที่ในการอ่านค่าพิกัดตำแหน่ง
โดยอาศัยดาวเทียมที่ได้ติดตั้งไว้บนอุปกรณ์ติดตาม จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำการประมวลผลเพื่อ
รวบรวมและส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยใช้โมดูลจีเอสเอ็มในการส่งข้อมูล หากผู้ติดตามต้องการดูพิกัด
ตำแหน่งของโคสามารถเข้าไปเรียกดูข้อมูลได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยเซิร์ฟเวอร์จะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
และใช้ API ในการแสดงผลค่าพิกัดนั้นในรูปแบบของแผนที่ Google map ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบระบุตำแหน่งและติดตามโคสำหรับฟาร์มเปิด
4.3 การออกแบบอุปกรณ์ระบุตำแหน่งโค
การออกแบบอุปกรณ์ระบุตำแหน่งโคจะประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino
Nano) ต่อเข้ากับโมดูล GPS GY-GPS6MV2 ทำหน้าที่ในการระบุพิกัดละติจูและลองติจูด และเข้ากับโมดูลจีเอส
เอ็มเชื่อมต่ออินเตอร์ (GSM Module) โดยแบตเตอร์รีลิเธี่ยมโพลิเมอร์ที่มีความจุมาตรฐาน 1000 mAh แรงดัน
สูงสุด 12 โวลล์ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 การออกแบบอุปกรณ์ระบุตำแหน่งโค
5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การออกแบบอุปกรณ์ระบุตำแหน่งโคและผลการดำเนินงานบน
หน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 การออกแบบอุปกรณ์ระบุตำแหน่งโค
สำหรับอุปกรณ์ติดตามโค ได้ทำการออกแบบให้อยู่ในรูปแบบปลอกคอเพื่อใช้ในการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่
ส่วนคอของโค ภายในกล่องประกอบด้วยชุดแผงวงจรอาร์ดูโน่ จีเอสเอม และจีพีอาร์เอส โดยใช้กล่องสี่เหลี่ยม
พลาสติกกันน้ำขนาดเล็กพร้อมสายรัด ขนาด 7 x .ซม 12 ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 อุปกรณ์ระบุตำแหน่งโค
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5.2 ผลการดำเนินงานบนหน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์
การออกแบบหน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ ระบบระบุตำแหน่งโคสำหรับฟาร์มเปิด จะทำการดึงค่าพิกัดตำแหน่ง
ปัจจุบันจากฐานข้อมูลปักหมุดลงบนแผนที่ จากนั้นระบบจะทำการอัพเดตตำแหน่งปัจจุบันอัตโนมัติทุกๆ 12
วินาที อีกทั้งยังสามารถปักหมุดขอบเขตพื้นเลี้ยงและพื้นที่เลี้ยงการเพาะปลูกการเกษตร ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับติดตามตำแหน่งของอุปกรณ์ติดตามเพื่อการแจ้งเตือน
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.2 สรุปผลการวิจัย
โครงงานระบบระบุตำแหน่งและติดตามโคสำหรับฟาร์มเปิดสามารถทำงานได้จริง สามารถส่งพิกัด
ตำแหน่งที่ใช้จีพีเอสระบุตำแหน่งกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์โดยใช้จีพีอาร์เอส และมีการแสดงผลในรูปแบบ ของแผนที่
แต่อาจจะยังไม่สามารถนําไปใช้ในสภาพแวดล้อมจริงได้ เนื่องจากเป็นเพียงโปรแกรมแบบจำลองและยังมี
ข้อจํากัดอีกหลายอย่าง
6.2 ข้อเสนอแนะ
1) ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รวมจีพีเอสและจีเอสเอมเป็นตัวเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการใช้งานและประหยัด
งบประมาณ
2) หมั่นตรวจสอบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของซิมการ์ดว่ายังใช้งานได้หรือไม่ ก่อนนําไปใช้งาน
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F002
การศึกษาตัวแปรในระบบการเลี้ยงปูทะเลแบบแนวตั้ง สำหรับการควบคุม
ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Study of Variation in Vertical Mud Crab Farming for Internet of Thing Control
ยรรยง สุรัตน์1 และณัฐพงศ์ ทองจันทร์2
1
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2
อาจารย์สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรในระบบการเลี้ยงปูทะเลแบบแนวตั้ง เพื่อหาความสำคัญของ
ตัวแปรที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำในการเลี้ยง ซึ่งได้นำเสนอการออกแบบระบบการเลี้ยงโดยการใช้กล่อง และมีการ
ใช้ระบบบำบัดน้ำ ทั้งนี้ได้ทดลองเลี้ยงปูทะเลเป็นระยะเวลา 7 วัน โดยใช้จำนวนปูทะเลทั้งหมด 20 ตัว ทำการ
บันทึกค่าที่สนใจคือ ค่าความเป็นกรดด่าง และ ค่าความเค็ม ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า ค่าความเป็นกรดด่างมี
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานในการเลี้ยง ดังนั้นจึงเป็นค่าตัวแปรที่ควรตรวจจับมากที่สุด
โดยอุปกรณ์เซนเซอร์สำหรับการควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
คำสำคัญ : ปูทะเล,อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง,ค่าความเป็นกรดด่าง
Abstract
This research aims to study variation of vertical mud crab farming system. To extract
most significant variation in water system, this research uses box farming and applies water
retreatment system. In the experiment, we farm twenty mud crabs for seven day and collect
everyday pH value and salinity value. From the result, we found that pH value most change
compared to standard value. Thus, from pH value behavior, it is most significant variation for
detecting in internet of thing control for vertical mud crab farming system.
Keywords : Mud Crab, Internet of Thing, pH value
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1. บทนำ
ปัจจุบันปูทะเลเป็นสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง เนื่องจากมีความต้องการในการบริโภคมาก
ทำให้เกิดการลดลงของจำนวนปูทะเลที่อยู่ในธรรมชาติอันเกิดจากการจับไปจำหน่าย ดังนั้นภาครัฐจึงได้
ดำเนินการโครงการในการเพาะพันธุ์ปูทะเลโดยกรมประมง เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งธรรมชาติ และปูทะเลบางส่วน
ที่เพาะพันธุ์ได้ ก็จะจำหน่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปเลี้ยงต่อไป จากข้อมูลของกรมประมง [1] ในปี พ.ศ. 2561
มีการเลี้ยงปูทะเลโดยเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น 2,941 ฟาร์ม และในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนฟาร์มทั้งสิ้น 3,245
ฟาร์ม ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 10.34 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกระบวนการเพาะเลี้ยงแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ 1) การ
เลี้ยงในบ่อ 2) การเลี้ยงในตะกร้าหรือกล่อง 3) การเลี้ยงในคอก ซึ่งในกระบวนการการเลี้ยงดังกล่าวจำเป็นต้อง
ใช้พื้นที่ในการเลี้ยง ซึ่งเป็นแบบแนวนอน แต่ในวิธีการเลี้ยงที่สอง คือ การเลี้ยงในตะกร้าหรือกล่อง สามารถปรับ
เป็นการเลี้ยงแบบแนวตั้งได้ ซึ่งได้รับความนิยมในทั้งในปะเทศและต่างประเทศ เนื่องจาก ทำให้เพิ่มปริมาณปูใน
การเลี้ยงต่อพื้นที่ และง่ายต่อการจัดการในฟาร์มเลี้ยง
อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยการเลี้ยงแบบแนวตั้งต้องมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูง และต้องมีการจัดการเกี่ยวกับ
น้ำที่ใช้เลี้ยงหากไม่ได้ใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติโดยตรง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้นำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำเกษตรอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้กับการเพาะเลี้ยงปูทะเล โดยแบ่งช่วงของการวิจัยออกเป็น 3 ช่วง ภาพที่ 1

1. การศึกษาและสร้าง
ระบบเลี้ยงปูทะเลแบบ
แนวตั้ง

2. การประยุกต์ใช้ระบบ
IOT ในฟาร์มเลี้ยง

3. การประยุกต์ใช้
หุ่นยนต์สําหรับ
การเกษตร

ภาพที่ 1 แสดงช่วงของกระบวนการของการวิจัย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
ในงานวิจัยนี้นำเสนอในส่วนของการศีกษาและสร้างระบบเลี้ยงปูทะเลแบบแนวตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยดังนี้
2.1 สร้างระบบเลี้ยงปูทะเลแบบแนวตั้ง
2.2 ได้มาซึ่งตัวแปรในระบบการเลี้ยงปูทะเล ที่มีความจำเป็นในการใช้ระบบ IOT
2.3 สภาวะในการเลี้ยงปูทะเลแบบแนวตั้ง
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
ในงานวิจัยนี้จะใช้การออกแบบระบบเลี้ยง ที่ไม่ใช้การพึ่งธรรมชาติ เช่นการเลี้ยงแบบอื่นที่ใช้พื้นที่ ใช้น้ำ
จากธรรมชาติในการเลี้ยง แต่ระบบที่นำเสนอนี้จะใช้แบบไม่พึ่งธรรมชาติ จาก [2] ซึ่งได้แสดงตัวแปรที่สำคัญ
ของน้ำที่ไช้ในการเลี้ยงได้แก่
1) อุณหภูมิน้ำ อยู่ในช่วงระหว่าง 25 – 32 องศาเซลเซียส
2) ค่าความเค็มของน้ำ อยู่ในช่วงระหว่าง 15 -30 ppt
3) ค่า DO มากกว่า 5
4) ค่าความเป็นกรดด่าง อยู่ในช่วงระหว่าง 7.5-8.5
โดยแบ่งขั้นตอนการออกแบบดังนี้
3.1) การเลือกอุปกรณ์ ในการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ จะแยกตามหน้าที่ดังนี้
3.1.1) อุปกรณ์กล่องเลี้ยง ซึ่งในท้องตลาดเรียกว่า “กล่องคอนโดปู” โดยเลือกใช้กล่องที่เป็นสีดำ
เนื่องจากต้องการจำลองการอยู่ในรูของปู มีระบบการระบายน้ำแบบยกชั้นซึ่งหมายถึง ในแต่ละกล่องสามารถ
ระบายน้ำออกแยกออกจากกัน ขนาดของกล่องอยู่ที่ กว้าง 16 เซนติเมตร ยาว 25.5 เซนติเมตร ซึ่งเหมาะกับ
การเลี้ยงปูที่ขนาด 200 - 400 กรัม
3.1.2) อุปกรณ์กำจัดของเสีย ทำหน้าที่กำจัดของเสียที่เกิดจากอาหารที่ใช้เลี้ยงที่เป็นอาหารสด และ
ในส่วนของของเสียที่เกิดจากตัวปู ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้ โปรตีนสกิมเมอร์ โดยมี Air intake เท่ากับ 520 L/H
รองรับน้ำได้ 500 L นอกจากที่จะใช้กำจัดของเสียแล้ว ยังใช้ในการรักษาระดับออกซิเจนในน้ำอีกด้วย
3.1.3) อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เนื่องจากในระบบการเลี้ยงดังกล่าวเป็นการเลี้ยงระบบปิด ซึ่งทำให้เกิดเชื้อ
โรคต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อปู ในระบบจึงใช้แสงยูวีในการเชื้อ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ หลอดยูวีกำลังไฟขนาด 9 W
และ ปั๊มน้ำได้ 800 ลิตร/ชั่วโมง
3.1.4) ปั้มน้ำ ระบบที่นำเสนอนี้เลือกใช้ปั้มน้ำขนาดกำลังไฟ 60 วัตต์ กำลังปั๊ม 2800 ลิตร/ชั่วโมง
ปั๊มน้ำได้สูง 2.8 เมตร
3.1.5) ระบบกรอง ประกอบไปด้วย ฟองน้ำ หิน และปะการัง
3.1.6) สารเคมีสำหรับการทำน้ำทะเลเทียม เนื่องจากในงานวิจัยนี้จะไม่ใช้น้ำจากธรรมชาติ แต่
อย่างไรก็ตามน้ำ ที่ ใช้ต้ อ งมีส ่ว นประกอบที่เ หมาะสม เพราะน้ำทะเลมีส ่ว นประกอบของแร่ธ าตุ ต่า งๆ ที่
หลากหลาย จึงได้เลือกใช้สารเคมีสำหรับการทำน้ำทะเลเทียม ที่มีแคลเซียม แมกนีเซียม และสารผสมเพิ่มอื่นๆ
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3.2) การออกแบบ
ในการออกแบบระบบแสดงได้ดังภาพที่ 2

กล่องเลีย้ ง

1. ปั้มน้ำ
2. สกิมเมอร์
3. ยูวี

ระบบกรอง

ระบบน้ำสำรอง

ภาพที่ 2 แสดงระบบการทำงานที่ออกแบบ
3.3) การปรับแต่งระบบ
ในการปรับ แต่งระบบหลังการติดตั้งนั้น จะต้องเตรียมน้ำโดยใช้ระบบน้ำสำรองในการเตรียม ใช้
น้ำประปาผสมกับสารเคมีสำหรับการทำน้ำทะเลเทียม โดยน้ำที่ได้มีค่าความเค็มประมาณ 20 ppt จากนั้นจึง
จ่ายน้ำเข้าระบบ ปรับวาวล์จ่ายน้ำในแต่ละชั้น เพื่อให้มีอัตราการไหลคงที่ ปล่อยระบบทิ้งไว้ 1-2 วัน จากนั้นจึง
ค่อยนำปูเข้าสู่ระบบ
1. ปั้มน้ำ
2. สกิมเมอร์
3. ยูวี

กล่องเลี้ยง

ระบบกรอง

ระบบน้ำสำรอง

ภาพที่ 3 แสดงระบบทั้งหมดหลังการติดตั้ง
3.4) การเก็บผลการทดลอง
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ในการเก็บผลการทดลองจะใช้มิเตอร์วัดค่าความเป็นกรดด่างและมิเตอร์วัดค่าความเค็ม ทดสอบเก็บค่า
ทุกวันโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วัน มีปูทะเลที่อยู่ในระบบ 20 ตัว
4. ผลการวิจัย
จากการเก็บค่าที่ได้จากระบบแสดงได้ดังภาพที่ 4
8.5
8

8.3

8.02

7.98

27
7.86
7.56

7.5

24.9

25 24.2
7.22

7
7.08

6.5

26.1

26

25.4

26

25.7

24
23
23

22
21

6
วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7

ค่าความเป็นกรดด่าง

วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7

ค่าความเค็ม (ppt)

ภาพที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่า PH และค่าความเค็มในระบบ
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า จากภาพที่ 4 ในส่วนของค่าความเป็นกรดด่าง เมื่อระบบถูกใช้งานในแต่
ละวันจะทำให้ค่าความเป็นกรดด่าง ลดลง โดยค่าที่อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมคือ ค่าระหว่าง 7.5 - 8.5 นั่น
หมายความว่าน้ำเกิดสภาวะความเป็นกรดเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ระบบกรองมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอ การให้อาหารที่มาเกินความจำเป็น เป็นต้น ในส่วนของค่าความเค็ม จะเห็นได้ว่าค่าจะอยู่ระหว่าง
23 - 26.1 ppt ซึ่งยังอยู่ในช่วงที่เหมาะสมนั่นคือ 15 - 30 ppt
6.2 สรุปผลการวิจัย
ในการตรวจวัดและควบคุมค่าของน้ำที่ใช้เลี้ยงปูทะเลในแนวตั้ง นั้น ค่าความเป็นกรดด่างเป็นค่าที่ควรมี
การตรวจวัดด้วยระบบ IOT มากที่สุด รองลงมาคือค่าความเค็ม ส่วนค่า DO นั้น เครื่องโปรตีนสกิม เมอร์
สามารถใช้เติมออกซิเจนให้กับน้ำได้เป็นอย่างดี ส่วนค่าอุณหภูมิของน้ำ ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากระบบ
อยู่ในที่ร่มและมีการหมุนเวียนของน้ำอยู่ตลอดเวลา
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F003
ศึกษาอุณหภูมิพื้นผิวของเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ
Effect of temperature heating using pulse-jet generator
ฮานาฟี ดาโอะ1 และ นาวาวี เจะแฮ1
ปริญญา พานิชย์2 ประไพพิศ ถาวรศรี2 ประทาน ศรีชัย2 วสันต์ พลาศัย2 ทวีศักดิ์ ขัตติยวรรณ2 พงศกรณ์ เทพษร2 อริสท์ มะ2
ธนกูล สืบวงค์3 วิริยะ ว่าพัฒนวงศ์3 สุรินทร์ สุขสำราญ3 สุพัสดุ์ จิตโต3 อัสลาน บินอาแวกาแฉะ3 อิสมาดี เจ๊ะฆอ3
วิเชษฐ์ สุวรรศรี3 และ ธิติมา พานิชย์4
1
นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2
อาจารย์ทปี่ รึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4
อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอัตราการไหลของแก๊สต่ออุณหภูมิพื้นผิวและอุณหภูมิแก๊ส
ร้อนบริเวณปากทางออกของเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ ทำการทดลองโดยควบคุมอัตราการไหลของแก๊ส
LPG แก๊ส LPG ที่ 25 ลิตร/นาที ใช้โรตามิเตอร์แบบดิจิทัล จากนั้นการวัดอุณหภูมิพื้ นผิวและอุณหภูมิแก๊สร้อน
บริเวณปากทางออกด้วยกล้องถ่ายความร้อนอินฟาเรด จำนวน 3 ตำแหน่ง พบว่าอุณหภูมิพื้นผิวบริเวณห้องเผา
ไหม้มีอุณหภูมิสูงที่สุดโดยมีค่าสูงกว่า 670 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิจะลดต่ำลงตามระยะห่างจากห้องเผา
ไหม้ เนื่องจากแก๊ส LPG เกิดการสันดาปกับอากาศในห้องเผาไหม้ ส่วนอุณหภูมิแก๊สร้อนที่ปากทางออกจะมี
อุณหภูมิแก๊สร้อนสูงสุดที่ 139 องศาเซลเซียส และจะลดลงตามระยะห่างจากปากทางออก เนื่องจากเกิดการ
แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศภายนอก
คำสำคัญ : เครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ อุณหภูมิแก๊สร้อน พื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อน
Abstract
This aim of this research is to study the effect of temperature heating temperature using
pulse-jet generator. In experimental, the LPG gas flow rate was controlled at 25 LPM using a
digital rotameter. The surface temperature and hot gas temperature at the pulse-jet generator
outlet were measured. The experimental results showed that the combustion chamber had
the highest temperature at 670 °C and decreases with distance from the combustion chamber.
1029

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

Because of the LPG gas was oxidized with air in the combustion chamber. The effect of hot gas
temperature at the pulse-jet generator outlet is maximum at 139 °C and decreases with the
distance from the combustion chamber caused by heat exchange with the surrounding air.
Keywords : Pulse jet generator, Hot gas temperature, Heat transfer surface
1. บทนำ
กระบวนการเผาไหม้ให้ความร้อนในอุตสาหกรรมโดยทั่วไป จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงปริมาณมากและมี
พัดลมสำหรับเป่าอากาศ เพื่อช่วยให้กระบวนการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ทางผู้วิจัยมีความสนใจที่จะลดการใช้
พลังงานในส่วนของพัดลมอัดอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ โดยนำเทคโนโลยีเครื่องยนต์พัลส์เจ็ท (Pulse Jet
Engine) ใช้ในกระบวนการเผาไหม้ให้ความร้อนทดแทนการใช้พัดลมเป่า สำหรับเครื่องยนต์พัลส์เจ็ ทเป็น
เครื่องยนต์ไอพ่นที่มีลักษณะการเผาไหม้แบบจังหวะ (Pulse Combustion) ซึ่งคล้ายเครื่องยนต์แรมเจ็ท (Ram
Jet Engine) ที่มีลักษณะเป็นท่อเปิดตลอดสำหรั บให้อากาศเข้าตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านท้ายท่อ และฉีด
เชื้อเพลิงจนเกิดการเผาไหม้ ทำให้อากาศภายในเกิดการขยายตัวและพ่นออกทางด้านท้ายท่อ ส่วนเครื่องยนต์
พัลส์เจ็ท บริเวณด้านหน้าท่อทางเข้าอากาศ มีแผ่นลิ้นเปิด-ปิดเป็นจังหวะเพื่อให้อากาศไหลผ่านเข้าได้ทางเดียว
และเกิดการสันดาปกับเชื้อเพลิง เกิดการขยายตัวของอากาศและพ่นออกทางด้านท้ายท่อ ซึ่งอากาศที่ออกจาก
เครื่องยนต์พัลส์เจ็ทมีอุณหภูมิสูงและสามารถนำไปใช้ในกระบวนการให้ความร้อนผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตามระบบการเผาไหม้แบบจังหวะเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถใช้เพิ่มความเร็ว
ให้กับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงหรือเจ็ทอากาศร้อนได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเป่าอากาศ (Root Blower) หรือ
เครื่องอัดอากาศ (Compressor) ในการเผาไหม้ โดยเครื่องยนต์ส ามารถดูดอากาศสำหรับเผาไหม้ได้เอง
นอกจากนี้การสั่นที่เกิดขึ้นในห้องเผาไหม้ ทำให้ความเข้มข้นของการเผาไหม้ (Combustion Intensity) เพิ่มขึ้น
และสามารถเพิ่มการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวได้ดีกว่าการไหลแบบต่อเนื่อง [1] ขณะเดียวกันสามารถลด
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับเผาไหม้ เมื่อเทียบกับระบบเผาไหม้แบบเดิม [2] ทั้งนี้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ถ่ายเทความร้อน ยังขึ้นอยู่กับจำนวนท่อทางเข้าอากาศ [3] และระยะห่างจากปากทางออกถึงผนังพุ่งชน [4]
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานจากเครื่องอัดอากาศ โดยนำ
เทคโนโลยีเครื่องยนต์พัลส์เจ็ท มาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนแบบจังหวะ (Pulse Jet Generator) และ
พัฒนาระบบการเผาไหม้แบบจังหวะ (Pulse Combustion) โดยศึกษาผลของความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ให้
ความร้อน จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา

1030

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 ศึกษาผลของความร้อนที่พื้นผิวของเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ
2.2 ศึกษาผลของความร้อนของอากาศร้อนที่ผลิตด้วยเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ
3. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
3.1 อุณหภูมิตกกระทบมีแนวโน้มลดลง เมื่อระยะห่างจากปากทางออกของเครื่องให้ความร้อนแบบ
จังหวะเพิ่มขึ้น
3.2 อุณหภูมิสูงสุดของผิวเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ อยู่บริเวณที่มีการเผาไหม้ที่ดีที่สุด
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การให้ลมร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายแบบด้วยกัน เช่น การให้ลมร้อนจากเตา จากลมร้อน ซึ่งมี
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่สูง การให้ความร้อนแบบจังหวะนับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ต้องมีลมช่วยในการป้อน
เชื้อเพลิง งานวิจ ัย นี้ไ ด้ ส ร้ างเครื่ อ งให้ ความร้ อ นแบบจั งหวะ สำหรับเพิ่ม อุ ณหภู มิ ข องลมร้ อ นใช้ ใ นงาน
อุตสาหกรรม
4.2 ตัวแปร
1) อัตราการไหลแก๊ส LPG 25 ลิตรต่อนาที
2) ขนาดพื้นที่ท่อทางเข้าของอากาศจำนวนสองช่องทาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางเข้าอากาศ 1.6
เซนติ เ มตร ยาว 3.8 เซนติ เ มตร และทำการปล่ อ ยแก๊ ส LPG เข้ า บริ เ วณช่ อ งทางเข้ า ของอากาศ โดยที่
เครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะจะห้องเผาไหม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.2 เซนติเมตร ยาว 10 เซนจิเมตร และ
ช่องทางออกของลมร้อนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8 เซนติเมตร ยาว 37 เซนติเมตร และบริเวณท้ายห้องเผา
ไหม้จะติดตั้งหัวเทียนโดยจุดหัวเทียนด้วยโมดุลสร้างไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อช่วยในการสตาร์ทเครื่องให้ความร้อน
แบบจังหวะในตอนแลก และบริเวณทางเข้าอากาศจะติดตั้งท่อลมอัด เพื่อจ่ายลมในช่วงสตาร์ทเครื่อง หลังจาก
เครื่องติดก็จะทำการปิดลมอัด โดยจะใช้ลมที่ อัตราการไหลที่ 90 ลิตรต่อนาที ในการสตาร์ทเครื่องให้ความร้อน
แบบจังหวะ ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 เครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
4.3 เครื่องมือวิจัย
1) เครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ (Pulse Jet Engine)

รูปที่ 2 เครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ (Pulse Jet Engine)
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2) กล้องถ่ายความร้อนด้วยคลื่นอินฟาเรด

รูปที่ 3 กล้องถ่ายความร้อนด้วยคลื่นอินฟาเรด
3) ชุดวัดอัตราการไหลแก๊สแบบดิจิทัล

รูปที่ 4 ชุดวัดอัตราการไหลแก๊สแบบดิจิทัล
4.4 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยตามหลักวิชาการ
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1) สอบเทียบอัตราการไหลแก๊ส LPG ด้วยผลต่างของน้ำหนัก
2) สอบเทียบกล้องถ่ายความร้อนด้วยมาตรฐานของผู้ผลิต
4.5 รายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1) เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
2) เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน ได้แก่ เครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ ท่อแก๊ส LPG และสายอากาศ
3) ติดตั้งกล้องถ่ายความร้อน
4) เปิดปั๊มลมและปรับอัตราการไหลของลมในการสตาร์ทเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ โดย
ควบคุมอัตราการไหลลมอยู่ที่ 90 ลิตรต่อนาที และเมื่อเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะติดก็ทำการปิดลม
5) จ่ายแก๊ส LPG โดยควบคุมอัตราการไหลที่ 25 ลิตรต่อนาที
6) จุดระเบิดให้เกิดประกายไฟ เพื่อเผาไหม้ส่วนผสมของแก๊ส LPG และอากาศในเครื่องให้ความร้อน
แบบจังหวะ เมื่อเครื่องติดจะทำการปิดชุดจุดระเบิด
7) เมื่ออุณหภูมิคงที่และเข้าสู่สภาวะสมดุล
8) บันทึกภาพการกระทบของอุณหภูมิและอุณหภูมิผิวของเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลของศึกษาผลของความร้อนที่พื้นผิวของเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ
จากการศึกษาผลของความร้อนที่พื้นผิวของเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะพบว่า บริเวณห้องเผาไหม้
จะมีอุณหภูมิสูงที่สุด เนื่องจากอากาศที่เครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะดูดเข้ามาผสมกับแก๊ส LPG เกิดการ
สันดาปขึ้นบริเวณห้องเผาไหม้ โดยอุณหภูมิพื้นผิวห้องเผาไหมจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 670 องศาเซลเซียส และเมื่อ
เกิดการสันดาปก็จะให้แก๊สร้อนออกมาบริเวณปากทางออก โดยพบว่าอุณหภูมิพื้นผิวปากทางออกบริเวณใกล้
กับห้องเผาไหม้ จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 155 องศาเซลเซียส และลดลงตามระยะห่างจากห้องเผาไหม้ ดังแสดงในรูปที่ 5
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รูปที่ 5 อุณหภูมิพื้นผิวเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ
5.2 ผลของศึกษาผลของความร้อนของเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ
จากการศึกษาผลของความร้อนของเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะพบว่า บริเวณปากทางออกของท่อ
เครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะจะมีอุณหภูมิสูงที่สุด โดยมีอุณหภูมิอยู่ที่ 139 องศาเซลเซียส และลดลงตาม
ระยะห่างที่ปากทางออก เนื่องจากเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนกับบรรยากาศรอบๆ ดังแสดงในรูปที่ 6

(ก)
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(ข)

(ค)
รูปที่ 6 ผลของอุณหภูมิของแก๊สร้อนที่บริเวณปากทางออก
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
1) จากการศึกษาผลของอุณหภูมิพื้นผิวของเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ พบว่าบริเวณห้องเผา
ไหม้จะมีอุณหภูมิสูงที่สุด โดยมีอุณหภูมิสูงกว่า 670 องศาเซลเซียส และค่อยๆลดต่ำลงตามระยะห่างกับห้องเผาไหม้
2) จากการศึกษาผลของอุณหภูมิแก๊สร้อนที่ปากทางออกจะมีอุณหูมิแก๊สร้อนสูงสุดที่ 139 องศา
เซลเซียส และค่อยลดต่ำลงตามระยะห่างจากปากทางออก
6.2 อภิปรายผล
1) จากการศึกษาพบว่าแก๊ส LPG จะเกิดการสันดาปกับอากาศที่เครื่องให้ความร้อนแบบ
จังหวะดูดเข้าไป จะเกิดการสันดาปขึ้นในห้องเผาไหม้ จึงทำให้บริเวณห้องเผาไหม้จะมีอุณหภูมิสูงที่สุด และ
ปลดปล่อยแก๊สร้อนออกมา จึงทำให้อุณหภูมิพื้นผิวที่ห่างจากห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิลดลงตามระยะห่าง
2) จากการศึกษาผลของแก๊สร้อนพบว่าบริเวณปากทางออกจะมีอุณหภูมิสูงสุด และค่อยลด
ต่ำลงตามระยะห่างจากปากทางออกแก๊ส เนื่องจากเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศรอบๆ
6.3 ข้อเสนอแนะ
1) ควรศึกษาความเร็วของแก๊สร้อน ความดันให้ห้องเผาไหม้ จำนวนครั้งในการสันดาป
2) ควรศึกษาพลังงานความร้อนที่ได้จากเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะ
3) ควรนำเครื่องให้ความร้อนแบบจังหวะไปใช้ในกระบวนการอบแห้ง
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F004
ศึกษาการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินในโรงเรือนเพาะเลี้ยงกึ่งอัตโนมัติ เพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูล
Study of raising earthworm in semi-automatic nursery to produce vermicomposting
นารีมาลย์ สอเหาะ1 ซูรีนา เจ๊ะมะแซ1
ฮาฟีซ แมแรกาเจ2 มุหัมมัด มั่นศรัทธา2 และสับรี สะนอ2
1
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2
อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ โดย
การสร้างระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายไร้สาย พร้อมทั้งระบบเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน และส่งคำสั่ง
เพื่อประมวลผลในการตรวจสอบระดับ ความชื้นในดิน เพื่อส่งคำสั่งไปยังวาล์วน้ำไฟฟ้าให้เปิด -ปิดตามที่
ตรวจสอบระดับความชื้นของเซนเซอร์ เพื่อให้ความชื้นในดินมีความเหมาะสม สำหรับการอยู่อาศัยของไส้เดือน
ดิน และจะมีการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างภายในดิน รวมทั้งวัดค่าอุณหภูมิภายในโรงเรือน และแสดงค่าผ่าน
แอพพลิเคชั่น เพื่อทำการวิเคราะห์น้ำหนักของไส้เดือน และน้ำหนักของมูลไส้เดือน
จากการทดสอบโดยการเปรียบเทียบพบว่า หากควบคุมความชื้นมากกว่าเท่ากับ 70% จะได้ผลการ
เจริญเติบโตของไส้เดือนดีที่สุด กล่าวคือ ได้ค่าของน้ำหนักไส้เดือน และน้ำหนักของมูลไส้เดือนมากที่สุด อีกทั้ง
ยังได้ผลการทดลองใกล้เคีย งกับ การเพาะเลี้ยงแบบเกษตรกรด้วย จึงมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างโรงเรื อน
เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติไปใช้ได้จริง เพื่อควบคุมสภาวะให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
ไส้เดือนดิน และสามารถควบคุมปริมาณมูลไส้เดือนให้มีปริมาณมากที่สุด และคงที่ได้ ถึงแม้ว่าปั จจัยทางสภาวะ
แวดล้อมภายนอกเปลี่ยนไปก็ตาม
คำสำคัญ : ไส้เดือน อินเตอร์เน็ตกับทุกสิ่ง โนดเอ็มซียู
Abstract
This paper aims to build a semi-automatic earthworm house by creating an automatic
watering system via wireless networks. The system can measure soil humidity level by sending
command to measure the soil humidity levels and the electric water valve to turn-on or turnoff according to the humidity level of the sensor. Thus, the soil moisture is suitable for the
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habitat of earthworms. The acidity-alkalinity in the soil and the ambient temperature are also
measured. The results display through the application to analyze the weight of earthworms.
From the tests by comparison show that if the humidity is controlled more than 70%,
it will give the best results for the growth of the worm. Most of the weight of the worm and
the weight of the worm and the results are like the traditional farming. Therefore, it is possible
to build a house of earthworms with semi-automatic systems by controlling parameters to suite
for the growth of earthworms and also able to control the amount of earthworms to be the
most stable although the external environmental factors have changed.
Keywords : Earthworms, Internet of thing, NodeMCU,
1. บทนำ
เกษตรอิ น ทรี ย ์ คื อ ระบบการเกษตรที ่ ใ ช้ ห ลั ก การความสมดุ ล ทางนิ เ วศวิ ท ยาของธรรมชาติมา
ประยุกต์ใช้เพื่อจัดการผลผลิตทางการเกษตรโดยผสมผสานกิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพของพืช ปศุ
สัตว์ ประมง และป่าไม้ ฯลฯ ให้เกิดการเกื้อกูล และหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในระบบนิเวศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัยการผลิตที่ต้องนำเข้าจากภายนอกฟาร์ม และการใช้ปัจจัยที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ เช่น
ปุ๋ยเคมี สารกำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน และสารปฏิชีวนะ ฯลฯ (สมคิด , 2549) เกษตรอินทรีย์นอกจากการให้
ผลผลิตสูง อุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร และปลอดสารพิษแล้ว ยังมีต้นทุนการผลิตต่ ำอีกด้วย การใช้ปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งการใช้ปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนดินในการปลูกพืชนั้น จะส่งผลให้ดินมีโครงสร้างดีขึ้น คือ ทำให้ดินกักเก็บความชื้นได้มากขึ้น มีความ
โปร่งร่วนซุย รากพืชสามารถชอนไช และแพร่กระจายได้กว้าง ดินมีการระบายน้ำ และอากาศได้ดี (อานัฐ ,
2548) ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิด มากกว่าที่พบในปุ๋ยหมักธรรมดา จุลินทรีย์เหล่านี้ทำ
หน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ตายแล้วให้กลายเป็นสารสำคัญที่เป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของ
พืช ในปุ๋ยหมัก และน้ำหมักมูลไส้เดือนดินมีส่วนประกอบของกรดฮิวมิก ซึ่งเป็นตัวกักเก็บธาตุอาหารที่จำเป็นต่อ
พืชหลายชนิด เช่น ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) เหล็ก (Fe) และทองแดง (Cu) (Federico,
et. al., 2007) โดยจะถู ก ปลดปล่ อ ยออกมาเมื ่ อ พื ช ต้ องการ การผลิ ต ปุ ๋ ย หมั ก โดยไส้ เ ดื อ นดิ น
(Vermicomposting) เป็นกระบวนการทางเทคโนโลยีอย่างง่าย โดยการใช้ไส้เดือนดินมาย่อยสลายเศษซากลง
ในพื้นที่ทำการเกษตรโดยตรง นอกจากจะเป็นการลดปัญหาจากการเผา หรือทิ้งวัสดุทางการเกษตรแล้ว การนำ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นฟางข้าว เปลือกถั่ว ผักตบชวา ต้นกล้วยที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือเศษอาหาร
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อื่น ๆ สามารถนำมาเป็นวัสดุเลี้ยงไส้เดือนดินได้ เป็นการนำซากวัสดุที่เหลือใช้ในแต่ละท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ได้
มากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมขั้นสูงเข้ามาช่วยในการเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการขยายพันธุ์ และเพิ่มผลผลิต แต่เนื่องจากการนำอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมมาใช้
พัฒนาการทำการเกษตรนั้นยังจำกัดอยู่ในวงแคบ และส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับอุต สาหกรรมขนาดใหญ่ จึงทำให้
เกษตรกรที่ไม่มีความรู้ และไม่มีเงินทุน ต้องพึ่งพาธรรมชาติในการทำเกษตร จึงทำให้การควบคุมสภาวะ
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องยาก ส่งผลให้ผลผลิตต่ำหรือไม่แน่นอน และอาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ อีกทั้งต้นทุนทาง
การเกษตรในปัจจุบันมีราคาสูง เนื่องจากไม่มีการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์จำพวกปุ๋ยเคมี (กมล เลิศรัตน์ ,
2555) ส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน นำไปสู่ปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการใช้แนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดช (นฤทัย วรสถิตย์ , 2553) ที่เน้นให้ทำ
เกษตรอินทรีย์ การพึ่งพาตนเอง โดยใช้ความรู้ในด้านต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้
ใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ แนวทางหลัก คือ นอกเหนือจากการที่มีดินเป็นของตัวเองแล้ว
ยังต้องรู้จักการรักษาที่ดินนั้น และใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดตามแนวทางยั่งยืน ดังนั้นการดูแลรักษาที่ดินให้มี
คุณค่า เป็นพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์จะทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ และสามารถขายได้ราคา ซึ่งไส้เดือนดิน และมูล
ไส้เดือนดินเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยรักษาความสมบูรณ์ของดิน
การนำความรู้เชิงวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรขนาดเล็ก เป็นจุดเริ่มต้นของการพั ฒ นา
เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มผลผลิต ซึ่งทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูงขึ้น
ปริมาณมากขึ้น โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำลง ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในปัจจุบันของ
รัฐบาลที่กำหนดแผนแม่บทของไทยแลนด์ ในการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเอง ขายเอง มีความสามารถ
เพิ่มหรือลดผลผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด มีความสารถในการพึ่งพาตนเอง และยกระดับฐานะเกษตรกร
ให้ดีขึ้น ดังนั้นคณะผู้จัดจึงมีแนวคิดที่จะทำโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลโดยการสร้างระบบ
รดน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายไร้สาย พร้อมทั้งระบบเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน และส่งคำสั่งเพื่อประมวลผล
ในการตรวจสอบระดับความชื้นในดิน เพื่อส่งคำสั่งไปยังวาล์วน้ำไฟฟ้าให้เปิด-ปิดตามที่ตรวจสอบระดับความชื้น
ของเซนเซอร์ เพื่อให้ความชื้นในดินมีความเหมาะสมสำหรับ การอยู่อาศัยของไส้เดือนดิน และช่วยประหยัดน้ำ
รวมทั้งประหยัดเรื่องเวลาในการรดน้ำด้วย ทำให้เกษตรกรลดเวลาในการรดน้ำ และมีเวลาในการทำกิจกรรม
อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น และจะมีการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างภายในดิน รวมทั้งวัดค่าอุณหภูมิภายในโรงเรือนและ
แสดงค่าผ่านแอพพลิเคชั่น
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
ข้อความชัดเจน อ่านและเข้าใจง่ายไม่ต้องตีความ (เริ่มด้วยคำกริยาแสดงการกระทำ) สามารถนำ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มาใส่ได้เลย
2.1 เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดิน
2.2 เพื่อสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกรที่สนใจ
2.3 เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งในเกษตรกรที่ใช้และผู้บริโภค
2.4 เพื่อลดการใช้แรงงาน และมีเวลาในการดูแลโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อ ผลิตปุ๋ยหมักมูล
3. วิธีดำเนินการวิจัย
นำเสนอกระบวนการในการดำเนินการวิจัย อธิบายลักษณะของนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการวิจัย อธิบาย
ขั้นตอนและรายละเอียดการสร้างและพัฒนานวัตกรรม อธิบายวิธีการหาคุณภาพก่อนนำนวัตกรรมไปใช้จริง
3.1 ค้นคว้าข้อมูลสำหรับรวบรวมเนื้อหาเอกสารที่เกี่ยวกับชิ้นงานโดยการค้นคว้าหาข้อ มูลเกี่ยวกับ
โรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ
3.2 การออกแบบ
ในการออกแบบโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนแรก คือ ส่วนข้างล่างที่
เป็นฐานสำหรับวางกระถางเพาะเลี้ยงไส้เดือน โดยมีโซลินอยวาล์ว 4 ตัววางไว้ด้านหลังติดกับเหล็ก ซึ่งต่อเข้ากับ
สายยางน้ำหยดทั้งหมด 4 จุด และมีถังเก็บน้ำกับปั๊มน้ำติดตั้งไว้ด้านหลังของโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน ส่วน
ที่สอง คือ ส่วนด้านบนที่เป็นส่วนของฐานวางกระถางต้นไม้ ซึ่งจะมีการติดตั้งโซลินอยวาล์วไว้ 2 ตัวต่อเข้ากับน้ำ
หยด 2 จุด โดยโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนนี้มีการออกแบบโครงสร้างทุกส่วนให้มีความเหมาะสมกับ การ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินให้มากที่สุด

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน
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จากภาพที่ 1 เป็นอุปกรณ์และชิ้นส่วนภายในของโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน โดยจะมีส่วนประกอบดังนี้
1) สายยางน้ำหยด
2) โซลินอยวาล์ว
3) กระถางเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน
4) ท่อน้ำ PVC
5) ถังเก็บน้ำ
6) กล่องระบบควบคุมภายในประกอบไปด้วยชุด NodeMCU, LCD, Arduino mega2560, รีเลย์ และ
วงจรแปลงกระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลต์เป็นกระแสไฟฟ้าตรง 24 โวลต์ เป็นต้น
7) ล้อยา
3.3 รูปแบบชิ้นงาน
โรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน ด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติมีรูปแบบโครงสร้างเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนที่ใช้
สำหรับเพาะเลี้ยงไส้เดือนกับส่วนที่ใช้สำหรับเพาะปลูกต้นไม้ สำหรับส่วนที่ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินนั้น
ด้านหลังที่วางกระถางเพาะเลี้ยงไส้เดือนมีพื้นที่ว่างเว้นไว้สำหรับการติดตั้งท่อน้ำและโซลินอยวาล์ว โดยสามารถ
ติดตั้งท่อน้ำให้ยึดติดกับพื้น ที่วางกระถางไส้เดือนได้ทันที และทำการติดตั้งกล่องระบบควบคุมไว้ที่ฐานของ
หลังคา เพื่อความสะดวกในการมองเห็นค่าที่แสดงบนหน้าจอแอลซีดี (LCD) แล้วนั้น ยังสามารถป้องกันการเกิด
ความเสียหายกับกล่องระบบควบคุมจากการเคลื่อนย้ายโรงเรือน และสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ของโรงเรือน
เพาะเลี้ยงไส้เดือนด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติจากภาพที่จะทำการแสดงต่อไปนี้

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบของโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน
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จากภาพที่ 2 เป็นแบบโครงสร้างของโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินจากด้านหน้า โดยในภาพบอกขนาด
ของโครงสร้างดังนี้ มีขนาดความสูง 145 เมตร โดยโครงสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนนั้นประกอบ 2ส่วนใหญ่ ๆ คือ
1. ส่วนของด้านล่างเป็นฐานสำหรับวางกระถางเพาะเลี้ยงไส้เดือนซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชั้น โดยความกว้าง
ของชั้นวางกระถางเพาะเลี้ยงไส้เดือนทั้ง 2 ชั้นมีขนาด 25 เซนติเมตร
2. ส่วนของด้านบนเป็นฐานสำหรับวางกระถางต้นไม้ และเป็นส่วนที่ใช้สำหรับติดตั้งกล่องระบบควบคุม
ไว้ภายใน โดยทำการยึดกล่องระบบควบคุมไว้กับเหล็กที่เป็นฐานรองของหลังคาเพื่อป้องกันการเกิดความ
เสียหายกับกล่องระบบควบคุมทั้งจากการกระแทกเวลาเคลื่อนย้าย และจากแมลงที่เข้ามาทำรัง
3.4 วัสดุและอุปกรณ์
1) โซลินอยวาล์ว
2) ปั๊มน้ำ 4.8 บาร์
3) ท่อน้ำพีวีซี (PVC)
4) กระถาง
5) ไม้อัด
6) สมาร์ทโฟน
7) โหนดเอ็มซียู (NodeMCU)
8) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
9) เซนเซอร์วัดความชื้น
10) เซนเซอร์วัดความเป็นกรด-ด่าง
11) เหล็กกล่อง
12) บอร์ดอาดูโน่เมก้า 2560 (Arduino mega 2560)
13) มุ้งกันแมลง
14) ชุดอุปกรณ์น้ำหยด
15) กล่องใส่ระบบควบคุม
16) ล้อยาง
17) รีเลย์
18) โมดูลแปลงระดับแรงดัน (LM2596 module)
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19) จอแอลซีดี (LCD)
20) โมดูลตั้งเวลา (RTC DS1307 module)
21) วงจรแปลงกระแสไฟฟ้าสลับเป็นกระแสไฟฟ้าตรงจาก 220 โวลต์เป็น 24 โวลต์ 10 แอมป์
3.5 ขั้นตอนการสร้าง
ผู้วิจัยได้ดำเนินการออกแบบ และสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตามทฤษฎีที่ได้ศึกษามา โดย
สามารถแสดงขั้นตอนในการสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตามภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 3 ขนาดกระถางและฐานวางกระถางที่ใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน

ภาพที่ 4 โรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ
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ภาพที่ 3 เป็นภาพแสดงการออกแบบขนาดกระถาง และฐานวางกระถางด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และภาพที่ 4 เป็นภาพแสดงโครงสร้างภายใน และภายนอกของโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน และการจัดวาง
กระถางเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินภายใน และภายนอกของโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อใช้ในการทดสอบต่อไป

ภาพที่ 5 กล่องระบบควบคุมและอุปกรณ์ควบคุมภายในของโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน
จากภาพที่ 5 เป็นภาพแสดงภายใน และภาพนอกของกล่ องระบบควบคุมที่ใช้ในโรงเรือนเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งประกอบไปด้วยรีเลย์ บอร์ดอาดูโน่เมก้า (Arduino mega 2560) โหนดเอ็มซียู
(NodeMCU) วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ สวิตช์เปิด -ปิด และ
หน้าจอแอลซีดี (LCD) เป็นต้น

ภาพที่ 6 ฟังก์ชั่นการทำงานบนแอพพลิเคชั่น Blynk
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จากภาพที่ 6 คือ หน้าต่างบนหน้าแอพพลิเคชั่นที่ใช้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ส่วนแรกคือ ส่วนของการ
แสดงค่าจากเซนเซอร์วัดความอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์จำนวน 1 ชุด ความชื้น และค่า pH จำนวนอย่าง
ละ 4 ชุด โดยเซนเซอร์ความชื้นจะสามารถบอกค่าความชื้นได้ตั้งแต่ 0-100 และค่า pH สามารถบอกได้ตั้งแต่ 18 ซึ่งสามารถตั้งค่าความชื้นในดินได้ เพื่อควบคุมการรดน้ำในกระถางได้ตามที่ต้องการ ส่วนสามแถวข้างล่าง คือ
ส่วนของการแสดงผลของการตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ ซึ่งสามารถกำหนดเวลาการรดน้ำได้ 3 ช่วงเวลา และสามารถ
กำหนดระยะเวลาการรดน้ำต้นไม้ได้ในแต่ละครั้ง
3.6 ขั้นตอนการสร้าง

ภาพที่ 7 หลักการทำงานของระบบน้ำหยดแบบกึ่งอัตโนมัติ
จากภาพที่ 7 คือ วงจรควบคุมทั้งหมด โดยมีบอร์ดอาดูโน่เมก้า 2560 (Arduino mega2560) เป็นส่วน
ควบคุมของระบบทั้งหมด และโหนดเอ็มซียู วี2 (NodeMCU V2) ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดอาดูโน่
เมก้า 2560 (Arduino mega2560) กับโทรศัพท์ โดยมีหลักการทำงาน ดังนี้ เมื่อเซนเซอร์รับความชื้นได้ค่าต่ำ
กว่าที่กำหนดไว้ เซนเซอร์จะส่งข้อมูลไปยังบอร์ดอาดูโน่เมก้า 2560 (Arduino Mega2560) และโหนดเอ็มซียู วี
2 (NodeMCU V2) เพื่อส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์ และบอร์ดอาดูโน่ เมก้า 2560 (Arduino mega 2560) เพื่อ
ตรวจสอบความชื้นที่วัดได้มีค่าน้อยกว่าที่กำหนดหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วความชื้นน้อยกว่ากำหนดบอร์ดอา
ดูโน่เมก้า 2560 (Arduino mega2560) จะสั่งให้รีเลย์ที่ควบคุมปั๊มน้ำกับโซลินอยวาล์วทำงาน เพื่อทำการหยด
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น้ำไปยังกระถางที่มีความชื้นไม่ถึงกำหนด ส่วนกระถางที่ความชื้นมากกว่าที่กำหนดรีเลย์ที่ควบคุมปั๊มน้ำกับโซลิ
นอยวาล์วจะไม่ทำงาน

ภาพที่ 8 โปรแกรมการทำงานของระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
จากภาพที่ 7 และภาพที่ 8 เป็นไดอะแกรมลำดับการทำงานของโปรแกรมระบบรดน้ำอัตโนมัติ เพื่อ
ควบคุมการทำงานของระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย ซึ่งมีชุดไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัว
ควบคุมหลักภายในโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน และมีโหนดเอ็มซียู (NodeMCU) เป็นตัวส่งข้อมูลความชื้น
และความเป็นกรด-ด่างภายในดินไปยังโทรศัพท์ โดยมีหลักการทำงานดังนี้ ถ้าหากว่าเซนเซอร์วัดความชื้นได้
น้อยกว่า 70% บอร์ดอาดูโน่ เมก้า 2560 (Arduino mega 2560) จะส่งข้อมูลค่าความชื้นไปยังแอพพลิเคชั่น
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Blynk ผ่านโหนดเอ็มซียู (NodeMCU) ในขณะเดียวกันบอร์ดอาดูโน่เมก้า (Arduino mega 2560) ก็จะสั่งให้
รีเลย์ทำงาน ซึ่งรีเลย์จะทำหน้าที่ เปิด-ปิด โซลินอยวาล์วกับปั๊มน้ำ
5. ผลการวิจัย
จากการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเซนเซอร์ที่ใช้ภายในโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน โดยมี
การทดสอบระยะเวลาการได้ปุ๋ยมู ลไส้เดือนจากเบดดิ้ง 3 กิโลกรัม การทดสอบการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน
ในระยะเวลา 28 วันจากเบดดิ้ง 3 กิโลกรัม และการทดสอบปริมาณปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ได้จากเบดดิ้ง 3 กิโลกรัมใน
ระยะเวลา 14 วัน โดยผลการทดสอบทั้งหมดจะได้จากการทดสอบจากการเลี้ยงไส้เดือนดินแบบดั้งเดิม และการ
เลี้ยงแบบใหม่ เพื่อเปรียบเทียบผลทดสอบว่าผลที่ได้จากทดลองจากทั้งสองแบบมีความแตกต่างหรือไม่ ซึ่งการ
เลี้ยงไส้เดือนแบบใหม่ คือ การเลี้ยงไส้เดือนที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมด้วย เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมให้มี
ความเหมาะสมที่สุดกับการอยู่อาศัยของไส้เดือนดิน
5.1 ทดสอบการได้ปริมาตรปุ๋ยมูลไส้เดือนจากเบดดิ้ง 3 กิโลกรัม ในระยะเวลา 14 วัน โดยจะทำการ
เก็บผลทุก ๆ 7 วัน
ผลการทดลองการเลี้ยงไส้เดือนแบบดั้งเดิมกับการเลี้ยงไส้เดือนแบบใหม่ว่าได้ให้ปริมาณปุ๋ยมูลไส้เดือน
เท่าใด ในระยะเวลา 14 วัน โดยจะเก็บผลการทดลองทุกๆ 7 วัน และกราฟแสดงการเปรียบเทียบของปริมาณปุ๋ย
มูลไส้เดือนจากการเลี้ยงแบบดั้งเดิมกับการเลี้ยงแบบใหม่
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบปริมาณปุ๋ยมูลไส้เดือน
ช่วงเวลาทดสอบ
ปริมาณผลผลิต(กรัม)
(เดิม)
ปริมาณผลผลิต(กรัม)
(ใหม่)

กระถางที่ 1
สัปดาห์ สัปดาห์ที่
ที่ 1
2

กระถางที่ 2
สัปดาห์ สัปดาห์
ที่ 1
ที่ 2

กระถางที่ 3
สัปดาห์ สัปดาห์
ที่ 1
ที่ 2

กระถางที่ 4
สัปดาห์ สัปดาห์
ที่ 1
ที่ 2

1.2

1.2

1.3

1.3

1.3

1.2

1.2

1.2

1.5

1.6

1.6

1.5

1.5

1.7

1.7

1.5
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ภาพที่ 9 เปรียบเทียบน้ำหนักปุ๋ยที่ได้จากการเลี้ยงแบบดั้งเดิมกับเลี้ยงแบบระบบกึ่งอัตโนมัติ
จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าปริมาณปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนแบบใหม่ คือ การ
ควบคุมความชื้นภายในกระถางให้มากกว่าหรือเท่ากับ 70% จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือน (น้ำหนัก
ของไส้เดือน) นั่นคือ ความชื้นยิ่งมาก ทำให้ได้ไส้เดือนที่มากขึ้น เช่นเดีย วกับผลผลิต (น้ำหนักของมูลไส้เดือน)
จะเห็นได้ว่า เมื่อมีความชื้นมากก็จะมีปริมาณของผลผลิตหรือน้ำหนักของปุ๋ยมูลไส้เดือนมากขึ้นตามลำดับ
เนื่องจากเมื่อมีความชื้นมากไส้เดือนก็มีแนวโน้มอยู่ดีกินดีมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำหนักของเบดดิ้งที่เหลืออยู่ก็
มีแนวโน้มลดลง
5.2 ผลการทดลองวัดน้ำหนักของไส้เดือนจากการเลี้ยงแบบดั้งเดิมกับการเลี้ยงแบบใหม่
ผลการทดลองของน้ำหนักไส้เดือนดินที่อยู่ในกระถางไส้เดือนทั้งจากการเลี้ยงแบบดั้งเดิมและการเลี้ยง
แบบใหม่ในทุกๆ 7 วัน เป็นระยะ 28 วัน และกราฟแสดงการเปรียบเทียบของน้ำหนักไส้เดือนจากการเลี้ยงแบบ
ดั้งเดิมกับการเลี้ยงแบบใหม่
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบน้ำหนักของไส้เดือน (เลี้ยงแบบดั้งเดิม)
กระถางที่ 1
กระถางที่ 2
ช่วงเวลาทดสอบ น้ำหนักไส้เดือน
น้ำหนักไส้เดือน
(กรัม)
(กรัม)
สัปดาห์ที่ 1
2.4
2.3
สัปดาห์ที่ 2
2.6
2.5
สัปดาห์ที่ 3
2.8
2.8

กระถางที่ 3
น้ำหนักไส้เดือน
(กรัม)
2.4
2.6
2.8

กระถางที่ 4
น้ำหนักไส้เดือน
(กรัม)
2.4
2.5
2.7
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สัปดาห์ที่ 4
3.0
3.1
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบน้ำหนักของไส้เดือน (เลี้ยงแบบใหม่)
กระถางที่ 1
กระถางที่ 2
ช่วงเวลาทดสอบ น้ำหนักไส้เดือน
น้ำหนักไส้เดือน
(กรัม)
(กรัม)
สัปดาห์ที่ 1
2.8
2.6
สัปดาห์ที่ 2
3.5
3.3
สัปดาห์ที่ 3
3.5
3.9
สัปดาห์ที่ 4
4.1
4.5

3.0

2.9

กระถางที่ 3
น้ำหนักไส้เดือน
(กรัม)
2.7
3.4
4
4.6

กระถางที่ 4
น้ำหนักไส้เดือน
(กรัม)
2.7
3.4
4.1
4.8

ภาพที่ 10 เปรียบเทียบน้ำหนักของไส้เดือนจากเบดดิ้ง 3 กิโลกรัม ในระยะเวลา 1 เดือน
จากภาพที่ 10 จะเห็นได้ว่าน้ำหนักของไส้เดือนที่อาศัยในกระถางไส้เดือนที่ความชื้นมากกว่าเท่ากับ
70% มีน้ำหนักมากที่สุดคือ 4.8 กรัม เมื่อเทียบกับน้ำหนักของไส้เดือนที่เลี้ยงแบบดั้งเดิมเท่ ากับ 2.9 กรัม
แสดงให้เห็นว่าไส้เดือนที่เลี้ยงแบบใหม่มีน้ำหนักไส้เดือนมากกว่าน้ำหนักของไส้เดือนที่เลี้ยงแบบดั้งเดิม ซึ่งน่าจะ
เป็นเพราะสภาวะที่ไส้เดือนมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
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6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
6.1 สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการดำเนินการทดลอง และทำการศึกษาจากการศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือน
ด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ เมื่อทำการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของความชื้น น้ำหนักของไส้เดือนดิน น้ำหนักของ
มูลไส้เดือนดิน และเบดดิ้งที่เหลือ จะพบความสัมพันธ์ คือ เมื่อความชื้นสูง ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของไส้เดือนจะสูง
ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของมูลไส้เดือนจะสูง แต่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของเบดดิ้งจะต่ำ และเมื่อค่าความชื้นต่ำ ค่าเฉลี่ย
น้ำหนักของไส้เดือนจะต่ำลง ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของมูลไส้เดือนจะต่ ำลง แต่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของเบดดิ้งจะสูงขึ้น
แสดงให้เห็นว่า เมื่อความชื้นสูง ไส้เดือนจะเจริญเติบโตได้ดีมีการขับถ่ายดี (ผลผลิตในรูปของมูลไส้เดือนดี) และ
สามารถกินเบดดิ้งได้ดี (น้ำหนักของเบดดิ้งจะเหลือน้อย) ในทางตรงกันข้าม เมื่อความชื้นต่ำลง ไส้เดือนจะ
เจริญเติบโตได้น้อยลง มีการขับถ่ายน้อยลง (ผลผลิตในรูปของมูลไส้เดือนต่ำลง) และสามารถกินเบดดิ้งได้
น้อยลง (น้ำหนักของเบดดิ้งจะเหลือมากขึ้น)
6.2 อภิปรายผล
ปัญหาที่พบ คือ โซลินอยวาล์วที่ใช้ในโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือนด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ จะมีข้อจำกัด คือ
ไม่สามารถเปิดใช้งานเป็นระยะเวลานานได้ เพราะตัวโซลินอยวาล์วจะร้อน และอาจจะทำให้เกิดการไหม้ได้ และ
ตัวเซนเซอร์วัดความชื้นในดิน ไม่ควรแช่ในพื้นที่ที่มีความชื้นเป็นเวลานานเพราะจะทำให้เซนเซอร์เสียหายได้
6.3 ข้อเสนอแนะ
ในการสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือน พื้นที่ภายในโรงเรือนไม่ควรให้เกิดการอับชื้นขึ้นเพราะอาจทำให้
เกิดเชื้อราได้ ซึ่งเชื้อราบางชนิดจะปล่อยละอองออกมาทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจของ
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา
วิสาหกิจอ่าวมะนาวบาติก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ตามอัต
ลักษณ์ท้องถิ่นชองชุมชนอ่าวมะนาว 2) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผ้าบาติกและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และ 3)
การกำหนดกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ เจาะลึ ก (In-depth interview) การสนทนากลุ่ ม
(Focused Group)การสังเกต (Observation) และการสังเคราะห์
ผลการดำเนินการ พบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกสร้างงานศิลปะลวดลวยบนผืนผ้า มีลักษณะที่โดดเด่น คือ
เขียนเทียนด้วยเครื่องมือที่ เรียกว่า “ จันติ้ง ” (Canting) และการย้อมสีโดยใช้สี Reactive Dyes สีสันสดใสติด
ทนง่าย เพิ่มอัตลักษณ์ในภาพรวมของชุมชน ความเชื่อเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วิถีชีวิตของชุมชนและ
ลักษณะตามธรรมชาติ ได้แก่ ทะเลอ่าวมะนาว เขาตันหยง เรือกอและ หมู่บ้านชาวประมง ดอกชบา ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์ ลักษณะสีสันของบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย
มากขึ้น ได้แก่ กระเป๋าสตรี หน้ากากผ้า ผ้าคลุมไหล่ สูท และชุด มีสวยงามและมาตรฐาน มีความเป็นเอกลักษณ์
เน้นเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการอบรมเพิ่มความรู้ในการทำบัญชี กลยุทธ์ทางการตลาด เป็นไปใน
รูปแบบการขาย ใช้สื่อสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ มีช่องทางการจำหน่ายที่เว็บไซต์ร้านค้าบาติก และ
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ช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่นหน้า เพจ Facebook “Aomanao Batik” เปิดให้บริการสำหรับธุรกิจออนไลน์
เช่นกัน ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติ มให้กับชุมชน ส่งผลให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50-80
ชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
คำสำคัญ: ผ้าบาติก อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิสาหกิจอ่าวมะนาวบาติก
Abstract
This research was study on Batik from Local Identity to Increase Productivity for The
Community : A Case Study of Aomanao Batik Enterprise . The purposes of research were to
study 1) Develop product prototypes from Local identity for Aomanao Batik 2) Design and
development product and packaging of Batik 3) Develop a marketing strategy of Aomanao Batik.
By using qualitative methodology research collected purposive selection from 10 key
informants by in-depth interview, focused group, observation and synthesis.
The results were as follows: The create pattern of art batik products. The distinctive
feature is the painter uses the “canting” and use reactive dyes of chemically produced dyes
common because It’s convenient, have clear and brilliant colours. Local Identity of Aomanao
Community such as the belief in culture and natural appearance e.g. Aomanao sea, Tanyong
mountain, Kolek boat, fishing village and hibiscus. Design suitability packaging and trademark
the colorful of the packaging.The product were processed products as the pattern in making
of bag, masks, scarf, blazer and dress. Making the product look valuable, standardized, unique,
highlighting the story of Aomanao Batik and contribute appropriate accounting knowledge for
Aomanao Batik Enterprise. For marketing, the products are available for sale at stores Batik
sites, and the social media channel as Facebook page “Aomanao Batik “is also open for online
business. This product Increase by 5 0 - 8 0 % . The community contributes to sustainable
development in the future.
Keywords: Batik, Local Identity, Batik Enterprise
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บทนำ
ชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่
ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม จะ
ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางธรรมชาติและแหล่ งรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีความ
ประณีตสวยงาม ชุมชนบ้านอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นอุทยานแห่งชาติ
อ่าวมะนาว-เขาตันหยง เดิมคือ วนอุทยานอ่าวมะนาว จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตันหยง บริเวณนอกเขต
พระราชฐาน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านชาวไทยมุสลิม
ประกอบอาชีพการประมงเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดอันดับต้น1
ชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะในจังหวัดหวัดชายแดนภาคใต้ รู้จักการทำผ้าบาติกอย่างแพร่หลาย ชุมชนบ้าน
อ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดอันดับต้นโดยได้รับเทคนิค
มาจากประเทศมาเลเซีย ผ้าบาติก มีลักษณะที่โดดเด่น คือ ศิลปหัตถกรรมบนผืนผ้าอันสวยงาม ซึ่งสีผ้าและ
ลวดลายผ้าที่เขียนด้วยมืออย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ลวดลายบนผ้าสามารถสะท้อนได้ถึงถิ่นที่มาของวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่และเอกลักษณ์ของแหล่งผล อีกทั้งมีความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยอัตลักษณ์คือรหัสอธิบายความ
เป็นสมาชิกของชุมชนตัวเรา2 นับเป็นความก้าวหน้าในการทำบาติกอีกก้าวหนึ่ ง โดยเฉพาะการพิมพ์เทียนด้วย
จันติ้ง (Canting) และการย้อมสีโดยใช้สี Reactive Dyes จากประเทศมาเลเซีย ทำให้เกิดการเรียนรู้ มีความ
เข้าใจ ตระหนักในความสำคัญงานศิลปะร่วมสมัย และสามารถนำไปคิดต่อยอดองค์ความรู้เองได้จึงควรมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการกิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ ตลอดจน การพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ เพื่อให้
องค์การประสบความสำเร็จตาม เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 อีกทั้งยังพบว่าการสร้างรายได้
จากผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก และเพื่ออนุรักษ์ให้คนรุ่นลูก รุ่นหลาน รุ่นหลัง ได้รู้จักการเขียนลายผ้าบาติกด้วยมือที่
สะท้อนภูมิปัญญา โดยไม่สูญหายไปจากผืนแผ่นดินไทย ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน4
ผู้วิจัยจึงสนใจ ที่จะเพิ่มมูลค่า ข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา อัตลักษณ์ท้องถิ่นชองชุมชนอ่าวมะนาว
กระบวนการจัดทำเพื่อสร้างอัตลักษณ์ การจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การกำหนด
กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรมทางการตลาด ให้เ ป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ในการนํา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถอดบทเรียนการ
ดําเนินงาน
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ด้านการสร้างอัตลักษณ์ อันเนื่องจากผลิตภัณฑ์โอทอปทุกวันนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก จึงจำเป็นต้องมี “อัต
ลักษณ์” ที่โดดเด่นและแตกต่าง อันจะนํามาซึ่งการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นชองชุมชนอ่าวมะนาว
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผ้าบาติกและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
3. การกำหนดกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยมีวิธีการดำเนิน
การวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย (Target groups):ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง( Purposive Selection)
จำนวน 10 คน ประกอบด้ว ย 1) สมาชิกกลุ่มผ้ าบาติก จำนวน 5 คน 2) หัว หน้า กลุ่มสตรีบ้านกือรงเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภัณฑ์ จำนวน 2 คน และ3) อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย 3 คน ทั้งนี้จำนวนของผู้ให้
ข้อมูลเป็นไปตามเกณฑ์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview)การสนทนากลุ่ ม
(Focused Group)การสังเกต (Observation) และการสังเคราะห์ สิ่งที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล
เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) สร้างแนวคำถามตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 2) เก็บรวบรวมด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 3)ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. การตรวจสอบข้อมูล ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ดังนี้ 1.) ด้านข้อมูล (Data triangulation)
โดยการพิสูจน์ว่า ข้อมูล ที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล ได้แก่
แหล่งเวลาแหล่ง สถานที่และแหล่งบุคคล 2.) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation)
3.) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation)
5. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนอธิบายเชิงพรรณนาความ โดยผลการวิเคราะห์
ชุมชนนํามาเชื่อมโยงกับองค์ประกอบต่างๆ ของชุมชน แล้วนําข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เพื่อใช้ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ สรุปได้ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นชองชุมชนอ่าวมะนาว พบว่า การสร้าง
งานลวดลวยบนผืนผ้า มีลักษณะที่โดดเด่น คือ เขียนเทียนด้วยเครื่องมือที่ เรียกว่า “จันติ้ง” (Canting) และ
การย้อมสีโดยใช้สี Reactive Dyes สีสันสดใส อีกทั้งลวดลายผ้า เพิ่มอัตลักษณ์ในภาพรวมของชุมชนเช่น ความ
เชื่อเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วิถีชีวิตของชุมชนและลักษณะตามธรรมชาติ ได้แก่ ทะเล ภูเขา เรือกอและ
หมู่บ้านชาวประมง ดอกชบา

ภาพที่ 1 ลักษะรูปแบบของลวดลายและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์ ลักษณะสีสันของบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์มี
ความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ กระเป๋าสตรี หน้ากากผ้า ผ้าคลุมไหล่ สูท และชุด มีสวยงามและมาตรฐาน มี
ความเป็นเอกลักษณ์เน้นเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการอบรมเพิ่มความรู้ในการทำบัญชี เพื่อให้ได้
มาตรฐานอย่างยั่งยืน
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ภาพที่ 2 ลักษะรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และการอบรมความรู้ในการทำบัญชี

ภาพที่ 3 ลักษะรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
3. การกำหนดกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ พบว่า กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ตลาด เป็นรูปแบบการ
ขายของการสื่อสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ มีจำหน่ายที่เว็บไซต์ร้านค้าบาติกและช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น
หน้า เพจ Facebook “Aomanao Batik” เปิดให้บริการสำหรับธุรกิจออนไลน์เช่นกัน สินค้านี้สามารถสร้าง
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รายได้เพิ่มเติมให้กับชุมชนส่งผลให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50-80 ชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
อนาคต

ภาพที่ 4 ลักษะรูปแบบกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรมทางการตลาด
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา
วิสาหกิจอ่าวมะนาวบาติก สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. การสร้างงานลวดลายบนผืนผ้า มีลักษณะที่โดดเด่น คือ เขียนเทียนด้วยเครื่องมือที่ เรียกว่า“จันติ้ง”
(Canting) ซึ่งกรรมวิธีการสร้างความงามบนผืนผ้า โดยใช้เทียนขี้ผึ้งสร้างสรรค์ลวดลาย ด้วยวิธีการเขียนลายเส้น
ใช้เทคนิค วิธีการ แต้ม ระบาย หรือย้อมให้สีติดลงบนผืนผ้ายังเป็นคงความเป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม และการ
ย้อมสีโดยใช้สี Reactive Dyes สีสันสดใส อีกทั้งลวดลายผ้า เพิ่มอัตลักษณ์ในภาพรวมของชุมชนเช่น ความเชื่อ
เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วิถีชีวิตของชุมชนและลักษณะตามธรรมชาติ ได้แก่ ทะเลอ่าวมะนาว เขา
ตันหยง เรือกอและ หมู่บ้านชาวประมง ดอกชบา พบว่า อัตลักษณ์คือลักษณะความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ เช่น ป่าชายเลน ทะเล ดอกไม้ อุปกรณ์ประมง อาชีพ การแข่งเรือ ผลไม้
2. บรรจุภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม สวยงาม สินค้ามีความหลากหลาย อาทิเช่น กระเป๋า
สตรี หน้ากากผ้า ผ้าคลุมไหล่ สูท และชุดยาว เป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์โดยการบูรณาการแผนปฎิบัติการแบบ
ส่วนร่วมใช้กระบวนการวิชาความรู้ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บูรณาการภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ
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และเอกชน ร่วมกันวาง เป้าหมายในผลิตภัณฑ์แปรรูปมีความเป็นอัตลักษณ์หลายหลายมากขึ้น พบว่า คุณภาพ
และรูปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสนองความต้องการและความจำเป็นให้มีกลยุทธ์เกี่ยวกับ
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์รูปแบบลักษณะสีสันตราสัญลักษณ์ชื่อยี่ห้อการให้บริการการ
รับประกัน และความหลากหลายของสินค้า อีกทั้ง อบรมเพิ่มมความรู้ในการทำบัญชี ให้ผู้ประกอบการและ
สมาชิก สามารถที่จะพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศต่อไปในอนาคต
3. กลยุทธ์ทางการตลาด เป็นไปในรูปแบบการขาย ใช้ สื่อสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ มีช่องทาง
การจำหน่ายที่เว็บไซต์ร้านค้าบาติก และช่องทางโซเชียลมี เดีย เช่นหน้า เพจ Facebook “Aomanao Batik”
เปิดให้บริการสำหรับธุรกิจออนไลน์เช่นกัน ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชุมชน ส่งผลให้
กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50-80 ชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต พบว่า แอปพลิเคชันเป็นสื่อใน
การนำเสนอสินค้าและบริการ ซึ่งการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ในรูปแบบเดิมยังคงอยู่ แต่การตลาดรูปแบบ
ใหม่เพิ่มขึ้น การออกบูธแสดงสินค้า ขายตามงานเทศกาลและงานอีเว้นท์ต่างๆที่จังหวัดจัดขึ้น เพื่อนําไปเป็นของ
ฝาก เป็นของขวัญ และซื้อชุดสำเร็จตามหน่วยงาน พบว่า กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย มีหลากหลายลักษณะให้
เลือกใช้ในธุรกิจได้ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอยู่ อาทิ การจำหน่ายตรง โดยไม่ผ่านคน
กลาง อาจจะทำได้โดยการเปิดหน้าร้านจำหน่าย เปิดเว็บไซต์จำหน่าย ทำให้ชุมชนเกิดองค์ความรู้ในการพัฒนา
รู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ และเกิ ด เครื อ ข่า ยพัน ธมิ ตรกระบวนการการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ และการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาใช้บนลวดลายผ้าติก และสนับสนุนการ
เขียนเทียนด้วยเครื่องมือที่ เรียกว่า “จันติ้ง” (Canting) ซึ่งกรรมวิธีการสร้างความงามบนผืนผ้า
2. วิสาหกิจอ่าวมะนาวบาติกประสบปัญหาด้านราคาของผ้าบาติกที่แพงกว่าผ้าพิมพ์ลาย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำผ้าบาติกโดยเน้นการใช้ ทรัพยากรในท้องถิ่นและภูมิปัญญาให้
มาก เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าบาติก
3. ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ในระยะยาว
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษากระบวนการผลิตผ้าบาติก
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาผ้าบาติกของวิสาหกิจอ่าวมะนาวบาติก
3. ควรศึกษาศักยภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจอ่าวมะนาวบาติก
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F006
แนวคิดอัตลักษณ์สู่งานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม
The conceptual identity to produce creative
equivalent of metal art work product
กษมา แดงสุวรรณ1 ชาญณรงค์ แดงสุวรรณ2 นุชนาถ อูมูดี1
สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ1 อภิญญา บุรีศรี1 ฤทธิวุธ ภูวพัฒน์3 วสันต์ พลาศัย3
1
อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2
อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

บทคัดย่อ
วิจัยเรื่องอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
อัตลักษณ์วัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งถอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะ
โลหะเทียม รวมถึงประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการตั ดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม ซึ่ง
การศึกษาแนวคิดอัตลักษณ์เพื่อนำมาวิเคราะห์อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมนั้นจะช่วยให้เห็นแนวทางในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปะโลหะเทียมได้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ให้เป็นสิ่งที่มีความสวยงามและมีมูลค่าทางจิตใจ การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เก็บข้อมูลจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการประเมินความพึงพอใจจาก
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจ ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียมและนำมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์วัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) อัตลักษณ์
ด้านศาสนา 2) อัตลักษณ์ด้านความเชื่อ 3) อัตลักษณ์ด้านภูมิปัญญา จากการวิเคราะห์อัตลักษณ์ทั้งสามด้านนี้
ได้ถอดอัตลักษณ์เพื่อออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม โดยมีผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจำนวน 5 ผลิตภัณฑ์
ได้แก่ 1) หลวงปู่ทวดภาพนูน 2) ดุอา 3) หลวงปู่ทวดฐานตั้งเรือกอและ 4) กริชรามันห์ 5) พระพิฆเนศ จากการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้เก็บแบบประเมินความพึงพอใจผลพบว่าค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.25-4.85 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านที่ 4 ความสวยงามและความ
ประณีตของผลิตภัณฑ์ และด้านที่ 5 การใช้ประโยชน์ได้จริง รองลงมาคือด้านที่ 3 ความเหมาะสมของขนาด
ผลิตภัณฑ์ ตามด้วยด้านที่ 1 การทำต้นแบบ/ชิ้นงานดิบ และด้านที่ 2 การตกแต่งสีผิวชิ้นงาน สรุปได้ว่า
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แนวคิดอัตลักษณ์ส่งผลต่อการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม ที่ช่วยสร้างความพึงพอใจให้กั บ
กลุ่มผู้บริโภค เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการและมีมูลค่าทางจิตใจ
คำสำคัญ : อัตลักษณ์วัฒนธรรม ศิลปะโลหะเทียม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Abstract
Research focus on cultural identity to create artificial metal art products. The main
objective to study Cultural identity of the three southern border province of Thailand.
Researcher focus on shown cultural identity to create artificial metal work art products as well
as assess. The satisfaction of consumers demand on purchase arability decision of artificial
metal art products. The study of identity concepts in order of analyze cultural identity
procedure would be help guideline on designing artificial metal art products to follow the
consumer demanding. In addition this work focusing to addition cost value that are beautiful
and have sentimental value.
This research were done on qualitative and quantitative research model on detail of
data collecting from the review of relevant documents, non-participant observation and
assessment. The sample correction from a sample of 20 people using the consumer satisfaction
assessment tools. The purchase decision of artificial metal art products analyzed and averaged
were present on this research.
The results showed that Cultural identitie of the three southern border provinces
consisted of 3 aspects: 1) religious identity 2) belief identity 3) wisdom identity. From the
analysis of these three aspects of identity has taken identity design and create artificial metal
art products. The samples product were 5 sample products 1) Luang Pu Thuad Phapnuon 2)
Dua, Islamic wording 3) Luang Pu Thuadthantang 4) Krisaraman 5) Ganesha Buddha. The results
of standard deviation product satisfaction were studies. As on overall average evaluate results
is high. The mean value is 4.51. when considering each item, the average is between 4.25-4.85.
The aspect with the highest mean was the fourth aspect, the beauty and refinement of the
product, and the 5th, the practicality following by the third aspect. The suitability of the
product size following by side 1, prototyping/raw work, and side 2 surface working finishing. The
results of this research, concluded that the concept of identity affects the design and
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construction of artificial metal art products that help create satisfaction for the consumer group
due to a product that meets the needs and has sentimental value.
Keywords: culture identity to produce creative equivalent of metal art work product
Three southern border province
1. บทนำ
วิถีช ีว ิตของคนในสังคมทั่ว ไปมัก มีความสัม พันธ์ กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว เช่น ศิล ปวัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่ตามถิ่นที่อาศัยก่อให้เกิดค่านิยม ความเชื่อ ความศรัทธา นำไปสู่การมีอัตลักษณ์
ของท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นและเป็นที่น่าจดจำ โดย “อัตลักษณ์ ประกอบด้วยคำว่า อัต หมายถึง ตนหรือตัวเอง
กับคำว่า ลักษณ์ ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว คำว่า อัตลักษณ์ จึงหมายถึงผลรวมลักษณะเฉพาะของ สิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจำได้” [1] จากนิยามนี้ทำให้แนวคิดอัตลักษณ์ได้รับความสนใจจากหลาย
สาขาอาชีพ ทั้งในการศึกษาเชิงวิชาการและการศึกษาเชิงบูรณาการที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์
รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะงานศิลปะที่มีการนำเอาอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า เนื่องจาก “ชิ้นงานที่สร้างสรรค์จากอัตลักษณ์ท้องถิ่น
มักมีรูปแบบกรรมวิธีการผลิต ปัจจัยการสร้างและการใช้วัสดุที่แตกต่างกันไปตามถิ่นกำเนิดหรือแหล่งผลิต ตาม
ขนบประเพณี ความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มชน” [2] ส่งผลให้ชิ้นงานลักษณะนี้มักเป็นที่ต้ องการของตลาด
เพราะจะให้ความรู้สึกว่าเป็นชิ้นงานที่มีความพิเศษ
งานศิ ล ปะโลหะเที ย มหรื อ ภาพนู น โลหะเที ย ม จั ด เป็ น งานศิ ล ปะที ่ ม ี ค วามโดดเด่ น ของรู ป แบบ
องค์ความรู้เกี่ยวกับภาพนูนโลหะพิมพ์ระบุว่า “งานศิลปะโลหะเทียมเป็นงานที่ได้รับการพัฒนามาจากงานตอก
โลหะให้มีลวดลายเป็นรูปแบบต่าง ๆ แต่เดิมเป็นงานที่มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและใช้เวลาค่อนข้างนาน
ส่งผลให้ชิ้นงานมีราคาสูงและไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากนัก ภายหลัง ร้อยตรีวิเชียร ฐิตะสมิต
ผู้คิดค้นการประดิษฐ์ภาพนูนบนโลหะเทียม ได้เล็งเห็นว่าควรปรับกระบวนการผลิตจากการตอกโลหะ มา
แกะสลักบนวัสดุอื่นที่มีความคล้ายโลหะเพื่อทำเป็นแม่พิมพ์แทน จากนั้นอัดนูนหรือปั้นด้วยวัสดุต่าง ๆ แล้วลงสี
ให้มีความคล้ายโลหะ เช่น เงิน ทองเหลือง ทองแดง ซึ่งวิธีนี้ทำให้สามารถสร้างต้นแบบเพียงชิ้นเดียวแล้วนำมา
อัดแม่พิมพ์หรือหล่อเบ้าพิมพ์หรือปั๊มเพื่อขึ้นงานชิ้นใหม่ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้ประหยัดเวลาและลดต้นทุนการ
ผลิต ต่อมายังได้มีการพัฒนาชิ้นงานเพิ่มเติมด้วยการคิดค้นวิธีการผลิตจากเรซิ่นและไฟเบอร์กลาสแทนการผลิต
แบบเดิม ส่งผลให้ชิ้นงานที่ผลิตมีความแข็งแรง คงทน และได้รูปแบบที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้
มีการเพิ่มสีสนิม มีการลงสีและปัดเงาด้วยผงโลหะ มีการเคลือบเงาด้วยน้ำยาเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพหมองคล้ำ
และช่วยเพิ่มความคงทนคล้ายโลหะจริง นอกจากนี้ยังสามารถทำความสะอาดได้ง่ายด้วยการปัดหรือล้างด้วยน้ำ
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สบู่” [3] ด้วยเหตุนี้ด้วยทำให้งานศิลปะโลหะเที ยมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดย
ส่วนใหญ่มักนำมาเป็นภาพใส่กรอบกระจกสำหรับประดับตกแต่งบ้านเรือน สำนักงาน และนิยมซื้อเพื่อนำไปเป็น
ของฝากหรือของที่ระลึก
จากการศึกษากระบวนการผลิตงานศิลปะโลหะเทียม ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่าเทคนิคการออกแบบและ
การลงสีแบบเดิมยังทำให้ชิ้นงานขาดสีสัน ขาดความเป็นธรรมชาติและดูไม่สมจริง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษา
แนวคิดอัตลักษณ์เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียมให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยใช้อัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่แห่ง สังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่หลากหลาย ตามความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา การใช้ภาษาและค่านิยมของคนในพื้นที่
โดยเฉพาะในส่วนของอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม โดย “อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมจะพิจารณาออกเป็นสองส่วน คือ
วัฒนธรรมทางวัตถุ คือวัฒนธรรมที่มีรูปร่างตัวตนจะปรากฏอย่างเด่นชัดในงานสถาปัตยกรรมของชาวไทยมุสลิม
เช่น มัสยิด สุเหล่า และของชาวไทยพุทธ เช่น อุโบสถ วิหาร พระพุทธรูป และวัฒนธรรมทางด้านจิตใจ คือ
วัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่างตัวตนและเป็นนามธรรม จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวไทยมุสลิมให้ความเคารพนับถือคือ
อิหม่าม ส่วนที่ชาวไทยพุทธเคารพนับถือคือพระภิกษุ นอกจากนี้ วิถีของชาวไทยมุสลิมจะเป็นวิถีที่ยึดโยงกับ
แก่นของอิสลามสามประการ อันได้แก่หลักศรัทธา หลักศาสนบัญญัติ ตลอดจนหลักคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็น
สิ่งที่ถือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่ต้องทำความเข้าใจ ส่วนวิถีของไทยพุทธจะเป็นวิถีที่ยึดโยงกับประเพณี คติความ
เชื่อ ค่านิยม ความศรัทธาทั้งในส่วนประเพณีวัฒนธรรมซึ่งมักเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา” [4]
จาก
ความสำคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าแนวคิดอัตลักษณ์มีความน่าสนใจต่อการนำมาเป็นแนวคิดในการ
สร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียมให้ดูสวยงามและมีคุณค่าทางจิตใจได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้วิจัยยังได้
ถอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียมที่ใช้เทคนิคการ
ออกแบบและการลงสีคือ การออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ภาพนูนต่ำ ตกแต่งลวดลายและลงสีด้วยเทคนิคการลง
รักปิดทองที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่หลากหลาย เพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้า อีกทั้งผลิตภัณฑ์ยังมีสีสัน
สวยงาม คมชัดและมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกล่าวว่า
“การออกแบบประยุกต์ศิลป์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การออกแบบโครงสร้างและการออกแบบตกแต่ง โดยการ
ออกแบบโครงสร้างจะเกี่ยวข้องกับขนาด รูปร่าง รูปทรงของวัตถุ ซึ่งคุณลักษณะที่จำเป็นต้องคำนึงถึงคือมีความ
มั่นคงแข็งแรง มีสัดส่วนที่ดี และมีความเหมาะสมของวัสดุที่นำมาใช้ในการออกแบบ ส่วนการออกแบบตกแต่ง
จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบลวดลาย รายละเอียด การวางตำแหน่งสี เส้นและพื้นผิวให้กับโครงสร้าง การ
ออกแบบตกแต่งที่แต่งเติมเพิ่มเข้าไป หากมีลักษณะเป็นเอกภาพจะจัดว่าเป็นการออกแบบโครงสร้าง แต่ถ้าหาก
มีลักษณะของความโดดเด่นเป็นพิเศษจัดเป็นการออกแบบตกแต่ง ซึ่งสามารถจำแนกได้ 4 ประเภท คือ ธรรม
ชาตินิยม สัญนิยม นามธรรมและเรขาคณิต” [5] ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบและสร้าง
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ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะของที่ระลึกจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่จะมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่นำไปจัดจำหน่าย อีกทั้งยังมีความแปลกใหม่และดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.2 เพื่อถอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดอัตลักษณ์ อัตลักษณ์วัฒนธรรม
ของ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะโลหะ
เทียม
2) วิเคราะห์อัตลักษณ์วัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อถอดอัตลักษณ์สู่การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม โดยสรุปแนวคิดในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์
3) สร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียมจากแนวคิดอัตลักษณ์วัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
4) ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม
5) สรุปและอภิปรายผลโดยใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์และตารางแสดงสถิติค่าเฉลี่ย
3.2 กลุ่มตัวอย่าง
1) กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียมจำนวน 20 คน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม
3.4 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
2) กำหนดรูปแบบการประเมินความพึงพอใจ โดยสร้างแบบประเมินการวัดที่เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ [6] ข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ โดยกำหนดค่าระดับความพึงพอใจ
แต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ได้แก่ ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด ระดับ 2หมายถึง
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ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ระดับ 4 หมายถึง ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
3.5 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การทบทวนเอกสาร (Documentary Review) โดยพิจารณาจากเอกสารที่น่าเชื่อถือ เช่น
บทความวิชาการ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือและตําราต่าง ๆ
2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) เพื่อสังเกตความเป็นอยู่การ
ดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่ ผู้วิจัยเข้าไปสัมผัสวิถีการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ด้วยการพักอาศัยอยูในชุมชน
3) ให้กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน ทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม จากนั้นนำผลที่ได้รับไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
4. ผลการวิจัย
อัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม มีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ คือ
4.1 การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่ปรากฏอย่างเด่นชัด 3 ประการ ได้แก่ อัตลักษณ์ด้าน
ศาสนา อัตลักษณ์ด้านความเชื่อ อัตลักษณ์ด้านภูมิปัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) อัตลักษณ์ด้านศาสนา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามและศาสนาอื่น ๆ อาศัยอยู่รวมกัน
เป็นจำนวนมาก ทำให้เห็นงานสถาปัตยกรรมทางศาสนาต่าง ๆ เช่น วัด อุโบสถ พระพุทธรูป มัสยิด สุเหล่า รวม
ไปถึงการปฏิบัติศาสนกิจตามกิจวัตรและการประกอบพิธีกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา และการศึกษา
หลักธรรมคำสอน เช่น พระไตรปิฎก คัมภีร์อัล -กุรอาน เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต สะท้อนให้เห็ นว่าผู้คน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสำคัญกับการนับถือศาสนาเป็นอย่างมาก
2) อัตลักษณ์ด้านความเชื่อ นอกจากการมีความเลื่อมใสศรัทธาศาสนาแล้ว อีกอัตลักษณ์หนึ่ง
ที่ปรากฏคือความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศหรือพระคเณศ ถึงแม้ว่าพระพิฆเนศจะเป็นมหาเทพเจ้าฮินดู แต่ก็ มีคนให้
ความเคารพศรัทธาอย่างแพร่หลายที่สุดในหมู่คนหลายชนชาติ หลายศาสนา ซึ่งรวมไปถึงคนที่นับถือศาสนา
พุทธในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย เห็นได้จากสถาปัตยกรรมองค์พระพิฆเนศขนาดใหญ่ในพื้นที่ มีการ
สัการะบูชาตามความเชื่อ โดยมีความเชื่อว่า “องค์พระพิฆเนศไม่ ถือพระองค์และไม่เคยรังเกียจผู้ใด ทุกคน
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สามารถเข้าถึงพระพิฆเนศได้ พระองค์พร้อมที่จะรับฟังคำวิงวอนของทุกคนอยู่ตลอดเวลา พระพิฆเนศยังเป็น
เทพเจ้าที่ผู้คนต่างลัทธิเคารพรักและได้รับการบูชากันมากที่สุดในบรรดาเทพเจ้าฮินดู จนอาจกล่าวได้ว่าพระองค์
เป็นเทพสากล (Universal God)” [7]
3) อัตลักษณ์ด้านภูมิปัญญา วิถีชีวิตของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการคิดค้นภูมิ
ปัญญาหลายแขนงทั้งงานศิลปะหัตกรรม เครื่องมือใช้สอย ยานพาหนะ บ้านเรือน เพื่อนำมาปรับใช้ในการ
ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม โดยมักคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ผูกพันกั บธรรมชาติ ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมและการทำประมงเป็นหลัก
4.2 การถอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม
ตารางที่ 1 ตารางแสดงภาพการถอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การสร้างผลิตภัณฑ์
ศิลปะโลหะเทียม
อัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์
ด้านศาสนา หลวงปูท่ วด

ลักษณะผลิตภัณฑ์

จุดเด่นจากการถอดอัตลักษณ์
ต้นกำเนิดมาจากความเชื่อเกี่ยวกับลูกแก้ว
วิเศษ ความเชื่อเกี่ยวกับการเหยียบน้ำทะเล
จืดและความเชื่อเกี่ยวกับการมรณภาพของ
องค์หลวงปู่ทวด ที่ทำให้ประชาชนชาวไทย
พุทธส่วนใหญ่มีความเลื่อมใสศรัทธา [8]

ภาพที่ 1 หลวงปู่ทวด
ด้านศาสนา

ดุอา

การปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิมที่สำคัญคือการ
ทำละหมาด โดยครั้งหนึ่งจะประกอบด้ว ย
การการอ่านกุรอ่าน หมายถึง หลักคำสอนที่
พระเจ้าประทานลงมา รวบรวมเป็นคั มภีร์
และปิดท้ายด้วยการขอดุอา (การขอพร)และ
การซิกรุลลอฮฺ (การระลึกถึงพระเจ้า) [9]

ภาพที่ 2 ดุอา
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อัตลักษณ์
ด้านความเชื่อ

ผลิตภัณฑ์
พระพิฆเนศ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

จุดเด่นจากการถอดอัตลักษณ์
ความเชื่อเกี่ยวกับพรพิฆเนศใน
เชิงประวัติศาสตร์เชื่อว่า พระ
พิฆเนศมีกำเนิดมาจากการบูชา
เทพพื้นเมือง มาจากลัทธิ ก าร
บูช าสัตว์ มาจากเทพแห่ ง การ
เก็บเกี่ยวและมาจากภูติผีปีศาจ
[7]

ภาพที่ 3 พระพิฆเนศ
ด้านภูมิปัญญา กริชรามันห์

ภาพที่ 4 กริชรามันห์

‘กริช’ คือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชาวมุส ลิม อดีตเคยเป็นที่
นิยมแพร่หลายในพื้นที่ภ าคใต้
ทั ้ ง ชาวไทยพุ ท ธและมุ ส ลิ ม
ความเป็นมาไม่มีหลักฐานที่แน่
ชัด แต่มีปรากฏในตำนาน เรื่อง
เล่ า ศิ ล ปะการต่ อ สู ้ แ ละการ
แสดงบนความเชื่อทางศาสนา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น กริชเป็น
อาวุธประจำตัว อาภรณ์ประดับ
กาย วัตถุมงคลและเครื่องราง
ของขลั ง ทั ้ ง เจ้ า เมือ ง ขุ น นาง
ตลอดจนประชาชนทั่ว ไปมักมี
กริชไว้ในครอบครองไม่ต่ำกว่า
1 เล่ม หรือบางครอบครัวอาจมี
กริชประจำตระกูลที่สืบทอดส่ง
ต่อกันมา [10]
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อัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์
ด้านภูมิปัญญา หลวงปู่ทวด
ฐานตั้ง
เรือกอและ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

จุดเด่นจากการถอดอัตลักษณ์
เรือกอและเดิมเป็นเรือที่ชาวพื้นเมือง
ปัตตานีใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง
และทำการประมงยามว่างจากการ
ประกอบอาชี พ และเวลามี ง าน
นั ก ขั ต ฤกษ์ ข องท้ อ งถิ ่ น ชาวเมื อ ง
ปั ต ตานี จ ะนำเรื อ กอและมาใช้
ประโยชน์ ใ นการพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ
โดยนำมาจั ด การแข่ ง ขั น พายเรื อ
ในอดีตที่ปัตตานีมีหมู่ บ้านต่อเรือกอ
และซึ ่ ง มี เ รื อ กอและอยู ่ ม ากที ่ สุ ด
ชาวบ้านเรียกว่าหมู่บ้านกำปงกอและ
[11]

ภาพที่ 5 หลวงปู่ทวดฐานตั้งเรือกอและ
4.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม
ประเด็น

1.
2.
3.
4.
5.

ระดับความพึงพอใจ

5 4
การทำชิ้นงานต้นแบบ/ชิ้นงานดิบ
8 10
การตกแต่งสีผิวชิ้นงาน
9 7
ความเหมาะสมของขนาดผลิตภัณฑ์ 11 8
ความสวยงามและความประณีตของ 17 3
ผลิตภัณฑ์
การใช้ประโยชน์ได้จริง
14 5
เฉลี่ยรวม
59 33

3
2
4
1
-

2 1
- - - - -

1
8

-

-

จำนวน
(คน)
20
20
20
20
20
100

X

4.30
4.25
4.50
4.85

S.D. ความหมาย
0.64
0.77
0.59
0.36

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.65 0.57
4.51 0.64

มากที่สุด
มาก
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จากตารางที่ 1 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.51 เมื ่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ แล้ ว มี ค ่ า เฉลี ่ ย อยู ่ ร ะหว่ า ง 4.25-4.85 ด้ านที ่ มี ค ่ า เฉลี ่ ย มากคื อ ด้ า นที่ 4
ความสวยงามและความประณีตของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และด้านที่ 5 การใช้ประโยชน์ได้จริง
มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.65 อยู่ในระดั บมากที่ส ุด รองลงมาคื อด้ านที่ 3 ความเหมาะสมของขนาดผลิตภัณฑ์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ตามด้วยด้านที่ 1 การทำชิ้นงานต้นแบบ/ชิ้นงานดิบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และด้านที่
2 การตกแต่งสีผิวชิ้นงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมาก
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนด
5.1 สรุปผลการวิจัย
แนวคิดอัตลักษณ์สู่งานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม สรุปได้ว่า อัตลักษณ์วัฒนธรรมของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปรากฏอย่างเด่นชัดจากการศึกษาผ่านเอกสารและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ว ม
มี 3 ด้าน ได้แก่ อัตลักษณ์ด้านศาสนา ปรากฏในลักษณะของงานสถาปัตยธรรมทางศาสนา พิธีกรรม
การ
ประกอบศาสนกิจ ซึ่งพบมากทั้งของชาวไทยพุทธ ซึ่งที่เด่นชัดคือการมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนา มี
การบูชาวัตถุมงคล ส่วนชาวไทยมุสลิมจะมีการละหมาดเป็นประจำทุกวัน ต่อมาอัตลักษณ์ด้านความเชื่อ ปรากฏ
ความเชื่อเกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศที่เสมือ นเป็นเทพสากลปกปักรักษาคุ้มครองบ้านเมือง และประการสุดท้าย
คืออัตลักษณ์ด้านภูมิปัญญา ปรากฏการคิดค้นภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ เพื่อมาใช้ประโในการดำเนินชีวิต จาก
การศึกษาอัตลักษณ์ทั้งสามด้านนี้ได้ถอดอัตลักษณ์เพื่อออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม โดยมี
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) หลวงปู่ทวดภาพนูน 2) ดุอา 3) หลวงปู่ทวดฐานตั้งเรือกอและ
4) กริชรามันห์ 5) พระพิฆเนศ และจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้เก็บแบบประเมินความ พึงพอใจผล
พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ดังนั้นแนวคิดอัตลักษณ์จึงส่งผลต่อการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะเทียม ที่ช่วยสร้างความพึง
พอใจให้กับกลุ่มผู้บริโภค ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะมีมูลค่าทางจิตใจ
5.2 อภิปรายผล
งานวิจัยในครั้งนี้มีจุดเด่นคือการมุ่งศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งถือได้ว่ามีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีความสำคัญต่อคนในพื้นที่ อีกทั้งอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมก็ยังมีความ
โดดเด่นทัง้ ด้านศาสนา ด้านความเชื่อและด้านภูมิปัญญาที่มีการปฏิบัติและสืบทอดองค์ความรู้ต่อกันมาหลายยุค
สมัย ทำให้พื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันการศึกษา อัต
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ลักษณ์ยังสามารถพัฒนาไปสู่แนวคิดการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์จากศิลปะโลหะเทียม ที่มีรูปแบบชิ้นงานที่
สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ เหมาะสำหรับเป็นของฝากและของที่ระลึก เสมือนเป็นตัวแทนที่จะสื่อให้เห็นถึงอัต
ลักษณ์ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต ใจสุดาภรดี พันธุ
ภากร และพรพิมล พจนาพิมล ที่ศึกษาเรื่ องเครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี : การศึกษาอัตลักษณ์เพื่อพัฒนา
รูปแบบเครื่องประดับในเชิงพาณิชย์ กล่าวว่า “เครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับโดยใช้อัตลักษณ์เป็นแนวทางในการออกแบบร่วมกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคใน
ปัจ จุบ ัน สอดคล้องกับ การผลิตเชิงพาณิชย์ ซึ่งพบว่าจันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตผลไม้และอัญมณีที่สำคัญของประเทศและความหลากหลายของผู้คน วิถีชีวิต
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีขนบธรรมเนียม อีกทั้งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติยังทำให้คนจันทบุรี
มีชีวิตที่สุขสบายและมั่งคั่ง สามารถวิเคราะห์และจำแนกอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในบริบทต่างๆ ซึ่งจำแนก
ได้ 4 ด้าน คือ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจวิถีชีวิต และศิลปะโดยรูปแบบและแนวทางในการออกแบบ
และพัฒนาเครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี ผู้วิจัยได้นำเอาผลการประเมินอัตลักษณ์ที่เด่นชัดในแต่ละบริบท มา
เป็ น แรงบั น ดาลใจในการออกแบบร่ ว มกั บ การศึ ก ษากลุ ่ ม ผู ้ บ ริ โ ภค” [12] ดั ง นั ้ น การออกแบบและ
สร้างผลิตภัณฑ์นอกจากจะคำนึงถึงปัจจัยทางด้านการผลิตแล้ว ยังต้องคำนึงถึงแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ชิ้น
นั้นเป็นสำคัญด้วย เพื่อที่จะได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สะท้อนตัวตน
ของคนในพื้นที่และไม่ขัดแย้งกับอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้นด้วย
5.3 ข้อเสนอแนะ
1) การศึกษาในครั้งนี้ส ามารถนำไปเป็นตัว อย่างหรือเป็นแนวทางในการศึกษาแนวคิ ดอั ต
ลักษณ์ของจังหวัดอื่น ๆ หรือพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ ได้
2) ควรมีการศึกษากลุ่มตลาดใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงศึกษารูปแบบหรือแนวคิดในการ
ออกแบบใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตามยุคสมัย เพราะกลุ่มผู้บริโภคมักมีการเปลี่ยนแปลงความ
นิยมอยู่ตลอดเวลา
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา และพัฒนา
ระบบมาตรฐานการผลิตข้าวของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะสะท้อนสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ โดย
ศึกษาสมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุ่มบุคคลสำคัญในท้องถิ่น และกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน แบบบันทึกการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า แบบที่ได้รับความพอใจจาก
ผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ ในภาพรวม คือ บรรจุภัณฑ์แบบที่ 1 มีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.82 ในส่วนของการพัฒนาระบบมาตรฐานนั้นได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานจากสำนั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานขึ้นทะเบียนเลขสารบบอาหาร โดยมีเลขใบสำคัญ
คือ 9620106260002 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเชิงพาณิชย์
แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะสะท้อน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและการพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน
คำสำคัญ: การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาระบบมาตรฐาน การแข่งขันเชิงพาณิชย์ ข้าวซ้อมมือ
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Abstract
This article aims to design the brand and packaging of brown rice and develop a
standard system for brown rice production of community enterprises at Ban Kohsathon
Community Rice Center for commercial competition. The samples were 60 of community
enterprise groups, Local dignitaries and consumers who consume brown rice in the packaging
Ban Kohsathon. The instruments were the packaging design and development of standardized
systems to raise the level of Hom Kradang-nga brown rice, the group discussion form of about
the original packaging, the interview record on About current conditions and current packaging
problems, the efficiency evaluation form of Developed packaging for experts, and the
evaluation form on the satisfaction of the consumer who consumes brown rice in the packaging.
The statistics used in data analysis were standard deviation, percentage and average. The
results of the research article were as follows that packing design that has the highest packaging
satisfaction from samples was the first design with an average of 4.82 compared among 3
designs. Therefore, the researcher chose the first design of packaging to be used to pack Hom
Kradang-nga brown rice for sale. As for the development of the standard system, it has applied
for certification from the Food and Drug Administration (FDA) and has been certified for
registration of food serial numbers. The number is 9620106260002 to build confidence for
customers. This is to increase the commercial competitiveness of the community enterprise
group at Ban Kohsathon Rice Center. towards sustainable economic development in the
community and self-reliance.
Keywords : Packaging Design, Standardized Systems, Commercial Competition, Brown Rice
บทนำ
การปลูกข้าวเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนไทยมาแต่โบราณ ในอดีตคนไทยมุ่งปลูกข้าวเป็นอาหารบริโภค
เท่านั้น ต่อมายุคสมัยเปลี่ยนไปทำให้ข้าวเปลี่ยนเป้าหมายเป็นการค้าขายมากขึ้น ปัจจุ บันเป็นยุคที่มีการทำนา
หลายครั้งในรอบปี ทำให้ชาวนาส่วนใหญ่มุ่งทำนาเพื่อขายข้าวเป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ข้าว
จึงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยและยังเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศตลอด
มา[1] การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการนั้น ต้องคำนึงถึงเมล็ดพันธุ์ข้าว ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ที่เหมาะสม ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำนา มีแม่น้ำ
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บางนราไหลผ่านพื้นที่ ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำอันเนื่ องมาจากพระราชดำริ[2] สนับสนุน
การส่งน้ำในการปลูกข้าว ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา เมล็ดพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
ที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศในจังหวัดนราธิวาสได้เป็นอย่างดี คือ พันธุ์ข้าวหอมกระดังงา เมล็ดข้าวมีสีน้ำตาล
เข้มรูปร่างยาวรี หุงสุกมีลักษณะนุ่ม หอมคล้ายดอกกระดังงา มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงเป็นที่นิยมปลูกและ
รับประทานกันมากทั้งในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง[3]
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะสะท้อนผลิตข้าวได้กว่า 8,400 กิโลกรัมต่อปี บรรจุและจำหน่าย
ได้ประมาณ 150 กิโลกรัมต่อเดือน ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายข้าวไม่น้อยกว่า 70,000 บาทต่อปีนับว่า ข้าว
หอมกระดังงาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะสะท้อนได้เป็นอย่าง
ดี จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่ากระบวนการผลิตข้าวซ้อมมือข้าวหอมกระดังงา ใส่ใจ
ทางด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค กระทำการทุกขั้นตอนสะอาดและปลอดภัยเสมอมา แต่ยังไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงาทั้ง 2
ขนาด คือขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมและ 5 กิโลกรัม ยังไม่มีตราสินค้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน และบรรจุ
ภัณฑ์ขนาด 5 กิโลกรัมนั้น ยังคงเป็นการบรรจุใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงด้วยยาง จึงไม่ดึงดูความสนใจของ
ผู้บริโภค จึงนำออกวางขายเฉพาะในตลาดนัดหรือร้านค้าภายในชุมชนเท่านั้น ซึ่งบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็น
สิ่งที่บรรจุหรือห่อหุ้มสินค้าเพื่อสื่อสารการตลาดไปสู่ผู้บริโภค ทั้งยังทำหน้าที่ป้องกัน เก็บรักษาคุณภาพและ
รสชาติของสินค้าให้คงไว้เป็นอย่างดีแล้ว ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวสินค้าอีกด้วย นอกจากนั้นยังสร้างความ
ดึงดูดใจให้แก่ผู้บริโภคที่พบเห็น เพื่อสร้างโอกาสขั้นสุดท้าย ณ จุดขายในการเลือกตราสินค้า สามารถสื่อสารตรา
สินค้า แนะนำวิธีการใช้ตลอดจนขั้นตอนการผลิตและองค์ประกอบของสินค้านั้น เช่น ส่วนประกอบ, วันเดือนปี
ที่ผลิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการรับรู้ขั้นต้นของผู้บริโภคเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้า ชี้ให้เห็นถึงการ
ให้น้ำหนักความสำคัญในด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นส่วนให้ข้อมูล และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
ยังเป็นการแสดงภาพลักษณ์ตราสินค้าจากองค์ประกอบของกราฟิกเอง และยังเป็นการโฆษณาได้อีกทางหนึ่ง [4]
ดังนั้นการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
จากสภาพปัญหาบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะสะท้อน
ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ
หอมกระดังงา วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะสะท้อน ให้มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
รองรับการขนส่งในระยะไกล ยืดอายุการเก็บรักษาและออกแบบกราฟิกให้สวยงาม โดยมีแนวทางการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ 5 ด้าน ประกอบด้วย การใช้วัสดุทำบรรจุภัณฑ์ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ ต้นทุน
การผลิตของบรรจุภัณฑ์ ประโยชน์ของบรรจุภั ณฑ์[5] เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์ สร้างความแตกต่าง
และการจดจำ อีกทั้งยังพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตข้าวและยื่นเอกสารหลักฐานขอรับรองมาตรฐานจาก
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สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขึ้นทะเบียนเลขสารบบอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ให้
ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือข้าวหอมกระดังงาเป็นที่ยอมรับและถูกใจผู้บริโภค เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันเชิงพาณิชย์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะสะท้อน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน
และการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้าน
เกาะสะท้อน ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
2. เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้าน
เกาะสะท้อนสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การบรรจุภัณฑ์เพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์[6]
การบรรจุภัณฑ์ คือ รูปแบบวัสดุภายนอกที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพไว้อย่างปลอดภัย สะดวกต่อ
การขนส่ง เอื้อประโยชน์ทางการค้าแก่ผู้ผลิตและส่งต่อให้ผู้บริโภค การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีปั จจัย
หลายอย่างที่จะทำให้ผู้บริโภคให้ความสนใจสินค้าจากมุมมองภายนอก คือ การจับถนัดมือ สีสัน ขนาด ซึ่งเป็น
สิ่งที่สำคัญต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค สินค้าที่มีคุณภาพมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม จะทำให้สินค้ามีคุณค่าเพิ่ม
จำหน่ายได้มากขึ้น ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นจากการยกระดับราคา เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์จึงมีบทบาทในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสวยงาม สะดุดตา ตลอดจนความสะดวก
ในการนำไปใช้ บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันมีบทบาท[7] ดังนี้ 1) ทำหน้าที่รองรับ (Contain) บรรจุภัณฑ์จะทำหน้าที่
รองรับสินค้าให้รวมกันอยู่เป็นกลุ่มน้อยหรือตามรูปร่างของภาชนะนั้น ๆ
2) ป้องกัน (Protect) บรรจุภัณฑ์จะทำหน้าที่ป้องกันคุ้มครองสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในไม่ให้เสียหาย สามารถคง
สภาพลักษณะของสินค้าให้เหมือนเมื่อผลิตออกจากแหล่งผลิตให้มากที่สุดจนถึงมือลูกค้า
3) รักษา (Preserve) บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่รักษาคุณภาพสินค้าให้คงเดิมตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคคน
สุดท้าย
4) บ่งชี้ (Identify) หรือแจ้งข้อมูล (Inform) รายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ และ
แหล่งที่มา วันเวลาที่ผลิต วันเวลาที่หมดอายุ ชื่อการค้า (Trade Name) เครื่องหมายการค้า (Trade Mark)
เป็นต้น
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5) ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) ช่วยชักจูงในการซื้อสินค้า เนื่องจากการแข่งขันทางด้าน
การตลาดเพิ่มมากขึ้น บรรจุภัณฑ์จึงต้องทำหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในแก่ผู้ซื้อ และดึงความสนใจ
ของผู้ซื้อที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้สนใจ โดยให้รายละเอียดในการตัดสินใจซื้อหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น
ขนาด รูปร่าง สี รูปทรง วัสดุ ข้อความรายละเอียด ตัวอักษร ฯลฯ
6) ช่วยเพิ่มผลกำไร บรรจุภัณฑ์สามารถช่วยส่งเสริมยุทธวิธีการตลาด โดยเปิดตลาดใหม่หรือการเพิ่ม
ยอดขายให้กับสินค้า และการลดต้นทุนการผลิต
7) สร้างมูล ค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ผ ลิตภัณฑ์ สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค
8) การส่งเสริมการจำหน่าย (Promotion) เพื่อยึดพื้นที่แสดงจุดเด่น อย่างสะดุดตา สามารถระบุ แจ้ง
เงื่อนไข แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อจูงใจผู้บริโภค เมื่อต้องการจัดรายการเพื่อเสริมการ
แข่งขัน ก็สามารถเปลี่ยนแปลงและจัดทำได้สะดวก ควบคุมได้ และประหยัด
9) การแสดงตัว (Presentation) เป็นการสื่อความหมาย ภาพพจน์ การออกแบบและสีสันแห่งคุณภาพ
ความคุ้มค่าต่อผู้บริโภค ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ครบถ้วน เห็นสินค้าแล้วต้องตัดสินใจซื้อ
10) การจัดจำหน่ายและการกระจาย (Distribution) เหมาะสมต่อพฤติกรรมการซื้อขาย เอื้ออำนวยต่อ
การแยกขาย ส่งต่อ การตั้งแสดง การกระจาย การส่งเสริมจูงใจในตัวสินค้า ทนต่อการขนย้าย ขนส่ง และการ
จัดเก็บในคลังสินค้า ด้วยต้นทุนสมเหตุสมผล ไม่เกิดรอยขูดขีดหรือชำรุด ตั้งแต่จุดผลิต บรรจุ จนถึงมือผู้บริโภค
ทนทานต่อการเก็บไว้นานได้
ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีดังนี้
1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ ประกอบการจะต้องศึกษาและเรียนรู้ความต้องการของตลาดและความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงต่อ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด
2. กำหนดชื่อตราสินค้า (Brand) ตราสินค้าใช้เป็นชื่อหรือเครื่องหมายสำหรับการเรียกขานผลิตภัณฑ์
โดยตราสินค้าต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ ชัดเจน น่าสนใจ ที่สำคัญจะต้องเป็นที่จดจำได้ง่าย
3. วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ การเลือกวัสดุมาใช้เพื่อบรรจุภัณฑ์นั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณสมบัติของวัสดุแต่ละประเภท ที่จะนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์เป็น
สำคัญ บรรจุภ ัณฑ์จ ะคุ้มครองผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพ การยืดอายุผ ลิตภัณฑ์ และการนำกลับมาใช้ใหม่
(Recycle) ที่แตกต่างกันไป จึงต้องเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์
4. รูปทรง บรรจุภัณฑ์ ที่มีรูปร่างสวยงาม สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค ถึงแม้ผู้บริโภคจะยังมิได้
สัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน รูปทรงของบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์ได้
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5. สีสันและกราฟิก เป็นการรวมของการใช้สัญลักษณ์ ตัวอักษร ภาพประกอบ ลวดลายและพื้นผิว ซึ่ง
ส่วนประกอบทั้งหมดสามารถบ่งบอกถึงชื่อตราสินค้า ลักษณะผลิตภัณฑ์ ที่บรรจุอยู่ภายในได้และสามารถแสดง
ถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ด้วย
ขั้นตอนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ลูกค้า[8]
1. จัดเตรียมสถานที่ผลิตอาหารให้ได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี
2. จัดเตรียมเอกสาร ติดต่อขอข้อมูลที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
3. ยื่นเอกสารขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิตอาหาร พร้อมนัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสถานที่
4. ยื่นขอเอกสารอนุญาตขอรับเลขสารบบ “13 หลัก” (เลข อย.) ที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
อาหารที่ต้องมีฉลาก
วิธีดำเนินการวิจัย
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงาสู่การ
แข่งขันเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะสะท้อน ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส มีวิธีดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเขตพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยการเลือกจากกลุ่มประชากร จำนวน 60 คน ดังนี้ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 คน บุคคลสำคัญในท้องถิ่น จำนวน
10 คน และประชาชนทั่วไปที่บริโภคข้าวซ้อมมือจากวิสาหกิจชุมชน จำนวน 40 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังนี้
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2.1 แบบบัน ทึกการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับการผลิตและการบรรจุภ ัณฑ์ข้าวซ้อมมือหอมกระดั ง งา
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาสะท้อน
2.2 แบบบันทึกการสัมภาษณ์สมาชิก วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาสะท้อน เกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปและสภาพปัญหาของบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตข้าวซ้อมมือในปัจจุบัน
2.3 แบบประเมินประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ ให้มี ความสอดคล้องกับการพัฒนา
ด้านปกป้องผลิตภัณฑ์ ด้านการบรรจุ ด้านอำนวยความสะดวก ด้านส่งเสริมการจัดจำหน่าย เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย พอสมควร มาก มากที่สุด
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ ที่ได้พัฒนาขึ้น สำหรับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะ
สะท้อน บุคคลสำคัญในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปที่บริโภคข้าวซ้อมมือจากวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะสะท้อน
โดยประเมินการวิจัยครั้งนี้จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า
ร้อยละ (Percentagn) ค่าเฉลี่ย (Mean) ซึ่งเกณฑ์ในการวิเคราะห์จะใช้ช่วงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ[9] ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยมาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงาสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะ
สะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ ทั้งก่อนและหลังการออกแบบ จากกลุ่มเป้าหมาย
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมข้อมูลและจากการศึกษาเอกสาร หนังสือ
สิ่งพิมพ์ บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในด้านหลักการออกแบบกราฟิกบนบรรจุ
ภัณฑ์ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะสะท้อน จากแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบประเมินประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึง
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พอใจต่อบรรจุภ ัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ โดย
วิเคราะห์ตามลำดับดังนี้
1. ตรวจสอบแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบประเมินประสิทธิภาพของบรรจุ
ภัณฑ์ที่ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการกรอกครบถ้วน
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การประชุมกลุ่มย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) แสดงผลการวิ เ คราะห์ ใ นรู ป ตารางประกอบคำอธิ บ ายเหตุ ผ ล ค่ า สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ คื อ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายข้อมูล
ลักษณะทางประชากร รวมทั้งประสิทธิภาพและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทั้งก่อน-หลัง การประเมิน
คุณค่าในรูปแบบบรรจุภัณฑ์และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย
ผลการวิจัย
1. การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะ
สะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ครอบคลุม ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านตราสินค้า ดังนี้
บรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา ตราเกาะสะท้อน มีขนาดบรรจุ 2 ขนาด คือ ขนาด 1 กิโลกรัม บรรจุในถุง
แวคคั่มซีลสุญญากาศพร้อมฉลากบรรจุภัณฑ์ และขนาด 5 กิโลกรัม บรรจุในถุงพลาสติกใสสกรีนฉลากบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีสีสันสดใส รายละเอียดครบถ้วน ทั้งข้อมูลการหุงให้นุ่มหอมอร่อย แสดงหมายเลขสารบบอาหารที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี มีเอกลักษณ์ที่ลูกค้าจดจำได้ง่ายและได้นำแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
ไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีการเปรียบเทียบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงารูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่
รูปแบบเดิม

รูปแบบใหม่

1082

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

ตราสินค้ารูปแบบเดิม

ตราสินค้ารูปแบบใหม่

บรรจุภัณฑ์ขนาด 5 กิโลกรัมรูปแบบเดิมบรรจุใน
ถุงพลาสติกปิดปากถุงด้วยการรัดหนังยาง

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เป็นอัตลักษณ์
ของชุมชน

บรรจุภัณฑ์ขนาด 1 กิโลกรัมเดิมไม่มีเครื่องหมาย อย.
และใช้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนอื่น

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ มีเครื่องหมาย
อย. และแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน

2. การพัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงาสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้จัดเตรียมสถานที่ผลิตข้าว
ซ้อมมือหอมกระดังงาให้ตรงตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน จากนั้นจัดเตรียมเอกสาร และยื่นเอกสารขอ
อนุญาตตั้งสถานที่ผลิตอาหาร เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินสถานที่จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เมื่อสถานที่ผลิต
ผ่านการตรวจประเมินแล้วจึงยื่นขอเอกสารอนุญาตขอรับเลขสารบบ “13 หลัก” (เลข อย.) ที่กำหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน ผ่านระบบ SKYNET สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยวิสาหกิจชุมชนศูนย์
ข้ าวชุ มชนบ้ านเกาะสะท้ อน ต.เกาะสะท้ อน อ.ตากใบ จ.นราธิ ว าส ได้ ร ั บใบอนุ ญาตมี เลขใบสำคั ญ คื อ
9620106260002 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเชิงพาณิชย์แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะสะท้อน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน
3. ประเมินประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 คน ผู้ประกอบการ 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ 1 คน โดยใช้เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ผลการประเมิน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เปรียบเทียบ 3 แบบ
จากการประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มาเปรียบเทียบ เพื่อหาแบบที่ได้ค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 1 แบบ ปรากฏว่าแบบที่ 1 ได้คะแนนอันดับ 1 ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขแบบบรรจุภัณฑ์ตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 1 แบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีเพียงด้านอำนวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยได้ทำการปรับแก้ตามคำแนะนำ
ของผู้เชี่ยวชาญ จึงนำไปจัดพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประเมินความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์
4. ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีอายุมากกว่า 40 ปี จำนวน 33
คนคิดเป็นร้อยละ 55 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 ประกอบอาชีพรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 35 มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป จำนวน
18 คนคิดเป็นร้อยละ 30 และมีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน จำนวน 33 คนคิดเป็นร้อยละ 55
การแปลผลค่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ทำให้ทราบถึงค่าคะแนน
เฉลี่ยผลการประเมินแยกย่อยเป็นรายด้านทั้งด้านเอกลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ ด้านข้อความบนบรรจุภัณฑ์ด้าน
ขนาดของบรรจุภัณฑ์ ด้านรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ ด้านสีของบรรจุภัณฑ์ และด้านวัสดุของบรรจุ ภัณฑ์ สามารถ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์
เกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุภัณฑ์

แบบที่ 1 ได้
คะแนนอันดับ 1

แบบที่ 2 ได้
คะแนนอันดับ 2

แบบที่ 3 ได้
คะแนนอันดับ 3

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

1. ด้านปกป้องผลิตภัณฑ์

4.78

มากที่สุด

4.44

มาก

3.56

มาก

2. ด้านการบรรจุ

5.00

มากที่สุด

4.67

มากที่สุด

3.33

ปานกลาง

3. ด้านอำนวยความสะดวก

4.33

มาก

3.67

มาก

3.56

มาก

4. ด้านส่งเสริมการจัดจำหน่าย

4.75

มากที่สุด

3.75

มาก

3.33

ปานกลาง

4.70

มากที่สุด

4.07

มาก

3.44

ปานกลาง

ผลรวมทุกด้าน
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รายการ

4.88
4.47
4.98

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.32
0.50
0.13

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.9
4.93
4.89
4.82

0.30
0.25
0.31
0.38

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านเอกลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์
2. ด้านข้อความบนบรรจุภัณฑ์
3. ด้านขนาดของบรรจุภัณฑ์
4. ด้านรูปทรงของบรรจุภัณฑ์
5. ด้านสีของบรรจุภัณฑ์
6. ด้านวัสดุของบรรจุภัณฑ์
ภาพรวมความพึงพอใจทั้งหมด

แปลผล

หลังจากส่งมอบบรรจุภัณฑ์จากการออกแบบให้แก่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะสะท้อนแล้ว
ผู้วิจัยได้ส่งเสริมความรู้ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา และ
ให้ความรู้การจดบันทึกรายรับ -รายจ่ายของกลุ่มวิสาหกิจและการทำบัญชีครัวเรือน มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
เปรียบเทียบก่อนและหลัง ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนา
รายการเปรียบเทียบ
(

)

/
ำ
ิ( )
ช่องทางการขาย

(

)

เปรียบเทียบก่อน-หลัง
ก่อน
หลัง
5,800
9,000
3,000
4,000
2,800
5,000
ออฟไลน์
ออฟไลน์และออนไลน์

การอภิปรายผลการวิจัย
การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะ
สะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ให้ครอบคลุมด้านเอกลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ ข้อความ รูปทรง สี และ
วัสดุของบรรจุภัณฑ์ มีความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.82
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ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา ตราเกาะสะท้อน ให้รองรับการบรรจุ 2 ขนาด คือ ขนาด 1 กิโลกรัม
บรรจุในถุงแวคคั่มซีลสุญญากาศ และขนาด 5 กิโลกรัม บรรจุในถุงพลาสติกใสสกรีนฉลากบรรจุภัณฑ์ที่มีสีสันสดใส
รายละเอียดครบถ้วน แสดงหมายเลขสารบบอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี มีตราสินค้าที่
แสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชนที่ลูกค้าจดจำได้ง่าย ภายใต้ชื่อตรา “เกาะสะท้อน” สอดคล้องกับงานวิจัยของวิิลาสิินี ขำ
พรหมราช ที่พบว่า การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการออกแบบ ตั้งชื่อตราสินค้า โดยเลือกใช้อัตลักษณ์ชาติพันธ์ไท ยวน ออกแบบบรรจุภัณฑ์และชื่อตราสินค้าว่า “ผ้ายวนตอถนนคต” ทำให้ฉลากบรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นน่าจดจำ
พร้อมทั้งแนะนำการนำสินค้าเพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาสินค้าที่
ยั่งยืน[10] นอกจากนี้ ดารณี ธัญญสิริ ที่ได้ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP มี
แนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่ตลาดสากล มุ่งเน้นการออกแบบรูปทรง สี ตัวอักษร ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์และ
การออกแบบฉลากสินค้าให้มีความทันสมัยสามารถสื่อสารตัวผลิตภัณฑ์ภายในแก่ผู้บริโภค ณ จุดขายได้ [11] อีกทั้ง
กาญจนาภรณ์ นิลจินดาและคณะ ได้ศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าครามที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้าน
นาขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ให้ตรงตามความต้องการผู้บริโภคมากที่สุด มุ่งเน้นสื่อถึงเอกลักษณ์
รูปลักษณ์ รูปทรง การใช้สี รวมถึงการจัดวางตัวอักษร ข้อความ ภาพกราฟิก ด้านการขนส่งเพื่อสร้างแรงดึงดูดใจ
ให้กับผู้บริโภค[12] และภานุวัฒน์ กาหลิบและคณะ ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์น้ำปลาปรุงรส ตราปลาร้า
พารวย พบว่า ออกแบบบรรจุภัณพ์ให้สื่อสารตัวสินค้าได้อย่างชัดเจนทั้ง ตราสัญลักษณ์ ภาพประกอบที่โดดเด่น มี
ความเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงมีข้อมูลบนฉลากสินค้าครบถ้วน ทำให้ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายอยู่ใน ระดับ
มาก ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทันสมัยและชัดเจน และยังมีการสร้างตราสัญลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นโลโก้แบบมาสค็อต
(Mascote logo) ใช้สีสันโดยการไล่ระดับความเข้มอ่อนให้เกิดมิติสามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้มากขึ้น[13]
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.หลังจากที่ได้ทำการวิจัยพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ชุมชน ควรแนะนำช่องทางการโฆษณา
และจำหน่ายสินค้าให้มีความหลากหลายตามเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อเพิ่มยอดขายแก่ชุมชน
เอกสารอ้างอิง
[1] กรมวิชาการเกษตร. 2541. วิวัฒนาการพันธุ์ข้าวไทย. สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร.
[2] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส. (2565). ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2565.
จาก http://drp.ntwo.moph.go.th/moph-nwt/info-history.
1086

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

[3] ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ กรมการข้าว. (2565). ข้าวหอมกระดังงา, สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565. จาก
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[5] ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ. 2541. บรรจุภัณฑ์อาหาร. กรุงเทพฯ : บริษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น
จำกัด (มหาชน).
[6] กองวิ จ ั ย และพั ฒ นาข้ า ว กรมการข้ า ว (2559). บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ข ้ า ว, สื บ ค้ น เมื ่ อ 1 เมษายน 2565. จาก
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บทคัดย่อ
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกโก ภายในโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างฯ มีการปลูกพืชผัก , พืชไร่, ไม้ผล, การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ขนม
เปี๊ยะ ขนมสอดไส้ ข้าวต้มมัด กระหรี่ปั๊ป ข้าวเกรียบ เป็นต้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่ โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนม
เปี๊ยะมัลเบอร์รี่และทำช่องทางการขายผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ประกอบด้วย Facebook line Instagram
ผลการวิจัยพบว่า ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่มีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น โดยจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่
ที่ดึงดูดสายตา ทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการทำช่องทางการขายผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้ช่วย
เพิ่มฐานลูกค้าและขยายตลาดได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มวิส าหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็น
รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากเดิม จึงสามารถพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็งแก่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ: ขนมเปี๊ยะ มัลเบอร์รี่ อาหารแปรรูป
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Abstract
Model farm project in Queen Sirikit Her Majesty the Queen, Ban Khokko consisted of
planting and processing of agricultural products such as a pastry bun, steamed flour with
coconut filling, coconut rice, a curry puff, and a chip. This research aimed to study the value
increment of mulberry pastry bun products. The methods of this study were packaging design
and a making sales channel through online Media (Facebook, line, and Instagram).
These results showed that the new packaging design of mulberry pastry bun products
can increase the eye-catching of consumers as well as create sales channels through online
media, helps to increase the customer base, and expand the market let to the income of
community enterprises group as 50 %. This study may conclude that the new packaging design
and online marketing channels can develop the potential of the community enterprise group
and build strength for the community enterprise group in a sustainable way.
Keywords: Chinese Pastry, Mulberry, Processed Food
1. บทนำ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใย ในชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรใน
จังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้ยากไร้ ซึ่งขาดความเข้าใจในการทำงานเกษตร และว่างงาน
เพื่อให้เกษตรกรงานทำ มีรายได้และเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษ จึงมีพระราชดำริกับผู้ช่วยเลขาธิการ
พระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ให้ประสานงานกับจังหวัดนราธิวาส จัดหาที่ดิน ได้ที่สาธารณะประโยชน์ ตั้งอยู่ที่
บ้านโคกโก หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 314 ไร่ 2 งาน เพื่อ
จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ[1] ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ได้
ปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของโครงการฯ
ต้นหม่อนหรือมัลเบอร์รี่ (Mulberry) เป็นพืชอยู่ในวงศ์ Maraceae เป็นไม้ยืนต้นประเภทพุ่ม ลำต้นมีสี
เขียวแก่หรือสีน้ำตาล ใบมีสีเขียวเข้ม ดอกตัวเมียเมื่อได้รับการผสมแล้วจะเปลี่ยนเป็นผล ซึ่งมีลักษณะเป็นผลรวม
(Aggregate Fruit) การปลูกหม่อนเก็บใบหม่อนเพื่อนำไปเลี้ยงหนอนไหมในการผลิตเส้นไหมเป็นเครื่องนุ่งห่ม [2]
แต่สิ่งที่เป็นผลพลอยได้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คือ ผลหม่อนหรือผลมัลเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่มีปริมาณสารแอนโท
ไซยานินสูง[3] ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจอุดตัน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง[4] แต่พบปัญหาของผลมัลเบอร์รี่สดมีอายุการเก็บรักษา
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สั้น ขนส่งยาก และมีภาวะล้นตลาดในช่วงฤดูกาล จึงมีการนำผลมัลเบอร์รี่สดมาแปรรูปเพื่อยืดอายุการขายและ
สร้างมูลค่าเพิ่มไปเป็น แยม น้ำผลไม้ ไวน์ เป็นต้น
ขนมเปี๊ยะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสิริมงคล สื่อถึงความปรารถนาดีระหว่างผู้รับกับผู้ให้ พร้อมยังเป็น
ขนมที่แสดงถึงความรักสามัคคี ความกตัญญูต่อบรรพชน คนจีนจึงนิยมนำมาใช้ในงานมงคลต่าง ๆ และมักใช้
ประกอบในพิธีเนื่องในเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ การทำขนมเปี๊ยะจึงถูกเผยแพร่จากชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่
ในประเทศไทยสู่ชาวไทยมาช้านาน แต่เดิมไส้ของขนมเปี๊ยะประกอบด้วยไส้ถั่วและฝัก ปัจจุบัน มีการปรับปรุง
รสชาติตามแบบไทย ๆ โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเปลี่ยนแปลง เช่นไส้ทุเรียน ไส้ไข่แดง ไส้นมสด ไส้
ผลไม้รวม ไส้สับปะรด เป็นต้น จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก พบว่า ได้ทำการผลิตขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่ขึ้น ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บ
รักษาที่สั้น เนื่องจากกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กล่องพลาสติก ดังนั้นทางกลุ่มฯ จึงมีความต้องการให้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่ พัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดสู่ตลาดออนไลน์ งานวิจัยนี้จึง
ศึกษาการยืดอายุผลิตภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่ และเพิ่มช่องทางการตลาด

ภาพที่ 1 ใบและผลมัลเบอร์รี่ จากโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก
หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็งแก่ให้แก่ชุมชน
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3. งานวิจัยเกี่ยวข้อง
ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ และสาวิตรี ณุวงศ์ศรี (2564) [5] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะไส้หมูย่าง การวิจัย
ประกอบด้วย การคัดเลือกสูตรมาตรฐานของเปลือกและไส้ขนมเปี๊ยะโดยทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
พบว่าแป้งเปลือกที่ผู้ทดสอบชอบมากที่สุด แป้งชั้นนอก ประกอบด้วย แป้งเค้ก น้ำมันพืช น้ำตาลทราย แบแซ
ไข่ไก่ และน้ำเปล่า แป้งชั้นใน ประกอบด้วย แป้งเค้ก และน้ำมันพืช โดยมีค่าเนื้อสัมผัสเท่ากับ 424.93 กรัมและ
ทำการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของไส้ที่มีลักษณะเนื้อหมูย่างต่างกัน พบว่าหมูย่างเป็นชิ้นมี
คะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด โดยคุณภาพทางกายภาพขนมเปี๊ยะมีค่าความแข็ง มากที่สุดเท่ากับ 131.95
กรัมอย่างมีน ัย สำคัญทางสถิติ (p<0.05) ศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะไส้ห มูย่างที่บรรจุใน
ถุงพลาสติก LDPE และถุง LDPE ที่บรรจุสารดูดซับออกซิเจน พบว่า ขนมเปี๊ยะไส้หมูย่างที่บรรจุในถุงพลาสติก
LDPE และถุง LDPE ที่บรรจุสารดูดซับออกซิเจนสามารถเก็บรักษาได้ 2 วัน และ 4 วันตามลำดับ
ธีรนุช ฉายศิริโชติ และ ณัจยา เมฆราวี (2560) [6] ศึกษาผลการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวสีนิลใน
ส่วนเปลือกของขนมเปี๊ยะกุหลาบไส้ถั่วกวนที่มีต่อคุณภาพด้านกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และการยอมรับ
ของผู้บริโภค โดยอัตราส่วนของแป้งข้าวสีนิลต่อแป้งสาลี (โดยน้ำหนัก) ในระดับ 0:100 (สูตรควบคุม), 10:90,
20:80, 30:70, และ 40:60 พบว่า ระดับการทดแทนด้วยแป้งข้าวสีนิลเพิ่มขึ้นทำให้มีสีม่วงคล้ำมากขึ้น มีการ
เกาะตัวลดลง และรีดเป็นแผ่นเพื่อห่อไส้ยากขึ้น จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยการให้คะแนน
ความชอบ 9 ระดับกับผู้ทดสอบ 55 คน พบว่า อัตราส่วนของแป้งข้าวสีนิล ต่อแป้งสาลี 20:80 ได้คะแนน
ความชอบสูงกว่าตัวอย่างอื่นอยู่ในเกณฑ์ชอบปานกลาง ด้านการยอมรับของผู้บริโภคจำนวน 120 คน พบว่า
ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบทุกด้านในเกณฑ์ชอบมาก มีความสนใจร้อยละ 98.0 และมีการตัดสินใจซื้อร้อยละ
96.7
กมลทิพย์ กรรไพเราะ อาลิฟ กาเจ็ง และกัสมีณี เละนุ๊ (2563)[2] ศึกษาปัจจัยร่วมระหว่างระยะเวลาใน
การเก็บรักษาและสภาวะการบรรจุผลิตภัณฑ์ในซองพลาสติกทำจากฟิลม์ชนิดโพลีโพรพิลีน (Polypropylene,
PP) การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เต้าส้อไส้ถั่วกวน 2 รูปแบบ คือ สภาวะบรรยากาศปกติ และใช้สารดูด
ความชื้น เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง 29± องศาเซลเซียส พบว่า ปัจจัยร่วมระหว่างระยะเวลาในการเก็บรักษา
และสภาวะการบรรจุ 2 รูปแบบส่งผลต่อค่าความแข็งความสามารถในการคืนตัว ความสามารถในการเกาะตัว
จึงสรุปได้ว่าสภาวะการบรรจุที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เต้าส้อไส้ ถั่วกวน คือ บรรจุในถุงพลาสติกทำจากฟิล์ม
ชนิดโพลีโพลีโพรพิลีนภายในใส่สารดูดความชื้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีอายุการเก็บรักษา 18 วันที่อุณหภูมิห้อง
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4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 วิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมของวิสาหกิจชุมชน (SWOT Analysis) โดยการตีความได้จากการ
สังเกตและการสัมภาษณ์ที่จดบันทึก แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 วิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมของวิสาหกิจชุมชน
4.2 นำผลการวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมของวิสาหกิจชุมชนมาสังเคราะห์ ขั้นตอนดำเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่ แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ขั้นตอนดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่
1) ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาสูตรในการแปรรูปมัลเบอร์รี่ให้เป็นไส้ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้าและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการโดยศึกษาสูตรมาตรฐานของไส้ขนม
เปี๊ยะมัลเบอร์รี่ โดยทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและ
ความชอบโดยรวมที่มีต่อขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่ แบบ 5 Point Hedonic Scaling Test ซึ่ง 5 หมายถึง ชอบมาก
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ที่สุดและ 1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุด ทำการนำเสนอที่ละตัวอย่างแบบสุ่มจนครบทุกตัวอย่างกับผู้ทดสอบ
ทั่วไปจำนวน 50 คน [5] การผลิตขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่ เป็นออกเป็น 3 ส่วน คือ แป้งนอก แป้งใน และไส้มัล
เบอร์รี่ และมีส่วนผสมดังนี้ คือ แป้งชั้นนอก ประกอบด้วย แป้งสาลีตราบัวแดง น้ำมันพืช น้ำเปล่า ไข่ไก่ น้ำตาล
ทราย แบแซ แป้งชั้นใน ประกอบด้วย แป้งสาลีตราบัวแดง น้ำมันพืช และไส้มัลเบอร์รี่ ประกอบด้วย ผลมัล
เบอร์รี่ น้ำตาลทราย น้ำตาลปีป น้ำมันพืช ถั่วเขียวเลาะเปลือก อัตราส่วนของแป้งชั้นนอกต่อแป้งชั้นใน เป็น
200 กรัมต่อ 100 กรัม รีดเป็นแผ่นและม้วนตามความยาวจากด้านล่างไปด้านบน ทำ 2 ครั้ง ตัดแบ่งเป็น 2 ก้อน
พักแป้ง 10 นาที นวดคลึงแล้วรีดเป็นแผ่นกลม ห่อไส้กวนก้อนละ 15 กรัม แล้วนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 200 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที พักให้เย็นแล้วนำไปอบควันเทียนในภาชนะปิด 10-15 นาที [6] และขั้นตอนการทำ
ไส้มัลเบอร์รี่ โดยการศึกษาผลของอัตราส่วนของผลมัลเบอร์รี่ต่อถั่วเขียวเลาะเปลือกต่อสมบัติทางกายภาพ โดย
ตัวแปรอัตราส่วนของผลมัลเบอร์รี่ต่อถั่วเขียวเลาะเปลือก (โดยน้ำหนัก) ในระดับ 0:100 (สูตรควบคุม), 20:80,
40:60, 60:40, และ 80:20 ในส่วนของถั่วเขียวเลาะเปลือกกับผลมัลเบอร์รี่คิดเป็นร้อยละ 55.60 น้ำมันพืชร้อย
ละ 10.00 น้ำตาลทรายร้อยละ 19.40 น้ำตาลปีบร้อยละ 15.00 ของน้ำหนักทั้งหมด โดยแช่ถั่วเขียวเลาะเปลือก
ในน้ำ 2 ชั่วโมง แล้วนำส่วนผสมทั้งหมดมากวนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนไส้เหนียวได้ที่จึงยกออกจาก
เตาแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วนำแป้งที่เตรียมไว้มาห่อ นำเข้าตู้อบดังที่กล่าวมาข้างต้นจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ขนม
เปี๊ยะมัลเบอร์รี่ แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่
2) ขั้นตอนที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่สู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการ
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก จำนวน 10 คน ซึ่ง
เป็ น วิ จ ั ย เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มที ่ ใ ช้ ผ ลงานวิ จั ย การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ด ้ ว ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมเรียนรู้ เพื่อให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง
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(ก) การกวนไส้

(ข) เตรียมแป้งห่อไส้มัลเบอร์รี่
ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่
3) ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยระดมความคิดเห็นในการ
คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ นำข้อมูลแบบบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก LDPE และถุง LDPE ที่บรรจุ
สารดูดซับออกซิเจน สามารถเก็บรักษาได้ 2 วัน และ 4 วันตามลำดับ[5] ที่ได้ไปออกบรรจุ ภัณฑ์สำหรับบรรจุ
ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่ โดยภายในกล่องบรรจุภัณฑ์บรรจุถุงแวคคั่ม ซีลสุญญากาศและบรรจุสารดูดซับออกซิเจน
แสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 บรรจุภัณฑ์ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่
4) ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาช่อทางการตลาดโดยสร้างเพจ Facebook “ซิวเอียะเปี๊ยะโชคดี”
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ภาพที่ 7 ลักษะรูปแบบกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรมทางการตลาด
5. ผลการวิจัย
การวิจัยที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี้
5.1 การศึกษาผลของอัตราส่วนของผลมัลเบอร์รี่ต่อถั่วเขียวเลาะเปลือกต่อสมบัติทางกายภาพ โดยตัวแปร
อัตราส่วนของผลมัลเบอร์รี่ต่อถั่วเขียวเลาะเปลือก (โดยน้ำหนัก) ในระดับ 0:100 (สูตรควบคุม), 20:80, 40:60,
60:40, และ 80:20
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยความชอบทางประสาทสัมผัสของขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่สูตรต่างกัน
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
คุณลักษณะ
S.D.
x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D.
x̅
คะแนนด้านประสาทสัมผัส
1.1 ลักษณะปรากฏ
4.28 0.67 3.26 0.96 4.68 0.59 3.18 1.29
1.2 สี
4.36 0.56 3.28 1.03 4.74 0.56 3.08 1.21
1.3 กลิ่น
4.62 0.53 3.18 1.00 4.70 0.58 3.20 1.23
1.4 รสชาติ
4.22 0.65 3.10 1.04 4.68 0.59 3.24 1.19
1.5 เนื้อสัมผัส
4.46 0.68 3.24 1.00 4.58 0.70 3.02 1.00
1.6 ความชอบโดยรวม
4.70 0.46 3.28 0.99 4.70 0.58 3.18 1.17
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน
4.44 0.62 3.22 0.99 4.68 0.59 3.15 1.18
ผลการศึกษาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวมที่มีต่อขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่ แบบ 5 Point Hedonic Scaling Test ซึ่ง 5 หมายถึง ชอบ
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มากที่สุดและ 1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุด ทำการนำเสนอที่ละตัวอย่างแบบสุ่มจนครบทุกตัวอย่างกับผู้ทดสอบ
ทั่วไปจำนวน 50 คน พบว่า คะแนนเฉลี่ย ของสูตร 3 (อัตราส่วนของผลมัลเบอร์รี่ต่อถั่วเขียวเลาะเปลือก (โดย
น้ำหนัก) 60:40) คือ 4.68 ระดับคุณภาพมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.6
5.2 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่ แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
ตารางที่ 2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่
การเพิ่มมูลค่า
รูปแบบเดิม

รูปแบบใหม่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์

ช่องทางการขาย
รายได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
(ต่อเดือน)

ออฟไลน์

ออฟไลน์ และ ออนไลน์

5,000 บาท

10,000 บาท

5.3 ออกแบบบรรจุภ ัณฑ์เพื่อยืดอายุและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยออกแบบเป็นกล่องทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 4 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว และสูง 3 นิ้ว ภายในกล่องบรรจุถุงแวคคั่มซีลสุญญากาศและบรรจุสาร
ดูดซับออกซิเจน พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีอายุการเก็บรักษา 10 วัน ที่อุณหภูมิห้องจากเดิม 2 วัน เป็นผลมาจาก
สภาวะสุญญากาศและสารดูดออกซิเจนสามารถช่วยยืดอายุการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้
อาหารเสื่อมคุณภาพ สีเปลี่ยน กลิ่นเปลี่ยน โดยเฉพาะ อาหารที่มีไขมันสูงเกิดกลิ่นหืนได้ง่าย รวมทั้งการเกิดสี
น้ำตาลและ อาหารเสียจากจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนและ แบคทีเรียที่ต้องการอากาศ [7]
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่เพื่อเพิ่มมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก จังหวัดนราธิวาส สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
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ขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่มีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น โดยจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภัณฑ์ใหม่ที่ดึงดูด
สายตา ทำผู้บริโภคหันมาสนใจเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการทำช่องทางการขายผ่านสื่อออนไลน์และกำหนดกลยุทธ์
การตลาดผลิตภัณฑ์ พบว่า กลยุทธ์การตลาดผลิ ตภั ณฑ์ตลาดที่เหมาะสมคื อรู ปแบบการขายผ่านตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ มีจำหน่ายที่ช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่นหน้า เพจ Facebook “ซิวเอียะเปี๊ยะโชคดี” เป็นการเพิ่ม
ช่องทางการตลาดรูปแบบหนึ่ง ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์โดยไม่มีขีดจำกัด จึงทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถสร้าง
รายได้เพิ่มเติมให้กับกลุ่ม ส่งผลให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 กลุ่มจึงสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนทำให้
ช่วยเพิ่มฐานลูกค้าและขยายตลาดได้อย่างกว้างขวาง สามารถพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสร้าง
ความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกระบวนการ
ผลิตขนมเปี๊ยะมัลเบอร์รี่สู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพบว่า สมาชิกภายในกลุ่มร้ อยละ 100 สามารถผลิตขนมเปี๊ยะมัล
เบอร์รี่ได้เองในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ได้มีการจัดอบรมทักษะการทำผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทักษะในการ
นวดแป้งให้สมาชิกมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงทักษะการสังเกตสีของขนมเปี๊ยะจะได้สีเหลืองนวลสม่ำเสมอ
ในระหว่างการอบให้มีการสลับถาดเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในเตาอบเนื่องจากทางกลุ่มใช้เตาอบแบบแก๊ส
6.2 ข้อเสนอแนะ
ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอและการสร้างเอกลักษณ์แก่ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ในระยะยาว
เอกสารอ้างอิง
[1] กรมวิชาการเกษตร . (2562). [ออนไลน์]. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกโก . [สืบค้นเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2565]. จาก www.doa.go.th/oard8/wp-content/uploads/2019/08/6015.pdf
[2] จิตต์เรขา ทองมณี. (2562). ผลไม้เล็กๆ แต่คุณค่าไม่เล็ก. สำนักเทคโนโลยีชุมชน.
[3] ปิยะนุช รสเครือ, สุภัทรา แท่งทอง และกรรณิการ์ อินต๊ะ. (2563). ผลของน้ำตาล กลีเซอรอล และอุณหภูมิ
การทำแห้งต่อคุณภาพของมัลเบอรี่อบแห้ง. วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม. ปีที่ 4. ฉบับที่ 1. 21-28.
[4] ลือชัย บุตคุป. (2555). วิจัยพบ “ลูกหม่อน” ผลไม้ตระกลูเบอรีมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง. สารวิจัยเพื่อชุมชน.
ปีที่ 1. ฉบับที่ 1. 39-47.
[5] ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ และสาวิตรี ณุวงศ์ศรี. (2564). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปี๊ยะไส้หมูย่าง. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2.
38-46.
[6] ธีรนุช ฉายศิริโชติ และ ณัจยา เมฆราวี. (2560) การใช้แป้งข้างสีนิลทดแทนแป้งสาลีในส่วนเปลือกของขนม
เปี๊ยะกุหลาบ.วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1. 27-39.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิขาการบัญชีชั้น
กลาง 2 รหัสวิชา 30201-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 รหัสวิชา 30201 -2002 (3)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 รหัสวิชา
30201-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 วิทยาลัยเทคนิคตรัง หลังจากเรียนด้วย
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ ได้แก่ ผู้เรียนที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตรัง ที่ลงทะเบียนเรียนภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคตรัง รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้ นกลาง 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีความเชื่อมั่น 0.88 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบ t-test แบบกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตรัง พบว่า
มีประสิทธิภ าพเท่ากับ เท่ากับ 80.00/81.60 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยเอกสาร
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ประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 อยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ
Abstract
The objectives of this research are (1) to create and develop learning materials.
Accounting, Intermediate Level 2, Course Code 30201-2002, Higher Vocational Certificate
Program, B.E. 2020, Trang Technical College To be effective according to the 80/80 standard (2)
to compare the academic achievement before and after school of students studying with the
study documents. Accounting, Intermediate 2, course code 30201-2002 (3), to study student
satisfaction with learning documents. Accounting, Intermediate Level 2, Course Code 302012002, Higher Vocational Certificate Program, B.E. 2020, Trang Technical College After studying
with supporting documents. The sample group used in this research were students who studied
the Diploma Program 2020 at the vocational level 1 in Accounting. Trang Technical College
Registered for the second semester of the academic year 2020, Trang Technical College 25
students in Accounting, Intermediate Class 2 The instruments used in this research were
documents for studying in Accounting, Intermediate Class 2 created by the researcher.
achievement test with 0.88 confidence in the questionnaire on satisfaction with supporting
documents for studying in accounting, middle class 2, data analysis by mean. The standard
deviation of the sample t-test was independent of each other.
The results of the research were as follows: 1) Documents for studying in Accounting,
Intermediate Level 2 for students of the Higher Vocational Certificate Program, B.E. Trang
Technical College found that the efficiency was equal to 80.00/81.60 (2) The academic
achievement of students after studying with supporting documents for studying in Accounting,
Middle Class 2 was significantly higher than before studying at the .05 level (3). The students'
satisfaction with the supporting documents for studying accounting in the middle class 2 was
at a high level.
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Keyword Teaching Documents in Accounting Intermediate Level 2, Learning Achievement,
Satisfaction
1. บทนำ
การจั ด การศึ ก ษาด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา เป็ น การจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ด ้ า นวิ ช าชี พ ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติแห่งชาติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีนโยบายผลิตกำลังคนเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 [1]
วิทยาลัยเทคนิคตรัง มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ จึงได้บรรจุแผนการเรียน ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ได้แก่ วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการ
บัญชีชั้นกลาง 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี หนี้สินและส่วนของเจ้าของ การบัญชีห้างหุ้นส่วน การบัญชีบริษัท
จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าผู้เรียนเกิดความเครียด รู้สึกเบื่อหน่าย มีความรู้สึกไม่ดีต่อวิชาการบัญชี
ชั้นกลาง 2 และไม่สนใจเรียนเท่าที่ควร สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ จาก
การวิเคราะห์เบื้องต้นของคณะครูที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบัญชี พบว่าเนื้อหาวิชา
การบัญชีชั้นกลาง 2 [2] ไม่สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยคิดว่าวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนได้ก็คือ
การสร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเอกสารประกอบการเรียน
จัดเป็นสื่อการเรียนแบบหนึ่งในรูปของสิ่งพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อใช้เรียนและส่งเสริมสนับสนุนการเรียน
การสอนตามระดับการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น ตามสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมในช่วงระยะเวลา 1 ภาคเรียน
ดังนั้น จึงสร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 รหัสวิชา 30201-2002 สำหรับนักเรียน
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ชั ้ น ปี ท ี ่ 1 สาขางานการบั ญ ชี วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ตรั ง
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 รหัสวิชา 30201-2002 สำหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ให้มี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา
วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 รหัสวิชา 30201-2002
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2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีชั้น
กลาง 2 รหัสวิชา 30201-2002
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 รหัสวิชา 30201-2002 มีประสิทธิภาพ E1 / E2
= 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2
รหัสวิชา 30201-2002 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2
รหัสวิชา 30201-2002 อยู่ในระดับมาก
4. วิธีการดำเนินการวิจัย
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 หลังจากวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
1) ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี วิเคราะห์จุดประสงค์ มาตรฐานรายวิชา เนื้อหารายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 รหัสวิชา 30201-2002
2) ศึกษาและออกแบบสร้างเอกสารประกอบการเรียน โดยศึกษาจากเอกสาร ตำราเรียนตามรูปแบบ
สร้างแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน-หลังเรียน แบบฝึกปฏิบัติท้ายหน่วย และแบบเสริมทักษะการเรียนรู้เป็น
การฝึกทักษะที่ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยทั้งหมด
3) นำเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการวัดและประเมินผล
จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ลำดับขั้นตอนในการเรียนและความเหมาะสมของภาษา ใช้
แบบประเมินความคิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale)
4) นำเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่แก้ไขปรับปรุง
แล้วกับนักเรียน ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยเทคนิคตรัง รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 จำนวน 25 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยในครั้งนี้ จำนวน 14
คน โดยใช้วิธีเลือกเจาะจง
การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2
1) ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ของเอกสารประกอบการเรียน
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2) ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากตำราและเอกสารต่างๆ
3) สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียน
4) สร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงค์
การเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียน
5) นำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการวัดและการประเมินผลจำนวน
3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
6) ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำไปใช้
สอบกับนักเรียนห้อง ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตรัง จำนวน 25 คน ที่เคยเรียนวิชาการบัญชี
ร่วมค้าและฝากขาย มาแล้ว นำมาตรวจให้คะแนน ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน
7) นำผลการสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบเป็น
รายข้อ โดยใช้เทคนิค 27% คัดเลือกข้อสอบเฉพาะข้อที่มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.28 -0.80 และค่าอำนาจ
จำแนก (r) ตั้งแต่ 0.27-0.73 ได้จำนวน 40 ข้อ ที่สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (ภาคผนวก)
8) นำแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้ไปใช้สอบกับนักเรียนห้อง ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิค
ตรัง จำนวน 25 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้วิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR20) ได้
ค่าความเชื่อมั่น 0.88
9) ปรับปรุงแบบทดสอบและจัดพิมพ์เพื่อใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่ต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีชั้น
กลาง 2 ได้ดำเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ
2) ร่างข้อความที่จะสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2
3) สร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale)
4) นำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงของคำถามแต่ละข้อ ตลอดจน
ความถูกต้องและเหมาะสมของภาษาที่ใช้ แล้วดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำ
5) นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
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ดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ใช้เวลาสอนวันละ 2
ชั่วโมง รวมทั้งหมด 72 ชั่วโมง
ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดย
1. หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 โดยวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน –หลังเรียนของนักเรียน โดยการทดสอบค่าที ใช้ t-test แบบ
กลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน
3. การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 โดย
หาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วแปรความหมายตามที่กำหนดไว้
5. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน
การวิเคราะห์องค์ประกอบของเอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 รหัสวิชา 302012002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ได้จากการนำเอกสาร
ประกอบการเรียนที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของเอกสารประกอบ
การเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ลำดับขั้นตอนในการเรียน
และความเหมาะสมของภาษา พบว่า โดยภาพรวมมี ความเหมาะสมขององค์ประกอบของเอกสารประกอบการ
เรียน ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็น 4.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 และได้เผยแพร่เอกสาร
ประกอบการเรียน ให้กับครูผู้สอนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถานศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคนิค จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาสังกัดวิทยาลัยการอาชีพ
จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้ว ย
สถานศึกษาสังกัดวิทยาลัยสารพัดช่าง จำนวน 2 แห่ง รวม 15 สถานศึกษา
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
S.D

1. ความสอดคล้องและชัดเจนของเนื้อหา
1.1 เนื้อหาครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา
4.75
0.45
1.2 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน
4.66
0.49
1.3 เนื้อหามีความสอดคล้องกันทุกขั้นตอน
4.66
0.49
1.4 เนื้อหาเข้าใจง่าย
4.75
0.45
1.5 เนื้อหามีความเหมาะสมและทันสมัย
4.58
0.51
ค่าเฉลี่ย
4.68
0.47
2. ความเหมาะสมของเนื้อหา
2.1 หนี้สินและหนี้สินหมุนเวียน
4.75
0.45
2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน
4.50
0.52
2.3 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
4.66
0.49
2.4 การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น การลาออก การตาย
4.66 0.49
2.5 การเลิกห้างหุ้นส่วนและการชำระบัญชี
4.66
0.49
2.6 การบัญชีบริษัทจำกัด
4.66
0.49
2.7 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนบริษัท
4.58
0.51
2.8 กำไรสะสม เงินปันผลและงบการเงิน
4.75
0.45
ค่าเฉลี่ย
4.50
0.51
3. ความสอดคล้องและความเหมาะสมของแบบประเมินสมรรถนะ
3.1 ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา
4.66
0.49
3.2 มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละหน่วย
4.75
0.45
3.3 เป็นแบบฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น
4.75
0.45
3.4 คำถามเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติจริง
4.66
0.49
3.5 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบฝึกหัด
4.75
0.45
3.6 แบบฝึกหัดครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
4.66
0.49
3.7 ความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน
4.33
0.49

ระดับ
คุณภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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3.8 นำเสนอชัดเจนเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย
3.9 เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.10 แบบฝึกหัดสอดคล้องกับเนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปยาก
ค่าเฉลี่ย
4. ความสอดคล้องและเหมาะสมของการใช้ภาษา
4.1 ภาษาที่ใช้ถูกต้องตามเกณฑ์การใช้ภาษา
4.2 สำนวนภาษาที่ใช้ถูกต้องเหมาะสมสัมพันธ์กันทุก
4.3 ตอนอ้างอิงถูกต้องตามหลักวิชาการ
4.4 แบบประเมินผลกิจกรรมเสริมทักษะถูกต้องเหมาะสม
4.5 ภาษาที่ใช้สละสลวยเหมาะสมกับเนื้อหา
ค่าเฉลี่ย
5. ความสอดคล้องและความเหมาะสมของการพิมพ์และรูปแบบ
รายการประเมิน
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3

4.83
4.75
4.91
4.70

0.38
0.45
0.28
0.81

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.75
4.83
4.75
4.75
4.75
4.76

0.45
0.38
0.45
0.45
0.45
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด



SD.

ระดับ
คุณภาพ
มากที่สุด

พิมพ์ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจัดทำเอกสาร
4.75
0.45
ประกอบการเรียน
ตัวอักษรและเครื่องหมายชัดเจนการแบ่งวรรคตอน
4.66
0.49
มากที่สุด
ถูกต้องเหมาะสม
ภาษาที่ใช้ถูกต้องเหมาะสมสัมพันธ์กันทุกตอน
4.33
0.49
มาก
รูปเล่มและขนาดพอเหมาะแก่การนำไปใช้งาน
4.75
0.45
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
4.62
0.47
มากที่สุด
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
การเรียนการสอน
4.58
0.51
มากที่สุด
การค้นคว้าทางวิชาการ
4.58
0.51
มากที่สุด
ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ
4.66
0.49
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
4.60
0.50
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน
4.65
0.50
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2
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ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นนายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2
จากการทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นชั้นสูง ปวส.1 กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 14 คน ตามเกณฑ์ 80 / 80 ดังนี้
หน่วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
คะแนนเต็ม
ร้อยละ

10
7.86
78.57
10
8.07
80.71
10
7.86
78.57
10
8.00
80.00
10
8.07
80.71
10
8.07
80.71
10
8.00
80.00
10
8.07
80.71
80
8.00
80.00
ค่าเกณฑ์ทุกด้าน
E1 =80.00

แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็ม
ร้อยละ

10
8.07
80.71
10
8.14
81.43
10
8.07
80.71
10
8.14
81.43
10
8.29
82.86
10
8.00
80.00
10
8.36
83.57
10
8.21
82.14
80
8.16
81.60
E2=81.60

จากตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 80.00 /81.60 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 จึงสรุปได้ว่า
เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 มีประสิทธิ์ภาพดีมาก
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วย
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2
จำนวนคน
ค่าเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่าง
คะแนนเต็ม
t - test
Sig.
S .D.
(N)
X
การทดสอบก่อนเรียน
14
20
9.71
1.52
14.91** .000
การทดสอบหลังเรียน
14
20
16.97
1.81
จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนที่เรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน
ด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
S.D

การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย
4.78
0.11 มากที่สุด
เนื้อหาในบทเรียนมีการเรียงลำดับจากง่ายไปยาก
4.57
0.13 มากที่สุด
ตัวอย่างทำให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาดีขึ้น
4.78
0.11 มากที่สุด
แบบฝึกหัดและแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทมีจำนวนเหมาะสมกับ
มากที่สุด
4.92
0.07
เนื้อหา
แบบฝึกหัดส่งเสริมการเรียนรู้และแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทได้
มากที่สุด
4.78
0.11
มากขึ้น
ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา
4.92
0.07 มากที่สุด
กิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
4.92
0.07 มากที่สุด
พอใจเมื่อทราบผลการทดสอบและผลการทำแบบฝึกหัดและ
มากที่สุด
4.92
0.07
แบบฝึกปฏิบัติ
การพิมพ์ตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมาย ถูกต้อง ชัดเจน
5.00
0.00 มากที่สุด
เนื้อหาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
4.92
0.07 มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน
4.85
0.08 มากที่สุด
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
1) ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สำหรับนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการ
บัญชี มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.00/81.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่ กำหนดไว้ คือ 80/80 ดังนั้นเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
2) ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นระหว่ า งก่ อ นและหลั ง การเรี ย นด้ ว ยเอกสารประกอบการเรี ย น
วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สำหรับนักเรียนระดับปวส.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3) ผลความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้
6.2 อภิปรายผล
จากการที่ผู้รายงานได้สร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 จากผลการวิจัย อภิปรายผล
ประเด็นสำคัญ
1) การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สำหรับนักเรียนชั้น
ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบและมีความเห็นว่าเอกสารประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สำหรับสำหรับนักเรียนชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี มีความเหมาะสมในทุกด้าน และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเพื่อมากำหนดกรอบในการสร้าง ก่อนการทดลองได้ตรวจสอบคุณภาพและหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือตามกระบวนการวิจัย นำเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ทดลอง 14 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนพบว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ 80.00/81.60 หมายความว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดคือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานและไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง 14 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียน พบว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 88.33/87.22 หมายความว่านักศึกษาได้
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างการใช้เอกสารประกอบการเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.33 และได้ค่าคะแนนเฉลี่ ยจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 87.22 แสดงให้เห็นว่า
เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 14 คน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำหรับนักเรียนชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 มีประสิทธิภาพ โดย
อาศัยกฎการเรียนรู้และทฤษฏีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ (Skinner) ซึ่งมีโครงสร้างของบทเรียนในลักษณะเชิง
เส้นตรง (Linear) เมื่อทำแบบทดสอบท้ายหน่วยเสร็จแล้วสามารถตรวจประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองจากแบบ
เฉลยที่บอกไว้ท้ายเล่มของเอกสารประกอบการเรียนการสอนไว้ด้วยส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรพล สาระใต้. ได้
กล่าวถึงเอกสารประกอบการเรียนการสอนคือเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของครู หรือ
ประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่งควรมีหัวเรื่องจุดประสงค์ เนื้อหา สาระและกิจกรรม เพื่อ ให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด ส่วนประกอบเอกสารประกอบการเรียนการสอน การผลิต
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อความเหมาะสมจึงขอเสนอแนะส่วนประกอบของเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนไว้
3) การวัดความพึงพอใจของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ผู้รายงานได้กำหนดค่า
คะแนนแบบสอบถามวัดความพึงพอใจแบบ Rating Seale จำนวน 10 ข้อ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมีความคิดเห็นว่า
มีความเหมาะสมทุกข้อ นำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจไปสอบถามนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 14 คน
หลังจากการเรียนรู้และฝึกทักษะด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 จบเรียบร้อยแล้ว ผลการ
สอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ สำหรับฝึกทักษะมีแบบประเมินผลในการฝึกทักษะเพื่อจะได้ทราบความสามารถของตนเอง เป็น
การสร้างความสนใจและจูงใจ กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจ
เนื้อหาสาระ หรือในการฝึกทักษะเรื่องอะไร นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนรู้ใหม่และฝึกทักษะใหม่ได้ทันที ทำให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเรียนมากขึ้นส่งผลให้นักศึกษาที่เรียนรู้และฝึกทักษะด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 แล้วมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิติ
มา ปรีดีดิลก (2529 หน้า 321) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทำงาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อ
องค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงานและผู้ปฏิบัติงานนั้นได้รับการตอบสนองความต้องการ ความพึง
พอใจเป็ น องค์ ป ระกอบสำคั ญ สำหรั บ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เมื ่ อ มี ค วามพึ ง พอใจที ่ จ ะทำงานแล้ ว
การทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ว่านั้นย่อมประสบผล หากขาดเสียซึ่งความพอใจแล้ว กิจการงานที่ว่านั้นย่อมประสบ
อุปสรรคแต่แรกเริ่ม
6.3 ข้อเสนอแนะ
เอกสารประกอบการเรียนช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารและครูผู้สอน
ควรให้ความสนใจ ส่งเสริมให้มีการจัดทำเอกสาร ประกอบการเรียนเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดประโยชน์สูงสุดควรคำนึงถึงหลักการและแนวปฏิบัติดังนี้
1) ควรศึกษารายละเอียดของการใช้หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากเอกสารประกอบการเรียน
2) ควรมีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลรวมทั้งกิจกรรมเสริม
การเรียนรู้ต่าง ๆ ในครอบคลุมตามเอกสารประกอบการเรียน
3) ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้วางแผนเอาไว้โดยผู้สอน มีบทบาทในการอำนวยความ
สะดวก และสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้
4) ควรมีการวัดและประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแจ้งข้อมูลจากการวัดผลและ
ประเมินผลแก่ผู้เรียนทราบ
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5) ควรมีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งสรุปข้อมูลเพื่อนำไปใช้เพื่อปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้มีว ัตถุป ระสงค์ เพื ่อ 1) เพื่อหาปัจจัยที่มีผ ลต่ อการเลื อกสาขาวิช าของนั กศึก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2) เพื่อสร้างแบบจำลองที่มีผลต่อ
การเลือกสาขาวิชาของนักศึกษา 3) เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลไปแนะนำสาขาวิชาให้นักศึกษา
เลือกศึกษาต่อ ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จะนำเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล การจำแนกประเภทของข้อมูลมาช่วย
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสาขาวิชาชีพ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อเรียนต่อใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยการใช้สังเคราะห์ข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งใช้กฎ
การจำแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจและเทคนิคอื่นๆเพื่อเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2563 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จำนวน 300 รายการ
ผลการวิจัยพบว่าการทำเหมืองข้อมูลแบบจำแนกประเภทข้อมูลเลือกการเปรียบเทียบด้วยขั้นตอนวิธี 3
วิธี คือ ต้นไม้ตัดสินใจ แบบ J48 นาอีฟเบย์และป่าสุ่ม พบว่า การเปรียบเทียบแบบขั้นตอนวิธีต้นไม้ตัดสินใจด้วย
เทคนิค เทคนิคการจำแนก 5-fold cross-validation validation และ 10-fold cross-validation ได้ค่า
ความแม่นยำ , ค่าความไว และการวัดค่าประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากันคือ โดยให้ค่า Precision 98.5 Recall
100 F-Measure 99.3 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำเหมืองแบบกฎความสัมพันธ์โดยใช้ขั้นตอนวิธีแบบ Apriori ได้
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กฎ 6 ผลจากการวิจัยพบว่า ไม่ว่าจะเลือกใช้การทำเหมืองแบบจำแนกประเภทข้อมูล หรือ แบบกฎความสัมพันธ์
ก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คำสำคัญ : การทำเหมืองกฎสัมพันธ์, ต้นไม้ตัดสินใจ, ป่าสุ่ม, อะไพโอริ
Abstract
The objectives of this research were 1) to find factors affecting the choice of field of
study of vocational certificate students to study at the higher vocational level 2) to construct
a model affecting students' choice of field of study 3) to apply data mining techniques to
recommend fields for students to choose for the further study In this research The researcher
has applied data mining techniques. Classification of information comes to the rescue. Analyze
the factors affecting the student's choice of vocational field at the vocational certificate level
for further study at the higher vocational certificate level. By using the synthesis of data from
a large database It uses classification rules, decision tree techniques, and other techniques to
select disciplines that are suitable for the learner's background information. The sample group
was vocational certificate students who graduated in the academic year 2017-2020, Krabi
College of Agriculture and Technology, amounting to 300 items.
The results showed that the data mining of the classification data selected the
comparison by 3 algorithms, namely, decision tree J48 model, Naive Bay, and random forest.
It was found that the decision tree algorithm was compared with the technique. Classification
of 5-fold cross-validation validation and 10-fold cross-validation. The highest accuracy,
sensitivity, and efficiency measurements were obtained with the same precision 98.5 Recall
100 F-Measure 99.3. The results obtained from the correlation rule mining using the Apriori
algorithm yielded 6 rules. From the research, it was found that Whether you choose to use
Categorical Mining or affinity rule mining. It will result in the same direction.
Keywords : Association Rule Mining, Decision Tree, Random Forest, Apriori.
1. บทนำ
ปัจจุบันการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับ ปวช.และ ปวส. ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ มี
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้สมัครเรียนสนใจในการที่จะตัดสินใจ เข้าศึกษา
รวมถึงมอบหมายให้งานแนะแนว และอาจารย์ของแต่ละสาขาวิชาชีพเดินทางไปตามโรงเรียนในเขตพื้นที่
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ใกล้เคียง เพื่อแนะแนวหลักสูตรต่าง ๆ ให้โรงเรียน และผู้เรียนที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีโอกาส และ มี
ทางเลือกในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษามากขึ้น ในปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
เปิดสอนทั้งหมด 7 แผนกวิชาชีพ คือ สามัญสัมพันธ์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง ช่างกลเกษตร บริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ได้บุคลการที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน
ที่มีความต้องการแรงงานสายอาชีพสูงขึ้น เพื่อไปประกอบอาชีพได้กว้างขวาง ทั้งงานราชการประกอบอาชีพ
อิสระตามความถนัดและความสนใจของตนเองได้ การเลือกสาขาวิชาของผู้เรีย นเป็น เรื่องที่สำคัญอย่างมาก
เพราะมีผลโดยตรงต่อเส้นทางอาชีพ และอาจส่งผลต่อชีวิตของผู้เรียน เนื่องด้วยนักศึกษายังขาดประสบการณ์
ไม่ทราบถึงความต้องการและทักษะของตน ประกอบกับยังไม่รู้จักแต่ละสาขาวิชามากพอ ทำให้ใช้ความรู้สึก
ชอบ มองแค่สภาพแวดล้อม ตามเพื่อนหรือความเห็นของผู้ปกครอง ในการเลือกสาขาวิชา จึงมีผู้เรียนไม่น้อย
เสียเวลาเพื่อการศึกษาโดยค้นพบกับตนเองภายหลังว่าไม่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่เลือกตอนแรก จนเกิดปัญหา
การขอย้ายสาขาวิชา ขอพักการศึกษา ไม่จบการศึกษา ไปจนถึงการลาออกจากการเป็นนักศึกษา ซึ่งเป็นจำนวน
มาก ดังนั้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่ และเป็นข้อมูล ในการจัดโครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา จนถึงเป็นแนวทางในการ
พัฒนาสาขาวิชาและคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป โดยแต่ละสถานศึกษามักมีการเก็บข้อมู ล เกี่ยวกับนักศึกษา
เป็นจำนวนมาก โดยผู้สมัครเข้าศึกษามาจากหลากหลายสายวิชา และมีพื้นฐาน ครอบครัวที่แตกต่างกัน ข้อมูล
พื้นฐานนักศึกษาจำนวนมาก สามารถใช้เทคนิคในการวิเคราะห์รูปแบบ และความสัมพันธ์ของข้อมูลจำนวนมาก
ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้มาก
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จะนำเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล [1] การจำแนกประเภทของข้อมูลมาช่วย
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสาขาวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อเรียน
ต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยการใช้สังเคราะห์ข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ โดยใช้
กฎการจำแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ(Decision Tree (J48)) นาอีฟเบย์(Naïve Bayes) และสุ่มป่าไม้ (Random
Forest) วิเคราะห์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ โดยใช้อัลกอริทึม อะไพโอริ(Apriori) เพื่อเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับความสามารถ และ ความสนใจของผู้เรียน นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร และในการ
จัดสรร ทรัพยากรในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับ ณิชา นิภาพร จงกะสิกิจ [2]ได้ทำ
วิจัยการประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อมูลเพื่อค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกศึกษาต่ อในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2)
เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผล
พบว่ามีปัจจัยที่ได้รับการสำรวจ 57 ปัจจัย มีเพียง 36 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสินใจศึกษาต่อในคณะ
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เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ การรับข่าวสาร และอิทธิพลของบุคคล
แวดล้อมเป็นหลัก
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อศึกษาต่อ
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2.2 เพื่อสร้างแบบจำลองที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษา
2.3 เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลไปแนะนำสาขาวิชาให้นักศึกษาเลือกศึกษาต่อ
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบทดลอง (Experiment Research)
3.1 ประชากร
ประชากรเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2563 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จำนวน 300 รายการ
3.2 กลุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-Probability) โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองข้อมูล (Cleaning Data)
ที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง คงเหลือข้อมูลที่ใช้ได้ จำนวน 251 รายการ
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Weka 3.9.5
3.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)
1. พิจารณาเลือกข้อมูลสำคัญ (Data Selection) ที่ต้องการใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
20 แอตทริบิวต์ เหลือ 15 แอตทริบิวต์รายละเอียดตามตารางที่ 1
Attribute
Sex
Religion
Blood type

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)
คำอธิบาย
เพศ
ศาสนา
กรุ๊ปเลือด

ประเภทของข้อมูล
Nominal
Nominal
Nominal
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Branch1
Branch2
Gpa
Province
Attribute
District
Status
Sibling
Occupation
Salary
Relation
Education
Academy

สาขาวิชาที่เรียนจบ
สาขาวิชาที่เรียนต่อ
เกรดเฉลี่ยสะสม
จังหวัดที่อยู่
คำอธิบาย
อำเภอที่อยู่
สถานะผู้ปกครอง
จำนวนพี่น้อง
อาชีพผู้ปกครอง
รายได้ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ศึกษาต่อหรือไม่
สถานศึกษาที่เรียนต่อในระดับ ปวส.

Nominal
Nominal
Numeric
Nominal
ประเภทของข้อมูล
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Numeric
Nominal
Nominal
Nominal

2. ทำการกลั่นกรองข้อมูล (Cleaning data) จากทั้งหมด 300 รายการ โดยลบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง
เหลือข้อมูลที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ จำนวน 251 รายการ ซึ่งได้ข้อมูลนำเข้าที่เหมาะสำหรับการทำเหมือง
แบบจำแนกประเภทข้อมูล
3. แปลงรูปแบบข้อมูล (Data Transformation) จากประเภทข้อมูลแบบ numeric ให้อยู่ในรูปแบบ
ของ nominal เพื่อเหมาะสำหรับการทำเหมืองข้อมูลในการหารูปแบบความสัมพันธ์ โดยมีกำหนดค่าแอตทริ
บิวท์ เกรดเฉลี่ ยสะสม จำนวน 5 ระดับ คือ ต่ำกว่า 2.00 = verylow, 2.00 – 2.50 = low, 2.51 – 2.99 =
mid, 3.00 – 3.50 = high, 3.51 – 4.00 = very high และรายได้ผ ู้ปกครอง กำหนดระดับของข้อมูล ไว้ 5
ระดั บ คื อ ต่ ำ กว่ า 5000 = Vlow, 5000 – 10000 = low, 10001 – 20000 = mid, 20001 – 30000 =
high,และมากกว่า 30000 = Vhigh ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 รูปแบบของข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการทำเหมืองข้อมูลแบบกฎความสัมพันธ์
4. ผลการวิจัย
จากการดำเนินการข้อมูล เมื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ โดยใช้อัลกอริทึม อะไพโอริ(Apriori)
โดยกำหนดค่า Minimum Support เท่ากับ 0.3 ค่า Minimum Confidence เท่ากับ 0.8 และจำแนกข้อมูล
โดยใช้อัลกอริทึมพื้นฐานจำนวน 3 อัลกอริทึม คือ ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree (J48)), นาอีฟเบย์ (Naïve
Bayes) และสุ่มป่าไม้ (Random Forest) โดยทั้งหมดจะทำการประเมินแบบจำลองด้ว ยวิธี 5-fold crossvalidation, 10-fold cross-validation และPercentage split 70% ตามลำดั บ ซึ ่ ง สร้ า งตั ว แบบและหา
ความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Weka 3.9.5

naive bayes

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าความแม่นยำของการทำเหมืองข้อมูลแบบ Classification โดยใช้ อัลกอริทึม
นาอีฟเบย์ (Naïve Bayes)
เทคนิคที่ใช้จำแนกข้อมูล
Class
Precision Recall F-Measure
5-fold cross
Work
98.5
100
99.3
Travel
76.7
97.9
86
Agriculture
74.4
91.4
82.1
10-fold cross
Work
98.5
98.5
98.5
Travel
78
97.9
86.8
Agriculture
73.6
91.4
81.5
Percentage split 70% Work
94.4
100
97.1
Travel
66.7
90.9
76.9
Agriculture
67.7
87.5
76.4
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จากตารางการเปรี ย บเที ย บค่ า ความแม่ น ยำ (Precision), ค่ า ความไว (Recall) และการวั ด ค่ า
ประสิทธิภาพ (F-Measure) ซึ่งถือเป็น การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของแบบพยากรณ์ ผลการทดสอบพบว่า
อัลกอริทึม นาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) เทคนิคการจำแนก 5-fold cross-validation validation ได้ค่าความ
แม่นยำ , ค่าความไว และการวัดค่าประสิทธิภาพสูงสุดคือ ให้ค่า Precision 98.5 Recall 100 F-Measure
99.3 รองลงมาคือเทคนิคการจำแนก 10-fold cross-validation validation ได้ค่าความแม่นยำ , ค่าความไว
และการวัดค่าประสิทธิภาพสูงสุดคือ ให้ค่า Precision 98.5 Recall 98.5 F-Measure 98.5 และเทคนิคการ
จำแนก Percentage split 70% ได้ค่าความแม่นยำ , ค่าความไว และการวัดค่าประสิทธิภาพสูงสุดคือ ให้ค่า
Precision 94.4 Recall 100 F-Measure 97.1 ตามลำดับ

J48

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าความแม่นยำของการทำเหมืองข้อมูลแบบ Classification
โดยใช้ อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree (J48))
เทคนิคที่ใช้จำแนกข้อมูล
Class
Precision Recall F-Measure
5-fold cross
Work
98.5
100
99.3
Travel
95.7
93.6
94.6
Agriculture
86.3
90
88.1
10-fold cross
Work
98.5
100
99.3
Travel
95.7
93.6
94.6
Agriculture
84
90
86.9
Percentage split 70% Work
94.4
100
97.1
Travel
86.1
91.7
88
Agriculture
100
81.8
90
จากตารางการเปรี ย บเที ย บค่ า ความแม่ น ยำ (Precision), ค่ า ความไว (Recall) และการวั ด ค่ า
ประสิทธิภาพ (F-Measure) ซึ่งถือเป็น การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของแบบพยากรณ์ ผลการทดสอบพบว่า
อัลกอริทึม ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree (J48)) เทคนิคการจำแนก 5-fold cross-validation validation
และ 10-fold cross-validation ได้ค่าความแม่นยำ , ค่าความไว และการวัดค่าประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากันคือ
โดยให้ค่า Precision 98.5 Recall 100 F-Measure 99.3 รองลงมาคือ เทคนิคการจำแนก Percentage
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split 70% ได้ค่าความแม่น ยำ , ค่าความไว และการวัดค่าประสิทธิภ าพสูงสุดคือ ให้ค่า Precision 94.4
Recall 100 F-Measure 97.1

Random forest

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าความแม่นยำของการทำเหมืองข้อมูลแบบ Classification โดยใช้ อัลกอริทึม
สุ่มป่าไม้ (Random Forest)
เทคนิคที่ใช้จำแนกข้อมูล
Class
Precision Recall F-Measure
5-fold cross
Work
98.5
100
99.3
Travel
83.6
97.9
90.2
Agriculture
76.8
90
92.9
10-fold cross
Work
98.5
100
99.3
Travel
85.2
97.9
91.1
Agriculture
76.3
87.1
81.3
Percentage split 70% Work
94.4
100
97.1
Travel
76.9
83.3
80
Agriculture
69.2
81.8
75
จากตารางการเปรี ย บเที ย บค่า ความแม่ นยำ (Precision), ค่าความไว (Recall) และการวั ด ค่ า
ประสิทธิภาพ (F-Measure) ซึ่งถือเป็น การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของแบบพยากรณ์ ผลการทดสอบพบว่า
อัลกอริทึมอัลกอริทึมสุ่มป่าไม้ (Random Forest) เทคนิคการจำแนก 5-fold cross-validation validation
และ 10-fold cross-validation ได้ค่าความแม่นยำ , ค่าความ และการวัดค่าประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากันคือ
Precision 98.5 Recall 100 F-Measure 99.3 รองลงมาคื อ เทคนิ ค การจำแนก Percentage split 70%
ได้ค่าความแม่นยำ , ค่าความไว และการวัดค่าประสิทธิภาพสูงสุดคือ ให้ค่า Precision 94.4 Recall 100 FMeasure 97.1
จะเห็น ได้ว ่ า ทั ้ง 3 อัล กอริทึ ม จะให้ค่าที่ ไ ม่ แตกต่ างกัน และ Class 3 อันดับแรกคื อ Work(ทำงาน)
Agriculture(สาขาเกษตร) Travel(สาขาการท่องเที่ยว) จะให้ผลลัพธ์เหมือนกันทุกอัลกอริทึม ไม่ว่าจะใช้เทคนิค
การจำแนกแบบไหน
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การทำเหมืองข้อมูลโดยหากฎความสัมพันธ์ (Association Rule) แบบ Apriori
กฎของความสัมพันธ์ในการปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อ
เรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ ขั้นตอนวิธีแบบ Apriori ผู้วิจัยได้
กำหนดการตั้งค่า โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้
ค่า lowerBoundMinSupport คือ การกำหนดค่า Minimum Support
ค่า metricType คือ การกำหนดรูปแบบของกฎความสัมพันธ์
ค่า minMetric คือ การกำหนดค่า Minimum ของรูปแบบกฎความสัมพันธ์
ค่า numRules คือ การระบุจำนวนกฎความสัมพันธ์ที่ต้องการ

ภาพที่ 2 การกำหนดค่าใน Weka Association
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โดยผู้วิจัยได้ทำการทดสอบค่า Minimum Support เท่ากับ 0.3 และ ค่า Minimum Confidence =
0.8 โดยจะได้กฎจาก Apriori จำนวน 20 กฎ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ผลลัพธ์จากการกำหนด Apriori ค่า Minimum Support เท่ากับ 0.3 และ ค่า Minimum
Confidence เท่ากับ 0.8
ตารางที่ 4 กฎของความสัมพันธ์ จากการกำหนด Apriori กำหนดค่า ค่า Minimum Support เท่ากับ 0.3
และ ค่า Minimum Confidence เท่ากับ 0.8
กฎของความสัมพันธ์
Confidence Lift
1. academy=kcat 134 ==> Education=y 134
100
1.37
2. religion=buddhist academy=kcat 113 ==> Education=y 113
100
1.37
3. academy=kcat 134 ==> religion=buddhist Education=y 113
0.84
1.37
4. Education=y 183 ==> religion=buddhist 154
0.84
1.03
5. relation=mother 139 ==> religion=buddhist 120
0.86
1.05
6. Education=y academy=kcat 134 ==> religion=buddhist 113
0.84
1.03
จากตารางที่ 4 ผลการทดลองด้วยโปรแกรม Weka 3.9.5 เมื่อเลือกกฎที่มีค่า Lift มีค่าตั้งแต่ 1 ขึ้นไป
จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด 6 กฎ ซึ่งสามารถแปลค่าของกฎความสัมพันธ์ ได้ดังนี้
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1. จำนวนนักศึกษาที่เรียนต่อที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่เท่ากับนักศึกษาที่ศึกษาต่อ คิดเป็น
73.22% ของผู้จบการศึกษาที่เลือกเรียนต่อ
2. นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธและเรียนต่อที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่เท่ากับนักศึกษาที่
ศึกษาต่อคิดเป็น 61.74 % ของผู้จบการศึกษาที่เลือกเรียนต่อ
3. นักศึกษาที่เรียนต่อที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 134 คน จะนับถือศาสนาพุทธและเรียนต่อ
113 คน คิดเป็นร้อยละ 84.32 ของนักศึกษาที่เลือกเรียนต่อ
4. นักศึกษาที่เรียนต่อ 183 คน จะนับถือศาสนาพุทธ 154 คนคิดเป็นร้อยละ 84.14 ของนักศึกษาที่เลือก
เรียนต่อ
5. นักศึกษาที่มีแม่เป็นผู้ปกครอง 139 คน จะนับถือศาสนาพุทธ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 86.33
6. นักศึกษาที่เลือกเรียนต่อและเรียนต่อที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 134 คน จะนับถือ
ศาสนาพุทธ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 84.32 ของนักศึกษาที่เลือกเรียนต่ออีกทั้งเมื่อพิจารณาค่า Lift ของทุกกฎ
ความสัมพันธ์มีค่ามากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์การหาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชาเพื่อเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ โดยใช้หลักการทำเหมืองข้อมูล 2 แบบ ได้แก่ การทำ
เหมืองข้อมูลแบบจำแนกประเภทข้อมูล และ แบบกฎความสัมพันธ์ การทำเหมืองข้อมู ลแบบจำแนกประเภท
ข้อมูลเลือกการเปรียบเทียบด้วยขั้นตอนวิธี 3 วิธี คือ ต้นไม้ตัดสินใจ แบบ J48 นาอีฟเบย์และป่าสุ่ม พบว่า การ
เปรี ย บเที ย บแบบขั ้ น ตอนวิ ธ ี ต ้ น ไม้ ต ั ด สิ นใจด้ ว ยเทคนิ ค )) เทคนิ ค การจำแนก 5-fold cross-validation
validation และ 10-fold cross-validation ได้ค่าความแม่นยำ , ค่าความไว และการวัดค่าประสิทธิภาพ
สูงสุดเท่ากันคือ โดยให้ค่า Precision 98.5 Recall 100 F-Measure 99.3 สอดคล้องกับงานวิจัยระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง กรณีของโรคเบาหวานและคว ามดัน
โลหิตสูง[2] ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษาเทคนิคพยากรณอาชีพสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล [3] ที่ให้ค่าความแม่นยำ, ค่าความไวและค่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำเหมืองแบบกฎความสัมพันธ์โดยใช้ขั้นตอนวิธีแบบ Apriori ได้ 6 กฎ ผลจาก
การวิจัยพบว่า ไม่ว่าจะเลือกใช้การทำเหมืองแบบจำแนกประเภทข้อมูล หรือ แบบกฎความสัมพันธ์ ก็จะทำให้
ได้ผลลัพธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งผลของงานวิจัยสามารถนำกฎความสัมพันธ์ ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน
การแนะแนวนักศึกษาต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
การทำเหมืองข้อมูลแบบจำแนกประเภทข้อมูล (Classification) ยังมีอีกหลายเทคนิคที่น่าสนใจและ
น่าจะนำมาทำการทดลองเพื่อหาผลที่ได้ เช่น ขั้นตอนวิธีแบบ Multilayer Perceptron, K-nearest neighbor,
Linear Regression เป็นต้น อีกทั้งการวิจัยในครั้งนี้ใช้กับกลุ่มประชากรของวิทยาลัยเดียวเท่านั้น สามารถ
ประยุกต์ใช้กับประชากรกลุ่มอื่นได้อีกด้วย และยังนำผลที่ได้ไปสร้างเป็น Application เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้งาน
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บทคัดย่อ
การสร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพเครื ่ อ งมื อ ถอดประกอบใบมี ด ตั ด หญ้ า แบบสะพาย ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ตั้ ง
วัตถุประสงค์ไว้เพื่อ สร้างเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่ มีต่อเครื่องมื อถอด
ประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวน
ปาล์มน้ำมัน ชาวสวนยางพารา ที่ใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ที่มีต่อการใช้งานเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัด
หญ้าแบบสะพาย ที่ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งาน และตอบแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากทดลองใช้งาน
เสร็จสิ้น แล้วนำผลจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า เครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย ประกอบด้วย 3 แบบ ได้แก่ 1.
แบบใบตัดตรง 2.แบบใบตัดสามแฉก 3.แบบใบตัดกลมหรือแบบใช้สายเอ็น ประสิทธิภาพของเครื่องมือถอด
ประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย เมื่อเทียบกับเครื่องมือทั่วไป มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉลี่ย ร้อยล่ะ 41.61
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย ในภาพรวมทุกด้านอยู่ใน ระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ค่าความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ด้านความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย
4.20 และด้านที่มีความพึงพอใจต่ำที่สุด คือ ด้านการออกแบบ ค่าเฉลี่ย 4.00
คำสำคัญ : เครื่องมือถอดประกอบ ใบมีด เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
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Abstract
Building and find efficiency disassembly tool for grass cutter blade shoulder lawn mower
type. The researcher has set the objectives to Build a sling mower blade disassembly tool. To
determine the efficiency of disassembly tool for grass cutter blade shoulder lawn mower type.
and to assess user satisfaction with disassembly tool for grass cutter blade shoulder lawn
mower type. The sample group used in this research is a professional oil palm plantation farmer
rubber planters. in the area of Krabi Province. The tools used in this research such as User
satisfaction assessment form. to disassembly tool for grass cutter blade shoulder lawn mower
type User
The results showed that disassembly tool for grass cutter blade shoulder lawn mower
type. Consists of 3 types: 1. Straight blade type 2. Three-pointed blade type 3. Round cutting
blade or stringed wire. Efficiency of disassembly tool for grass cutter blade shoulder lawn
mower type. compare with common tools higher efficiency, on average 41.61 per cent. assess
user satisfaction with disassembly tool for grass cutter blade shoulder lawn mower type.
Overall, all aspects were at a high level, mean 4.08, standard deviation 0.73. The highest
satisfaction was on safety, a mean of 4.20, and the lowest satisfaction was on design, at a mean
of 4.00.
Keywords : Disassembly tool, blade, shoulder mower.
1. บทนำ
ปัจจุบันชาวเกษตรกร ในพื้นที่ภาคใต้ นิยมทำสวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา รวมถึงสวนผลไม้ต่าง ๆ
จำนวนมาก ด้วยสภาพพื้นที่ใช้ทำสวนในพื้นที่ภาคใต้ มีภูมิประเทศสภาพแวดล้อมเป็นผืนป่ามีหญ้าปกคลุม ทำ
ให้มีผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชดังกล่าว หญ้าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชรวมทั้ง
ความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ดังนั้นเกษตรกรจึงมีการความจำเป็น ต้องกำจัดหญ้าในสวน การกำจัดหญ้ามีหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมกัน
มากได้แก่ การตัดหญ้าโดยใช้เครื่องตัดหญ้า ซึ่งแบบที่ใช้กันมากเป็นแบบเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ทั้งนี้เพราะ
เครือ่ งตัดหญ้าชนิดนี้ใช้งานได้สะดวกทุกสภาพพื้นที่ และเคลื่อนย้ายได้สะดวกน้ำหนักเบา แต่เครื่องตัดหญ้าชนิด
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นี้ ใบมีดตัดหญ้าของเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำเป็นจะต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสึกหรอของคม
มีด การบิ่นของใบตัดหญ้า เป็นต้น ซึ่งการบำรุงรักษาโดยทั่วไปเกษตรมักใช้เครื่องมือพื้นฐานในการถอดประกอด
เช่น ใช้แกนเหล็ก ไขควง ใช้ผ้าจับใบตัด เป็นต้น การใช้เครื่องมือดังกล่าวทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานและ
ยุ่งยาก เสียเวลา ผู้วิจัยพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน รวมทั้งจากการเสนอข่าวทีวี
รายการตะลอนข่าวสุดสัปดาห์ ช่อง ไทยรัฐทีวี 32 หัวข้อข่าวอุทาหรณ์อันตรายจากการตัดหญ้า [1]
จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยต้องการแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
โดยการสร้าง ชุดเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งาน และ
ช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใช้งานถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย
3. สมมติฐานการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย อยู่ในระดับ มากขึ้นไป
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย ดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) ออกแบบเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย ประกอบด้วย ตัวล๊อคใบมีดตัด
หญ้าแบบใบตัดตรง ใบมีดตัดหญ้าแบบใบตัดสามแฉก ใบมีดตัดหญ้าแบบใบตัดกลมร้อยด้วยสายเอ็น
3) ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล
4) การทดลองใช้ ปรับปรุง
5) ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรมเครื่องกลด้าน
เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
1126

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

6) ได้เครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย
4.2 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที ่ใช้ ในการหาคุ ณภาพเครื่ อ งมื อ ถอดประกอบใบมีด ตั ดหญ้ า แบบสะพาย ได้ แ ก่
คณาจารย์ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และผู้ประกอบอาชีพด้านซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อ
การเกษตร ในจังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาจารย์สาขาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 3 ท่าน และผู้ประกอบ
อาชีพด้านซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ในจังหวัดกระบี่ 2 ท่าน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
2) ประชากรที่ใช้ในการหาความพึงพอใจ ของเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย
ได้แก่ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพ ทำสวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา ที่ใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายในพื้นที่
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 15 คน
4.3 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
4.3.1 แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย ผู้วิจัยเลือกใช้
แบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กำหนดน้ำหนักคะแนนออกเป็น 5 ระดับ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1) ร่างแบบประเมินคุณภาพเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย
2) ส่งแบบร่างให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความตรงรายข้อ และความเชื่อมั่นรายฉบับ
3) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ได้แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย
4.3.2 แบบบันทึกการเก็บข้อมูลการใช้งาน เครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย
มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1) ร่างแบบบันทึกข้อมูลการใช้งานเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย
2) ส่งแบบร่างให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
3) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ได้แบบบันทึกข้อมูลการใช้งานเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย
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4.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบ
สะพายผู้วิจัยเลือกใช้แบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กำหนดน้ำหนักคะแนนออกเป็น 5 ระดับ มี
ขั้นตอนการสร้างดังนี้
1) ร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อเครื่องมื อถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบ
สะพาย
2) ส่งแบบร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้า
แบบสะพาย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความตรงรายข้อ และความเชื่อมั่นรายฉบับ
3) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ได้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย
4.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามลำดับดังกล่าว ผู้วิจัยได้นำไปเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
4.5.1 ด้านคุณภาพของเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย ผู้วิจัยได้นำไปให้กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ อาจารย์สาขาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 3 ท่าน และผู้ประกอบอาชีพด้านซ่อมเครื่องยนต์เล็กในจังหวัด
กระบี่ จำนวน 2 ท่าน ทดลองใช้และทำการประเมินด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4.5.2 ด้านประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบ
โดยให้เกษตรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน โดยการทดลองแบบเปรียบเทียบระหว่างการถอดประกอบโดยใช้
เครื่องมือทั่วไป กับเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และนำข้อมูลบันทึกใน
แบบเก็บข้อมูล
4.5.3 ด้านความพึงพอใจ ผู้ใช้ได้นำเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย ไปให้เกษตรกรที่
ประกอบอาชีพ ทำสวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา ที่ใช้งานเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ในพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 15 คน ไปใช้งานในสภาพจริง และแจกแบบประเมินให้
ประเมินความพึงพอใจตามแบบประเมินที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.6.1 ค่าเฉลี่ย 𝑥̅
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𝑥̅ =

𝑥
𝑁

𝑥̅

=

ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

𝑥

=

ผลรวมคะแนนทั้งหมดของผู้ใช้งาน

N

=

จำนวนผู้ใช้งาน

4.6.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD

S.D

=

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

N

=

จำนวนผู้ใช้งาน

𝑥

=

ผลรวมคะแนนทั้งหมดของผู้ใช้งาน

=
=
=

แทนค่าร้อยล่ะ
ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยล่ะ
จำนวนความถี่ทั้งหมด

4.6.3 ค่าร้อยล่ะ P

P
F
N

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการสร้างเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย ทั้ง 3 แบบ ดังนี้
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1. เครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบใบตัดตรง ประกอบด้วย
1.1) ก้ามตัวล็อกใบมีดตัดหญ้าแบบใบตัดตรง
1.2) สลักสไลน์ล็อกใบมีดตัดหญ้าแบบใบตัดตรง
1.3) ด้ามจับพร้อมเกลียวล็อกใบมีดตัดหญ้าแบบใบตัดตรง
2. เครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบใบตัดสามแฉก
2.1) ก้ามตัวล็อกใบมีดตัดหญ้าแบบใบตัดสามแฉก
2.2) สลักสไลน์ล็อกใบมีดตัดหญ้าแบบใบตัดสามแฉก
2.3) ด้ามจับพร้อมเกลียวล็อกใบมีดตัดหญ้าแบบใบตัดสามแฉก

3. เครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบใบตัดกลมหรือแบบใช้สายเอ็น
3.1) ก้ามตัวล็อกใบมีดตัดหญ้าแบบใบตัดกลมหรือแบบใช้สายเอ็น
3.2) สลักสไลน์ล็อกใบมีดตัดหญ้าแบบใบตัดกลมหรือแบบใช้สายเอ็น
3.3) ด้ามจับพร้อมเกลียวล็อกแบบใบตัดกลมหรือแบบใช้สายเอ็น
4. ชุดแพ๊กเก็ต เครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย ที่สร้างขึ้น
ประกอบด้วย
1. เครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบใบตัดตรง
2. เครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบใบตัดสามแฉก
3. เครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบใบตัดกลมหรือแบบใช้สายเอ็น
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ภาพที่ 1 แสดงเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพายที่สร้างขึ้น

ภาพที่ 2 แสดงการใช้งานเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพายที่สร้างขึ้น
5.2 ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย
ตารางที่ 1 แสดงผลเวลาการทดลอง ถอดประกอบใบมีดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย โดยใช้เครื่องมือทั่วไป
เปรียบเทียบกับเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพายที่ได้คิดค้น
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เหล็ก ไขควง
กลม สี่แฉก
22.2
21.00
21.00
22.2
21.6
21.00
21.6
22.2
22.2
22.2
21.6
21.00
21.00

20.4
19.8
20.4
19.8
19.8
19.8
19.8
20.4
20.4
19.8
20.4
20.4
19.8

ไขควง
ปาก
แบน
17.4
18
18
17.4
17.4
17.4
18
17.4
18
18
17.4
17.4
18

ผ้า

ค่าเฉลี่ยของ
เครื่องมือทั่วไป

34.8
32.4
32.4
34.8
34.2
34.2
32.4
32.4
33.6
33.6
34.2
34.8
34.8

23.7
22.8
22.95
23.55
23.25
23.1
22.95
23.1
23.55
23.4
23.4
23.4
23.4

เครื่องมือถอด ประสิทธิภาพ
ประกอบใบมีดตัด
เชิง
หญ้าแบบสะพาย เปรียบเทียบ
13.93
41.22
12.07
47.06
14.13
38.43
15.87
32.61
14.53
37.51
14.13
38.83
12.53
45.40
12.47
46.02
13.27
43.65
15.60
33.33
11.27
51.84
14.73
37.05
12.97
44.57
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14
21.6 19.8
18
34.8
15
22.2 19.8
18
34.2
ค่าเฉลี่ย 21.64 20.04 17.72 33.84

23.55
23.55
23.31

12.77
13.87
13.61

45.77
41.10
41.61

จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย เมื่อเทียบกับเครื่องมือ
ทั่วไป มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉลี่ย ร้อยล่ะ 41.61
5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย
ด้านการออกแบบ
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านการออกแบบ
ด้านการใช้งาน
ด้านการบำรุงรักษา
ด้านความปลอดภัย
ด้านเชิงพาณิชย์
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
4.00
4.07
4.07
4.20
4.07
4.08

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.76
0.70
0.88
0.86
0.46
0.73

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย ในภาพรวม
ทุกด้านอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ค่าความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ ด้านความ
ปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 4.20 และด้านที่มีความพึงพอใจต่ำที่สุด คือ ด้านการออกแบบ ค่าเฉลี่ย 4.00
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
1) เครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย ประกอบด้วย 3 แบบ ได้แก่ 1. แบบใบตัดตรง 2.
แบบใบตัดสามแฉก 3.แบบใบตัดกลมหรือแบบใช้สายเอ็น
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2) ประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย เมื่อเทียบกับเครื่องมือทั่วไป มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉลี่ย ร้อยล่ะ 41.61
3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย ในภาพรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ค่าความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ด้านความปลอดภัย
ค่าเฉลี่ย 4.20 และด้านที่มีความพึงพอใจต่ำที่สุด คือ ด้านการออกแบบ ค่าเฉลี่ย 4.00
6.2 อภิปรายผล
การดำเนินการวิจัยเรื่องการสร้างเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าสะพาย สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้
1) เครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพายที่สร้างขึ้น สามารถลดเวลาในการถอดประกอบ
และช่วยลดอุบัติเหตุได้ เนื่องจากมีด้ามจับที่แข็งแรง จับยึดได้มั่นคงและสามารถใช้ไ ด้กับใบมีดตัดหญ้าชนิดต่าง
ๆ ได้อย่างหลากหลาย
2) เครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพายที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับเครื่องมือพื้นฐานทั่วไป
3) เครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพายที่สร้างขึ้น ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ ในระดับมาก
เป็นเพราะ มีโครงสร้างแข็งแรง ใช้งานสะดวก บำรุงรักษาได้ง่าย เพราะทำจากเหล็กสแตนเลส
6.3 ข้อเสนอแนะ
1) ควรจัดทำกล่องเก็บเครื่องมือถอดประกอบใบมีดตัดหญ้าแบบสะพาย
2) ควรพัฒนาให้ใช้กับเครื่องตัดหญ้าชนิดอื่น ๆ ได้
3) ควรนำรูปแบบไปพัฒนากับอุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ
เอกสารอ้างอิง
[1] ช่องไทยรัฐทีวี 32. (2563). [ออนไลน์]. อุทาหรณ์! อันตรายจากการตัดหญ้า | 14-11-63 | ตะลอน
ข่าว. [สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2564]. จาก https://www.youtube.com/watch?v=jc6RnSO1SU8
[2] ทรงวุฒิ เสมาคำ. (2556). งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม
วิชาการ.
[3] อำพล ซื่อตรง. (2524). งานเครื่องยนต์เล็ก. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
[4] สุว ิพงษ์ เหมะธุล ิน . (2560). การพัฒ นาเครื่องตัดใบข้าวแบบสะพายบ่าขนาดเล็ก . สกลนคร.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
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ภาคผนวก

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย
นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ พลาศัย
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
5. นายสุนทร พลรงค์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
6. นายอดิศักดิ์ ชัชเวช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
7. นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
8. นายปรีดี เกตุทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
9. นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
10. นายสมศักดิ์ ไชยโสดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา
11. นายสถาพร อนุกูลพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง
12. นายอารักษ์ จะรา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง
13. นางกาญจนา ทรงยศ
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
14. นางลำเจียก ลิ่มเกิดผล
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
15. นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์
ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต
16. นายธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมือฯ
17. นายอภินัย ลีลากานต์
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
18. นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กองบรรณาธิการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายเธียรศักดิ์ ศรีขำ
ดร.ณรงค์ ฤทธิเดช
นายสมโภชน์ นันทโย
นางสาวจีรนันท์ เสนี
นางสาวอ่อนจันทร์ คงสกุล
ดร.เศรษฐาพันธ์ สุกใส
นางสาวสาวิตรี ยอดราช

วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

8. นายสุเมธ สุธีรพาณิชย์
9. นางสุดารัตน์ แสนสุข
10. นายสรายุทธ มาลา
11. นางทิพย์วดี พัฒนา
12. นางเมธาวี วงศ์ไวโรจน์
13. นางสาวเกศสุณีย์ สุขพลอย
14. นางสาวกุลริศา ตรีโชติ
15. นางสาวจรรจิรา ดาราชาติ
16. ดร.ยรรยง สุรัตน์
17. ดร.อาสลัน หิเล
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย
20. ดร.อาบีเด็ง ฮาวา
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราฮีมา วาแมดีซา
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว
23. ดร.ธนเสฏฐ์ ทองใสเกลี้ยง
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัล บินหะยีนิยิ
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย
26. ดร.อรรคเดช อับดุลมาติน
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซารีนา สือแม
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์
29. ดร.จารุวรรณ แดงโรจน์
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
31. รองศาสตราจารย์พลากร พรหมเมศร์
32. ดร.กฤติยา อ่องวุฒิวัฒน์
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
34. ดร.กฤษฎา ตันสกุล
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง

วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช กมลเปรม
ดร.พูนพิศ ธิตินันทน์
ดร.พรชนก พงค์ทองเมือง
ดร.อิบรอฮิม สารีมาแซ
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หวังนิพพานโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
ดร.วิชชุพล จริยะมาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษกร ไชยยาว
ดร.สุรพันธ์ รักษาพราหมณ์
ดร.อภิชาตบุตร รอดยัง
ดร.เศรษฐาพันธ์ สุกใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิวธุ ภูวพัฒน์
ดร.ชลธิศา รัตนชู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ สังขพันธ์
ดร.พรชัย สระศรีสุวรรณ
ดร.สุรินทร์ บุญสนอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารัญ วรรณะอานนท์
ดร.นิโอะ ปูซู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกรณ์ เทพษร
ดร.ประทิน เลี่ยนจำรูญ
ดร.ขวัญใจ โชติสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์
ดร.สรัญณี อุเส็นยาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล พรหมสะอาด
ดร.ปกป้อง รัตนชู
ดร.อาบีเด็ง ฮาวา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ขัตติยวรรณ
65. ดร.สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวเบญจารี สกุลราษฎร
นางสาวพิชญา เจริญวงค์
นางสาวนันทวัน คงพิทักษ์
นายวัชระ เจียมสวัสดิ์
นางสาวฮัสนี ฮะมะ
นางสาววราภรณ์ นุ่นดี

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

