


วารสารวชิาการ เทพสตรี I-TECH 

ปีที 8 ฉบับที 9 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 

บรรณาธิการ 

 ศ.ประดิษฐ ์  พงศท์องคาํ 

 

ผู้ช่วยบรรณาธกิาร 

 ผศ.ดร.ศุภวฒัน์   ลาวณัยว์ิสุทธิ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒใินกองบรรณาธิการ 

 ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอา้น ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ ศ.ดร.สุมาลี  สงัขศ์รี 

 ศ.ดร.จรัล  จนัทลกัขณา ศ.ดร.ณรงคฤ์ทธิ  สมบติัสมภพ ศ.ดร.สายณัห์  ทดัศรี 

 ศ.ดร.พีระศกัดิ  ศรีนิเวศน ์ รศ.ดร.นนัทนา  แจง้สุวรรณ์ รศ.ดร.ชนศกัดิ  บ่ายเทียง

 รศ.ดร.ธีรศิลป์  ทุมวิภาต รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานนัท ์ รศ.ดร.พิพฒัน์  พรหมมี

 รศ.สุมาลี  อุณหวณิชย์ 
 

ผู้ประสานงานและจดัทํา 

 อ.นนทรัฐ  บาํรุงเกียรติ อ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ดร.จิราวรรณ  สมหวงั 

 อ.สมมาตร  สุบรรณพงษ ์

 

วตัถุประสงค์ 

 1.  เพือเป็นแหล่งเผยแพร่งานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งเสริมและพฒันาทอ้งถิน
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การสังเคราะห์วงจรเลอืนเฟสรูปคลนืซายน์แบบนําหน้า  

ควบคุมด้วยกระแส โดยใช้ CCCFTA เพยีงตวัเดยีว 

 (A Synthesis of Sinusoidal Leading Phase Shifting Circuit 

Employing Single CCCFTA) 
 

อรทยั เกตุแก้ว1 สมชาย ศรีสกลุเตยีว2 สมสิน วางขุนทด3 และศักดเิดช สังคพฒัน์4 
1สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  2สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  3สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
4คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎักาฬสินธ์  

 

 

บทคัดย่อ  
 บทความนีนาํเสนอการสังเคราะห์วงจรเลือนเฟสแบบนาํหน้า โดยใช ้CCCFTA จุดเด่นของวงจร คือ สามารถปรับค่ามุมต่าง

เฟสทีตอ้งการเลือนดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ วงจรทีนาํเสนอไม่ซับซ้อนประกอบไปดว้ย CCCFTA เพียงหนึงตวั ต่อร่วมกบัตวั

เกบ็ประจุอีกหนึงตวั โดยปราศจากตวัตา้นทานภายนอก เหมาะทีจะนาํไปพัฒนาเป็นวงจรรวม สมรรถนะการทาํงานของวงจรที

นาํเสนอนี สามารถยนืยนัผลไดด้ว้ยการจาํลองการทาํงานดว้ยโปรแกรม PSpice สามารถทาํการเลือนเฟสสัญญาณซายน์ไดค้วามถีสูง

ถึง 100MHz โดยทียงัรักษาระดบัของสัญญาณใกลเ้คียงกบัอุดมคติ วงจรนีใชแ้หล่งจ่ายแรงดนั ±1.2 โวลต์ และมีอตัราการสิ นเปลือง

พลงังานเท่ากบั 320µW 

คําสืบค้น 
 วงจรเลือนเฟสรูปคลืนซายน ์วงจรขยายส่งผ่านความนาํควบคุมดว้ยกระแส  
 

Abstract 
 This paper presents a synthesis of sinusoidal leading phase shifting circuit employing single Current Controlled Current 

Follower Transconductance Amplifier (CCCFTA).  Its advantages are that a sinusoidal output phase angle can be electronically 

adjusted; the circuit description is very simple, consisting of merely single CCCFTA with single capacitor without external 

resistor. The proposed circuit is very appropriate to further develop into an integrated circuit. The PSpice simulation results are 

depicted. The given results agree well with the theoretical anticipation and operating frequency is up to hundreds megahertz 

ranges which keep in a signal level approximate an ideal. The power consumption is about 320W at ± 1.2V supply voltages 

Keywords:  

Sinusoidal Phase Shifting,CCCFTA 
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1.  บทนํา 

 วงจรเลือนเฟส (Phase Shifting Circuit) เป็นวงจรกรองความถีทียอมให้ทุกความถีผ่าน โดยสัญญาณอินพุตกบั

เอาตพุ์ตจะมีขนาดเท่ากนั แต่สามารถทีจะเลือนเฟสใหส้ญัญาณเอาตพุ์ตกบัอินพุตต่างกนั ปัจจุบนัวงจรเลือนเฟสนาํไป

ประยุกต์ใช้งานร่วมกับวงจรอืน ในระบบไฟฟ้าสือสาร และงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มากมาย ตัวอย่างเช่น  

เครืองมือวดัเฟสมิเตอร์ ออสซิลโลสโคปในวงจรมอดูเลตแบบต่าง ๆ [1] วงจรหน่วงเวลา [2] และเครืองช่วยฟัง จาก

การศึกษาพบว่า ได้มีผูน้ ําเสนอวงจรเลือนเฟสทีมีโครงสร้าง และวิธีการต่าง ๆ การออกแบบจากอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ในระดบัทรานซิสเตอร์ (Transistor Level) และแบบอุปกรณ์สาํเร็จรูป (Building Block) โดยวิธีทีใช้

ระดบัทรานซิสเตอร์ในการออกแบบมีความซบัซอ้นมากดว้ยเหตุนี ไดมี้การนาํเสนอ การออกแบบวงจรดว้ยอุปกรณ์

สาํเร็จรูป เช่น ออปแอมป์ [3] วงจรสายพานกระแส [4], [5] โอทีเอ (Operational Transconductance Amplifier) [6], 

[7] วงจรสายพายกระแสทีควบคุมดว้ยกระแส (Current Controlled Current Conveyor) [8] อย่างไรก็ตามวงจรทีได้

นาํเสนอก่อนนีได ้ออกแบบวงจรทีต่อร่วมกบัอุปกรณ์พาสซีฟจาํนวนมาก และในการออกแบบยงัมีความซบัซอ้นอยู ่

ซึงประกอบไปด้วยวงจรคูณ วงจรหาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึงอยู่ในรูปของวงจรรวมหลายตัว และยงั

ตอบสนองความถีไม่กวา้งมาก ซึงไดเ้พียงระดบั 100kHz เท่านันทีวงจรยงัคงรักษาระดบัของสัญญาณไวไ้ด ้จึงไม่

สามารถนําวงจรไปประยุกต์ใช้งานในย่านความถีสูงได้ ประกอบกับวงจรทีกล่าวมาดังข้างต้นนันเป็นวงจรทีมี

โครงสร้างซบัซอ้น ไม่เหมาะทีจะนาํไปประยกุตใ์หอ้ยูใ่นรูปของวงจรรวมจากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ในงานวิจยันีจึง

นาํเสนอวงจรเลือนเฟส ทีสามารถปรับค่ามุมต่างเฟสดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Current Controlled 

Current Follower Transconductance Amplifier (CCCFTA) [9] ซึงโครงสร้างของวงจรทีนาํเสนอไม่ซับซ้อน 

ประกอบไปดว้ย CCCFTA เพียงตวัเดียวต่อร่วมกบัตวัเก็บประจุอีกหนึงตวั จึงเหมาะสมทีจะสร้างเป็นวงจรรวม ผล

การทดสอบสมรรถนะของวงจรโดยใช ้PSpice พบว่าวงจรยงัสามารถรักษาระดบัของแรงดนัใหค้งที ในย่านความถีที

กวา้งถึงระดบัเมกะเฮิร์ต 

 

2. หลกัการทาํงานของ CCCFTA 

 เนืองจากวงจรทีนาํเสนอใชอุ้ปกรณ์หลกัคือ CCCFTA จึงขอกล่าวถึง CCCFTA พอสงัเขป เริมจากความสัมพนัธ์

ของกระแสและแรงดนัของ CCCFTA แสดงดว้ยสมการในเชิงเมตริกซไ์ดด้งันี 
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โดยที CCCFTA จะมีค่าความตา้นทานอินพุตทีขา f  (Rf) มีค่าจาํกดั ซึง Rf สามารถควบคุมไดจ้ากกระแสไบแอส IO ดงั

สมการต่อไปนี 
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ค่าความนาํถ่ายโอนของ CCCFTA สามารถควบคุมไดที้ IB ดงัแสดงไดต้ามสมการที (3) 
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เมือ VT  เป็นศกัดาความร้อน CCCFTA มีสญัลกัษณ์วงจรสมมลูและโครงสร้างภายในดงัรูปที 1 (ก) และรูปที 1 (ข) 
 

 

 (ก) สญัลกัษณ์                             (ข) วงจรสมมลู 

 
 (ค) โครงสร้างภายในของ CCCFTA  

รูปท ี1 อุปกรณ์ CCCFTA 
 

 

รูปท ี2 โครงสร้างของวงจรเลือนเฟสทีนาํ 
 

 

3.  หลกัการของวงจรเลอืนเฟสทนํีาเสนอ 

 จากรูปที 2 เป็นโครงสร้างของวงจรเลือนเฟสทีนาํเสนอ และใชคุ้ณสมบติัของ CCCFTA ทีไดก้ล่าวมาแลว้ใน

หวัขอ้ที 2.1 จะไดก้ระแส If  ดงันี 
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และจากวงจรพบว่า 

 A z xI I I      (5) 
 

จากคุณสมบติัของ CCCFTA จะได ้ z fI I  จากสมการที (5) จะได ้

 A f xI I I      (6) 
 

นาํสมการ (4) แทนในสมการ (6) และ x m zI g V
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จากวงจรในรูปที 2 จะไดก้ระแส AI ดงันี 
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แทนสมการ (8) ใน (7) จะไดด้งันี 
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ดงันนัจะไดส้มการถ่ายโอนดงันี 
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จากสมการที (10) ถา้ 1
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  ทีไดจ้ากการปรับกระแสไบอสั 4B oI I  จากสมการที (10) จะได ้

 ( ) m

m

sC gH s
sC g





  (11) 

 

เมือ s j ในสมการที 11 จะได ้
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และมีมุมต่างเฟสดงันี 
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  จากสมการที (13)  
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จากสมการที (12) และสมการที (14) สรุปไดว้่าวงจรเลือนเฟสตามรูปที 2 มีอตัราขยายกระแสเท่ากบั 1 ซึงเป็น

คุณสมบติัทวัไปของวงจรเลือนเฟส และสามารถปรับค่ามุมต่างเฟสไดด้ว้ย กระแสไบแอส IB 
 

4.  ผลการจําลองการทาํงาน 

 เพือยืนยนัสมรรถนะของวงจรทีนาํเสนอ จึงไดจ้าํลองการทาํงานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice สาํหรับ

ทรานซิสเตอร์ PNP และ NPN ใชพ้ารามิเตอร์ของทรานซิสเตอร์เบอร์ PR200N และ NR200N ตามลาํดบั จดัเป็น

ทรานซิสเตอร์อาร์เรย ์ALA400 ของบริษทั AT&T [10] โดยกาํหนดให้ CCCFTA ทาํงานทีแรงดนั ±1.2V และมี

โครงสร้างภายในแสดงดงัรูปที 1(ค) โดยตวัเก็บประจุมีค่า 1nF ส่วน IO=50A และ IB=200A เมือป้อนสัญญาณ

อินพุต 10mV 

 
รูปท ี3 ผลตอบสนองทางเฟสเทียบกบัความถี 

 

 
รูปท ี4 ผลตอบสนองทางขนาดเทียบกบัความถี 

 

รูปที 3 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างมุมต่างเฟสเทียบกบัความถี ซึงพบว่าทีความถีตาํสญัญาณอินพุตกบัเอาต์พุตมี

เฟสต่างกนั 180 องศา ส่วนทีความถีสูงมีเฟสต่างกนัลดน้อยลง สอดคลอ้งกบัสมการที (14) ส่วนรูปที 4 แสดง

ความสมัพนัธข์องขนาดเทียบกบัความถีของขนาดของสญัญาณในทางอุดมคติไดจ้ากการคาํนวณ กบัการจาํลองการ

ทาํงานของวงจรทีนาํเสนอ ซึงผลทีไดมี้ความคลาดเคลือนจากในทางอุดมคติประมาณ -2dB และมีความสอดคลอ้งกบั

สมการที (14) 
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รูปท ี5 สญัญาณอินพุตเทียบกบัเอาตพุ์ตเมือป้อนอินพุตมีความถี 1kHz 

 

 
รูปท ี6 สญัญาณอินพุตเทียบกบัเอาตพุ์ตเมือป้อนอินพุตมีความถี 1MHz 

 

 
รูปท ี7 สญัญาณอินพุตเทียบกบัเอาตพุ์ตเมือป้อนอินพุตมีความถี 10MHz 

 

 
รูปท ี8 สญัญาณอินพุตเทียบกบัเอาตพุ์ตเมือป้อนอินพุตมีความถี 100MHz 
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รูปที 5, 6, 7 และ 8 แสดงสญัญาณอินพุตเทียบกบัเอาต์พุต เมือป้อนอินพุตมีความถี 1 kHz, 1MHz, 10MHz และ 

100MHz ตามลาํดบั ผลทีไดส้อดคลอ้งกบัผลการในการจาํลองดงัรูปที 3 กล่าวคือ เมือความถี 1 kHz จะทาํให้สัญญาณ

เอาต์พุตมีความต่างเฟสกบัอินพุตอยู่ 180 องศา และทีความถี 100MHz สัญญาณเอาต์พุตกบัอินพุตมีเฟสเหมือนกนั 

ส่วนรูปที 9 แสดงผลการเปลียนแปลงของมุมต่างเฟสทีกระแสไบแอสต่าง ๆ เห็นไดช้ดัเจนว่า ค่ามุมต่างเฟสของ

สญัญาณสามารถควบคุมไดจ้ากกระแส ไบแอส IB สอดคลอ้งกบัสมการที (14) 

 
G
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n 
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B

)

 
รูปท ี9 ผลของมุมต่างเฟสเมือเปลียนแปลงค่ากระแสไบแอส 

 

5. สรุปผลการจําลองการทาํงาน 

บทความวิจยันีไดน้าํเสนอ วงจรเลือนเฟสแบบนาํหนา้ โดยใชอุ้ปกรณ์ CCCFTA เพียงตวัเดียวต่อร่วมกบัตวัเก็บ

ประจุอีกเพียงหนึงตวั จึงมีความสะดวกและง่ายต่อการพฒันาเป็นวงจรรวม เนืองจากจะใชพื้นทีในชิปน้อย โดย

สามารถควบคุมความถีในการเลือนเฟสไดด้ว้ยวิธีทางอิเลก็ทรอนิกส์ วงจรมีอตัราการบริโภคพลงังานเท่ากบั 320µW 

ทีแรงดนัไฟเลียง ±1.2V 
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ทฤษฎกีราฟสําหรับวงจรไฟฟ้า 

(Graph Theory for Electrical Circuits) 
 

  ธาดา  คาํแดง        ศุภวฒัน์  ลาวณัย์วสุิทธิ 

สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศและการสือสาร 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
 

 

บทคดัย่อ  

 ในบทความนีจะแนะนําทฤษฎีกราฟทีเป็นหนึงในสาขาของคณิตศาสตร์ รวมถึงจะนําเสนอทฤษฎีกราฟใน

แง่มุมของการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ซึงทฤษฎีกราฟในบทความนีจะเป็นพืนฐานสาํหรับการวิเคราะห์ และออกแบบ

วงจรไฟฟ้าทีมีความซบัซอ้น 
 

คาํสืบค้น 

 ทฤษฎีกราฟ วงจรไฟฟ้า 
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1.  บทนํา 

 ถา้จะกล่าวถึงผลงานตีพิมพที์มีชือว่า “Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis” ในปี ค.ศ.1736 ถือ

ไดว้่าเป็นงานชินแรกในประวติัศาสตร์ทีนาํเสนอทฤษฎีกราฟ (Graph theory) ซึงถกูนาํเสนอโดย เลออนฮาร์ด ออย

เลอร์ (Leonhard Euler) เนืองมาจาก เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ สนใจในเมืองเคอนิกส์แบร์ก (Koningsberg) หรือใน

ปัจจุบนัคือเมือง คาลินินกราด (Kaliningrad) ในประเทศรัสเซีย ซึงในเมืองนีจะมีพืนทีทีเป็นเกาะ 2 เกาะ และมี

สะพานขา้มทงัหมด 7 สะพาน เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ เกิดคาํถามขึนว่า “เป็นไปไดห้รือไม่ทีจะเดินขา้มสะพานทงั 7 

แห่งโดยไม่ซาํกนั และสามารถกลบัมาเริมทีจุดใหม่ได”้ และ เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ ก็แสดงใหเ้ห็นว่าไม่มีทางทีเดิน

ขา้มสะพานทงั 7 สะพานได ้โดยไม่ซาํกนั หรืออีกชือหนึงของผลงานนีก็คือ “Seven Bridges of Königsberg” [1] ใน

การพิสูจน์ เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ ไดแ้ปลงปัญหานีใหอ้ยูใ่นรูปทฤษฎีกราฟ โดยแทนทีดินดว้ยจุด ทีเรียกว่า จุดยอด 

(Vertices) และแทนสะพานดว้ยเสน้ ทีเรียกว่า เสน้เชือม (Edges) จากผลงานตีพิมพชิ์นนีของ เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ 

ทาํให ้กอทท์ฟรีด วิลเฮลม์ ฟอน ไลบ์นิซ (Gottfried Wilhelm von Leibniz), อนัเน ลุยลิเยร์ (Anne L'Huillier) รวม

ไปจนถึง ออกสัติน-หลุยส์ โคชี (Augustin-Louis Cauchy) สนใจทีจะศึกษาเรืองของ จุดยอด เส้นเชือม และ พืนผิว 

(Faces) ของวตัถุทางเรขาคณิตทีประกอบดว้ยหนา้เรียบและขอบตรง (Polyhedron) อีกทงัจะกล่าวไดว้่า ทฤษฎีกราฟ

เป็นส่วนหนึงของคณิตศาสตร์ทอพอโลย ี(Topology) [2-3] 

 ในศตวรรษนันตงัแต่ที เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ ไดตี้พิมพผ์ลงาน “Seven Bridges of Königsberg” ทาํให้เกิด

การศึกษาในเรือง คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ อีกมากมายเช่น ดิฟเฟอเรนเชียล แคลคูลสั (Differential 

calculus), เคมีทฤษฎี (Theoretical chemistry) ฯลฯ [4-6] และในปี ค.ศ. 1936  เดเนช โคนิก (Dénes König) ไดเ้ขียน

ตาํรา graph theory  ขึนมาเป็นครังแรก [7] ต่อมา ค.ศ. 1969 แฟรงค์ ฮาร์รี (Frank Harary) ไดเ้ขียนตาํราเกียวกบั

ทฤษฎีกราฟ ทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายศาสตร์ เช่น นักคณิตศาสตร์ นักเคมี วิศวกรไฟฟ้า และ

นักวิทยาศาสตร์ [8] หนึงในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกราฟทีน่าสนใจโดย กุสตาฟ คีร์คฮอฟฟ์ ในปี ค.ศ. 1862 ได้

เผยแพร่ผลงานทีรู้จักกนัภายใตชื้อ กฎวงจรไฟฟ้าของคีร์คฮอฟฟ์ (Kirchhoff's Law) ทีแสดงความสัมพนัธ์ของ

กระแสและความต่างศกัยบ์นกราฟทีแทนวงจรไฟฟ้า [9] รวมไปจนถึงงานทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 

ทีนาํเอาทฤษฎีกราฟไปออกแบบลายวงจรพิมพ ์เพือหลีกเลียงการใชจุ้ดต่อขา้ม (Jumpers) หรือการออกแบบลาย

วงจรแบบสองหน้า (Plated Through Hole) และการประมาณหาขนาดอตัราสごวน W/L ของทรานซิสเตอรที

เหมาะสมสาํหรับการออกแบบวงจร เป็นตน้ [10] 

 ในบทความนีจะกล่าวถึงผลงานตีพิมพเ์รือง “Seven Bridges of Königsberg” เพือให้ทราบถึงหลกัการและ

แนวคิดเบืองตน้เกียวกบัทฤษฎีกราฟ รวมไปจนถึงการประยกุตใ์นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพืนฐานไวเ้ป็นแนวทาง

ใหผู้ที้สนใจ สามารถนาํเอาประยกุตใ์ชง้านในดา้นงานวิจยั ดา้นการเรียนการสอน รวมไปจนถึงนักเรียน นักศึกษา 

เพือนาํเอาความรู้เกียวกบัทฤษฎีกราฟไปพฒันา หรือประยกุตใ์ชง้านทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเลก็ทรอนิกส์ 
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2.  ทฤษฎกีราฟ (Graph Theory) 

 ทฤษฎี (Theory) คือ สมมติฐานทีไดรั้บการตรวจสอบหลายครังจนสามารถอธิบายขอ้เท็จจริง คาดคะเน หรือ

ทาํนายเหตุการณ์ทีเกียวขอ้งกบัปรากฏการณ์นนัอยา่งถกูตอ้ง และมีเหตุผลทีคนทวัไปยอมรับ กล่าวให้เขา้ใจง่ายๆ คือ 

ทฤษฎีสามารถเปลียนแปลงได ้ดงันันในหัวขอ้นีจะกล่าวถึงการพิสูจน์ทฤษฎีของกราฟเพือยืนยนัความถูกตอ้งของ

ทฤษฎี จะพบว่ากราฟจะแสดงเป็นภาพ เพือทีจะแทนระบบใดๆ จาก “Seven Bridges of Königsberg” ในรูปที 1 [11] 
 

 
 

รูปที 1 สะพานทงัเจ็ดแห่งเมืองเคอนิกส์แบร์ก: Google Earth, สืบคน้ ตุลาคม 27, 2556 [11] 

 

 และในการพิสูจน์ เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ ได้แปลงปัญหานีให้อยู่ในรูปทฤษฎีกราฟ โดยแทนทีดินดว้ยจุด ที

เรียกว่า จุดยอด และแทนสะพานดว้ยเสน้ ทีเรียกว่า เสน้เชือม ดงันันทฤษฎีของกราฟจะมีส่วนส่วนประกอบพืนฐาน

คือ จุดยอด, เสน้เชือม จุดยอดจะแสดงดว้ยวงกลมทึบ และเส้นเชือมจะเป็นการลากเส้นเชือมระหว่างจุดยอดสองจุด

ยอด รูปที 2 (ก) จะเรียกว่ากราฟไม่มีทิศทาง (Undirected Graph) เพราะทุกจุดบนเส้นเชือมไม่ไดแ้สดงทิศทาง แต่ถา้

จุดบนเสน้เชือมแสดงในรูปที 2 (ข) จะเรียกว่ากราฟมีทิศทาง (Directed Graph) 

 
(ก)                                             (ข) 

รูปที 2 ส่วนประกอบของ จุดยอด เสน้เชือม (ก) กราฟไม่มีทิศทาง (ข) กราฟมีทิศทาง 
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 ทฤษฎีกราฟสามารถแสดงในทางคณิตศาสตร์โดย กราฟ G(V,E) ประกอบดว้ย เซตจาํกดั 2 เซต คือ เซตทีไม่เป็น

เซตว่างของจุดยอดแทนดว้ยเซต V และจาํนวนเสน้เชือมทีเชือมระหว่างจุดยอด แทนดว้ยเซต E จากกราฟ G จะได ้
 

 V = {A, B, C, D} 

 E = {e1, e2, e3, e4} 
 

 และเมือกราฟ G (V,E) เป็นกราฟแบบไม่มีทิศทาง จุดยอด v และจุดยอด w ของกราฟ เป็นจุดยอดประชิด 

(Adjacent Vertices) ก็ต่อเมือมีเสน้เชือมระหว่างจุดทงัสอง และเราเรียกจุดยอด v และ w ว่า จุดปลาย (End Point) ของ

เสน้เชือมดงันนัหากแต่ละเสน้เชือม e ในเซตของ E เกิดกบั (Incident) จุดยอด v และ w สามารถแสดงไดว้่า e=(v,w) 

หรือ e=(w,v) แสดงในรูปที 3 

A
B

C

D

e1 e2

e3

e4 e5

 
รูปที 3 ส่วนประกอบกราฟ G(V,E) 

 

 จากทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ กราฟ G (V,E) โดยที V={∞} และ E={∞} แต่ในบทความนีจะกล่าวถึงกราฟทีมีจาํนวน

ของซบัเซต V และ E หรือ จาํนวนของจุดยอดและเสน้เชือมทีมีจาํนวนจาํกดั เพราะสามารถทีจะเขา้ใจไดง่้ายเหมาะ

สาํหรับทีจะนาํไปประยกุตใ์ชง้านทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
 

3.  การประยุกต์ใช้งานกบัวงจรไฟฟ้า (Applications to electrical circuits) 

 เมือจะกล่าวถึงการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ทฤษฎีแรกในงานทางดา้นนีทีจะตอ้งนึกถึงคงจะเป็นกฏของโอห์ม (Ohm 

of Law ) รวมไปจนถึง กฎวงจรไฟฟ้าของคีร์คฮอฟฟ์ เมือสังเกตวงจรไฟฟ้าทีเป็นพืนฐานสาํหรับการวิเคราะห์ 

ประกอบดว้ยตวัตา้นทาน แหล่งจ่าย รวมไปจนถึงลายวงจร และจุดโหนด (Node) จะมีความคลา้ยคลึงกนัมากกบั จุด

ยอด และเสน้เชือมในทฤษฎีกราฟ แต่ความน่าสนใจคือเมือนาํไปวงจรไฟฟ้าทีมีความซบัซอ้น ไปเขียนเป็นกราฟแลว้

นนัจะแสดงใหเ้ห็นว่าสิงทีหายไปคือจุดโหนด เส้นเชือมทีสามารถลากไปให้เป็นเส้นในแนวเดียวกนั ซึงจะสามารถ

ลดความซบัซอ้นในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า และการคาํนวนทีผิดพลาดทีเกิดจากการกาํหนดจุดโหนด และทางเดิน

ของกระแสในวงจรไฟฟ้าลงไปได ้รูปที 4 วงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย สามารถแสดงโดยใชท้ฤษฎีกราฟไดรู้ปที 5 
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10V

1A

10Ω

 
 

รูปที 4 วงจรไฟฟ้าทีประกอบไปดว้ยแหล่งจ่าย และตวัตา้นทาน 

 

 
 

รูปที 5 วงจรไฟฟ้าโดยใชท้ฤษฎีกราฟ 
 

เมือนาํวงจรมาเขียนอยูใ่นรูปของกราฟขวัของแหล่งจ่ายในทางไฟฟ้าจะมีสองขวั ดงันนัเมือนาํมาเขียนเป็นกราฟ 

จึงจาํเป็นทีจะตอ้งกาํหนดจุดยอดใหก้บัแหล่งจ่ายทงัสองขวั รวมไปถึงค่าความตา้นทาน และกระแสไดถู้กกาํหนดให้

ไหลบนเสน้เชือม แสดงในรูปที 5 แต่เมือสงัเกตุจากวงจรว่าการเขียนในรูปกราฟง่ายกว่าการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดย

ใช ้กฏของโอห์ม หรือกฎวงจรไฟฟ้าของคีร์คฮอฟฟ์ อยา่งไรเนืองจากวงจรในรูปที 5 เป็นวงจรทีไม่ซบัซอ้นและไม่จุด

โหนด ประโยชน์ของทฤษฎีกราฟจะมีประโยชน์เมือวงจรมีโหนดจาํนวนมาก ซึงจะแสดงใหเ้ห็นในตวัอยา่งต่อไป 
 

 

 
 

รูปที 6 วงจรอนุกรม 
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 3.1  วงจรอนุกรม  

วงจรอนุกรม คือการนาํโหลดมาต่อเรียงกนัโดยให้ปลายของโหลดตวัแรกต่อกบัตน้ของโหลดตวัถดัไป 

หรืออีกนัยหนึงหมายถึงการนาํโหลดตงัแต่สองตวัมาต่อเรียงกนัไปแบบอนัดบัทาํให้กระแสไหลทิศทางเดียวกัน 

แสดงในรูปที 6 จากหลกัการทีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ สามารถเขียนใหเ้ป็นรูปของกราฟไดด้งัรูปที 7  

 

 
 

รูปที 7 วงจรอนุกรมโดยใชท้ฤษฎีกราฟ 
 

 3.2  วงจรขนาน 

วงจรขนาน คือการนาํโหลดมาต่อขนานกนัหรือต่อคร่อมกนัตงัแต่สองตวัขึนไปโดยนาํจุดต่อของปลายทงั

สองขา้งของโหลดแต่ละตวัมารวมกนัทาํใหก้ระแสแยกตามสาขา แสดงในรูปที 8  
 

2A

10Ω 10Ω10V

1A 1A

 
 

รูปที 8 วงจรขนาน 
 

 
 

รูปที 9 วงจรขนานโดยใชท้ฤษฎีกราฟ 
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เมือหาความตา้นทานรวมของตวัตา้นทาน 10Ω ทงัสองตวัสามารถใชห้ลกัตวัตา้นทานขนานกนัไดใ้ห้

เหลือ 5Ω สามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปของกราฟ แสดงในรูปที 9 
 

 3.3  วงจรผสม 

วงจรผสมคือวงจรทีนาํเอาการต่อรวมทงัอนุกรม และขนานเขา้ดว้ยกนั แสดงในรูปที 10 จากรูป เมือวงจร

ต่อร่วมกนัในลกัษณะผสมจะทาํใหว้งกรเกิดโหนด หรือจุดต่อร่วมภายในวงจร และยุ่งยากเกินไปสาํหรับทีจะใชก้ฏ

ของโอห์ม รวมไปจนถึง กฎวงจรไฟฟ้าของคีร์คฮอฟฟ์ (Kirchhoff's Law) ซึงจะทาํใหเ้กิดสมการขึนหลายสมการ และ

เมือนาํมาวิเคราะห์แลว้อาจจะเกิดความผดิพลาดไดง่้าย จากหลกัการทีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้สามารถเขียนให้เป็น

รูปของกราฟแสดงในรูปที 11(ก) 

 

24V

A B

C

D

EF

1.5Ω

R3

R2

R1
R4

R5

R9 R10

R7

R8

R6

12Ω

0.5Ω

4Ω

9Ω

3Ω

5Ω 6Ω

12Ω 12Ω

 
 

รูปที 10 วงจรผสม 
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(ก) 

 

 
 

(ข) 
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ในขนัตอนแรกโดยอาศยัหลกัการของการอนุกรมของตวัตา้นทาน 4Ω, 5Ω และ 6Ω, 3Ω จะเหลือความตา้นทาน

รวม 9Ω สามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปของกราฟได ้แสดงในรูปที 11(ข) 
 

24V

.5Ω

12Ω 3Ω

3Ω

6Ω

1.5Ω

0V
 

 

(ค) 
 

ในรูปที 11(ข) เมือสงัเกตุพบว่าสามารถทีจะยบุรวมตวัตา้นทาน 9Ω ทีขนานกนัทงั 3 ตวัมีค่าความตา้นทานรวม

เท่ากบั 3Ω แสดงไดใ้นรูปที 11(ค) ต่อมาจากหลกัการอนุกรมกนัของตวัตา้นจากรูปที 11(ค) สามารถทีจะหาค่าความ

ตา้นทานรวมของตวัตา้นทาน 3Ω, 3Ω และ 6Ω เท่ากบั 12Ω แสดงไดใ้นรูปที 11(ง)  

 

24V

.5Ω

12Ω 12Ω

1.5Ω

0V
 

 

(ง) 
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(จ) 

 

 
 

(ฉ) 
 

รูปที 11 วงจรผสมโดยใชท้ฤษฎีกราฟ 
 

จากขนัตอนการยบุรวมตวัตา้นทานโดยอาศยัหลกัการของทฤษฎีกราฟในรูปที 11(ก) – 11(ง) จะสังเกตุว่าจาก

วงจรผสมทีมีความซบัซอ้น ทฤษฎีกราฟจะสามารถยุบวงจรให้มีความซบัซอ้นไดเ้ช่นเดียวกบักฏของโอห์ม รวมไป

จนถึงกฎวงจรไฟฟ้าของคีร์คฮอฟฟ์ แต่ในทฤษฎีกราฟจะแสดงใหเ้ห็นถึงการวิเคราะห์วงจรทีปราศจากจุดโหนด และ

สามารถลดความซับซอ้นของวงจรไปได ้ซึงสามารถแสดงไดใ้นรูปที 11(จ) และสุดทา้ยโดยใช้หลกัการของวงจร

อนุกรมค่าความตา้นทาน 0.5Ω, 6Ω และ 1.5Ω เท่ากบั 8Ω แสดงไดใ้นรูปที 11(ฉ) 
 

4.  สรุป 

ในบทความนีไดพ้ยายามชีใหเ้ห็นถึงหลกัการเบืองตน้สาํหรับการประยุกต์ใชท้ฤษฎีกราฟสาํหรับการวิเคราะห์

วงจรไฟฟ้า เพือให้ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจและเห็นมุมมองทีแตกต่างออกไปจากการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทวัไป ซึง

อาจจะนาํไปสู่การประยกุตใ์ชง้านกบัวงจรทีมีความซบัซอ้นสูงกว่านี และในเรืองของการออกแบบทีไดก้ล่าวไปแลว้

ในส่วนของบทนาํ รวมไปจนถึงความคิดสร้างสรรคที์อาจจะนาํทฤษฎีกราฟไปใชก้บังานทางดา้นอืนๆ อีกมากมาย 
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ความพร้อมต่อการเปิดเสรีด้านแรงงานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนของกลุ่ม

แรงงานไทยททีาํงานในกลุ่มบริษัทอเิลก็ทรอนิกส์และเครืองใช้ไฟฟ้าในจังหวดั

ลพบุรี สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยา  

(Readiness to Cope with the Free Flow of Skilled Labor in the ASEAN 
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บทคดัย่อ  

การวิจยันีมีวตัถุประสงค ์1. เพือศึกษาความพร้อมดา้นความรู้เกียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดา้นทกัษะ

ในการปฏิบัติงาน และด้านภาษาต่างประเทศ 2. เพือเปรียบเทียบความพร้อมด้านความรู้ ด้านทักษะในการ

ปฏิบติังาน และดา้นภาษาต่างประเทศ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ อายุงาน ระดบัการศึกษา และ

ระดบัตาํแหน่งของแรงงาน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แรงงานไทยทีปฏิบติังานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ซึงเป็นบริษัทตัวอย่างในจงัหวดัลพบุรี สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยา จาํนวนทังสิน 389 คน 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามความพร้อมต่อการเปิดเสรีดา้นแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ความถี ร้อยละ เปรียบเทียบค่าเฉลียระหว่างกลุ่มดว้ยการแจกแจงแบบที (t-

test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มแรงงานส่วนใหญ่มี

ความพร้อมเกียวกับด้านความรู้เกียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน และด้าน

ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความพร้อมดา้นความรู้ ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน 

และด้านภาษาต่างประเทศ จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศมีความคิดเห็นเกียวกบัประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ทกัษะในการปฏิบติังาน และภาษาต่างประเทศไม่แตกต่างกนั แรงงานทีมีอายุต่างกนัมีระดบัความคิดเห็น

ดา้นภาษาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  แรงงานทีมีระดบัการศึกษาทีต่างกนัมีความคิดเห็นดา้นทกัษะปฏิบติังานที

แตกต่างกนั แรงงานทีมีอายงุานต่างกนั มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีดา้นแรงงานต่างกนั และตาํแหน่งของ

แรงงานต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นดา้นภาษาต่างประเทศแตกต่างกนั 
 

คาํสําคญั 

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรีดา้นแรงงาน อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครืองใชไ้ฟฟ้า 
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1.  บทนํา  

 ประเทศไทยในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2540 ผูน้าํอาเซียนไดรั้บรองเอกสารวิสยัทศัน์อาเซียน(พ.ศ.2563) เพือกาํหนด

เป้าหมายว่าภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ.2563) อาเซียนจะเป็น 

 1. วงสมานฉนัทแ์ห่งอาเซียตะวนัออกเฉียงใต ้(A concert of southeast Asian Nation) 

 2. หุน้ส่วนเพือการพฒันาอยา่งมีพลวตั (A partnership in dynamic development) 

 3. มุ่งปฏิสมัพนัธก์บัประเทศภายนอก (An Outward-Looking ASEAN) 

 4. ชุมชนแห่งสงัคมทีเอืออาทร (A community of caring societies) 

ต่อมาเมือวนัที 7-8 ตุลาคม พ.ศ.2546 ไดมี้การประชุมผูน้าํอาเซียนครังที 9 ทีเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผูน้ ํา

อาเซียนไดล้งนามในปฏิญญาว่าดว้ย ความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) 

เห็นชอบใหมี้การจดัตงัประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี ค.ศ.2020 หรือ พ.ศ.2563 โดยประชาคม

อาเซียนนีจะประกอบดว้ย 3 เสาหลกั (pillars) คือ ประชาคมความมนัคงอาเซียน (ASEAN Security Community-

ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน 

(ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) [1] 

 ส่วนประเทศไทยในดา้นการผลิตแรงงาน ทีเป็นแรงงานเชียวชาญ ตามทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกาํหนดนัน 

กระทรวงแรงงานยอ่มมีบทบาททีสาํคญัในการใชอ้งคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ ทีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดา้นนโยบาย เพือ

การกาํหนดทิศทางการผลิตแรงงานทีเป็นนักวิชาชีพหรือแรงงานเชียวชาญซึงจากการประเมินความเสียงใน

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 11 ระบุว่าแรงงานไทยขาดการยอมรับในมาตรฐานฝีมือแรงงานและมี

ขอ้จาํกดัดา้นภาษาต่างประเทศรวมทงัความรู้ความเขา้ใจดา้นขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมของประเทศในภูมิภาค

พร้อมทงัภาครัฐยงัขาดการวางแผนงานดา้นแรงงานร่วมกบัประเทศทีเป็นตลาดแรงงานในไทยเพือการพฒันาทียงัยนื

ร่วมกนัส่งผลใหเ้กิดความเสียเปรียบในการเคลือนยา้ยแรงงานแมว้่าจะมีการรับรองขอ้ตกลง [2]  

 ในปัจจุบนันีมีแรงงานทีทาํงานอยูใ่นภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มบริษทัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นจาํนวนมาก 

ซึงธุรกิจประเภทนีเป็นธุรกิจทีมีการใช้แรงงาน และเป็นแหล่งจา้งงานขนาดใหญ่ของประเทศ ซึงขอ้มูลเกียวกับ

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การเปิดเสรีดา้นแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยงิ การ

เปิดเสรีประชาคมอาเซียนดา้นแรงงาน ยอ่มมีผลกระทบต่อธุรกิจไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทงัแรงงานทีทาํงานอยู่

ในธุรกิจประเภทนี ในมิติหนึงการเปิดเสรีแรงงานอาจเป็นผลดีแก่สถานประกอบการทีสามารถนาํเขา้แรงงานจาก

ต่างประเทศได้โดยเสรี และสามารถจ่ายค่าจ้างในอัตราทีตาํกว่าค่าจ้างแรงงานไทย อีกทังยงัได้เปรียบด้าน

ภาษาต่างประเทศดว้ย ในขณะเดียวกนัการทีสถานประกอบการสามารถนาํเขา้แรงงานจากต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรีนัน

ยอ่มมีผลกระทบต่อแรงงานไทยทงัในดา้นการมีงานทาํ อตัราค่าจา้งและโอกาสกา้วหนา้ในงาน ในอีกมิติหนึงแรงงาน

ไทยทีมีความสามารถสูงและมีความรู้ทางดา้นภาษาต่างประเทศดีอาจเดินทางไปทาํงานต่างประเทศมากขึน ทาํให้

สถานประกอบการไม่สามารถรักษาแรงงานทีมีฝีมือดีให้อยู่ทาํงานต่อไปได้อนัอาจมีผลกระทบในเชิงลบและ

ก่อใหเ้กิดปัญหาในการพฒันา และรักษาทุนมนุษยข์องประเทศอีกดว้ย 
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 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาเกียวกบัความพร้อมต่อการเปิดเสรีดา้นแรงงานในประชาคมอาเซียนของกลุ่ม

แรงงานไทยในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และเครืองใชไ้ฟฟ้าเพือเป็นแนวทางสาํหรับองคห์รือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

ไดน้าํไปใชเ้ป็นแนวทางประกอบพิจารณาดาํเนินการเพือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนต่อไป 
 

2.  วธีิดาํเนินงานวจิัย 

 2.1   ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากรทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แรงงานไทยทีปฏิบติังานอยู่ในบริษทัอิเล็กทรอนิกส์และเครืองใชไ้ฟฟ้า

ซึงนาํมาใชเ้ป็นกรณีศึกษาจาํนวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั M อยูใ่นพืนทีจงัหวดัลพบุรี จาํนวนแรงงาน 4,130 คน บริษทั 

S อยูใ่นพืนทีจงัหวดัสิงห์บุรี จาํนวนแรงงาน 1,520 คน และบริษทั N อยู่ในพืนทีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํนวน

แรงงาน 8,500 คน รวมทงัสิน 14,150 คน 

  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แรงงานไทยทีปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มบริษัทตัวอย่าง ทัง 3 บริษัท 

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการแบบชนัภูมิ และหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีของ Taro Yamane ไดจ้าํนวน

กลุ่มตวัอยา่งทงัสิน 389 คน ซึงแสดงวิธีคาํนวณดงัสมการที 1 และกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัแสดงไดด้งัตารางที 1  
 

                        n =  21 eN
N


 = 

  205.0150,141
150,14


= 389 คน                    (1) 

 

                    ตารางที 1 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั 

บริษทัตวัอยา่ง จาํนวนประชากร จาํนวนตวัอยา่ง 

บริษทั M 

บริษทั S 

บริษทั N 

4,130 

1,520 

8,500 

118 

42 

233 

รวม 14,150 389 
 

 2.2   เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

 เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามทีผูว้ิจยัปรับปรุงขึน [3] โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน 

 ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มลูทวัไป ไดแ้ก่ เพศอายุ อายุงาน ระดบัการศึกษา และระดบัตาํแหน่ง

ของแรงงาน ซึงเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

 ตอนที 2  แบบสอบถามเกียวกบัผลกระทบของการเปิดเสรีดา้นแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ

แรงงานไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 

 ส่วนที 1  คาํถามเกียวกบัความพร้อมเกียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะใน

การปฏิบติังาน และดา้นภาษาในการปฏิบติังาน ซึงเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่ามี 5 ระดบั 
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 ส่วนที 2  คาํถามเกียวกบัการเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีดา้นแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ซึงเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

 ตอนที 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงผลกระทบของการเปิดเสรีด้านแรงงานใน

ประชาคมอาเซียน ซึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 

 2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 

 2.4   การวเิคราะห์และแปรผล 

  ผูว้ิจยันาํขอ้มลูมาประมวลและวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปโดยใชว้ิธีทางสถิติทีนาํมาใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มลู โดยการหาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย [4] ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  การแจกแจงแบบที (t-test)  

[5] การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) [6] และทดสอบค่าเฉลียความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ย

วิธี LSD ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .05 ดงันี 

  การหาค่าร้อยละ ใชสู้ตร 

                      Percentage   =   100
n
f                                      (2) 

  การหาค่าเฉลีย ใชสู้ตร 

                                   X  =
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   การแจกแจงแบบทีสาํหรับความแปรปรวนประชากรเท่ากนั ใชสู้ตร 
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                  เมือ df =  n1 + n2 – 2                      (6) 

 

  การแจกแจงแบบทีสาํหรับความแปรปรวนประชากรไม่เท่ากนั ใชสู้ตร 
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  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ใชสู้ตร       

       
                      w

b

MS
MSF                                           (9) 

 เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลียมีอยู ่5 ระดบั ดงันี [7] 

  ระดบัคะแนน 4.50-5.00 คะแนน หมายความว่า ระดบัมากทีสุด 

  ระดบัคะแนน 3.50-4.49 คะแนน หมายความว่า ระดบัมาก 

  ระดบัคะแนน 2.50-3.49 คะแนน หมายความว่า ระดบัปานกลาง 

  ระดบัคะแนน 1.50-2.49 คะแนน หมายความว่า ระดบันอ้ย 

  ระดบัคะแนน 1.00-1.49 คะแนน หมายความว่า ระดบันอ้ยทีสุด 
 

3.   ผลการวจิัย 

3.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล 

  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของแรงงานไทยในอุตสาหกร รมอิเล็กทรอนิกส์และ

เครืองใชไ้ฟฟ้าจากบริษทัตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.0 อยูใ่นช่วงอายุระหว่าง 18–25 ปี 

คิดเป็นร้อยละ31.4 มีระดบัการศึกษาในระดบัปวส.หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 32.6  มีอายุงานระหว่าง 1 - 5 ปี คิด

เป็นร้อยละ 34.4 และระดบัตาํแหน่งของแรงงานส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 88.9 

 3.2  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกียวกับความพร้อมด้านความรู้  ทักษะการปฏิบัติงาน และ

ภาษาต่างประเทศ 

  กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมด้านความรู้เกียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน 3 ระดับแรก ได้แก่ 

ประชาคมอาเซียนคือประชาคมทีมีประเทศสมาชิกร่วมก่อตงัขึน (ร้อยละ 93.1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมาย

เพือให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการคา้ขายระหว่างกันมากขึนมีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกและมี

ศกัยภาพในการแข่งขนักบัโลกภายนอกได ้(ร้อยละ 81.7) และการเปิดเสรีดา้นแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คือการทีประชาชนในประเทศสมาชิกสามารถไปทาํงานในประเทศสมาชิกทุกประเทศไดอ้ย่างเสรีโดยไม่ตอ้งมีวีซ่า 

(ร้อยละ 76.3) ตามลาํดบั 

  กลุ่มตวัอย่างมีความพร้อมดา้นทักษะปฏิบติังานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีทกัษะในการ

ปฏิบติังาน สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ทกัษะการทาํงานร่วมกบัชาวต่างชาติในประเทศไทย ( X=3.57, S.D.= 1.152)  ทกัษะ

การทาํงานร่วมกบัชาวต่างชาติในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( X=3.49, S.D.= 1.127) ทกัษะการ

บงัคบับญัชาแรงงานชาวต่างชาติทีทาํงานในประเทศไทย ( X=3.43, S.D.= 1.119)   
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 กลุ่มตวัอยา่งมีความพร้อมดา้นภาษาต่างประเทศในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี

ทกัษะในการปฏิบติังาน สูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่  ดา้นการพูดภาษาองักฤษ ( X=3.38, S.D.= 1.230) ดา้นการอ่าน

ภาษาองักฤษ ( X=3.32, S.D.= 1.163) และดา้นการเขียนภาษาองักฤษ ( X=3.19, S.D.= 1.180)   

 3.3  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความพร้อมด้านความรู้เกียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ทักษะในการปฏิบัตงิาน และภาษาต่างประเทศของแรงงานไทยในกลุ่มบริษัทตวัอย่างจาํแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล 

 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมดา้นความรู้เกียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทกัษะในการปฏิบติังาน 

และภาษาต่างประเทศ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศมีความคิดเห็นเกียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ทกัษะในการปฏิบติังาน และภาษาต่างประเทศไม่แตกต่างกนั  

 กลุ่มตวัอยา่งทีมีระดบัอายแุตกต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทกัษะในการ

ปฏิบติังาน พบว่า แรงงานทีมีอายตุ่างกนัมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในดา้นทกัษะปฏิบติังาน ส่วนดา้นภาษา

ในการปฏิบติังาน พบว่า แรงงานมีอายตุ่างกนัมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัใน ดงันัน จึงทดสอบความแตกต่าง

กนัรายคู่  

 กลุ่มตวัอยา่งทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญา

ตรีขึนไปมีความคิดเห็นดา้นทกัษะปฏิบติังานทีไม่แตกต่างกนั ส่วนพนกังานระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช.และอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นดา้นทกัษะปฏิบติังานทีแตกต่างกนั  

 กลุ่มตวัอย่างทีมีอายุงานต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในดา้นความรู้เกียวกบัประชาคม

อาเซียน ดา้นทกัษะในการปฏิบติังานและดา้นภาษาต่างประเทศ  ส่วนดา้นการเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีดา้น

แรงงาน พบว่า แรงงานทีมีอายงุานต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 

 กลุ่มตวัอยา่งทีมีตาํแหน่งของแรงงานต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัใน ดา้นความรู้เกียวกบั

ประชาคมอาเซียน  ดา้นการเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีดา้นแรงงานและดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน ส่วนดา้น

ภาษาต่างประเทศ พบว่า แรงงานทีมีตาํแหน่งของแรงงานต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 
 

4.  สรุปผล  

ผลการศึกษาความพร้อมด้านความรู้เกียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทักษะในการปฏิบัติงาน และ

ภาษาต่างประเทศของแรงงานไทยในกลุ่มบริษทัอิเลก็ทรอนิกส์และเครืองใชไ้ฟฟ้าเกียวกบัการเปิดเสรีดา้นแรงงาน

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ความพร้อมเกียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 
 

5.   ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะของการวิจยัครังนี มีประเด็นขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปประยุกต์ใชแ้ละขอ้เสนอแนะใน

วิจยัครังต่อไป มีรายละเอียดดงันี 
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 1.  ขอ้เสนอแนะต่อกลุ่มบริษทัอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครืองใชไ้ฟฟ้า บริษทัควรพฒันาความรู้ความ

พร้อมในเรืองการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและภาษาองักฤษว่ามีความจาํเป็นต่อการปฏิบติังานและการพฒันาของ

บุคลากรว่ามีความสาํคญัต่อบริษทั รวมถึงใหค้วามรู้เรืองกฎหมายภาษาต่างประเทศ 

 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครังต่อไป ควรมีการศึกษาเกียวผลกระทบของการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนต่อ

แรงงานในอุตสาหกรรมอืนๆ และควรมีการขยายกลุ่มตวัอย่างทีจะศึกษา เนืองจากการวิจยัครังนีสามารถเก็บขอ้มูล

จากแรงงานไดก้วา้ง หากมีการทาํวิจยัในเรืองทีเกียวขอ้งนีขอ้ให้เพิมกลุ่มตวัอย่างให้หลากหลาย เพือทีจะไดข้อ้มูลที

หลากหลาย 
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รูปทรงทไีด้แรงบนัดาลใจจากพชืผกั 

(Forms Gotten From Vegetable Inspiration) 
 

หิรัญ   เกดิศิริ 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ ์  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี  
 

 

บทคดัย่อ  

 โครงการวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์เครืองเคลือบดินเผาสําหรับตกแต่งบ้านให้

สอดคลอ้งกบัการตกแต่งบา้นสมยัใหม่  โดยใชธ้รรมชาติของรูปทรงพืชผกัสวนครัว ประเภท หอมแดง มะเขือเทศ 

พริกใหญ่  หัวกระชายและมะเขือม่วง มาเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบรวมทังการนาํเสนอแนว

ทางการออกแบบรูปทรงแจกันเครืองเคลือบดินเผา  ทีสามารถนาํไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ โดยมีผลการ

ออกแบบดงันี 

1. รูปทรงแจกนัทีออกแบบเป็นชุด ทีมีขนาดต่างกนั จาํนวน 5 ชุด คือ หอมแดง มะเขือเทศ พริกใหญ่ หัว

หระชายและมะเขือม่วง โดยแจกันทีผลิตออกมามีความสอดคลอ้งเหมาะสมกับการตกแต่งบ้าน

สมยัใหม่ และสามารถผลิตในระบบเชิงอุตสาหกรรมได ้

2. เนือดินทีนาํมาใชใ้นการผลิตแจกนัเป็นเนือดินประเภทสโตนแวร์ (Stone Ware) อุณหภูมิทีใชเ้ผามี 2 

 อุณหภูมิ คือ 1,220 องศาเซลเซียส และ1,250 องศาเซลเซียส 

3. เคลือบทีนาํมาใชแ้บ่งออกเป็น 2 ลกัษณะพืนผวิ คือ เคลือบกึงดา้นกึงมนัและเคลือบมนัจากการแปรค่า

 อลมิูน่าและซิลิกา จาํนวน 5 ชนิด ดงันี 

1) เคลือบสีแดงสดเผาในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ใชบ้รรยากาศแบบรีดกัชนั 

2) เคลือบสีม่วงแดงเผาในอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส ใชบ้รรยายกาศรีดกัชนั 

3) เคลือบใสออกผลึกสนิมเหลก็ เผาในอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียสใชบ้รรยากาศแบบออกซิเดชนั 

4) เคลือบกึงดา้นกึงมนั เผาในอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียสใชบ้รรยากาศแบบออกซิเดชนั 

5) เคลือบใสออกผลึกจุดนาํตาล  เผาในอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียสใชบ้รรยากาศแบบออกซิเดชนั 

คาํสําคญั 

 รูปทรงธรรมชาติ หมายถึง รูปทรงทีนาํมาจากพืชผกั ประเภทหอมแดง มะเขือเทศ   มะเขือม่วง   พริกใหญ่และหัว

กระชาย ประเภทใชผ้ลและหัวในการประกอบอาหาร และนาํมาเป็น  แนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเพือ

สร้างผลงานศิลปะเครืองปันดินเผา 
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 พืชผกั หมายถึง ผลของไมย้ืนตน้หรือประเภทเป็นราก เป็นหัว ทีเรานาํมาปรุงปรุงอาหารกิน   แบบสดๆ มี

คุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะทีใชใ้นครัวเรือน และเป็นพืชผกัที  คุน้เคยใกลต้วั 

 แรงบนัดาลใจ หมายถึง จินตนาการหรือความรูสึกนึกคิดของมนุษยที์ไดพ้บเห็นธรรมชาติสิง ต่างๆรอบตวัใน

วิถีชีวิตประจาํวนั และเกิดความชอบ ความประทบัใจ สามารถนาํมา ประยกุต์ สร้างสรรค์ให้เกิดความโดเด่น สวยงาม 

เกิดความสุนทรียในการคิดสร้างสรรค์รูปทรงต่างๆ ทีไดพ้บเห็น มาผลิตเป็นชินงานหรือผลิตภณัฑ์เพือประโยชน์ใช้

สอยได ้
 

1.  วธีิการดาํเนินงานวจิัย 

       โครงการออกแบบรูปทรงแจกันเครืองเคลือบดินเผาสําหรับประดับตกแต่งบ้านสมัยใหม่มีวีการศึกษา

ดาํเนินการดงันี 

1.1. ศึกษาข้อมูลและกาํหนดขอบเขตของการออกแบบ 

      ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาข้อมูลจากแนวโน้มและรสนิยมของผูค้นในการนําแจกันไปประดับตกแต่งบ้าน

 สมยัใหม่เพือหาแนวทางการออกแบบสร้างสรรครู์ปทรง 

1.2. รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลเพอืเป็นแนวทางในการออกแบบ 

   1.2.1 ขอ้มลูทีเกียวขอ้งในการออกแบบ รูปทรง สีสนั พืนผวิและขนาดสัดส่วนของแจกนัทีนิยมทวัไป 

   โดยเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทวัไปและผูท้รงคุณวุฒิ เพือนาํผลทีไดม้าสรุป 

    วิเคราะห์หาแนวทางในการออกแบบ คดัเลือกรูปแบบทีมีความนิยมหรือความพึงพอใจมากทีสุด 

    จาํนวน 7 รูปแบบในรูปทรงพืชผกัแต่ละประเภท 

   1.2.2  ขอ้มลูเกียวกบัวตัถุดิบและ กรรมวิธีการผลิตเครืองเคลือบดินเผา โดยนาํวตัถุดิบประเภทดิน และ

   เคลือบทีใชส้ร้างรูปทรงและตกแต่งพืนผวิ เขา้ทาํการทดลองในหอ้งปฎิบติัการเครืองเคลือบดิน 

     เผา เพือคน้หาเนือดินและเคลือบทีมีความเหมาะสมในการผลิตรูปทรงเครืองเคลือบดินเผา 

1.3. วเิคราะห์ข้อมูลและแจกแจงข้อมูลเพอืใช้ในการออกแบบ โดยมหีลกัเกณฑ์ในการวเิคราะห์ข้อมูลดังน ี

     1.3.1 วิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนทวัไปจาํนวน  

     100 ชุด เพือหาความนิยมของรูปทรงแจกนั  สีสนัและพืนผวิในการตกแต่ง 

      1.3.2 วิเคราะห์หาความเป็นไปไดใ้นกรรมวิธีในการผลิตเครืองเคลือบดินเผาประเภทสโตนแวร์โดยใช้

   ทฤษฎีการทดลองของเซเกอร์ สูตรเอม็ไพลิคลัเพือทดสอบหาเนือดินและเคลือบ 

   1.3.3 วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานและแนวทางการแกไ้ข โดยเฉพาะความพร้อมของ

   เครืองมือและอุปกรณ์ในหอ้งปฎิบติัการและระยะเวลาในการทดลองและผลการทดลองทีไดรั้บ

   หลงัจากการทดลองทงัเนือดินและเคลือบ 

   1.3.4 วิเคราะห์ถึงผลทีคาดว่าจะไดรั้บ โดยเฉพาะเกียวกบัผลงานวิจยัจากแหล่งต่างๆ ทีนาํผลกรทดลอง

   มาเทียบเคียงในการดาํเนินการหาค่าความเหมะสมของเนือดินและเคลือบเพือใชใ้นการผลิต 

     ชินงานทีตอ้งการรวมทงันาํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญมาพิจารณาประกอบกบัการทดลองทีได ้ 

     เพือการพฒันาทดลองทีสมบูรณ์ต่อไป 
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1.4. ขันตอนการออกแบบ-ร่างแบบ ถือเป็นขันตอนทีสําคญัมากทีสุดเนืองจากการสร้างรูปทรงทีสวยงามลงตัว

 ตามหลกัการออกแบบและการจดัองค์ประกอบของผลงานจะส่งผลถึงวธิีคดิของการออกแบบช่วงเวลานนัๆ 

 และนําไปสู่ขันตอนการผลติทีสมบูรณ์สอดคล้องกบัความคดิสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบและเป็นทีพึงพอใจ

 ของผู้ใช้อย่างแท้จริง โดยมขีันตอนดังนี 

  1.4.1  กาํหนดรูปแบบโดยการเขียนแบบร่าง 2 มิติเบืองตน้ตามแนวความคิดสร้างสรรคจ์ากรูปทรง 

  ธรรมชาติของพืชผกัสวนควัประเภท หอมแดง มะเขือ กระชาย พริกใหญ่ เพือนาํมาสรุปวิเคราะห์หา

  รูปทรงร่วมสมยัทีมีแนวโนม้ความนิยมมากทีสุด 

 

 

 

 

 

 

รูปที 1 การเขียนภาพร่าง 2 มิติ ระยะเริมตน้ 
 

1.4.2   การเขียนภาพร่าง 2 มิติ โดยเลือกกาํหนดเฉพาะรูปแบบทีมีแนวโนม้ของความนิยมเพือให ้

  ผูเ้ชียวชาญเสนอแนะและคดัเลือกรูปแบบทีมีความสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2 การเขียนภาพร่าง 2 มิติ เพือคดัเลือกรูปแบบ 
 

 1.4.3  สร้างหุ่นจาํลอง 3 มิติ เพือคัดเลือกและพิจารณาความเป็นไปไดโ้ดยให้ผูเ้ชียวชาญตรวจทานและ

 เสนอแนะและพฒันาปรับปรุงแกไ้ขใหที้ความสมบูรณ์มากยงิขึน 

 

 

 

 

รูปที 3 การสร้างหุ่นจาํลอง 3 มิติ 
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1.5. การทดลองหาอตัราส่วนผสมและคุณสมบัตขิองนําดินสําหรับหล่อแบบพมิพ์ 

 โดยใชส้ดัส่วนการผสมเป็นร้อยละจาํนวน 3 สูตร ใชว้ตัถุดิบ 4 ชนิด ประกอบดว้ย ดินดาํเชียงใหม่ ดิน

ขาวลาํปาง ดินดาํคอมพาวด์ และทรายละเอียด เผาทีอุณฆภูมิ 1220 องศาเซลเซียสและ1250 องศาเซลเซียส 

บรรยากาศในการเผา แบบรีดกัชนัและออกซิเดชนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 4 ตารางผลการทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพของเนือดินสโตนแวร์ 
 

 1.6. ผลการทดลองเคลอืบ 

       การทดลองเคลือบทีนาํมาใชใ้นการออกแบบรูปทรงแจกนั แบ่งออกเป็น 2 อุณหภูมิ คือ 1220 องศา

เซลเซียสและ1250 องศาเซลเซียส ทดลองโดยการแปรค่าอะลูมิน่าและซิลิกา จาํนวน 5 สูตร สูตรละ 9 จุด 

โดยใชสู้ตรพืนฐานของเคลือบแต่ละสูตรมีดงันี 

  1.6.1  สูตรที 1 Seger Fomula 

 

 

 

 

 

 

   1.6.2  สูตรที 2 Seger Fomula 
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 1.6.3 สูตรที 3 Seger Fomula 

    

 

 

 

 

 1.6.4 สูตรที 4 Seger Fomula 

    

 

 

 

 

 
 

   1.6.5  สูตรที 5 Seger Fomula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 5 แสดงการตกแต่งดว้ยเคลือบชนิดต่างๆ 
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 1.7. ผลการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 
 

 1.8.  การนําไปประดบัตกแต่งร่วมกบัเฟอร์นิเจอร์อนื 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.  สรุปผลการออกแบบ  

     2.1. หลกัการและเหตุผลของการออกแบบ เป็นการนาํเสนอรูปแบบใหม่ๆ มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน เน้น

การจดัองค์ประกอบตามหลกัสุทรียภาพและความมีอิสระของรูปทรงทีเรียบง่าย แต่มีความโดดเด่น สวยงาม ตาม

ความรู้สึกและรสนิยมของผูบ้ริโภค 

     2.2. วตัถุประสงคข์องการออกแบบรูปทรงคือ เพือการออกแบบรูปทรงแจกนัเครืองเคลือบดินเผาสาํหรับประดบั

ตกแต่งบา้นทีมีความเหมาะสมกบัการตกแต่งบา้นในปัจจุบนั รวมทงัพิจาณาจากแนวโนม้กระแสนิยมของผูบ้ริโภค ณ 

ขณะนนั 
 

3.  ปัญหาทพีบในการออกแบบ  

       การออกแบบรูปทรงแจกนัเพือใช้ประดบัตกแต่ง พบปัญหาคือทุกขนัตอน ในการผลิต ตอ้งมีความประณีต 

ละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะขนัตอนการออกแบบรูปทรงและการปรับปรุงพฒันารูปแบบตอ้งให้ความสาํคญัเป็น

พิเศษ เพือได้รูปทรงทีสมบูรณ์ทีสุด สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัแนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบทีกาํหนดไว ้

ระหว่างการผลิตตอ้งคบคุมขนาดของรูปทรงทงัปริมาณนาํดินทีใชห้ล่อ  ความเขม้ขน้ของนาํดิน รวมทงัระยะเวลาทีใช้

หล่อนาํดินตอ้งใหเ้วลาสมัพนัธก์บัความอ่อนแข็ง แหง้ เปียกของนาํดิน ขนาดของนาํหนกัรูปทรงก็ประสบปัญหาการ

ทรุดตวัรูปทรงทีมีขนาดใหญ่  การตกแต่งดว้ยสีเคลือบตอ้งกาํหนดความหนาให้พอดีกบัพืนผิชินงาน รวมทงัการนาํ
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ผลิตภณัฑเ์ขา้เตาเผาตามทีกาํหนด ตอ้งคอยควบคุมดูแลใหส้มัพนัธก์บันาํเคลือบและขนาดของชินงาน ระยะเวลาทีใช้

เผา โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใชก้าํกบัควบคุมดูแลทงัสิน จึงจะไดผ้ลิตภณัฑห์ลงัการเผาทีสมบูรณ์ 
 

4. ข้อเสนอแนะ 

       รูปทรงแจกนัเครืองเคลือบดินเผา เป็นผลิตภณัฑ์ทีน่าสนใจมีความหลากหลายทงัรูปแบบ สีสัน ขนาดสัดส่วน 

และพืนผวิลวดลาย เคลือบ รวมทงัเทคนิควิธีการต่างๆในการผลิต ทงันีขึนอยูก่บัความตอ้งการของนักออกแบบ และ

การพฒันารูปทรงใหมี้ความโดเด่น แปลกใหม่ มีความอิสระของความคิดสร้างสรรค์เน้นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ผลงาน

การออกแบบทีได ้เพือสะทอ้นแนวคิดทศันคติและความมีสุนทรียของผูอ้อกแบบ เพือให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั ซึงถือเป็นส่วนประกอบสาํคญัทีจะช่วยใหผ้ลงานออกแบบประสบความสาํเร็จไดเ้ป็น

อยา่งดี 
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คุณลกัษณะผู้นําทีพงึประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนใน

เขตเทศบาลเมือง ตาคล ีอําเภอตาคล ีจังหวดันครสวรรค์ 

(Desirable characteristics of A Mayor as perceived by People in Takhli 

Municipality, Takhli district, Nakhon Sawan province) 
 

1ณัฐดนัย ทวีแสง, 2กิตติ ขันทอง, 3ทรงพล แก้วเกิด, 
4ยุทธพงษ์ พูลพฒันา, 5ณัฐวดี นันทจันทร์ และ 6ดร.จิราวรรณ สมหวัง 

1-5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 6สาขาการจดัการ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
 

บทคดัย่อ  

 การวิจยัครังนีมีความมุ่งหมายเพือ 1) ศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทศันะของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ และ 2) เปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํทีพึง

ประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ เมือ

จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และระยะเวลาทีอยู่อาศยัในพืนที กลุ่ม

ตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ จาํนวน 400 

คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายโดยการจบัสลาก เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดบั ผา่นการพิจารณาโดยผูเ้ชียวชาญ 3 คน และมีความเชือมนัเท่ากบั 0.972 สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อย

ละ (percentage) ค่าเฉลีย (mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสถิติทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบรายคู่โดยวิธีการของพิชเชอร์ (Fisher’s least – significant 

difference : LSD)  ผลการวิจยัพบว่า 

1. คุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอ

ตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย 

ดงันี ดา้นคุณลกัษณะทางกายภาพ ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นสติปัญญา ตามลาํดบั 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์เมือจาํแนกตามอายแุละอาชีพ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั .001  เมือจาํแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และระยะเวลาทีอยู่อาศยัใน

พืนที ไม่มีความแตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั  คุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรี  
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1.  บทนํา 

 การปกครองทอ้งถินถือว่าเป็นรากฐานอนัสาํคญัยงิของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิง 

การปกครองทอ้งถินในรูปแบบเทศบาล ซึงเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถิน ไดเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมทางการเมืองการ

ปกครองของทอ้งถินทงัทางตรงและทางออ้ม ภายใตเ้งือนไขและขอบเขตทีกฎหมายกาํหนดไว ้เช่น มีสิทธิสมคัรรับ

เลือกตงัสมาชิกสภาเทศบาล มีสิทธิทีจะออกเสียงเลือกตงั มีสิทธิทีจะแสดงประชามติเพือถอดถอนผูที้ไดรั้บเลือกตงั

จากประชาชน มีสิทธิทีจะแสดงความคิดเห็นเพือใหผู้บ้ริหารเทศบาลรับไปพิจารณาประกอบการตดัสินใจในกิจการ

ต่างๆ ของเทศบาล เป็นตน้  

 เทศบาลเป็นหน่วยงานทีจดัตังขึนตามพระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ.2496 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีรูปแบบการ

บริหารโดยประชาชนในทอ้งถินเป็นผูเ้ลือกตงัสมาชิกสภาเทศบาลทาํหน้าทีบริหารในรูปแบบสภาควบคุม ดูแลการ

ปฏิบติัหนา้ทีของฝ่ายบริหาร และมีนายกเทศมนตรีทีมาจากการเลือกตงัโดยตรงจากประชาชน เป็นผูบ้ริหารทีมีอาํนาจ

เต็มในการบริหารตามกฎหมาย ดงันนัผูที้มีบทบาทสาํคญัทีสุดในการบริหารงานเทศบาล คือ นายกเทศมนตรี ซึงจะมี

ทีมงานทีไดรั้บแต่งตงัจากนายกเทศมนตรี คือ รองนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา และเลขานุการ เป็นผูช่้วยในการบริหาร

การบริหารงานของเทศบาลจะดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพหรือไม่ขึนอยู่กับนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีจาํเป็นต้องศึกษาวิธีการ เทคนิคหรือแนวทางในการบริหารงานเพือนาํไปใชไ้ด้อย่างสอดคลอ้ง

สมัพนัธก์นั รวมทงัตอ้งมีคุณสมบติัการเป็นผูน้าํทีดี เพือใหก้ารบริหารงานดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ (สมบติั สิน

ลือนาม, 2555, หนา้ 73) 

 จากการสมัภาษณ์ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ จาํนวน 30 คนเกียวกบั

คุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรี สรุปประเด็นสาํคญัไดด้งันี 1) ตอ้งการให้นายกเทศมนตรีมาเยียม

พบปะพูดคุย เนืองจากประชาชนในเขตหลายคนไม่ค่อยรู้จกั 2) ตอ้งมีนายกเทศมนตรีทีมีบุคลิกภาพดี สง่างาม น่า

เคารพนบัถือ 3) ตอ้งการใหน้ายกเทศมนตรีแกไ้ขปัญหาชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาว่างงาน และปัญหาขยะมลู

ฝอย และ 4) ตอ้งการใหน้ายกเทศมนตรีและทีมบริหารยดึมนัตามหลกัธรรมาภิบาล 

 จากประเด็นสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหค้ณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทาํการศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์อง

นายกเทศมนตรีตามทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ เพือนําผล

การศึกษาไปปรับปรุงแกไ้ข พฒันาคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงและภาวะผูน้าํของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตาคลีให้ดี

ยงิขึน 
 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

 2.1. เพือศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตา

คลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์

 2.2. เพือเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์เมือจาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลียต่อเดือน และระยะเวลาทีอยูอ่าศยัในพืนที 
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3.  กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 การวิจัยเรืองคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีตามทัศนะของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองตาคลี  อาํเภอตาคลี  จงัหวดันครสวรรค ์ ผูว้ิจยัไดม้ากาํหนดเป็นกรอบในการวิจยัดงัภาพ (สาคร  สุขศรี

วงศ,์ 2553, หนา้ 158-159) 

 
 

ตัวแปรอิสระ 

(independent  variables) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 1. เพศ 

 2. อาย ุ

 3. สถานภาพสมรส 

 4. ระดบัการศึกษา 

 5. อาชีพ 

 6. รายไดเ้ฉลยีต่อเดือน 

 7. ระยะเวลาทีอยู่อาศยัในพืนที 
      

4. สมมตฐิานการวจิัย 

 คุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีตามทศันคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตา

คลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ แตกต่างกนัเมือจาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และระยะเวลาทีอยูอ่าศยัในพืนทีตามลาํดบั 
 

5. วธีิดาํเนินการวจิัย 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยัครังนี ได้แก่ 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ จาํนวน 400 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย

โดยการจบัสลาก (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, หนา้ 55)  

 เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ประเภทคาํถามปลายปิด (closed form) ลกัษณะเป็น

ตวัเลขมาตราส่วนประมาณค่า (numerical rating) มี 5 ระดบั (5 point rating scale) โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน

ดงันี ตอนที 1 แบบสอบถามชนิดแบบสํารวจรายการ (check list) เป็นข้อมูลเกียวกับข้อมูลทั วไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัคุณลกัษณะผูน้ําทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทศันะของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์รวม 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารจดัการ 2) 

ดา้นสติปัญญา 3) ดา้นคุณลกัษณะทางกายภาพ และ 4) ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์  

 

ตัวแปรตาม 

(dependent  variable) 
 

     คุณลักษณะผู้นําทีพึงประสงค์ของ

นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี  อําเภอตาคลี  

จังหวัดนครสวรรค์ 

 1. ดา้นการบริหารจดัการ 

 2. ดา้นสติปัญญา 

 3. ดา้นคุณลกัษณะทางกายภาพ 

 4. ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
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 การหาค่าความเชือมนัของเครืองมือ (reliability) นาํแบบสอบถามทีผา่นการพิจารณาไปใหผู้เ้ชียวชาญดา้นเนือหา 

จาํนวน 3 ท่าน ไปทดลองใช ้(try out) กบัประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ ซึงไม่

ใชก้ลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยั จาํนวน 30 คน นาํแบบสอบถามทีไดรั้บคืนจากการทดลองใชทุ้กฉบบั มาหาความ

เชือมนัดว้ย วิธีการหาค่าสัมประสิทธิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค่้าความเชือมนัเท่ากบั 

0.972 วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

สถิติอนุมานทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(one-way ANOVA) เมือพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทาํการจึงทาํการเปรียบเทียบค่าเฉลียเป็นรายคู่ 

(post hoc test) ตามวิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher’s least - significant difference: LSD) 
  

6.  สรุปผลการวจิัย 

 จากการวิจยั เรือง คุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัดงันี 

 6.1. ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.25 ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 

30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.75 มีสถานภาพสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 49.25 และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย

ละ 25.75 นอกจากนี ส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขายและทาํธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 25.25 มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 15,001 

ถึง 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.00 และส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองตาคลี เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีขึน

ไป คิดเป็นร้อยละ  57.75  

 6.2. ผลการศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

ตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจาก

มากไปหาน้อย ดงันี ด้านคุณลกัษณะทางกายภาพ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ด้านการบริหารจดัการ และดา้นสติปัญญา 

ตามลาํดบั  

 

ตาราง 1 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทัศนะของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์ในภาพรวม 

คุณลกัษณะผู้นําทีพงึประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทศันะ

ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงตาคล ีอาํเภอตาคล ีจงัหวดั

นครสวรรค์ 

ระดับคุณภาพการให้บริการ 

X  S.D. แปลผล 

1. ดา้นการบริหารจดัการ 3.92 0.65 มาก 

2. ดา้นสติปัญญา 3.86 0.68 มาก 

3. ดา้นคุณลกัษณะทางกายภาพ 4.20 0.56 มาก 

4. ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ 4.06 0.63 มาก 

รวม 4.01 0.53 มาก 
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 3. ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์เมือจาํแนกตามอายแุละอาชีพ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .001  เมือจาํแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และระยะเวลาทีอยู่

อาศยัในพืนที ไม่มีความแตกต่างกนั 
 

ตาราง  2  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์

ตวัแปรอิสระ 

ทีใชใ้นการเปรียบเทียบ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะผูน้าํที

พึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดั

นครสวรรค ์

1. เพศ ไม่แตกต่างกนั 

2. อาย ุ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

3. สถานภาพสมรส  ไม่แตกต่างกนั 

4. ระดบัการศึกษา  ไม่แตกต่างกนั 

5. อาชีพ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน  ไม่แตกต่างกนั 

7. ระยะเวลาทีอยูอ่าศยัในพืนที ไม่แตกต่างกนั 
 

7.  อภิปรายผล  

 จากผลการพิสูจน์สมมติฐานสามารถอภิปรายผลไดด้งันี 

 7.1 อาย ุพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรคที์อายแุตกต่างกนั จะมีทศันะ

เกียวกบัคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีแตกต่างกนั โดยกลุ่มทีมีอายุ 30 – 40 ปี มีทศันะเกียวกบั

คุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีอยู่ในระดบัสูงกว่ากลุ่มอายุอืนๆ ทงันีอาจเป็นเพราะเป็นกลุ่มช่วง

อายขุองประชาชนทีออกมาใชสิ้ทธิเลือกตงันายกเทศมนตรีมากทีสุด ประชาชนกลุ่มนีจึงเป็นพวกทีมีความสนใจใน

การเมืองทอ้งถิน จึงมีความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในเขตเทศบาลเมืองตาคลี 

อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์อยูใ่นระดบัสูง 

 7.2 จาํแนกตามอาชีพ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ทีมีอาชีพ

แตกต่างกนั จะมีทศันะเกียวกบัคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีแตกต่างกนั โดยกลุ่มอาชีพคา้ขาย/

ธุรกิจส่วนตวั มีทศันะเกียวกบัคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีอยูใ่นระดบัสูงกว่ากลุ่มอายอืุนๆ ทงันี

อาจเป็นเพราะเป็นกลุ่มอาชีพทีมีสถานประกอบการส่วนใหญ่อยูใ่นตลาดและชุมชนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี ทาํ

ใหมี้ความใกลชิ้ดกบันายกเทศมนตรี และเนืองจากเป็นกลุ่มทีให้การสนับสนุนและส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนกบั
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เทศบาลเมืองตาคลี จึงมีความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีในเขตเทศบาลเมืองตาคลี 

อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์อยูใ่นระดบัสูง 
 

8. ข้อเสนอแนะทวัไป 

 จากผลการวิจยั คุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

ตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์คณะผูว้ิจยัขอสรุปขอ้เสนอแนะงานวิจยั โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไป

นอ้ย ดงันี 

 8.1. ดา้นคุณลกัษณะทางกายภาพ นายกเทศมนตรีควรมีคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคด์งันี ตอ้งมีสุขภาพร่างกาย

ทีแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคลิกภาพทีดี มีคุณวุฒิเหมาะสมกบัการเป็นผูน้าํและเป็นผูที้มีวยัวุฒิเหมาะแก่การทาํงาน 

 8.2.  ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ นายกเทศมนตรีควรมีคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ดงันี ควรเป็นผูที้มีทกัษะในการ

สือสารทีดี มีกิริยาวาจา มีความเอือเฟือเผอืแผ่ช่วยเหลือผูอื้น มีความสามารถสร้างความสามคัคีให้เกิดขึนในเขตการ

ปกครองของตนเอง ใหเ้กียรติกบัประชาชนทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นผูที้เต็มใจทีจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ

แก่ประชาชนทุกคน  

 8.3.  ดา้นการบริหารจดัการ นายกเทศมนตรีควรมีคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ดงันี เป็นผูที้มีความสามารถใน

การวางแผนงานและจดัทาํโครงการต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขขอ้ผิดพลาดทีอาจ

เกิดขึนในการปฏิบัติงานแก่ประชาชน เป็นผูป้ระสานงานในการติดตามกาํกับและควบคุมการปฏิบัติงานของ

เจา้หน้าทีเทศบาลในการให้บริการประชาชนไดเ้ป็นอย่างดี รวมทงัตอ้งมีความสามารถในการตดัสินใจและเขา้ใจ

ปัญหาต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี มีความสามารถในการใชแ้ละจดัสรรทรัพยากรไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น งบประมาณสร้างถนนใน

อาํเภอเมืองตาคลี เป็นตน้ 

 8.4.  ดา้นสติปัญญา นายกเทศมนตรีควรมีคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคด์งันี ตอ้งเป็นผูที้มีปฏิภาณไหวพริบดี มี

สติปัญญาเฉลียว ทีมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เช่น การเป็นวิทยากรมนุษยสมัพนัธ์ มีความสามารถในการ

พิจารณาเหตุการณ์ตดัสินความ  เช่น  ปัญหาความขดัแยง้ของ รวมทงัมีความคิดสร้างสรรค์  เช่น  สนับสนุนการทาํ

สินคา้ OTOP และการนาํเทคโนโลยีใหม่มาพฒันาต่อยอดสินคา้ชุมชน นอกจากนี ตอ้งมีความสามารถในการ

วิเคราะห์ปัญหาในดา้นต่างๆ เช่น  ยาเสพติด และงบประมาณจดัสรร 
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คาํแนะนําในการเตรียมต้นฉบับบทความ 

1.  การเรียงลาํดบัเนือหาบทความ 

 1.1  ชือเรือง (Title)  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรสันกะทดัรัดและสือความหมายของเรืองทีทาํอยา่งชดัเจน 

 1.2  ชือ-นามสกุล ผู้เขียน  ใส่ทุกคนทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตาํแหน่งวิชาการ(ถา้มี) สถานทีทาํงาน 

 1.3  บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเนือหาสรุปสาระสําคญัของเรือง วตัถุประสงค ์วิธีการ 

  ศึกษา ผลการศึกษาและผลสรุป มีความยาวไม่เกิน 250 คาํ 1 ยอ่หนา้ 

 1.4  คําสําคัญ (Keywords) ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 3-5 คาํ ไวท้า้ยบทคดัยอ่ 

 1.5  เนือหา (Text) เนือหาในบทความวิจยัตอ้งประกอบดว้ย 

  1.5.1  บทนาํ (Introduction) บอกความสําคญัของทีมาของปัญหาทีนําไปสู่การศึกษา วตัถุประสงคแ์ละอาจรวม

   ถึงการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

  1.5.2  วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย (Materials and Method) กล่าวถึงรายละเอียด การวิเคราะห์และการทดลอง

   ทีกระชบัและชดัเจน 

  1.5.3  ผลการทดลอง (Results) บอกผลทีพบอยา่งชดัเจน สมบูรณ์และมีรายละเอียดครบถว้น 

  1.5.4  อภิปรายและสรุปผล (Discussion and Conclusion) อาจเขียนรวมกบัผลการทดลองได้ เป็นการประเมิน 

   ตีความและการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ของผลทีไดรั้บว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค/์ไม่ มีความสอดคลอ้ง

   หรือขดัแยง้กบัผลงานของผูอื้นอยา่งไร ตอ้งมีการอา้งหลกัการหรือทฤษฎีมาสนับสนุนหรือหักลา้งอย่าง

   เป็นเหตุเป็นผลและอาจมีขอ้เสนอแนะทีจะนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์

  1.5.5  กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ระบุสันๆ วา่ไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยัและความช่วยเหลือจากทีใดบา้ง 

  1.5.6  เอกสารอ้างอิง (References) การอา้งอิงในบทความ ใชก้ารอา้งอิงแบบตวัเลข เอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ

   ทุกฉบบัตอ้งมีการอา้งอิงในบทความ รายละเอียดเอกสารอา้งอิงประกอบด้วย ชือผูเ้ขียน ชือหนังสือหรือ

   ชือของบทความ  ชือของเอกสารทีพิมพ ์สํานกัหรือสถานทีพิมพ ์ปีทีพิมพ ์ฉบบัทีพิมพ ์และเลขหนา้ที 

   อา้งอิง ทงันีการเขียนใหเ้ป็นไปตามรูปแบบของชนิดเอกสารทีอา้งอิง 

  1.5.7  ตารางและรูป ตอ้งมีความคมชดัและใหแ้ทรกไวใ้นบทความ มีคาํอธิบายสันๆ แต่สือความหมายได้สาระ

   ทีครบถว้นและเขา้ใจ กรณีทีเป็นตาราง ใหร้ะบุลาํดบัทีของตารางโดยใชค้าํวา่ “ตารางที……” และมีคาํ 

   อธิบายใส่ไวเ้หนือตารางกรณีทีเป็นรูป ใหร้ะบุลาํดบัเลขทีของรูป โดยใชค้าํวา่ “รูปที…....” และมีคาํ 

   อธิบายใส่ไวใ้ตรู้ป (ตารางและรูปใหบ้นัทึกในรูปแบบของ .jpg แนบมาพร้อมกบับทความดว้ย) 

  1.5.8  ภาคผนวก (ถ้ามี)  
 

2.  เกณฑ์การพจิารณาบทความ 

 เกณฑ์การพิจารณาบทความมีดังนี ความคิดริเริม สร้างสรรค์ คุณค่าทางวิชาการ ความสมบูรณ์ของเนือหาและ

โครงสร้าง ภาษาทีใช้ ความชัดเจนของสมมุติฐาน วตัถุประสงค์ ความชัดเจนของการนําเสนอและการจัดระเบียบ

บทความ ความถูกตอ้งทางวิชาการ การอภิปรายผลและการอา้งอิงทีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

 บทความจะตอ้งไดรั้บการประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานันอย่างน้อย 2 คน ซึงกองบรรณาธิการให้ผูเ้ขียน

ปรับปรุงใหเ้หมาะสมยิงขึนและทรงไวซึ้งสิทธิในการตดัสินลงพิมพห์รือไม่ก็ได ้

 


